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 مقدمــة

وتنفيذاً ) العهد( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          ١٧ و ١٦وفقـاً للمادتني     -١
 .اللتزاماهتا تقدِّم املكسيك تقريرها الدوري الرابع عن تنفيذ العهد

وبناًء على ذلك سعت    . ملياًتعلِّـق دولـة املكسيك أولوية أساسية على تعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها عا              -٢
 .املكسيك إىل توفري محاية متساوية القتضاء التمتع باحلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتعتـرب حكومـة املكسيك أن املمارسة الكاملة حلقوق اإلنسان واحترام احلريات األساسية للفرد ليست جمرد      -٣
ـ       ة ال ميكـن أن تـتهرب منه ولكنه أيضاً مطلب أساسي لتحقيق الدميقراطية وبالتايل حتقيق               واجـٍب عـلى احلكوم

 .التنمية الوطنية

واحـترام محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يتمشى أيضاً مع التراث التارخيي للمكسيك يف صدد                -٤
ومن املهم أن نذكر أن الدستور املكسيكي       .  االجتماعية تطوير املعايري بشأن هذا املوضوع وخاصة فيما يتعلق باحلقوق        

 يتضمَّن أحكاماً بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأن املكسيك كانت من أول            ١٩١٧الـذي اعُتمد يف     
) ١٢٣دة  املا(وحقوق العمال   ) ٢٧املادة  (وحقوق األرض   ) ٣املادة  (البلدان اليت أدخلت  يف دستورها احلق يف التعليم          

 .واحلقوق الذاتية العامة

وتـثري البيـئة االقتصادية الوطنية والدولية عقبات أمام متتُّع الشعب املكسيكي متتعاً كامالً باحلقوق االقتصادية                 -٥
 .واالجتماعية والثقافية

يمها على الوفاء   ومع ذلك ورغم الصعوبات اليت يتعيَّن االعتراف هبا تعيد الدولة املكسيكية تأكيد إرادهتا وتصم              -٦
وجمموعـة اإلجراءات والسياسات اليت وضعتها احلكومة املكسيكية بشأن حقوق          . بالـتزاماهتا يف حقـوق اإلنسـان      

اإلنسـان، وخاصة ما يهدف منها إىل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اليت متثِّل غرض العهد، تشكِّل                 
ولة يف جمال حقوق اإلنسان وفقاً ملعايري احلماية الدولية وهو ما يشهد على تصميم              جانـباً من بناء السياسة الشاملة للد      

 .احلكومة املكسيكية على الوفاء بالتزاماهتا الدولية

وقـد تطوَّعـت احلكومة املكسيكية احلالية، بغية تعزيز ممارسة حقوق اإلنسان، باخلضوع للفحص الدويل يف                 -٧
 إىل مجيع ممثلي آليات األمم املتحدة الدولية بشأن محاية وتعزيز حقوق            ٢٠٠١  شـكل دعوة مفتوحة دائمة ُوجِّهت يف      

اإلنسـان وممثلي اهليئات الدولية األخرى لزيارة املكسيك هبدف حتسني ممارسة حقوق اإلنسان من خالل ما يقدمونه                 
 .من توصيات

لتوجيهية هو التعاون مع املنظمات الدولية      ويف إطـار السياسة اخلارجية احلالية تعَتِبر املكسيك أن أحد املبادئ ا            -٨
واجملـتمع الـدويل بشأن اإلجراءات اليت ميكن أن تساهم يف املناقشات الداخلية املطلوبة لكفالة تعزيز واحترام حقوق                  

 .وقد عزَّزت هذه احلكومة التعاون الدويل من خالل خمتلف الربامج املوصوفة يف الوثيقة األساسية. اإلنسان يف البلد
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وباإلشـارة إىل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتحديد ونظراً لضرورة تعزيز الصكوك القانونية اليت       -٩
تـنص عـلى حـق املطالبة هبا وهتيئ الثقافة املدنية املوجَّهة إىل ممارسة هذه احلقوق تنشط املكسيك يف تأييد صياغة                     

وبناء عليه أيَّدت املكسيك أثناء     . يف اإلنفاذ القانوين هلذه احلقوق    بـروتوكول اختـياري للعهد ينشئ آليات للمسامهة         
 الذي جيدِّد ملدة سنتني والية الفريق ٢٠٠٤/٢٩الـدورة السـتني للجـنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة القرار             

 .العامل لصياغة الربوتوكول

 ١١ء جلنة بشأن السياسة احلكومة حلقوق اإلنسان يف         وباملثل على الصعيد احمللي ينبغي توجيه االهتمام إىل إنشا         -١٠
ويتألف اختصاص اللجنة من العمل بصورة . ، تتألف من إدارات احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين       ٢٠٠٣مـارس   /آذار

مشـتركة لصياغة اقتراحات للسياسة واللوائح العامة بشأن حقوق اإلنسان وإعداد مبادرات تتعلق بالتغيريات املؤسسية           
 تشمل جلنة فرعية للحقوق االقتصادية      -وتعمل اللجنة يف شكل تسع جلان فرعية        . طلوبـة لتحسني تروجيها ومحايتها    امل

 . تتناول مجيع القضايا املتصلة بتعزيز ومحاية خمتلف حقوق اإلنسان-واالجتماعية والثقافية 

 قامت بأنشطة خمتلفة لتعريف السكان بوجود       ونظراً لألمهية اليت تعلقها اإلدارة احلالية على حقوق اإلنسان فقد          -١١
ويف هذا الصدد بالتحديد سامهت اللجنة الفرعية املعنية باحلقوق     . العهـد وبالـتزامات الدولـة املكسيكية ذات الصلة        

. االقتصـادية واالجتماعـية والثقافية يف نشر العهد وحتسني الفهم باحلقوق سواء لدى اإلدارات أو لدى اجملتمع املدين                 
ملـثل شارك عدة أعضاء من احلكومة يف حلقات دراسية بشأن السياسة االقتصادية واالجتماعية حيث شجَّعوا على                 وبا

حتلـيل هـذه السياسـة من منظور حقوق اإلنسان على أساس أن تلك احلقوق بطابعها القضائي تنطوي أيضاً على                    
 .التزامات على الدول

) UNAM(عاون بني وزارة اخلارجية وجامعة املكسيك املستقلة الوطنية         ويف الوقت نفسه واستناداً إىل اتفاق الت       -١٢
والذي مت توقيعه يف    ) اليونيسكو(ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       ) UIA(واجلامعـة األيـبريية األمريكية      

ُعقدت احللقة   لتنظـيم حلقـات دراسـية وأنشطة أكادميية أخرى لتغذي مناقشة حقوق اإلنسان ومحايتها،                ٢٠٠٢
العقبات اليت تعرقل ممارسة احلقوق االقتصادية      ":  وكـان موضوعها   ٢٠٠٢يولـيه   / متـوز  ٥-٤الدراسـية األوىل يف     

احلقوق االقتصادية   ومن نتائج هذه احللقة الدراسية نشر كتاب عنوانه          "واالجتماعـية والثقافـية يف أمـريكا الالتينية       
من إصدار  العقبات اليت تعترض فعاليتها والصكوك الدولية الرئيسية،        : نـية واالجتماعـية والثقافـية يف أمـريكا الالتي       

اليونيسكو ووزارة الشؤون اخلارجية واجلامعة اإليبريية األمريكية وجامعة املكسيك املستقلة الوطنية، يف مكسيكو سييت              
 .٢٠٠٣يف 

افاً وعدالً للمجتمع املكسيكي من     وتـدرك احلكومة املكسيكية أنه ميكن حتقيق مستويات من الرفاه أكثر إنص            -١٣
وهلذا السبب واصلت احلكومة املكسيكية اعتماد      . خـالل اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

كـل الـتدابري اليت تستطيع اختاذها لتمكني أكرب عدد ممكن من أهايل املكسيك من التمتع هبذه احلقوق يف أقصر وقت                     
 .التقرير احلايل اإلجراءات واملعايري اليت اعتمدهتا احلكومة املكسيكية فيما يتصل بالتزاماهتا مبوجب العهدويوضِّح . ممكن

وإلعـداد هـذا التقرير اعتمدت احلكومة املكسيكية منهجية مبتكرة بأن عيَّنت خبرياً استشارياً خارجياً من                 -١٤
 .قتصادية واالجتماعية والثقافيةجامعة املكسيك الوطنية املستقلة متخصصاً يف احلقوق اال
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شـارك هذا اخلبري يف تنسيق وإعداد التقرير وقدَّم املشورة إىل خمتلف اإلدارات املعنية عن أفضل طرق التنظيم                   -١٥
املـنهجي لـلمعلومات واختـيار البيانات اليت متتثل امتثاالً فعَّاالً وحمدَّداً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن جلنة احلقوق                  

وكان من نتيجة هذه العملية معارف وفهم أفضل ملنظور حقوق اإلنسان يف تنفيذ             . تصـادية واالجتماعية والثقافية   االق
 .السياسات العمومية

ويف إطار اللجنة الفرعية املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أتيحت ملنظمات اجملتمع املدين فرصة               -١٦
اجها يف هذا التقرير الذي يرجى أن يكون دراسة موضوعية وواقعية عن األحوال السائدة يف               التعبري عن مالحظاهتا وإدر   

 .البلد وإجنازاته واجلوانب اليت ال تزال حتتاج إىل حتسني

وباإلضـافة إىل إدراج تعلـيقات مـنظمات اجملتمع املدين يف القسم األخري من هذا التقرير أخذت احلكومة                   -١٧
لتعليقات يف اعتبارها عند التعامل مع الثغرات والعيوب يف هذه الوثيقة وبذلك أخرجت دراسة              املكسـيكية أيضاً هذه ا    

شـاملة بقـدر اإلمكـان ال هتدف فقط إىل االمتثال اللتزام دويل مبوجب املبادئ التوجيهية للجنة احلقوق االقتصادية                   
 .واالجتماعية والثقافية ولكن أيضاً إىل تقدمي مسامهة قيِّمة للبلد

  األحكام العامة يف العهد-الً أو

 ١ املادة -ألف 

تفـي املكسـيك بالتزامها مببدأ تقرير املصري للشعوب يف حتديد الشروط السياسية اليت تفي على أفضل وجه                   -١٨
أ والتزام املكسيك هبذا املبد   .  من العهد  ١بالتنمـية االقتصـادية واالجتماعية والثقافية، وهي الشروط احملدَّدة يف املادة            

األساسـي يف العالقـات الدولية هبدف حتقيق السالم والتعاون الدويل قد ظهر يف مناسبات عديدة من خالل املوقف                   
الـذي اختذتـه املكسيك داخل األمم املتحدة اليت يعلن ميثاقها مبدأ تقرير املصري للشعوب كأساس للتوازن السياسي                  

لقرن املاضي ظلت املكسيك تدعم خمتلف قرارات اجلمعية العامة         ومنذ النصف الثاين من عقد األربعينات يف ا       . العـاملي 
 ٦املؤرخ يف ) ١٨-د(١٨٠٣وأيدت املكسيك أيضاً القرار  . الـيت حتدد عملية إهناء االستعمار بعد احلرب العاملية الثانية         

مببدأ تقرير   الـذي عرَّف السيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية، وهو ما ميكن مقارنته               ١٩٦٤أغسـطس   /آب
 ويتعلق بسيادة الدول    ١٩٧٢املؤرخ يف   ) ٢٧-د(٣٠١٦ويشهد على التزام املكسيك هبذا املبدأ متسكها بالقرار         . املصري

 .على مواردها الطبيعية وأراضيها ومياهها

 الذي يتضمن   ١٩٦٢ديسمرب  / كانون األول  ١٨املؤرخ يف   ) ١٧-د(١٨١٥وأيـدت املكسـيك أيضاً القرار        -١٩
ـ    ويرد يف هذا القرار ذكر تقرير املصري . بادئ الـيت تقوم على أساسها العالقات السلمية والودية بني الدول        قائمـة بامل

 . يف الباب العاشر٨٩ ومادته ٢للشعوب وهو التزام تعزَّز بإدراجه يف الدستور املكسيكي يف مادته 

مة املكسيكية أمة واحدة ال تتجزأ وأن        من الدستور اليت تقرِّر أن األ      ٢ويـتكرس هـذا التأكيد يف نص املادة          -٢٠
ويعترف الدستور حبق الشعوب األصلية يف تقرير املصري . تشـكيلها مـتعدد الثقافات يقوم على أساس شعوهبا األصلية         

 ويضـمن هـذا احلـق وبالـتايل يعـترف باسـتقالهلا الذايت يف تقرير تنظيمها االجتماعي واالقتصادي والسياسي                  
 .والقضائي والثقايف
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 ٢ املادة -ء با

 على مرسوم   ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٩مـن ناحـية إجراءات احلكومة املكسيكية ملناهضة التمييز مت التوقيع يف              -٢١
يرد نص القانون   . (٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢١إصدار القانون االحتادي ملنع التمييز والقضاء عليه، ودخل حيِّز التنفيذ يف            

 ).١ املرفقيف 

نون كان من األمور اليت ُوضَعت يف االعتبار استمرار املمارسات التمييزية ضد املرأة ووجود              ولصياغة هذا القا   -٢٢
جمموعات ضعيفة يف البلد مثل كبار السن وذوي العاهات وأفراد السكان األصليني الذين يطالبون مثالً باحلق يف اهلوية                  

ورة إقامة مبادئ املساواة االجتماعية     اجلنسـانية وتفضـيل جنسـي خـالف العالقات بني اجلنسني املختلفني وضر            
ولذلك رئي من الضروري وضع إطار قانوين ملنع واستئصال التمييز املوجود يف بعض             . واإلنصاف بني شعب املكسيك   

، وهو احلق املكرَّس    )١(ووفقاً للوالية الدستورية اليت تنص على احلق يف املساواة وعدم التمييز          . اجملاالت يف الواقع القومي   
، وكذلك يف القانون الدويل واملقارن بشأن منع ومكافحة واستئصال التمييز، ينشئ ذلك اإلطار              ٢٠٠١الدستور يف   يف  

قانونـاً ميكـن أن يؤثر على احلالة القائمة من خالل إجراءات ملموسة إلزالة مجيع أشكال االستبعاد اليت تعرقل التمتع            
 .الكامل باحلقوق واحلريات واألشخاص يف البلد

 من  ٣وأنشأ القانون االحتادي ملنع وإزالة التمييز آليات قانونية ومؤسسات تستطيع حتقيق التنفيذ الفعَّال للفقرة                -٢٣
 . من دستور الواليات املكسيكية املتحدة اليت حتظر مجيع أشكال التمييز يف املكسيك١املادة 

ز أو استبعاد أو تقييد يستند إىل األصل اإلثين          أي متيي  ...": ويعـرِّف هذا القانون التمييز على النحو التايل        -٢٤
أو الوطـين أو الـنوع أو السن أو اإلعاقة أو املركز االجتماعي أو االقتصادي أو احلالة الصحية أو احلمل أو                     

، يكون من أثره عرقلة أو إلغاء       اللغـة أو الديـن أو اآلراء أو التفضيل اجلنسي أو أي مركز مدين أو مركز آخر                
والغرض من القانون هو منع وإزالة مجيع أشكال التمييز         . )٢(" األشخاص أو املساواة احلقة يف الفرص      ممارسـة حقـوق   

 من الدستور السياسي    ١املمارسـة ضـد أي شـخص يـتواجد يف أراضي املكسيك يف إطار الفقرة الثالثة من املادة                   
وينشئ التزاماً على السلطات واهليئات     . املةللواليـات املكسـيكية املتحدة، وتعزيز املساواة احلقيقية يف الفرص واملع          

العمومـية باعتماد كل ما تستطيعه من تدابري لتجنُّب أي نوع من التمييز وينص على أنه ينبغي للسلطات العمومية، يف                   
 .حدود اختصاصاهتا، أن تتخذ إجراءات حمدَّدة إجيابية وتعويضية حتقيقاً إلتاحة فرص متساوية للمجموعات الضعيفة

 لتعويض أضعف اجملموعات عن تفرض التزامات على الدولةواإلجـراءات املقـترحة مبوجـب هذا القانون        -٢٥
والعمل اإلجيايب لصاحل املرأة واألشخاص     . حالـتها وإتاحـة نقطـة انطالق متجانسة منصفة نسبياً جلميع األشخاص           

 .يزانيات العامةاألصليني واملعوَّقني واألطفال وكبار السن هو فعالً موضع النظر يف امل

                                                      

ُيحظَر أي متييز يستند إىل األصل اإلثين ":  من الدستور املتعلقة بالتمييز على ما يلي١تنص الفقرة الثالثة من املادة  )١( 
صحية أو الدين أو اآلراء أو التفضيالت أو املركز نوع أو السن أو اختالف القدرات أو احلالة االجتماعية أو احلالة الأو الوطين أو ال

 ."املدين أو أي سبب آخر ينتقص من الكرامة اإلنسانية ويهدف إىل إلغاء أو تقييد احلقوق واحلريات الفردية
 . من القانون االحتادي ملنع وإزالة التمييز٤املادة  )٢( 
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وينطوي قانون التمييز أيضاً على الوفاء بااللتزامات الدولية اليت اضطلعت هبا املكسيك وصدَّقت عليها ملناهضة                -٢٦
التمييز، نظراً ألن األشكال اخلاصة من احلماية واإلجراء اإلجيايب الذي تتضمنه هذه االلتزامات يدخل يف التشريع االحتادي                 

مأخوذة من العهود الدولية حلقوق اإلنسان واتفاقية األمم املتحدة الدولية للقضاء على مجيع أشكال              املكسـيكي حمتويات    
واتفاقية حقوق  التميـيز العنصري واتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع اشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل        

ويعترف أيضاً بأنه يف حالة ظهور أكثر       . ز ضد األشخاص املعوَّقني   البلدان األمريكية بشأن القضاء على مجيع أشكال التميي       
 .من تفسري يكون التفضيل للتفسري الذي حيمي بفعالية أكرب األشخاص أو اجملموعات يف حاالت الضعف

ويـنظِّم القـانون اجلديـد ضد التمييز يف املكسيك االلتزامات اليت اضطلع هبا بلدنا من خالل هذه الصكوك                    -٢٧
وأنشأ هذا القانون أيضاً اجمللس الوطين ملنع التمييز، وهو هيئة مسؤولة عن رصد             . ها ويضعها يف شكل منهجي    ويعـزز 

تنفـيذ القـانون وتنظيم السياسات العمومية ملناهضة التمييز، بوالية تنفيذ وتنسيق التدابري املناهضة للتمييز يف اإلعالن                 
وهذا اجمللس هيئة ال . ثقافة التبادل واملساواة يف التعامل بني األشخاصوالتربـية والنشر وغري ذلك من األنواع ويشجِّع      

. مركزية يف احلكومة االحتادية ويتمتع بشخصيته القانونية اخلاصة وممتلكاته اخلاصة ويتمتع باالستقالل التقين واإلداري             
 .طالبات أو شكاوىونظراً ألنه ال خيضع ألي سلطة فإنه يتخذ قراراته بصورة مستقلة متاماً بشأن أي م

وتشـمل مسـؤوليات اجمللـس أيضـا املسـامهة يف التنمية الثقافية واالجتماعية للبلد يف هذا اجملال؛ والقيام                    -٢٨
باإلجـراءات القانونـية اليت تؤدي إىل منع وإزالة التمييز؛ وصياغة وترويج السياسات العمومية اليت هتدف إىل حتقيق                  

حل األشخاص الذين يعيشون يف أراضي البلد؛ وينسِّق أنشطة اإلدارات والوكاالت           املسـاواة يف الفـرص واملعاملة لصا      
 .التابعة للسلطة التنفيذية االحتادية ملنع وإزالة التمييز

صياغة االستراتيجيات والصكوك؛ واقتراح وتقييم تنفيذ الربنامج       : فـيما يـلي بعض املهام األساسية للمجلس        -٢٩
 واعتماد تدابري وبرامج ملنع وإزالة التمييز يف املؤسسات واملنظمات العامة واخلاصة؛ وتطوير             الوطـين ملنع وإزالة التمييز؛    

تعزيـز ونشـر الدراسـات عن املمارسات التمييزية يف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وإجراء                
وضوع؛ وتقدمي اقتراحات، عند الضرورة، بشأن      الدراسـات عن التنظيمات القانونية واإلدارية املوجودة بشأن هذا امل         

الـتعديالت املالئمة؛ والتحقيق يف أعمال وممارسات التمييز اليت يدَّعى وقوعها؛ واستماع وتوصية اإلجراءات املتعلقة               
ع بالشـكاوى واملطالـبات مبوجب هذا القانون؛ وتنسيق العالقات بني املؤسسات العامة االحتادية واحمللية والبلدية وم               

ورمبا كان االبتكار األكرب هلذا اجمللس هو قدرته على تلقي الشكاوى من            . األشـخاص واملنظمات االجتماعية واخلاصة    
وجيوز ). مساحات التعليم والعمل والرياضة والترفيه وما إىل ذلك (أعمـال التميـيز الـيت حتـدث يف ظروف خاصة            

ملصاحلة بني األطراف دون اإلضرار حبق املدَّعي يف اختاذ ُسبل          للمجلس يف مثل هذه احلاالت أن يقوم بدور الوساطة أو ا          
 .قانونية عندما يرى ذلك مالئماً
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 وهلا جملس استشاري ميكن من خالله االستماع        )٣(ويديـر اللجنة جملس إدارة يتابع املشاركة احلكومية واملدنية         -٣٠
 مجعية استشارية تتألف من ممثلي القطاع       وللمجلس أيضاً . إىل أصـوات الذيـن يكافحون ضد االستبعاد االجتماعي        

اخلـاص أو القطـاع االجـتماعي أو األكادميي وهي هيئة للمشورة والتوجيه بشأن اإلجراءات والسياسات العمومية                 
 .والربامج واملشاريع اليت يضعها اجمللس

 عدم التمييز املتوخى يف     وباختصـار فـإن الغرض من القانون االحتادي ملنع وإزالة التمييز، الذي ينظِّم ضمان              -٣١
 من الدستور، هو وضع القواعد واإلجراءات ملنع وإزالة التمييز واختاذ التدابري اإلجيابية             ١الفقـرة الثالـثة مـن املادة        

ويتيح لنا هذا الوضع إطاراً قانونياً ملنع أي شكل من أشكال التمييز وإحراز             . والتعويضـية لتحقيق املساواة يف الفرص     
 .قيقية يف املعاملة والفرصاملساواة احل

 ٣ املادة -جيم 

باإلضافة إىل ما سبق بشأن القانون االحتادي ملنع وإزالة التمييز ينبغي توجيه االنتباه إىل طابع السبق يف نشاطني                   -٣٢
فقد كانت املكسيك أول بلد يف العامل يقام فيه مكتب ممثل مفوضية األمم املتحدة حلقوق               : ومـبادرتني يف املكسـيك    

 .اإلنسان يف وقت السلم وهو أول بلد تعهد حكومته إىل األمم املتحدة بعملية إعداد تشخيص وطين حلقوق اإلنسان

 كان الفصل اخلامس مكرَّساً ملوضوع حقوق ٢٠٠٣ديسمرب /ويف التشـخيص الـذي قـدِّم يف كانون األول     -٣٣
حكام االتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية القضاء على     تشري العبارة العامة األوىل إىل إدراج أ      . اإلنسـان اخلاصـة باملرأة    

التميـيز ضـد املـرأة واتفاقية بيليم دو بارا، يف التشريع الوطين وتشريعات الواليات لتنفيذ هذه األحكام على النحو                    
ء والفتيات  إىل تعزيز إطار قانوين فعَّال بشأن حقوق اإلنسان للنسا        "ويف صدد برنامج املساواة يدعو الربنامج       . الواجب

ويتوخى الربنامج أيضاً سلسلة من اإلجراءات      . "وإتاحـة متـتعهن الكامل هبذه القواعد األساسية وتعزيز وضمان ذلك          
 .االستراتيجية للدفاع عن حقوق اإلنسان للمرأة ومحايتها وتعزيزها

التشريعات " باسم   ولـتقدمي مسامهة حامسة يف أعمال الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها مت تصميم مشروع              -٣٤
ُعقدت أربعة اجتماعات عمل يف     .  لتشجيع وضع جدول أعمال تشريعي يضمن املساواة وعدم التمييز         "مبنظور جنساين 

كان أحدها مع املشرِّعات اإلناث يف اجمللس االحتادي وثالثة اجتماعات إقليمية مع املشرِّعني             : ٢٠٠٣أواخـر عـام     
 مؤمتراً من املؤمترات اإلثين والثالثني احمللية القائمة اليت         ٢٧ساواة بني اجلنسني يف     الذكور واإلناث يف جلان اإلنصاف وامل     

 .تشارك فيها أيضاً الفئات النسائية يف الواليات

                                                      

وينتمي ممثلو . سة أعضاء يعينهم اجمللس التأسيسييتألف من مخسة ممثلني للسلطة التنفيذية االحتادية ومخ )٣( 
الداخلية، واملالية واالئتمان العام، والتعليم، والصحة، والعمل واخلدمات        : السـلطة التنفـيذية إىل الـوزارات التالية       

ومؤسسة املؤسسة الوطنية للمرأة، : ويضم اجمللس كضيوف دائمني ممثلي كل من الوكاالت العمومية التالية. االجتماعية
 الشـباب املكسيكي، واللجنة الوطنية لتنمية الشعوب األصلية، واملؤسسة الوطنية لكبار السن واجمللس الوطين لإليدز              

)CONASIDA ( والنظام الوطين للتنمية املتكاملة لألسرة)DIF.( 
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وأتاحـت هـذه األعمـال إمكانية صياغة أدوات أساسية للحصول على املعارف القانونية األساسية إلدماج                 -٣٥
قانونية وإبراز أمهية إيالء النظر إىل الصكوك الدولية بشأن حقوق اإلنسان للمرأة أثناء             املـنظور اجلنساين يف املبادرات ال     

 .القيام باألعمال التشريعية

وتشـمل املوضـوعات الناشئة عن هذه االجتماعات وضع ميزانيات للمنظور اجلنساين وحقوق العمل للمرأة                -٣٦
 .من بني موضوعات أخرىوحصص املرأة يف املشاركة السياسية واألحداث اجلاحنني 

وأدت املناقشـات الـيت جرت أثناء هذه االجتماعات بشأن العقبات إىل تعيني احلاجة املاسة إىل إبطال وإلغاء                -٣٧
األحكام القانونية اليت تقوِّض حقوق اإلنسان للنساء واألطفال وتنشيط اآلليات اليت تكفل استمرارية التشريعات بغض               

 كل ثالث سنوات وزيادة وعي املشرعني واملشرعات من املنظور اجلنساين خالل سلسلة من              الـنظر عن تغيُّر املشرعني    
 .االجتماعات املتواصلة واملستمرة لشرح أمهية بعد املنظور اجلنساين يف مهمة التشريع وطريقة القيام بذلك

مية االجتماعية الذي تشمل    وحتقـق إجنـاز تشريعي هام يف اآلونة األخرية وهو إصدار القانون العام بشأن التن               -٣٨
 على الصعيدين   - تنشئ الظروف لكفالة التمتُّع باحلقوق االجتماعية        االلتزام بسياسة وطنية للتنمية االجتماعية    أهدافـه   

 وضمان الوصول إىل التنمية االجتماعية وبرامج الفرص املتساوية وكذلك التغلُّب على التمييز             -الفـردي واجلمـاعي     
اعي والعمل وفقاً ملبدأ احترام التنوُّع الذي يشمل إدخال املنظور اجلنساين يف التيار العام إىل جانب                واالسـتبعاد االجتم  

 .فرض حظر على أي ممارسة متييزية يف تقدمي السلع واخلدمات املنصوص عليها يف برامج التنمية االجتماعية

الربامج والصناديق واملوارد املخصصة    "ى أن   ومن ناحية التمويل واإلنفاق جيدر مالحظة األحكام اليت تنص عل          -٣٩
 وأن امليزانية   "وال جيوز ختفيض ميزانياهتا   ... للتنمـية االجتماعـية حتظى باألولوية وهي هتدف إىل حتقيق الصاحل العام             

 منو  االحتاديـة لإلنفـاق االجتماعي ال ميكن أن تقل عما كانت عليه يف السنة املالية السابقة وجيب أن تزيد متشياً مع                    
 .الناتج احمللي اإلمجايل

 مت تقدمي اقتراح يتضمن حتسينات وإضافات ملختلف مواد قانون التخطيط بغرض            ٢٠٠٣أبـريل   /ويف نيسـان   -٤٠
وضـع خطـط اإلدارة العامة االحتادية يف تصميم السياسات العمومية مع إيالء النظر إىل املنظور اجلنساين بوصفه أداة                   

وباملثل هتدف التحسينات يف قانون التخطيط وقانون املعلومات اإلحصائية         . سواءوحمـتوى يف هـذه اخلطـط على ال        
 إىل وضع سياسات دميغرافية تشمل هذا املنظور اجلنساين ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨واجلغرافـية الـيت قُدِّمت يف       

 .وتكفل معيار املساواة بني اجلنسني يف التخطيط الوطين

املدونة االحتادية للمؤسسات واإلجراءات    نتخابـية جيـري إدخال إصالحات يف        ويف موضـوع املسـائل اال      -٤١
 من قوانني االنتخاب يف الواليات االثنتني والثالثني وهو ما أثر         ٢٢ إىل جانب وجود أنشطة عمل إجيايب يف         االنتخابـية 

 .ل املرأة إىل الوظائف السياسيةبوضوح على االعتراف باحلقوق املدنية والسياسية للمرأة وعلى التقدُّم حنو حتسني وصو

 امليزانيات مبنظور جنساين

 من قواعد تشغيل ميزانية نفقات      ٤٣يف صـدد امليزانيات ذات املنظور اجلنساين جيدر أن نذكر إصالح املادة              -٤٢
، حيـث صـدرت التعليمات إىل الوزارات بإدراج مؤشرات بالنتائج مقسَّمة حسب اجلنس              ٢٠٠٤االحتـاد لعـام     
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وباإلضافة إىل ذلك نص هذا اإلصالح على ضرورة ضمان املساواة وعدم           . عـات العمـرية يف تقييم املشاريع      واجملمو
 .التمييز يف حصول املرأة وأفراد الشعوب األصلية على فوائد الربامج

ج وجيـب أن تشـري هذه التقييمات إىل املوارد املخصصة للمستفيدين وإدخال فقرة حمددة بشأن اآلثار والنتائ                 -٤٣
 .النامجة عن الربامج على حتقيق الرفاه واملساواة واإلنصاف للمرأة وعدم التمييز ضدها

ويتضح من االستعراض الشامل مليزانية نفقات االحتاد أن اإلدارات وهيئات اإلدارة االحتادية متلك موارد يتعيَّن                -٤٤
 رناجماً أو نشاطاً مببلغ يصل جمموعه      ب ١٣٤ من خالل    ٢٠٠٤يف عام   اسـتعماهلا لصـاحل املـرأة، وقـد اسـُتعِملَت           

 ١٦وينبغي أن نذكر أن املبالغ املصرح هبا لربامج املساواة اجلنسانية مبوجب املادة             .  بـيزو  ١٣٣ ٩٠١ ٤٦٢ ٠٦٩إىل  
 .من ميزانية نفقات االحتاد مل ختضع ألي تعديالت يف امليزانية

قوم املؤسسة الوطنية للمرأة بتنظيم ورش عمل بشأن        ولـتعزيز دوائـر اإلدارة العامة االحتادية يف هذا الصدد ت           -٤٥
 . إدارة٣٦املنهجية وزيادة الوعي حيضرها املوظفون العموميون من اجلنسني من 

وكـان الغرض من هذه الورش وتشجيع اإلدارات، كل يف جماالت ختصصها، وإعداد وتنفيذ ميزانيات منصفة                 -٤٦
  إلعداد امليزانيات املؤسسية مبنظور جنساين     ٢٠٠٤ل املفاهيمي لعام    الدليويف هـذا السياق ُنِشر      . للنسـاء والـرجال   

 وكان .اإلرشادات التحليلية لتعيني املنظور اجلنساين وإدخاله يف صلب ميزانية نفقات االحتادوكذلـك النص األول من   
 .جبهامن أثر هذه االستراتيجيات زيادة الشفافية يف امليزانيات وزيادة عدد اإلجراءات املتخذة مبو

 برناجماً احتادياً وقامت بتحليل أكثر تعمقاً       ٧٤وقامـت اآللـية الوطنـية باختاذ إجراءات بشأن قواعد تشغيل             -٤٧
 دائرة من   ١١وتركيزاً على املنظور اجلنساين قواعد تشغيل مت فيها إدراج اقتراحات مؤشرات التقييم مبنظور جنساين يف                

 .اإدارات اإلدارة العامة االحتادية وهيئاهت

وتتضـمن السياسة االجتماعية يف املكسيك تصميم وإدماج إجراءات حمدَّدة ملعاجلة احتياجات املرأة اليت تعيش                -٤٨
ويف صدد إصالح القوانني واملمارسات اإلدارية لكفالة متتُّع املرأة باملساواة يف احلقوق واحلصول على              . يف ظـل الفقـر    

 . برناجما١٦ًالجتماعية باستعراض القواعد التشغيلية إلدراج املنظور اجلنساين يف املوارد االقتصادية قامت وزارة التنمية ا

وللتعجـيل بعملية االستعراض بالتنسيق مع املوظفني العموميني الذين يضطلعون مبسؤولية مباشرة عن تشغيل               -٤٩
ُتلزم بإدراج عدم التمييز ضد      قاعدة تشغيلية    ٩٤ ويتضمَّن هذا الدليل     .دليل اإلجراءات األساسية  الـربامج مت إعـداد      

 .٢٠٠٤ من مرسوم ميزانية نفقات االحتاد لعام ٥٥املرأة، وفقاً للمادة 

 وجود مسؤولية مشتركة فعَّالة     القانون االحتادي بشأن تعزيز أنشطة منظمات اجملتمع املدين       ويظهر بوضوح من     -٥٠
 .نصاف بني اجلنسنيمع احلكومة من جانب منظمات اجملتمع املدين املخصصة لتشجيع اإل

 منه على احترام االتفاقيات ٢٠الذي تنص املادة مبادرة قانون محاية املهاجرين ومـن العالمـات البارزة أيضاً        -٥١
واملعـاهدات الدولية بشأن اإلنصاف اجلنساين وغريها من االتفاقيات واملعاهدات املتعلقة بتجنُّب التهميش على أساس               
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 االنتهاكات يف إجراءات اهلجرة وأي معاملة أخرى ال إنسانية ومهينة للمرأة املهاجرة، اجلـنس وإقامـة أنشطة لتجنُّب     
 .سواء كانت موثَّقة أو غري موثَّقة

 الذي تنفذه املؤسسة الوطنية للمرأة باملشاركة مع البنك         ملشروع السخاء ) Convive (التعايش برنامجويتـيح    -٥٢
 وزيادة وعي القادة من الذكور من خالل ورش عمل تتيح عالقات جديدة             الـدويل تدريـباً لتعزيز القيادات النسائية      
 .وتعاجل ورش العمل موضوعات مثل العنف املنـزيل. حمسَّنة مع املنظمات واجملتمع احمللي بأكمله

 ٤ املادة -دال 

طبقاً هلذا العهد إال    ُتِقـّر الدول األطراف يف هذا العهد بأنه ليس للدولة أن ختضع التمتع باحلقوق اليت تضمنها                  -٥٣
لـلحدود املقـررة يف القانون، وإال مبقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه احلقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز                    

 .الرفاه العام يف جمتمع دميقراطي

 ٥ املادة -هاء 

اعة أو شخص   لـيس يف هذا العهد أي حكم جيوز تأويله على حنو يفيد إنطواءه على أي حق ألي دولة أو مج                    -٥٤
ملباشرة أي نظام أو القيام بأي فعل يهدف إىل إهدار أٍي من احلقوق أو احلريات املعترف هبا يف هذا العهد أو إىل فرض                       

 .قيود عليها أوسع من تلك املنصوص عليها فيه

 يف أي بلد    ال ُيقـَبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أٍي من حقوق اإلنسان األساسية املعترف هبا أو النافذة                   -٥٥
 .تطبيقاً لقوانني أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد ال يعترف هبا أو كون اعترافه هبا أضيق مدى

  أحكام تتعلق حبقوق حمدَّدة-ثانياً 

 ٦ املادة -ألف 

 *من املبادئ التوجيهية) أ(٩الفقرة 

 مليون رجل ٢٧,١ مليون شخص، منهم ٤١,٦املني  بلغ جمموع السكان الع٢٠٠٤يف الـربع األول من عام       -٥٦
ورغم أن مشاركة املرأة الشاملة ال تزال       . )٤() يف املائة  ٣٤,٨( مليون امرأة    ١٤,٥و)  يف املائـة مـن اجملموع      ٦٥,٢(

منخفضـة فقـد دخلـت املرأة جمال العمل بسرعة أكرب من الرجل؛ وكان متوسط املعدل السنوي لزيادة أعداد املرأة                    
ـ     مع اعتبار ( يف املائة أثناء السنوات التسع األخرية        ٣,٣ يف املائـة يف السـنوات اخلمس األخرية و         ٢,١و  العاملـة ه

                                                      

 * HRI/GEN/2/Rev.2. 
 مبعدل زيادة سنوي     نسمة ٩٧ ٤٨٣ ٤٢١ كان عدد سكان املكسيك قرابة       ٢٠٠٠وفقـاً إلحصـاء      )٤( 

 . يف املائة١,٩نسبته 
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مقابل معدالت الزيادة بالنسبة    ) ١٩٩٤ هـي سـنة األساس بسبب عدم وجود مسح وطين للعمالة يف              ١٩٩٥سـنة   
 . يف املائة يف هاتني الفترتني١,٦ يف املائة و٠,٩للرجال بلغت 

لكن هذه األرقام أخذت يف التناقص؛ ففي       . قـع أن أعداداً كبرية من النساء العامالت منخفضات العمل         والوا -٥٧
يف حني أن   )  ساعة أسبوعياً  ٣٥أقل من   ( يف املائة من النساء العامالت يعملن لبعض الوقت          ٤٠ كـان    ١٩٩٥عـام   
ضافة إىل ذلك كان متوسط النسبة املسجلة       وباإل.  يف املائـة فقط من النساء يشغلن أعماالً من هذا النوع اليوم            ٣٤,٤

 . يف املائة للرجال٢,٤ يف املائة مقابل ٢,٩للبطالة بني النساء يف السنوات العشر األخرية هي 

ويرجع ذلك جزئياً إىل أن معظم      . يف السنوات العشر األخرية   )  سنة ٢٤-١٢(واخنفضـت العمالة بني الشباب       -٥٨
ومع ذلك  . أكرب يف املدارس بعد تطويل فترة التعليم اإلجباري إىل بداية املرحلة الثانوية           الشـبان اجتهـوا إىل البقاء ملدة        

 يف املائة يف السنوات العشر      ٤,٥متوسط املعدل كان    (تظل هذه اجملموعة السكانية هي صاحبة أعلى مستويات البطالة          
 ). يف املائة١,٩(وهذه النسبة تزيد عن ضعف النسبة املناظرة بني البالغني ). األخرية

ففي العقد األخري زادت هذه العمالة من       : زيادة مطردة )  سنة أو أكثر   ٦٠(وشـهدت العمالة بني كبار السن        -٥٩
 وهو معدل ال يقل إال بنسبة ضئيلة عن معدل منو السكان العاملني من              - يف املائة  ٣,٣معـدل سـنوي متوسط قدره       

 .لعاملني يعمل قرابة الثلث يف ظروف عمالة منخفضةومن بني كبار السن ا).  يف املائة٥,٣(البالغني 

إحصاءات إضافية من املسح الوطين للعمالة الذي يشكِّل جزءاً من سلسلة           ) امللحق الثاين (ويتضمَّن هذا التقرير     -٦٠
فصـلية عـن السـكان العـاملني حسب املناطق مقسَّمني حسب اجلنس واجملموعة العمرية مع وجود جدول يوضح      

 .اهات العمالةباختصار اجت
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 املتوسط السنوي
2 ,5 %  

 
 . وزارة العمل واخلدمات االجتماعية:املصدر 
 

 لوحظ انتعاش بسيط يف أعداد العاملني يف الصناعات ٢٠٠٣يف هناية عام 
 للتصدير) maquiladora(التحويلية والتجميعية 

 عدد األشخاص العاملني
 ةالتغيُّرات السنوي

 ٢,٥ كان معدل البطالة الزائدة هو ٢٠٠٣يف الربع األخري من عام 
 عاطل) ١ ٠٤٤ ٧٠١ (يف املائة

 
 اجتاهات املعدل القومي للبطالة كنسبة مئوية من األشخاص الناشطني اقتصادياً

.تية املعهد الوطين لإلحصاءات واجلغرافيا واملعلوما-وزارة التخطيط والتنسيق، على أساس املسح الوطين للعمالة، وزارة العمل واخلدمات االجتماعية : املصدر
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 يف املائة عما كان عليه يف عام٥ما بني ضعفي ومخسة أضعاف احلد األدىن لألجور بنسبة زاد عدد العمال الذين حيصلون على دخل يتراوح٢٠٠٣يف عـام    
 .١٩٩٥ يف املائة عما كان عليه يف عام ١٢ وبنسبة ٢٠٠٠

 

 . وزارة العمل واخلدمات االجتماعية:املصدر 
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 احلضرية الزائدةأثناء حكم الرئيس فوكس ظل متوسط معدل البطالة 
 أقل من املتوسط التارخيي)  يف املائة٢,٨(

 
 اجتاهات معدل البطالة احلضرية الظاهرة

  سنة٢١متوسط فترة 
                       3.9٪ 

 . املعهد الوطين لإلحصاءات واجلغرافيا واملعلوماتية�وزارة التخطيط والتنسيق، على أساس املسح الوطين للعمالة، وزارة العمل واخلدمات االجتماعية:املصدر
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 ...بدأت أحوال العمال يف التحسُّن 

 
 السكان العاملون حسب مستوى الدخل

 وبنسبة٢٠٠٠ يف املائة عما كان عليه يف عام ٥ زاد عدد العمال الذين حيصلون على دخل يتراوح ما بني ضعفي ومخسة أضعاف احلد األدىن لألجور بنسبة ٢٠٠٣يف عام 
 .١٩٩٥ يف املائة عما كان عليه يف عام ١٢

2003ن عام الثلث الثالث م

أكـثر من مخسة أضعاف

 احلد األدىن لألجور

 

ضعفان إىل مخسة أضعاف

 احلد األدىن لألجور

 

 

 

 

احلد األدىن لألجورأو أقل

 
 
 
 

 بدون دخل
 

ال توجد معلومات

 . وزارة العمل واخلدمات االجتماعية:  املصدر
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 )ب(٩الفقرة 

 : سياسة العمل استراتيجية من مخس نقاطحددت احلكومة يف  -٦١

إدراج اجلميع نظراً ألنه جيب إدراج مجيع النقابات ومنظمات العاملني ومجيع األفراد يف عملية التنمية                )١( 
 يف جمال العمل لكي ميكن حتقيق التغيري؛ 

 الطابع التدرجيي إلدخال التغيريات الالزمة؛ )٢( 

  واختاذ القرارات؛احلوار كوسيلة إلحداث التغيري )٣( 

 الشرعية لتوفري التأكد القانوين لدى املستثمرين والعمال؛ )٤( 

 .هدوء العمال نظراً ألنه يتيح بيئة مالئمة لالستثمار والتنمية )٥( 

  بني مجيع أطراف عملية التغيري"ثقافة عمل جديدة"وجيـري يف إطـار هذه االستراتيجية بنقاطها اخلمس نشر          -٦٢
 إلقامة ظروف مواتية يف العمالة والتدريب واإلنتاجية واملنافسة ومستويات          -وأصحاب العمل يف البلد      أي العمـال     -

 .معيشة العمال

ويتوفر لدى وزارة العمل واخلدمات االجتماعية، من خالل الوكالة الوطنية للعمالة والتدريب وتنمية املهارات               -٦٣
املضاهاة والتدريب واألشكال احملدَّدة من الدعم للحصول على عمل         عدد من األدوات يف ميدان املعلومات والروابط و       

 
 

 :توجد مشكلة البطالة أساسا يف
 .١٥٠املشاريع اليت يزيد عدد العاملني فيها عن � 

 ).خاصة التجميعية(لصناعة التحويلية قطاع ا� 

املنطقة االحتادية وشيهواهوا:  واليات٧ألسباب خمتلفة يف � 
 .  وكواهويال ودورانغو ومشواكان وفرياكروز وشياباس

 

يف السنوات الثالث األوىل يف ظل هذه احلكومة مت خلق
  والية٢٥ فرصة عمل يف ١ ٦٩٦

النقص يف فرص العمل
فرص العمل اجلديدة
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أو أنشـطة منتجة موجَّهة لصاحل قطاعات حمدَّدة مثل املرأة والشباب واجملموعات الضعيفة واجملموعات األصلية وتعزيز                
 .املساواة يف فرص الوصول إليها أمام اجلميع

ومات الواليات ومنطقة العاصمة االحتادية تتيح لكل السكان، من         وتعمل اهليئة الوطنية بطريقة منسَّقة مع حك       -٦٤
خـالل دوائر العمالة يف الواليات وخدمات وتدابري الدعم بسياسة نشطة لسوق العمل تشكِّل جزءاً من برنامج دعم                  

 إرشاد مهين   والغـرض مـن هذا الربنامج هو زيادة إمكانية استخدام العاطلني وغري املستخَدمني متاماً بتوفري              . العمالـة 
 .ومساعدة تقنية ومعلومات وأحيانا بالتدريب والدعم املايل أو املادي

وتعمـل جلان الواليات للتدريب والعمالة بصفتها جهة استشارية لدوائر االستخدام يف الواليات من أجل دعم       -٦٥
 .تدابري التخطيط والتنفيذ

ية تدابري الدعم املقدَّمة من برنامج دعم العمالة لقطاع         وهذه اللجان هي أدوات لتحسني مستويات النوعية وأمه        -٦٦
وهي تسمح أيضاً باحلصول على تغذية مرجتعة لربامج فرعية تديرها دوائر العمالة يف الواليات يف               . املشـاريع وللعمال  

 من  وتستمد املؤسسات التعليمية والتدريبية فوائد    . شـكل معلومات حديثة وحتليالت عن سوق العمل يف كل منطقة          
مشـاركتها يف جلان التدريب والعمالة؛ وحتصل على معلومات عن مسات الوظائف املطلوبة يف قطاع اإلنتاج وتكيِّف                 
حمـتوى املناهج التدريبية اليت تعرضها بناًء على ذلك، وهو يؤدي إىل ارتفاع نسبة اخلرجيني من هذه املؤسسات الذين                   

 .جيدون مكاناً يف سوق العمل

 ذلـك يتم تقليل الوقت والتكاليف الالزمني لتعيني الباحثني عن العمل وتكاليف البحث عن               وباإلضـافة إىل   -٦٧
العـاملني للمشاريع بفضل خمططات املعلومات اليت جتمع بني عارضي الوظائف والباحثني عن العمل بطريقة فعَّالة من                 

 االستعمال بغرض إعطاء الباحثني عن      خالل أنظمة إلكترونية تعرض املعلومات وجتمع األطراف بطريقة بسيطة وسهلة         
وهذه األنظمة تساعد على زيادة شفافية      . عمـل جمـاالً كافياً لالختيار للحصول على العمل الذي يناسب احتياجاهتم           

 .سوق العمل وتوسيع تغطية عملية التعيني لتشمل كل شرائح السكان الباحثني عن عمل

 وزارة العمل واخلدمات االجتماعية يتمثل يف برنامج دعم وهـناك جانـب آخـر يف األعمـال اليت تقوم هبا         -٦٨
مع حكومات الواليات واملشاريع والعاملني والفعاليات األخرى يف سوق         (التدريـب الـذي يهـدف إىل اختاذ تدابري          

ع الصغرية  يف جمال تطوير املهارات وتدريب االرتقاء املستمر مبا يسهم يف تطوير العاملني املستخَدمني يف املشاري              ) العمل
جـداً والصـغرية واملتوسطة بغية حتسني مستويات نوعية حياهتم وإنتاجيتهم وبالتايل حتسني قدرة املشاريع اليت يعملون     

 .فيها على املنافسة

وبالتنسـيق مع وزارة التعليم يعزز نظام توحيد املهارات املهنية وإجازهتا حتديد وإنشاء وتقييم وإجازة املهارات         -٦٩
 :واملزايا املستهدفة يف ظل هذا النظام هي.  خمتلف فروع األنشطة ومبشاركة قطاع املشاريعاملهنية يف

 زيادة الشفافية ألسواق العمل الداخلية واخلارجية وزيادة سرعة عمليات التعيني والتنقل؛ � 

 االعتراف باملعارف واملهارات وتطوير املهارات املتعددة؛ � 
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 ريب املستمر طوال احلياة؛تعزيز تطوير املهارات والتد � 

 سهولة التنقل والشفافية يف سوق العمل بفضل توفُّر املعلومات يف الوقت املناسب؛ � 

 تقدمي اإلرشاد بشأن تطوير املهارات وإدارة املوارد البشرية؛ � 

 .حتسني قدرة املشاريع على املنافسة � 

 للعمل واملفاهيم اجلديدة لإلنتاجية والنوعية والقدرة       وتعكس هذه األدوات وغريها من األدوات الرؤية اجلديدة        -٧٠
 .على املنافسة

وخاصة للشباب وكبار   (وهتدف وزارة العمل واخلدمات االجتماعية إىل حتقيق املساواة يف الفرص أمام اجلميع              -٧١
 وأعضاء جمموعات اإليدز وعمال اليومية /السـن واملعوَّقـني واألشخاص الذين يعانون من فريوس نقص املناعة البشرية           

بغرض الوصول إىل جمال العمل والبقاء فيه    ) الشـعوب األصلية واألشخاص احملرومني من احلرية وغريهم من اجملموعات         
 .وأيضاً بغرض مكافحة عمالة األطفال وبصياغة وتنفيذ تدابري إجيابية تشمل منظوراً جنسانياً

الذي ) Chamba Par(وع خيتص به برنامج تكافؤ الفـرص وإدماج املعوَّقني وكبار السن يف عامل العمل موض -٧٢
وهو مصمَّم للجمع بني املعوَّقني وكبار السن الذين        . يـتألف مـن مكتب العمالة املخصص هلذه اجملموعات الضعيفة         

ويتألف جمموع املتقدمني أساساً    . يبحـثون عن عمل والشركات اليت توجد هبا وظائف شاغرة لعمال من هاتني الفئتني             
 األشـخاص املعوَّقني الذين استكملوا تدريباً مبراكز التدريب للعمالة الصناعية والكلية الوطنية للتعليم املهين التقين                مـن 

 .ومقدمي الطلبات من الوكاالت لالندماج يف حياة العمل اليت تشكِّل جانباً من النظام الوطين للتنمية املتكاملة لألسرة

ييم للمعوَّقني وكبار السن أدوات لتقييم املهارات والقدرات واالستعدادات         وباملـثل تـتوفر لـدى مركز التق        -٧٣
واالجتاهـات واحتـياجات التدريب للعمل لدى املعوقني وكبار السن ويستطيعون بذلك احلصول على ملفات للعمل                

 .تسهِّل إدماجهم يف تدابري التدريب والتعيني االنتقائي

واتو وخاليسكو وكويريتارو وسان لويس بوتوسي وأغواسكالينتس ويف واليـات شـياباس ومكسيكو وغواخن    -٧٤
وتالخكـاال وسينالوا وسونورا وهيدالغو ومنطقة العاصمة االحتادية أنشئت شبكة االتصال املتخصصة إلدماج املعوقني              

 بني الباحثني   وكبار السن يف احلياة العاملة هبدف إنشاء شبكة تتألف من املؤسسات العامة واخلاصة واالجتماعية للجمع              
 .عن العمال والباحثني عن العمل على الصعيد الوطين

ويـرد يف مكان آخر أدناه من هذا التقرير معلومات عن كل برنامج من برامج الوزارة للتدريب واالستخدام                   -٧٥
 .املوجَّهة خصيصاً لتنمية املوارد البشرية

 )ج(٩الفقرة 

ي أن تنفِّذ بعدالة وإنصاف سياسة العمل الوطنية اليت تعزِّز الرفاه           مهمـة وزارة العمل واخلدمات االجتماعية ه       -٧٦
زيادة اإلنصاف واملساواة   "وتنبع هذه املهمة من خطة التنمية الوطنية اليت تعلن أن مهمة حكومة املكسيك هي               . العـام 
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يجيات للسياسة االجتماعية    باستعمال معايري تعترف باالختالفات وعدم املساواة يف اجملتمع لصياغة االسترات          "يف الفرص 
 .وهتدف إىل توسيع وإتاحة املساواة يف الفرص أمام الرجال والنساء بني سكان املكسيك

 تعزيز ثقافة العمل اجلديدة اليت تشجِّع       ٢٠٠٥-٢٠٠١ومـن املـبادئ الرئيسية لربنامج سياسة العمل الوطنية           -٧٧
وحيفز . ه الكاملة ولتحسني مستوى معيشته ومعيشة أسرته      العمـل كتعبري عن كرامة الشخص اإلنساين لتحقيق إمكانات        

 .الربنامج ثقافة العمل اجلديدة على تعزيز العمل للوصول إىل شروط كرمية وجمزية يف العمالة للمجتمع ككل

وتوجـد لـدى الوزارة آليات مضاهاة العرض والطلب املتعلقني بالعمل لزيادة قدرة العاطلني وأشباه العاطلني                 -٧٨
والوزارة تقدِّم اإلرشاد املهين واملساعدة التقنية واملعلومات وتقدِّم عند االقتضاء التدريب والدعم            . ر عـلى عمل   للعـثو 

 .يف ضوء مسات املشروع وخصائص سوق العمل) مثل اآلالت واملعدات ملشاريع االستثمار اإلنتاجي(املايل أو املادي 

تحدة ومن خالل دوائر العمالة يف الواليات تنفِّذ الوزارة عدداً          وبالتنسيق مع حكومات الواليات املكسيكية امل      -٧٩
 .من مشاريع املضاهاة املباشرة ويرد وصفها أدناه

 )مكاتب العمالة(مضاهاة األنشطة املباشرة  )أ( 

ب تركِّـز أعمال مكاتب العمالة على الفرد؛ وهدفها هو إقامة الصالت بطريقة سريعة وفعَّالة ويف الوقت املناس         -٨٠
وتتاح هذه اخلدمة للسكان املستهدفني من خالل       . بـني الباحـثني عن العمل وفرص االستخدام اليت تعرضها املشاريع          

مجـيع دوائـر العمالة يف الواليات داخل اجلمهورية ويف منطقة العاصمة االحتادية من خالل وحدات حملية تابعة لدائرة    
ة يتحدَّد حسب املقابالت مع مستشاري العمل ويتم مضاهاة         وملف مالمح العمل اخلاص بكل طالب وظيف      . العمالـة 

ويسمح هذا اإلجراء بتعيني الشخص املالئم يف أقصر        . هـذا امللف مع الوظائف الشاغرة اليت ُيَبلِّغ عنها قطاع املشاريع          
 .وقت ممكن على أساس السمات اليت يطلبها صاحب العمل

 أسواق االستخدام )ب( 

تخدام هو اجلمع بني الباحثني عن العمال والباحثني عن العمل يف مكان واحد هبدف              الغـرض من أسواق االس     -٨١
أو الوظائف  (من اختيار األفراد مباشرة     ) املؤسسة والباحث عن العمل   (مضاهاة احتياجات كل جانب ومتكني الطرفني       

ائر العمالة يف الواليات    ويتم تنظيم أسواق االستخدام على يد دو      . حسـب التوقُّعات املنتظرة منهم    ) حسـب احلالـة   
 .ومنطقة العاصمة االحتادية

 ورش العمل للباحثني عن العمل )ج( 

الغـرض من ورش العمل للباحثني عن العمل هو توفري املعلومات والتوصيات اليت متكِّن الباحث عن العمل من           -٨٢
هة لألشخاص الذين جيدون    ويقوم بإجراء هذه الورش موظفو دوائر العمالة وهي موجَّ        . دخـول سـوق العمل بسرعة     

 .صعوبة يف العثور على عمل

وينقسمون إىل جمموعات   . وتسـمح هـذه اآللية باختيار األشخاص الذين يرغبون االشتراك يف ورش العمل             -٨٣
ويتم اختيار موضوعات املناقشة    . حسـب مستوى تعليمهم وحسب بعض اخلصائص األخرى مثل الورش املتخصصة          
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تسمح هذه الطريقة باللجوء إىل مناذج مرنة تناظر االحتياجات احملدَّدة لكل جمموعة            و. حسـب خصـائص اجملموعـة     
 .وبذلك يتم توسيع نطاق األشخاص الذين يتم تنظيم ورش العمل هلم

 جلان الواليات للتدريب والعمالة )د( 

آليات لتحسني  تتمـثل إحـدى الوظـائف الرئيسية األساسية للجان الواليات للتدريب والعمالة يف تصميم                -٨٤
العالقـات مـع قطاع املشاريع وتعيني احتياجاته من تدريب القوى العاملة واحلاجة إىل املعلومات عن أسواق العمل                  

 .واملناطق والوظائف اليت تتطلب مضاهاة تدابري التدريب على سبيل األولوية

وتتيح .  املعروضة على قطاع املشاريع    وتساعد هذه اللجان بتحسني معايري نوعية وأمهية التدريب وتدابري الربط          -٨٥
أيضـاً مصدراً للتغذية املرجتعة بدوائر العمالة يف الواليات ويتألف ذلك من معلومات حديثة وحتليالت عن سوق العمل         

وتستفيد معاهد التعليم والتدريب من مشاركتها هلذه اللجان ألهنا حتصل على معلومات عن ملفات         . يف كـل مـنطقة    
بة يف جهاز اإلنتاج وعلى هذا األساس تستطيع تكييف حمتوى ما تعرضه من دورات تدريبية؛ والنتيجة                الوظائف املطلو 

وتستفيد وكاالت التعيني ومكاتب    . هي حتسني نسبة خرجيي هذه املعاهد الذين حيصلون على وظائف يف سوق العمل            
 .االستخدام أيضا من توسيع جمال عملها هبذه الطريقة

تعمـل هـذه اللجان بوصفها منتدى جيتمع فيه األطراف الرئيسية بسوق العمل ومضاهاة              وهبـذه الطـريقة      -٨٦
وهبذه الطريقة تعرف دوائر العمالة يف الواليات    . احتـياجاهتم وحتديـد مطالـبهم مـن املعلومات والتدريب والتعيني          

ازن بني العرض والطلب    متطلـبات سـوق العمل من سلوك األطراف الرئيسية وتوجِّه بكفاءة أكرب جهودها حنو التو              
 .املتصلني بالعمل من خالل تدابري تدعمها كل جلنة يف جمال اختصاصها

 دوائر العمالة يف الواليات )ه ( 

ومهمتها الرئيسية هي إقامة االتصال مع      . دائـرة العمالـة يف الوالية أداة من أدوات جلان العمالة يف الواليات             -٨٧
وظيفهم يف جهاز اإلنتاج لكل والية من خالل اجتماعات عمل دورية لتبادل            جمـاالت تعيني األشخاص واختيارهم وت     

وبذلك تتمكَّن الشركات من الوفاء باحتياجاهتا من       . املعلومـات النوعية والكمية عن العرض والطلب يف سوق العمل         
لباحثني عن العمل ويف    ومهمة الدائرة هي توفري األماكن ألكرب عدد من ا        . العـاملني بطريقة كافية ويف الوقت املناسب      

 .الوقت نفسه تسهيل عملية اختاذ القرارات بشأن االستراتيجيات املشتركة لتحسني تشغيل أسواق العمل

وهكـذا فـإن اهلـدف املركزي ألي دائرة عمالة يف الواليات هو تبادل املعلومات بشأن الوظائف الشاغرة                   -٨٨
 .ذين جيدون وظائف يف سوق العملوالباحثني عن العمل بغية زيادة أعداد الباحثني ال

 نظام املضاهاة اهلاتفي ونظام املضاهاة باإلنترنت )و( 

 بغرض إدخال قدر أكرب من التنوُّع يف اخلدمات وزيادة تنسيقها مع احتياجات الباحثني عن               ٢٠٠٠يف سـنة     -٨٩
احثون عن العمل احلصول على     العمال والباحثني عن العمل أنشأت املكسيك نظام مضاهاة هاتفي يستطيع بواسطته الب           

 .معلومات عن الوظائف الشاغرة باستخدام اهلاتف وهو ما يسهِّل املضاهاة بني عارضي العمل والباحثني عنه
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.  وتطويره وإدخاله يف اخلدمة    Chambanetوبـنفس الطريقة مت تصميم مكتب استخدام إلكتروين ُيعَرف باسم            -٩٠
الة املاهرة ومتطلبات الباحثني عن عمل يف تلك القطاعات من السكان اليت            ويفـي مبتطلـبات قطاع املشاريع من العم       

وهاتان اخلدمتان أداتان جديدتان وتتيحان قناة أخرى تسعى من خالهلا وزارة العمل إىل             . تسـتطيع استعمال اإلنترنت   
 .توسيع نطاق أنشطتها

 )Mi Chamba (" شامبامي"دورية  )ز( 

 واملضاهاة يف سوق العمل، ُصمِّمت وأنشئت يف ضوء احلاجة إىل حتديث            هـناك قـناة جديـدة للمعلومات       -٩١
واجلانب الرئيسي هلذه األداة هو استعمال واستغالل تكنولوجيات        . اخلدمـات وزيادة سرعتها وهي دورية مي شامبا       

 .املعلومات واالتصاالت

ويتم . سريع من املعلومات عن فرص العمل      توزَّع جمَّاناً وُمصمَّمة لتزويد املواطنني مبصدر        مي شامبا ودوريـة    -٩٢
 صفحة معروضة بشكل جذاب وسهل القراءة؛ وتتضمن معلومات عن الوظائف           ١٦نشـرها كـل أسبوعني وحتتوي       

ويتم طبع  . الشاغرة وعن برامج الوكالة الوطنية للعمالة والتدريب وتنمية املهارات ووزارة العمل واخلدمات االجتماعية            
 العاصمة االحتادية وتوزَّع يف حمطات خدمة السيارات واملكاتب احلكومية واملنظمات غري             نسـخة يف منطقة    ٦٥ ٠٠٠

 .احلكومية ويتم توزيعها باليد يف األماكن العامة

واملـزايا الرئيسية للباحثني عن العمل هي توفُّر معلومات يف الوقت املناسب عن الوظائف الشاغرة؛ وهذا يقلل                  -٩٣
 .ني للبحث عن العملالوقت والتكاليف الالزم

وبالنسـبة للمشاريع متثل الدورية طريقة للحصول على عدد أكرب من املتقدمني لشغل الوظائف الشاغرة ويوفِّر                 -٩٤
 .الوقت والنفقات لعملييت البحث واالختيار

 برنامج العمل املؤقت وعمال املزارع املكسيكيني يف كندا )ح( 

 املضاهاة املباشرة على الصعيد احمللي وصعيد الواليات واملقاطعات تنسِّق          باإلضـافة إىل اخلدمات املسؤولة عن      -٩٥
-الـوزارة عمليات برنامج ملضاهاة املواطنني الوظائف الشاغرة يف اخلارج ويعرف هذا الربنامج باسم برنامج املكسيك               

 .كندا لالستخدام املؤقت لعمال املزارع

 مأمون وجمزي لعمال املزارع املكسيكيني الذين جيدون أنفسهم         والغرض من الربنامج هو توفري استخدام بديل       -٩٦
بـال عمـل بسبب ظروف خاصة باملناطق الريفية، وتوفري هذا العمل بطريقة تكفل عودة الدخل املايل من عملهم إىل                    

 لطلب من حكومة كندا ووقَّعت مذكرة تفاهم بني         ١٩٧٤وحتقيقاً لذلك استجابت حكومة املكسيك يف عام        . أسرهم
البلدين تضطلع املكسيك مبقتضاه بتدبري واختيار وإرسال عمال املزارع إىل كندا من بني ذوي اخلربة الكبرية يف أعمال                  

 .املزارع الذين ال يرغبون يف االستقرار يف كندا ويريدون العمل يف املزارع الكندية بعقود مؤقتة

 "الفضاء املفتوح"برنامج  )ط( 

ات االجتماعية أيضاً بترويج سلسلة من التدابري لتسهيل إدخال املعوَّقني وكبار السن            تقوم وزارة العمل واخلدم    -٩٧
. سـوق العمل مع االحترام الكامل حلقوق اإلنسان واحلقوق السياسية واالجتماعية اخلاصة هبم وممارسة هذه احلقوق               
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 تنسيق جهود املؤسسات العامة      وهو شبكة مضاهاة متخصصة تسعى إىل      "الفضاء املفتوح "ويف هذا السياق جند برنامج      
 .واخلاصة بغية تعزيز إدراج هاتني اجملموعتني يف العمل أو إدراجهم يف برامج التدريب للعمل

؛ ويشارك يف تنفيذه النظام الوطين للتنمية املتكاملة لألسرة ومؤسسات          "الفضاء املفتوح "وتنسِّق الوزارة برنامج     -٩٨
 .ومية وقطاع املشاريعإعادة التأهيل واملنظمات غري احلك

وهـدف الربنامج هو أن يدِخل يف إطار واحد كل تدابري إدارة قوة العمل اليت تستهدف املعوَّقني وكبار السن                    -٩٩
مـن أجـل حتسـني فـرص تعيينهم وتدريبهم إىل احلد األمثل وضمان اندماجهم يف سوق العمل وكذلك تطويرهم                    

 .ومحايتهم داخل سوق العمل

ومركز ) Chamba-Par(لرئيسية اليت جتري مبوجب هذا الربنامج تتركَّز يف برنامج تكافؤ الفرص            واألنشـطة ا   -١٠٠
 .التقييم للمعوقني وكبار السن

هدف هذا الربنامج هو إقامة االتصال بني املعوَّقني وكبار السن الباحثني عن العمل يف              . برنامج تكافؤ الفرص   -١٠١
وهدف هذه التدابري هو توفري الدعم      .  مناسبة للعاملني من هاتني اجملموعتني     املشـاريع الـيت توجد فيها وظائف خالية       

 .هلاتني اجملموعتني من السكان بشروط متساوية مع التدابري املتخذة لصاحل بقية السكان

يوجد حتت تصرف هذا املركز أدوات لتحديد املهارات والقدرات         . مركـز التقيـيم للمعوَّقني وكبار السن       -١٠٢
دادات واالجتاهات واالحتياجات التدريبية الستخدام املعوَّقني وكبار السن وبالتايل احلصول على ملفات مهنية             واالستع

 .تسهِّل إدماجهم يف خمططات التدريب والتعيني االنتقائي

 وميكـن بفضـل أدوات التقييم هذه التوصل إىل حتديد سريع وفعَّال للكفاءات واملهارات اليدوية واإلمكانات              -١٠٣
ويتم استكمال . املـتوفرة لـدى املعوَّقني وكبار السن بالنسبة ملختلف األعمال اليت تقوم إليها احلاجة يف قطاع اإلنتاج                

 هـذه الـتدابري مبقـابالت واختـبارات قياس نفسي هتدف إىل احلصول على أدق صورة عن املالمح املهنية واحلرفية                   
 .هلاتني اجملموعتني

  للمجموعات الضعيفةمراكز العمل االنتقايل )ي( 

 ظلت وزارة العمل واخلدمات االجتماعية تشجِّع على "الفضاء املفتوح "كـتدبري إضايف هتدف إىل دعم برنامج         -١٠٤
وهذه املراكز عبارة عن مصانع إنتاجية ومشاريع خدمية ومصانع ومراكز صناعات جتميعية . إقامـة مراكز عمل انتقالية   

 .ة لألشخاص الذين يعانون من ظروف عدم املساواة يف إمكانية احلصول على العملإخل أنشئت مجيعاً لتوفري العمال

ويف كـل مركز من هذه املراكز جيري السعي إىل إقامة ظروف تعادل ظروف أي مصنع أو صناعة جتميعية أو                     -١٠٥
 .لربح املايلمشروع خدمي يف الفرع املعين؛ أي دوائر لإلدارة واإلنتاج واحملاسبة والتسويق لكفالة ظروف ا

ويف هذه املراكز يتم تقييم األشخاص الذين يعانون من عدم املساواة يف إمكانية احلصول على عمل، باإلضافة                  -١٠٦
إىل حصـوهلم عـلى أجور مقابل عملهم، وإعطائهم شهادة من املؤسسات تؤهلهم لغرض التقدُّم فيما بعد إىل مكتب                   

 .مل الوطنية يف ظروف أفضل وبذلك يتحقق اهلدف األساسي من املراكزختدمي وإدخاهلم يف هناية األمر يف قوة الع
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 نظام الدعم املايل لتنقل العمالة داخل البلد ويف اخلارج )ك( 

يف عدد كبري من البلديات يف بعض الواليات االحتادية تتسم البنية التحتية لإلنتاج والظروف األساسية للزراعة                 -١٠٧
لكفاية للوفاء باحتياجات جمموعات السكان الريفية املتعطلة عن العمل الذين يعيشون يف            واألنشـطة املتصلة هبا بعدم ا     

وبالتايل فإن األشخاص   . ويف مثل هذه احلاالت يقل أو خيتفي الطلب على العمل وفرص العمل املستقل            . هذه البلديات 
تسود ) أو يف اخلارج( من البلد الذيـن يعيشون يف هذه األماكن يضطرون إىل البحث عن فرص العمل يف أجزاء أخرى          

ويؤدي ذلك إىل تدفقات كبرية من العمالة الزراعية من إحدى الواليات إىل والية             . فيها ظروف اقتصادية أكثر دينامية    
 .أخرى بل وإىل بلدان أخرى أحياناً

ة الغذاء والنقل   جانـب من هذه اجملموعة السكانية جيري يف ظروف غري مواتية من ناحي            ) أو تـنقُّل  (وتدفُّـق    -١٠٨
ويف هذه  . والسـكن يف مكـان الوصـول والتعليم وخدمات الصحة األساسية، وهذا قليل من كثري من أهم العوامل                 

الظـروف كـان مـن الضروري إيالء االهتمام هلذه املوضوعات واملسامهة يف حتسني ظروف التنقل واالستقرار هلذه                  
 .اجملموعة السكانية يف مناطق املغادرة والوصول

ـبة لقسم آخر من السكان الزراعيني كان ُبعد املسافة بني أماكن إقامتهم وعواصم الواليات أو حىت عن مكسيكو                    -١٠٩ وبالنس
 . كندا للعمل املؤقت لعمال املزارع-سييت يقيد طوال سنوات كثرية من قدرهتم على االستفادة من برنامج املكسيك 

حتادية تنسِّق اإلجراءات واملوارد لدى خمتلف الوزارات واملؤسسات        وملعاجلـة هـذه املشكلة أخذت احلكومة اال        -١١٠
 ويف هذا السياق قامت وزارة العمل واخلدمات االجتماعية يف نطاق اختصاصها بوضع وتطوير            . العامـة هلـذا الغـرض     

 .")SAEMLE (ارجويف اخل) SAEMLI(أنظمة الدعم املايل لتنقل العمال داخل البلد "خمططات للمعونة املالية ُتعرف باسم 

واهلـدف العام لنظام الدعم املايل لتنقل العمال داخل البلد وإقامة آلية تتيح تقدمي الدعم لعمال اليومية يف جمال                    -١١١
وتسمح هذه التدابري   . الزراعة من ناحية التدريب والنقل من أماكن نشأهتم إىل املناطق املضيفة اليت سيتم تشغيلهم فيها              

 .غيل هذه اجملموعة السكانية وانتقاهلم إىل املناطق اليت تتوفر فيها فرص العملبتحسني إمكانية تش

أمـا نظـام الدعـم املايل لتنقل العمال خارج البلد فيهدف إىل أن يكون آلية متكِّن السكان الزراعيني الذين                     -١١٢
 املكسيك  - برنامج كندا  يعيشـون يف أمـاكن بعيدة عن منطقة العاصمة االحتادية من استكمال إجراءات إدراجهم يف              

 .بالتايل متكني هذه اجملموعة السكانية من االستفادة من ذلك الربنامج

وتـتجه تدابـري الدعم أساساً خلدمة السكان يف الواليات اليت تشهد حاالت منتظمة من املغادرة والوصول للعمالة                   -١١٣
 . املكسيك من أي مكان يف مجهورية املكسيك-مج كندا اليومية يف الزراعة خلدمة املتقدمني ألول مرة للمشاركة يف برنا

 نظام الدعم املايل للباحثني عن العمل )ل( 

 وضعت احلكومة االحتادية من خالل وزارة العمل واخلدمات االجتماعية خمططاً جتريبياً رائداً             ٢٠٠٢يف عـام     -١١٤
والغرض األساسي هلذا النظام هو مساعدة      . لـتوفري آلـية للدعـم تعرف باسم نظام الدعم املايل للباحثني عن العمل             

ومن الواضح أن هذا    . العـاطلني يف عملـية البحث عن عمل وتقليل نفقات العاطلني اليت تنطوي عليها عملية البحث               
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املخطط ليس خمططاً للتأمني من البطالة، وهو باألحرى آلية ال تشكِّل بأي حال عامالً لتثبيط العاطلني عن البحث عن                   
 .كنها آلية تسعى إىل توفري بعض التسهيالت هلذه اجملموعة بغية حتقيق هدف إدماجهم يف سوق العملالعمل ول

فالشـخص العاطل حيتاج إىل موارد مالية عند البحث عن عمل من أجل القيام باالتصاالت اهلاتفية والسفر من    -١١٥
االفتقار إىل هذه املوارد يقلل فرصة      و.  وهذه جمرد بعض أهم االحتياجات     -مكـان إىل مكـان وخاصة لدعم أسرته         

وهلذا الغرض يوفِّر هذا الربنامج موارد تغطي بعض البنود األساسية من           . الباحـث عـن العمـل يف العثور على العمل         
 .وتوفري هذا الدعم خيضع ألداء عدد من التدابري من جانب املستفيدين. النفقات يتكبدها الباحث عن العمل

 أساساً خلدمة العاطلني يف القطاع الرمسي، أي األشخاص الذين كانوا يسامهون يف خمطط              وهتـدف هذه اآللية    -١١٦
 .التأمني االجتماعي ولكنهم فقدوا وظيفتهم يف سوق العمل ويبحثون عن عمل

وقـد ُوضـع هذا النظام ال بوصفه سياسة سلبية يف سوق العمل ولكن ليكون باألحرى آلية تسهِّل مضاهاة                    -١١٧
ـ    . وتدابري الدعم موجَّهة لصاحل جمموعة العاطلني من قطاع االقتصاد الرمسي         . ب فـيما يتصل بالعمالة    العـرض والطل

والسـبب يف ذلـك هو أنه من املرجح أن هؤالء األشخاص يف هذه الشرحية السكانية الذين فقدوا وظيفتهم يف جهاز                     
أكرب من فرصة األشخاص الذين استمروا      اإلنـتاج لفـترة قصرية نسبياً سيتمكنون من العثور على عمل جديد بفرصة              

 .خارج سوق العمل لفترات طويلة

وهكـذا فـإن األشخاص الذين ُوضع هذا النظام لصاحلهم يشكلون جانباً من السكان النشطني اقتصادياً يف                  -١١٨
ت القطـاع الـرمسي الذين جيدون أنفسهم يف حاالت البطالة الواضحة ويتقدمون بطلبات شخصية إىل مكاتب خدما                

 .العمالة يف الواليات إلدراجهم بني املستفيدين من هذا املخطط

وللدخـول يف هذا املخطط جيب أن يكون املتقدِّم عاطالً وأن يكون يف سبيله للبحث بنشاط عن عمل طوال                    -١١٩
عيالً ثالثة أشهر على األقل وأن يكون قد ساهم يف خمطط الضمان االجتماعي طوال ستة أشهر على األقل وأن يكون م                   

 .مالياً لبعض األشخاص وأن يكون قد بلغ سن الثامنة عشر أو أكثر

 برامج خلق فرص العمالة اليت وضعتها وزارة العمل واخلدمات االجتماعية )م( 

يأخذ دعم املشاريع االستثمارية اإلنتاجية شكل تعزيز مبادرات أشخاص حمرومني اقتصادياً إلنشاء أو تعزيز أو                -١٢٠
ويتطلب هذا التعزيز جتميع استراتيجية تشارك فيها خمتلف        . ع ميكن أن تولِّد فرص عمل كرمية ودائمة       اسـتمرار مشاري  

األطـراف الفاعلـة يف اجملتمع خبرباهتم وبأدواهتم اخلاصة لتعزيز إنشاء الوظائف وتقوية املشاريع وتشجيع دوائر اإلنتاج           
وهذان العنصران األخريان يكفالن املستقبل     . للمناطقاإلقليمـية الصـغرية والسـعي إىل حتقـيق التكامل االقتصادي            

 .للمشاريع اجلديدة

ويتطلب املشروع موارد من امليزانية والتدريب واخلدمات االستشارية املستمرة يف املوضوعات التقنية واإلدارية              -١٢١
 على املستوى االقتصادي الصغري     والتنظيمية إىل جانب مشاركة اهليئات األخرى اليت تقدِّم اقتراحات للتنمية االقتصادية          

لتقيـيم األثـر وجتمـيع املوارد البشرية واملادية لصياغة ومتاسك جهود املنتجني وأصحاب املشاريع يف خمتلف املناطق                  
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واملـناطق الصـغرية يف البلد هبدف التماس فرص الدعم اليت حتسِّن استدامة املنطقة الصغرية أو النقطة اليت جيتمع فيها                    
 .ن السلع ومورِّدوهاالباحثون ع

ويف ظـل هـذا املخطط ميكن االهتمام بفرد أو جمموعة من األفراد من املستعدين إلنشاء أو تعزيز أو صياغة                     -١٢٢
)  دوالر أمريكي  ٢ ٥٠٠قرابة  ( بيزو كحٍد أقصى     ٢٥ ٠٠٠ويتلقى كل مشروع دعماً يصل إىل       . مشـروع إنـتاجي   

إذا انطوى املشروع على مخسة     )  دوالر أمريكي  ١٢ ٥٠٠بة  قرا( بيزو   ١٢٥ ٠٠٠لكـل مشـارك وحبد أقصى قدره        
وال ميكن استخدام هذا املبلغ إال ألغراض شراء أدوات ومعدات وماكينات؛ وميكن توجيهه إىل              . مشـاركني أو أكثر   

ت ومن املهم أن نذكر أن التحقق من املشتروا. املسـتفيدين مبوجب خمطط إعارة بناًء على توقيع شهادة تسليم واستالم   
 .جيري يف نفس الوقت الذي جتري فيه الضوابط األخرى

وباإلضافة إىل ذلك تعتزم حكومة املكسيك أن تقوم بتحديث تشريعات العمل لتعزيز احلقوق وتشجيع العمالة                -١٢٣
تصاد وتشكِّل العدالة االجتماعية جانباً من االق     . وتشـجيع التدريـب واإلنتاجية واملنافسة وبالتايل تعزيز قدرات البلد         

 .الفعَّال والذي ميكن أن يكون ذايت التمويل مع حتقيق البعدين العاملي واإلنساين

 ولذلك أصبح من الضروري القيام بعملية ١٩٧٠ومل حتـدث تعديـالت كبرية يف قانون العمل االحتادي منذ         -١٢٤
جملساً مركزياً الختاذ القرارات     ٢٠٠١مايو  / أيار -أبريل  /وهلذا الغرض أنشئ يف نيسان    . حتديث مبوافقة مجيع األطراف   

ومن املهام اليت استكملت حىت اآلن إجراء مشاورة يف         . مبشاركة مجاعية من خمتلف قطاعات اإلنتاج على قدم املساواة        
 بتقدمي اقتراح   ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦كـل أحنـاء الـبلد بني أفراد الشعب وقيام ممثلي قطاعات اإلنتاج يف               

 أعرب أعضاء اجمللس التشريعي الذين ينتمون إىل حزب         ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ١٢ويف  . ملإلصالح قانون الع  
العمـل الوطين واحلزب الثوري املؤسسي وحزب اخلضر يف املكسيك عن تأييدهم هلذه اجملموعة من االتفاقات وقدموا                 

 . حيصل بعد على التأييد الالزم إلقرارهوينبغي أن نقول أن هذا االقتراح مل. اقتراحاً يف هذا الصدد إىل جملس النواب

 :ويغطي اقتراح اإلصالح يف تشريع العمل ستة موضوعات -١٢٥

؛ ويقيم ذلك توازناً أفضل    )empleador ("صاحب العمل "إىل مفهوم    )patrón ("املالك"تغـيري مفهوم     � 
لعمل حيث لن تنشأ يف     وبذلك يتم االعتراف باحترام كرامة الفرد كهدف أساسي ملعايري ا         . يف العالقة 

 .أي حال من األحوال ظروف تنطوي على متييز بني العاملني ألي سبب كان

وحيظر اإلصالح املقترح على    . وباإلضـافة إىل ذلـك جيـري حظر املضايقات اجلنسية واملعاقبة عليها            � 
تقالة بسبب  أصـحاب العمل طرد املرأة املستخَدمة أو إرغامها بصورة مباشرة أو غري مباشرة على االس              

 .احلمل أو تغيُّر وضعها املدين أو قيامها بإعالة أطفاهلا

اقتراح عقد  ) أ: (ويـنص أحد فصول اإلصالح على إنشاء أشكال جديدة من العقود على النحو التايل              � 
تدريب أوَّيل كخيار لعرض الوظيفة وكسر احللقة املفرغة حبجب العمل بسبب عدم توافر اخلربة العملية               

عقـد التشغيل الذي ينص على فترة اختبار وهو آلية أخرى لالستخدام،           ) ب(بـالعكس؛   والعكـس   
 وال تزيد صالحية مثل هذا العقد    . وسـيكون بـالفعل موضع االعتراف الرمسي يف اإلصالح التشريعي         
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أو ميكن متديده؛ أو تطبيقه على عامل لديه عقد آخر يف نفس           ) يف حالة املديرين مثالً   ( يوماً   ١٨٠عـن   
 .قت أو بالتوايل أو أكثر من مرة واحدةالو

وسيؤدي ذلك إىل توسيع كبري   . سـيتم إشراك نظام التعليم القومي يف تدريب العمال وتطوير املهارات           � 
وحيصل أصحاب العمل على    . لفـرص التدريب يف العمل مع وجود مدرسني من نظام التعليم القومي           

يل أو الثانوي أو اإلعدادي للحصول على دورات        تسـهيالت إلرسال عماهلم الستكمال تعليمهم األوَّ      
ويتم أيضاً توفري تسهيالت من خالل تعزيز التعليم لتمكني أصحاب العمل من تنفيذ             . دراسـية رمسية  

 .التزامهم بتوفري التدريب

  عامالً من التزام إنشاء جلان مشتركة نظراً ألن        ٢١يـتم إعفاء املشاريع اليت يقل عدد العمال فيها عن            � 
ويظل . املشـاريع الصـغرية جداً والصغرية ال تستطيع العمل بفعالية مع وجود هياكل من هذا القبيل               

 شخصاً يتم تسهيل التبادل بني صاحب العمل        ٢١االلـتزام بالتدريب كامالً ولكن يف جمتمع يقل عن          
شاريع بتسجيل  وسيتم إلغاء اشتراط قيام أصحاب امل     . والعامل كي ميكن بذلك توفري التعليم والتدريب      

 .خططهم وبراجمهم التدريبية لدى وزارة العمل واخلدمات االجتماعية

سـتزيد إمكانـية احلصول على عدد أكرب من أيام الراحة املتراكمة سواء بسبب تنظيم أسبوع العمل                  � 
وم باالتفـاق مع العمال أو بسبب االتفاق مع العمال على جتميع أيام الراحة أو العودة إىل العمل يف ي                  

 "الوصالت"االثـنني التايل مباشرة ويوم اجلمعة السابق مباشرة لعطلة هناية األسبوع وبذلك يتم جتنُّب               
 .بني يوم الراحة وعطلة هناية األسبوع، اليت تؤثر تأثرياً معاكساً على اإلنتاجية

الس، وإضفاء الطابع املهين    وجيـري إضفاء الطابع املهين على مهمة التمثيل الثالثي جللسات االستماع أمام اجمل             -١٢٦
 .على متثيل احملامني الذين يعيِّنهم العمال أصحاب العمل

 

4,850,846   

3,117,444   

898,263   

1,534,370 
  

970,00
7   

294,354   

- 1989-1991 1995-1997 2001-2003 

 .وزارة العمل واخلدمات االجتماعية : املصدر

 الطلبات املقدمة
الطلبات الواردة

 مت حتقيق املضاهاة يف العمالة بقدر أكرب وبشكل
 أفضل ومبوارد أقل

 

 . ظل اإلدارة السابقة مت إحراز املزيد من اإلجنازات للسكان العاطلني يف املائة يف٦٠  مع اخنفاض املوارد بنسبة 
 .٢٠٠٣أرقام مؤقتة لعام   *  
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 )د(٩الفقرة 

حكام اليت  يف املكسـيك يتضـمَّن الدستور السياسي للواليات املكسيكية املتحدة وقانون العمل االحتادي األ              -١٢٧
 .تكفل حرية اختيار العمل وتضمن عدم خمالفة شروط العمالة للحريات السياسية واالقتصادية األساسية للفرد

 من الدستور السياسي للواليات املكسيكية املتحدة على ما         ٥ويف موضـوع حـرية اختيار العمل تنص املادة           -١٢٨
لنشاط الصناعي أو التجاري أو املهنة اليت خيتارها بشرط أن           ال ميكن منع أي شخص من العمل يف احلرفة أو ا           ": يـلي 

 .)٥("تكون قانونية

 . من الدستور على أن لكل لشخص احلق يف عمل كرمي ومفيد اجتماعيا١٢٣ًوباإلضافة إىل ذلك تنص املادة  -١٢٩

                                                      

ال تتعرض ممارسة هذه احلرية للمنع إالّ بأمر قضائي يف حالة التعّدي على حقوق أطراف ثالثة أو بأمر                   (...) -٥املادة  " )٥( 
ار عمله إال مبوجب    وال جيوز حرمان أي شخص من مث      . إداري يصـدر بالطريقة املنصوص عليها يف القانون يف حالة انتهاك حقوق اجملتمع            

 .حكم قضائي
وحيـدِّد القـانون يف كل والية املهن اليت ال ميكن ممارستها إال مبوجب شهادة كما يتضمَّن متطلبات احلصول عليها                     

 .والسلطات املخوَّل هلا إصدار هذه الشهادة
ون موافقته  وال ميكـن إرغـام أي شـخص على تقدمي خدمات شخصية بدون احلصول على العائد الواجب أو بد                   

 الكاملـة، باسـتثناء العمـل الـذي تفرضه السلطة القضائية كعقوبة وهذا العمل خيضع ألحكام القسمني األول والثاين من                   
 .١٢٣املادة 

: واخلدمـات العامـة التالية هي وحدها اخلدمات اإللزامية وختضع للشروط املنصوص عليها يف القوانني ذات الصلة                 
لِّفني وكذلك القيام بأعمال عضو اجمللس البلدي ومكاتب االنتخابات الشعبية املباشرة أو غري             اخلدمـة العسـكرية وخدمة احمل     

والواجبات اليت يتم القيام هبا فيما يتصل باالنتخابات وتعداد السكان خدمات إلزامية وبدون مقابل ولكن يتم تعويض                 . املباشرة
وتكون اخلدمات املهنية   . أحكام هذا الدستور والتشريعات املنطبقة    القائمني بأداء هذه اخلدمات على سبيل االحتراف مبوجب         

 .ذات الطابع االجتماعي خدمات إلزامية ويتم دفع مقابلها وفقاً ألحكام القانون وبناًء على االستثناءات احملدَّدة فيه
ان ألي سبب أو فقدها     وال تسـتطيع الدولة أن تسمح بتنفيذ أي عقد أو ميثاق أو اتفاق يهدف إىل تقييد حرية اإلنس                  

 .أو التضحية هبا تضحية هنائية
وباملثل ال ميكن ألي شخص أن يوافق بصفة قانونية على منعه أو نفيه شخصياً أو على ختلِّيه مؤقتاً أو بصفة دائمة عن                       

 .ممارسة مهنة ما أو نشاط صناعي أو جتاري ما
عليها طوال الفترة اليت حيددها القانون وال جيوز أبداً أن          ويقتصـر اإللزام يف أي عقد عمل على تقدمي اخلدمات املتفق             

يتجاوز سنة واحدة مبا يضر بالعامل كما ال جيوز يف أي حال من األحوال أن يتضمن إلغاء أو ضياع أو تقييد أي حق مدين أو                         
 .سياسي

 ولكنه ال ينطوي بأي حال وعـدم االلتزام هبذا العقد من جانب العامل ال جير عليه سوى مسؤولية مدنية عن األضرار        
 ".من األحوال على إرغام ضد شخصه
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 أو الدخول يف    ال ميكن منع أي شخص من العمل      ":  من قانون العمل االحتادي على ما يلي       ٤وتـنص املـادة      -١٣٠
وال جيوز منع ممارسة هذه احلقوق إال . "أو نشاط صناعي أو جتاري أو عمل خيتاره بشرط أن يكون ذلك قانونياً           مهـنة   

 .)٦((...)"مبوجب قرار السلطة املختصة يف حالة انتهاك حقوق أطراف ثالثة أو حقوق اجملتمع 

ويتطلب . وهو ليس موضعاً للتجارة   . واجب اجتماعي العمل حق و  " من نفس القانون على أن       ٣وتنص املادة    -١٣١
احـترام احلـريات والكرامة من جانب القائمني بالعمل وجيب أداء العمل يف ظروف تكفل احلياة والصحة واملستوى                  

 ."االقتصادي الكرمي للعامل وأسرته

 )ه (٩الفقرة 

ران أساسيان يف تنمية إمكانيات العمال      تعَتـِبر وزارة العمـل واخلدمـات االجتماعية التعليم والتدريب عنص           -١٣٢
ويف هذه اخللفية تضطلع الوزارة باملسؤولية عن صياغة السياسة العامة بشأن           . ومهـاراهتم وقدراهتم وقيمهم واجتاهاهتم    

ولتحقيق تغيريات جذرية يف عالقات العمل ولتعزيز ثقافة العمل الوطنية          . تدريـب الـرجال والنساء العاملني يف البلد       
 : الربامج التالية لتدريب وتنمية املهارات حتت تصرُّف الوزارةُوضعت

هذه الربامج برامج تدريبية على موضوعات للتنمية اإلنسانية وموجَّهة إىل مجيع العمال            . برامج شاملة  �
وهدف هذه الربامج هو نشر تغيري      . يف الـبلد بغـض النظر عن مركزهم املهين أو التعليمي أو التراتيب            

ح بإضفاء الطابع اإلنساين على عالقات العمل من خالل تصميم وتنظيم دورات تدريبية تعزِّز              ثقايف يسم 
 .االعتراف بكرامة الفرد وبالعمل كأسلوب لتغيري الواقع وباملؤسسات كمجتمعات للتنمية املشتركة

يت يكون الطلب يتجه هذا النوع من الربامج إىل املهن القائمة يف البلد وال    . بـرامج املهـارات املتعددة     �
فـيها أكثر من غريها ويكون معظم األشخاص فيها من ذوي املستويات التعليمية املنخفضة والدخل               

                                                      

  (...)-٤املادة " )٦( 
 :وهي. حيدث انتهاك حقوق أطراف ثالثة يف احلاالت التالية اليت حيددها القانون -أوالً   
يف حالة إحالل بديل عن عامل مفصول إحالالً هنائياً أو إذا جرت حماولة الستبداله  )أ(   
  القضية من جملس املصاحلة والتحكيم؛بدون حكم يف 
 يف حالة حرمان العامل املفصول من عمله بسبب مرضه أو بسبب ظروف قاهرة أو )ب(   
 بدون تصريح من حقه العودة إىل وظيفته السابقة إذا عاد مرة أخرى للعمل؛ 
 : وهيحيدث انتهاك حقوق اجملتمع يف احلاالت التالية احملدَّدة يف القانون -ثانياً   
 يف حالة بذل حماولة، يف إطار إضراب متت الدعوة إليه مبوجب األحكام املنصوص             )أ(   
 عليها يف هذا القانون، الستبدال القائمني باإلضراب يف أعماهلم العادية، أو إذا مت االستبدال فعالً، قبل                
 ؛٤٦٨ املادة تسوية النـزاع الذي أّدى إىل اإلضراب باستثناء احلاالت املنصوص عليها يف 
 إذا سعت أقلية إىل مواصلة العمل أو واصلت العمل يف حالة إضراب متت الدعوة              )ب(   
 ."إليه بطريقة قانونية مماثلة من جانب أغلبية العمال يف إحدى املؤسسات 
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وهي تتيح فرصاً لتدريب العاملني على تطوير املهارات يف املهن اليت يزيد الطلب عليها؛              . املـنخفض 
 للكفاءة يف العمل ويقوم     ويـتم اسـتخدام أدلّـة تدريبـية جيري إعدادها على أساس املعايري التقنية             

واستعمال هذه األدوات ميكِّن املؤسسات     . األشخاص املعنيون بنشر حمتويات هذه األدلة يف مؤسساهتم       
من احلصول على عاملني يدعمون التدابري املتخذة لتشخيص وتنفيذ وتقييم العملية التدريبية يف مراكز              

اً من حتسني أدائهم يف العمل على أساس معايري         العمـل اخلاصة هبذه املؤسسات؛ وميكِّن العاملني أيض       
الكفـاءة واملسـامهة بالتايل يف حتسني نوعية احلياة والقدرة على املنافسة يف املشاريع الصغرية جداً أو                 

 .الصغرية أو املتوسطة

كمـا جاء أعاله ُصمِّم هذا الربنامج للمشاريع الصغرية جداً والصغرية           . بـرنامج دعـم التدريـب      �
 .طة؛ وهو يقدِّم دعماً مالياً لربامج التدريب وتنمية املهاراتواملتوس

وبعكس املشاريع االجتماعية األخرى اليت تسعى إىل حل مشكلة حمدَّدة يسعى برنامج دعم التدريب إىل إنشاء                 -١٣٣
 .نظام جديد من االستثمار العام واخلاص لالستجابة للتغيُّرات احلادثة باستمرار يف سوق عاملي

. ويعمل استجابة للطلب من قطاع اإلنتاج     . ويقـدِّم برنامج دعم التدريب موارد مالية لتنمية الربامج التدريبية          -١٣٤
وباالشـتراك بـني حكومات الواليات االحتادية وقطاع اإلنتاج ومنظمات متثيل أصحاب العمل والعاملني يربط هذا                

يري اليت تضعها وزارة العمل واخلدمات االجتماعية لتحسني        الـربنامج بني مشاريع التدريب ويقوم بتنفيذها وفقاً للمعا        
مسـتويات املعيشـة للعمـال يف إطار العمل وأصحاب العمل وكذلك أسرهم كما يسعى إىل تعزيز تنميتهم الكاملة                   

 وباملـثل يسعى الربنامج إىل زيادة قدرة املشاريع على املنافسة وتعزيز االندماج بصورة أفضل يف السوق ويف                . كأفـراد 
 :العملية التنموية

الغرض من هذا الربنامج هو حتسني إمكانية تشغيل العاطلني والعاطلني جزئياً من            . برنامج دعم العمالة   � 
خـالل تزويدهم باإلرشاد املهين واملساعدة التقنية واملعلومات وكذلك التدريب أو املساعدة النقدية أو      

 .ين وحسب السوقالعينية عند االقتضاء، حسب مواصفات الشخص املع

وتوضِّح هذه األدوات وغريها من األدوات الرؤية اجلديدة عن العمل واملفاهيم اجلديدة عن اإلنتاجية والنوعية                -١٣٥
 ).املرفق الثالث( هبذا التقرير ٢٠٠١ و١٩٩٩وأُرِفقَت اإلحصاءات اخلاصة بالتدريب والعمل لعام . واملنافسة

 )و(٩الفقرة 

يكي يعاين يف السنوات الثالثني األخري ة من آثار األزمات االقتصادية اليت اقترنت بتقادم              ظـل االقتصاد املكس    -١٣٦
وميكن أن يضاف إىل هذه العوامل عملية من        . ١٩٨٠ إىل   ١٩٤٠منـوذج الـنمو االقتصـادي السائد يف الفترة من           

التغيُّرات املطلوبة لتكييف اجلهاز اإلنتاجي     االنفـتاح املتسارع واالندماج يف البيئة االقتصادية العاملية، وهو ما أثّر على             
 .وسوق العمل يف البلد مع الظروف العاملية اجلديدة

 رغم اجلهود املبذولة على     ٢٠٠١وينـبغي أن يشـار إىل أن البيئة االقتصادية العاملية مل تكن مشجِّعة منذ عام                 -١٣٧
تحديد كانت الظروف املعقَّدة اليت واجهها اقتصاد وبال. خمـتلف األصـعدة الوطنـية واإلقليمية حلفز انتعاش االقتصاد      
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الواليـات املتحدة يف السنوات األربع األخرية بعد منو ثابت ملدة عشر سنوات قد عرقلت حدوث انتعاش مستدام يف                   
وباإلضافة إىل هذه الصعوبات كان غياب االتفاق الداخلي بني خمتلف الفعاليات السياسية بشأن            . االقتصـاد املكسيكي  

 .صالحات الالزمة سبباً يف تعطيل االنتعاش وخلق مصادر العملاإل

ويقدَّر أن معدل النمو يف     . ورغـم هذه الصعوبات أخذ االقتصاد يتحسَّن سنة بعد سنة يف ظل اإلدارة احلالية              -١٣٨
 .٢٠٠٤ يف املائة بنهاية عام ٤الناتج احمللي اإلمجايل سيصل إىل 

سياسية نشطة يف سوق العمل هبدف تنويع وتوسيع إمكانية الوصول أمام مجيع            وتضغط احلكومة لتنفيذ تدابري      -١٣٩
وتشـكِّل هـذه التدابري جهوداً هائلة لتعزيز سوق عمل يتسم مبزيد من الدينامية واالستنارة              . اجملموعـات السـكانية   

 ).ب (٢ويرد وصف هذه التدابري حتت القسم . باملعلومات

 )أ(١٠الفقرة 

 اإلطار القانوين

 توريالدس

 :يف املكسيك حيظر كل أشكال التمييز على أساس -١٤٠

 األصل العرقي أو الوطين؛ � 

 اجلنس؛ � 

 السن؛ � 

 اختالف القدرات؛ � 

 احلالة االجتماعية؛ � 

 احلالة الصحية؛ � 

 الدين أو الرأي؛ � 

 التفضيالت اجلنسية؛ � 

 ية ويهدف إىل إبطال أو تقييد حقوق      املركـز املـدين أو أي أساس آخر يتعارض مع الكرامة اإلنسان            � 
 .وحريات الفرد  
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 من الدستور السياسي للواليات املكسيكية املتحدة       ١وهـذا احلظـر منصوص عليه يف الفقرة الثالثة من املادة             -١٤١
لفقرة اليت  وهي ا ) ٢كما سبق أن جاء يف الرّد على األسئلة املوجَّهة حتت املادة            (والقـانون االحتادي ملنع وإزالة التمييز       

 .)٧(تنص على ضمان املساواة

 من قانون العمل االحتادي على أنه ال جيوز التمييز بني العمال على أساس العرق أو          ٣وباملـثل تـنص املـادة        -١٤٢
 .)٨(اجلنس أو السن أو املعتقدات الدينية أو القناعات السياسية أو احلالة االجتماعية

 التشريع االحتادي

 ):انظر املرفق األول(لصكوك القانونية اليت حتمي بالتحديد احلق يف عدم التعرُّض للتمييز هناك عدد من ا -١٤٣

 ).انظر املرفق األول(، الذي يتناول بالتحديد مسائل التمييز القانون االحتادي ملنع وإزالة التمييز -١ 

اجلريدة الرمسية  نشور يف   ، امل القانون العام بشأن احلقوق اللغوية للشعوب األصلية       من   ٨تـنص املادة     -٢ 
، على أنه ال جيوز تعريض أي شخص ألي نوع من    ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٣ يـوم اخلمـيس      لالحتـاد  

 على أن حيث    ٢٤وباإلضافة إىل ذلك تنص املادة      . التميـيز عـلى أساس أو بسبب اللغة اليت يتحدثها         
اليات السلطات املالئمة على    املعهـد الوطـين للغات الشعوب األصلية واهليئات املناظرة يف خمتلف الو           

إصـدار قوانـني متنع وتعاقب أي نوع من أنواع التمييز أو االستبعاد أو االستغالل لألشخاص الذين                 
يـتحدثون لغـات أصلية وطنية أو انتهاك األحكام الواردة يف القانون الذي ينشئ حقوق األشخاص                

 .الذين يتحدثون اللغات الوطنية األصلية

                                                      

.  يتمتع كل شخص يف الواليات املكسيكية املتحدة بالضمانات اليت يضمنها هذا الدستور            -١املادة  " )٧(
 . جيوز تعليق هذه الضمانات أو تقييدها إال يف احلاالت وبالشروط اليت حيددها الدستور ذاتهوال

والرقيق من البلدان األجنبية الذين يدخلون أراضي     . والرق حمظور يف الواليات املكسيكية املتحدة       
 .البلد يستعيدون حريتهم ويتمتعون حبماية القوانني مبجرد دخوهلم وحده

ييز يستند إىل األصل العرقي أو الوطين أو اجلنس أو السن أو اختالفات القدرات أو               وحيظر أي مت    
احلالة االجتماعية أو احلالة الصحية أو الدين أو الرأي أو التفضيل أو املركز املدين أو أي أساس آخر                  

 ".يقوِّض الكرامة اإلنسانية ويهدف إىل إلغاء أو تقييد حقوق وحريات الفرد
ويتطلب احترام احلريات والكرامة من     . وهو ليس موضعاً لالجتار   .  العمل حق وواجب اجتماعي    -٣٠املادة  " )٨(

الذين يقدِّمون العمل وجيب تأدية العمل يف ظروف تكفل احلياة والصحة واملستوى االقتصادي الكرمي للعامل               
 .وأسرته

 املعتقدات السياسية أو    وال جيـوز التميـيز بني العمال على أساس العرق أو اجلنس أو السن أو                
 .القناعات السياسية أو احلالة االجتماعية

 ".وباملثل ميثِّل تعزيز التدريب واإلشراف عليه وتنمية مهارات العمال موضوعاً يهم اجملتمع  
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، املنشور يف   القانون املتعلق باجلمعيات الدينية والعبادات العامة     من  ) ج(، القسـم    ٢تعلـن املـادة      -٣ 
، أن الدولة املكسيكية تضمن لكل شخص       ١٩٩٢يوليه  / متوز ١٥ يوم األربعاء    اجلـريدة الرمسية لالحتاد   

داته الدينية  احلق فيما يتعلق باملوضوعات الدينية بعدم التعرُّض للتمييز أو اإلكراه أو العداوة بسبب معتق             
ال جيوز التذرع باألسباب الدينية     وتنص أيضاً على أنه     . أو مطالبـته بأي إعالن يتعلق هبذه املعتقدات       

ملـنع أي شـخص من االخنراط يف أي عمل أو نشاط باستثناء احلاالت املنصوص عليها يف القانون      
 .ذاته ويف األحكام القانونية األخرى املنطبقة

 يوم الثالثاء   اجلريدة الرمسية لالحتاد  ، املنشور يف    القانون املتعلق حبقوق كبار السن      من ٥وتعلـن املادة     -٤ 
، بطريقة واضحة وغري تقييدية أن الغرض من القانون هو ضمان احلقوق           ٢٠٠٢يونـيه   / حزيـران  ٢٥ 

 :التالية لكبار السن

 فيما يتعلق بالسالمة والكرامة والتفضيالت؛ -أوالً   

 .كال االستغاللاحلماية من كل أش   

 :يف العمل -ثانياً   

التمـتع باملساواة يف فرص الوصول إىل العمل أو االحتماالت األخرى للحصول على الدخل                  
اخلـاص هبـم والعمـل يف نشاط منتج طاملا كانت لديهم الرغبة يف ذلك وعلى التمتع باحلماية اليت                   

 .قانون العملتتيحها أحكام قانون العمل االحتادي وغريه من أحكام  

 كانون  ٢٠ يف   اجلريدة الرمسية لالحتاد  ، املنشور يف    قانون التنمية االجتماعية العامة    من   ٣وتنص املادة    -٥ 
قدرة األفراد  (، على أن سياسة التنمية االجتماعية ختضع يف مجلة أمور ملبادئ احلرية             ٢٠٠٤يناير  /الثاين

ضمان (وعدالة التوزيع   ) اركة يف التنمية االجتماعية   على اختيار أساليب حتقيق تنميتهم الشخصية واملش      
حصـول كـل شخص على نصيب منصف من فوائد التنمية وفقاً ملزاياه واحتياجاته وقدراته ومزايا                 

؛ والتضامن والتكامل واملشاركة يف اجملتمع واالستدامة واحترام التنوع       )واحتـياجات وقدرات اآلخرين   
والنوع والسن واختالف القدرات واحلالة االجتماعية وحالة       االعـتراف مـن ناحية األصل العرقي        (

الصـحة والدين واآلراء والتفضيالت واملركز املدين والعوامل األخرى بغية إهناء حاالت التمييز وتعزيز              
حرية تقرير املصري واحلكم الذايت للشعوب      : وكذلك على ) التنمـية بإنصـاف مع احترام االختالفات      

االعتراف داخل اإلطار الدستوري باألشكال الداخلية      ( الشعوب، والشفافية    األصـلية وجمتمعات هذه   
من التعايش والتنظيم؛ وميثاق تطبيق نظم املعايري اخلاصة هبم؛ وانتخاب سلطاهتم أو ممثليهم؛ وأساليب              
احلفـاظ عـلى لغاهتم وثقافتهم وإثرائها؛ وأساليب احلفاظ على مواطن معيشتهم وحتسينها؛ ومتتعهم              

تفضيلية يف الوصول إىل املوارد الطبيعية؛ وانتخاب ممثليهم يف السلطات احمللية والفرص الكاملة        بفـرص   
 أيضاً باحلقوق يف التعليم والصحة والغذاء ٦وتعترف املادة   ). للوصـول إىل اهليئات التشريعية يف الدولة      

بعدم التمييز احملدَّدة يف واملسـكن والتمـتُّع ببيـئة صحية والعمل واألمن االجتماعي واحلقوق املتصلة        
 .الدستور السياسي للواليات املكسيكية املتحدة وكذلك احلقوق يف التنمية االجتماعية
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، املنشور يف   القانون املتعلق باللجنة الوطنية لتنمية الشعوب األصلية       من القسم الثاين من      ٢أما املادة    -٦ 
، فتخوِّل اللجنة العمل على استئصال التمييز       ٢٠٠٣ مايو/ أيار ٢١ يوم األربعاء    اجلريدة الرمسية لالحتاد  

أو االستبعاد االجتماعي وعلى بناء جمتمع يشمل اجلميع ويتسم بالتعدُّد والتسامح واحترام االختالفات             
 .بني الثقافات واحلوار بينها

 ١٢يوم اجلمعية    اجلريدة الرمسية لالحتاد  ، املنشور يف    القانون املتعلق باملؤسسة الوطنية للمرأة    ويـنص    -٧ 
 :، على ما يلي٢٠٠١يناير /كانون الثاين

 هو تعزيز وتشجيع الظروف اليت تسمح باختفاء        ٤اهلـدف العام للمؤسسة كما تنص عليه املادة          �  
التميـيز وباملسـاواة يف املعاملـة والفـرص بني اجلنسني واملمارسة الكاملة جلميع حقوق املرأة       

  السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية يف البلد؛ومشاركتها بصورة منصفة يف احلياة

 ):٧املادة (وتشمل والية املؤسسة ما يلي  �  

املسـاعدة يف صـياغة السياسات احلكومية وحسم املواقف االجتماعية من أجل الوصول إىل                 
 املساواة اجلنسانية؛

  اآلليات اإلدارية لتحقيق نفس اهلدف؛تشجيع وتعزيز ودعم املمارسة الكاملة حلقوق املرأة وتعزيز    

الربنامج الوطين للمساواة يف الفرص وعدم القـيام يف إطـار خطـة التنمية الوطنية باقتراح         
 والقيام بصورة دورية ومنهجية بتقييم تنفيذ هذا الربنامج؛التمييز ضد املرأة 

نفيذ الصكوك املتفق عليها على     القيام، باالشتراك مع وزارة العالقات اخلارجية، بتعزيز توقيع وت          
األصعدة الدولية واإلقليمية وتتعلق باملساواة يف الفرص وعدم التمييز ضد املرأة، واملشاركة يف             

 ذلك عند االقتضاء؛

العمل بصورة مشتركة بني السلطات الثالث يف االحتاد واجملتمع، على تعزيز التدابري اهلادفة إىل                
ساء من السكان واستئصال مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف          حتسـني احلالـة االجتماعية للن     

 احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية؛

إقامـة هـياكل للتعاون مع اهليئات اإلدارية يف الواليات االحتادية فيما يتعلق بشؤون املرأة من       
تدابري املتصلة باملساواة   أجـل القـيام، حسب االقتضاء، بتعزيز ودعم السياسات والربامج وال          

 .اجلنسانية واملساواة يف الفرص املتاحة للمرأة

 التشريع احمللي

وجند تدابري مشاهبة بأشكال خمتلفة يف العناصر األخرى اليت         . نذكر هنا حالة منطقة العاصمة االحتادية بالتحديد       -١٤٤
 :تتألف منها اجلمهورية
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اجلريدة ، املنشور يف    ة حقوق اإلنسان يف منطقة العاصمة االحتادية      القانون املتعلق بلجن   من   ٢تـنص املادة     -١ 
، على ختويل تلك اهليئة مبكافحة مجيع أشكال التمييز         ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٢ يوم الثالثاء    الرمسـية لالحتاد  

 .واالستبعاد اليت تنشأ عن أي فعل ترتكبه سلطة عامة ويؤثر على أي شخص أو جمموعة اجتماعية

 مرسوم يعدِّل هذا القانون     ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ أن نذكـر أنه قد صدر يف         وينـبغي     
 القسمني اخلامس والسادس اللذين     ٦٦وبالتحديد أضاف هذا املرسوم للمادة      . بـنفس اجلريدة الرمسية   

رفة يعلـنان أنه جيوز للجنة حقوق اإلنسان يف منطقة العاصمة االحتادية، يف سياق تعزيز ونشر ثقافة املع                
حبقـوق اإلنسان واحترامها، أن تنظِّم محالت لزيادة الوعي مبوضوعات حمدَّدة، مثل احترام جمموعات              
األشخاص الذين أصبحوا يف موقف ضعيف وإدماج هذه اجملموعات، وضد التمييز واالستبعاد من أي              

 .نوع، وكذلك إجراء ونشر دراسات يف ميدان التمييز واالستبعاد وحقوق اإلنسان

اجلريدة الرمسية  ، املنشور يف    القـانون املتعلق حبقوق كبار السن يف منطقة العاصمة االحتادية         يـنص    -٢ 
 : على االعتراف حبقوق كبار السن مثل٢٠٠٠مارس / آذار٧ يوم الثالثاء للعاصمة االحتادية

 :احلق يف السالمة والكرامة -ألف   

  بدون أي متييز كان؛عدم التمييز؛ إذ يتعيَّن احترام حقوقهم -أوالً     

 : التزاماً على وزارة الداخلية مبا يلي١١وباإلضافة إىل ذلك تنشئ املادة     

تنفـيذ الـربامج الالزمة لتشجيع استخدام كبار السن يف القطاعني العام واخلاص مع               -أوالً    
اء العجز  مـراعاة مهنهم أو حرفهم وخربهتم النظرية والعملية ومعارفهم بدون أي تقييد باستثن            

 اجلسدي أو العقلي؛

العمـل بالتنسيق مع وزارة التنمية االقتصادية حلفز برامج التشغيل الذايت لكبار السن              -ثانياً   
وفقـاً ملهنهم أو حرفهم عن طريق الدعم املادي والتدريب وإنشاء شبكات لإلنتاج والتوزيع              

 والتسويق؛

لقانوين لكبار السن من خالل أشخاص مدرَّبني       تقـدمي املشـورة القانونية والتمثيل ا       -ثالثاً    
 .لضمان سالمتهم وجتنُّب كل أعمال التمييز واحترام فردية كل واحد منهم يف مجيع األوقات

، قانون العقوبات يف منطقة العاصمة االحتادية      من   ٢٠٦وحيـدِّد القسـمان الثاين والثالث من املادة          -٣ 
، عقوبات الغرامة   ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١٦ يوم الثالثاء    الحتاديةاجلـريدة الرمسية للعاصمة ا    املنشـور يف    

 على أي شخص يستند إىل السن أو اجلنس أو احلمل أو احلالة املدنية أو العرق أو األصل                  )٩(واحلـبس 

                                                      

 إىل ٥٠يعاقَب باحلبس ملدة تتراوح من سنة إىل ثالث سنوات وغرامة تتراوح من  (...) -٢٠٦املادة " )٩( 
 ."حلد األدىن لألجر اليومي ضعف ا٢٠٠
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اإلثين أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو التوجُّه اجلنسي أو لون اجللد أو اجلنسية أو األصل االجتماعي أو                   
 :الجتماعي أو احلرفة أو املهنة أو املركز املايل أو الصفات اجلسدية أو العجز أو حالة الصحةاملركز ا

 ؛)القسم الثاين(إلذالل أو استبعاد أي شخص أو جمموعة من األشخاص  -  

 ).القسم الثالث(لرفض االمتثال لتطبيق تشريع العمل أو تقييد تطبيقه  -  

 أو يعطِّل أي إجراء أو خدمة أو فائدة لصاحل أي ويكـون أي موظـف عمومـي يرفض أداء           
شـخص يستحق ذلك عرضة للعقوبة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة مع زيادة العقوبة                 
بواقـع النصف ويطرد باإلضافة إىل ذلك من اخلدمة ويفقد أهليته لالضطالع بأي مسؤولية أو وظيفية                

 . طول مدة عقوبة السجن املفروضة عليهعمومية أو مركز عمومي لفترة تعادل

 اجلريدة الرمسية للعاصمة االحتادية   ، يف   القانون املتعلق مبؤسسة املرأة يف منطقة العاصمة االحتادية       وُنِشر   -٤ 
ويعِلن هذا القانون اهلدف العام للمؤسسة وهو تعزيز وتشجيع         . ٢٠٠٢فرباير  / شباط ٢٨يوم اخلميس   

 عدم التمييز وإىل املساواة يف الفرص وإىل املمارسة الكاملة جلميع         وإنشـاء الظـروف الـيت تؤدي إىل       
حقـوق املـرأة ومشـاركتها بطريقة منصفة يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية              
واألسرية وكذلك صياغة وتنسيق وتنفيذ وتقييم الربنامج العام للمساواة يف الفرص وعدم التمييز لصاحل              

 ).٤املادة (والربامج املستمدة منه املرأة 

 على أن القانون ينطبق على الرجال والنساء املوجودين يف منطقة العاصمة            ٣وتـنص املـادة         
االحتاديـة بـدون أي متييز على أساس السن أو اجلنس أو احلمل أو املركز املدين أو العرق أو اللغة أو                     

اجللد أو اجلنسية أو األصل أو املركز االجتماعي أو احلرفة      الديـن أو العقيدة أو التوجُّه اجلنسي أو لون          
 .أو املهنة أو احلالة املالية أو الصفات اجلسدية أو العجز أو حالة الصحة

 يف مجلة أمور على أن املؤسسة خموَّلة حلفز اإلجراءات والسياسات العمومية اليت             ٨وتنص املادة       
قة يف جماالت الصحة والتعليم والعمالة والتدريب والرياضة        هتـدف إىل مـنع العنف واإلجراءات املطبَّ       

هبـدف حتقـيق املساواة يف الفرص، والتنسيق مع خمتلف كيانات اإلدارة العمومية هلذا الغرض؛ ونشر                
املعـرفة باألحكـام القانونية واإلدارية املعمول هبا لصاحل املرأة على األصعدة الدولية والوطنية واحمللية؛               

احات إىل السلطات احمللية يف منطقة العاصمة االحتادية بشأن التدابري اهلادفة إىل حتسني احلالة              وتقدمي اقتر 
 .االجتماعية للمرأة واستئصال مجيع أاشكال التمييز ضدها يف كل جماالت تنميتها

رمسية اجلريدة ال، املنشورة يف    اللوائـح الداخلـية ملؤسسة املرأة يف منطقة العاصمة االحتادية          وتشـري  -٥ 
، إىل الربنامج العام للمساواة يف الفرص وعدم        ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٥ يوم   االحتادية للعاصـمة 

 .التمييز لصاحل املرأة الذي سيتضمَّن يف مجلة أمور تدابري ملكافحة واستئصال التمييز ضد املرأة
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 التدابري اإلدارية

ات اليت تعرقل وصول واستمرار وتشجيع املرأة يف بيئة         تكـافح وزارة العمـل واخلدمات االجتماعية املمارس        -١٤٥
 :العمل من خالل تدابري إجيابية يتم سنُّها يف إطار منظور جنساين من أجل

 . عن طريق خمتلف وسائط االتصالتعزيز ونشر حقوق العمل للمجموعات الضعيفة � 

 عدم احلمل كشرط لتعيني املرأة     االتفاق مع صناعة الصادرات التجميعية إللغاء اشتراط إثبات          إبرام � 
 .واستمرار املرأة العاملة يف عملها وتشجيع حقوق العمل اخلاصة هبا

 هو برنامج تعاون تقين تقوم به وزارة العمل         "زيادة وحتسني فرص العمل للمرأة يف املكسيك      "برنامج   � 
ابة لالضطراب الناجم عن واخلدمـات االجتماعية مبساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية، وميثِّل استج       

زيـادة مشاركة املرأة يف سوق العمل وتزايد أعداد املرأة العاملة يف القطاع غري الرمسي وعدم استقرار                 
وظـائف وإيـرادات املـرأة وحالة املرأة يف الصناعات التحويلية اليت تتسم مبختلف أشكال التمييز،                

 .الوظائف اإلدارية العلياوبالتحديد ندرة فرص الوصول إىل الوظائف التقنية أو 

 ".دراسة حبثية للتوفيق بني حياة األسرة والعمل"ومن املخطط يف هذا العام إجراء  � 

وفـيما يـتعلق بـاألحداث تشجِّع وزارة العمل واخلدمات االجتماعية تدابري القضاء على االستغالل اجلنسي            -١٤٦
 :وتشمل هذه التدابري ما يلي. ة األطفالالتجاري لألطفال حلماية األحداث العاملني ومكافحة عمال

بـرنامج الدعم ملنع واستئصال االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال ومحاية ضحايا هذا االستغالل يف               � 
 مت التوقـيع على إعالن مشترك بشأن التعاون بدعم تقين وإداري من الربنامج     ٢٠٠٢ويف  . املكسـيك 

 ملنظمة العمل الدولية للمساعدة يف منع واستئصال االستغالل         الدويل للقضاء على عمالة األطفال التابع     
اجلنسي التجاري لألطفال ومحاية ضحايا هذا االستغالل يف املكسيك سواء على الصعيد الوطين أو يف                

 .املناطق على صعيد الواليات والصعيد احمللي حيث ترتفع حوادث هذا االستغالل

 أيضاً موضع املعاجلة يف برنامج حوافز منع عمالة األطفال الذي           واهتمامات هذه اجملموعة السكانية هي     � 
 .جيري تنفيذه بالتنسيق مع منظمات وطنية ودولية

اإليدز اُتخذت التدابري   /وفـيما يتعلق بكبار السن واملعوَّقني واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية            -١٤٧
 :يئة العمل واالستمرار فيهاالتالية لتشجيع املساواة يف فرص الوصول إىل ب

وهذا املخطط يشجِّع مشاركة    . االعـتراف مبشـاريع عـدم االستبعاد إلرساء ثقافة عمالية جديدة           � 
مؤسسات العمل يف إنشاء فرص عمل للمعوَّقني من خالل االعتراف جبهودهم ودفع اجملتمع إىل معرفة                

 .أو خدماهتم لدعم هذه اجملموعة االجتماعية/منتجاهتم و
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ينطوي تشجيع املساواة يف فرص أعضاء خمتلف       . شـبكات مـن الروابط لالندماج يف سوق العمل         � 
اجملموعـات الضـعيفة للوصـول إىل سوق العمل واالستمرار فيه على إقامة روابط مع خمتلف أجهزة         

سن واهلدف من هذه االستراتيجية هو تعزيز ونشر وتسهيل وتعجيل إدماج املعوَّقني وكبار ال            . اجملـتمع 
يف سـوق العمـل من خالل أعمال املضاهاة على صعيد الدولة بني األشخاص الذين يعرضون العمل                 

 .واألشخاص الذين يسعون إليه

وفـيما يـتعلق بالعمالة اليومية وأفراد السكان األصليني جيري تعزيز العمالة والعمالة الذاتية هلذه اجملموعة األخرية يف                 -١٤٨
 .اههم، مع تشجيع احترام حقوق العمل اخلاصة بالعمال اليوميني وتقدُّمهم يف بيئة العملظروف من اإلنصاف لتحسني رف

وباإلضـافة إىل ذلـك جيري تقدمي املساعدة لتدريب الرؤساء الشبان للمشاريع الصغرية جداً من خالل عرض       -١٤٩
 .بدائل العمالة الذاتية هبدف إدماج الشباب يف عامل العمل

للشباب تشمل برنامج تعزيز اإلنصاف والعمل للشباب الذي يهدف إىل حتسني فرص الشباب             وبرامج العمالة    -١٥٠
يف بيـئة العمـل مـن خالل تدابري إجيابية تعزِّز إدماجهم يف العمل املنتج وإنشاء فرص عمالة ذاتية رمسية يف ظروف                      

 إدماج الشباب يف عامل العمل تعزيز  ) ١: (والـتدابري اإلجيابـية الـيت سيتم االضطالع هبا هي         . يسـودها اإلنصـاف   
 .تعزيز تشكيل املشاريع الصغرية جداً للشباب كشكل من أشكال العمالة الذاتية) ٢(و

 .وباإلضافة إىل ذلك يتم توفري التدريب وفرص العمالة والعمالة الذاتية لألشخاص احملرومني من احلرية -١٥١

 ظروف منصفة وبطريقة غري متييزية مما يسهِّل حتقيق الرفاه والراحة           مـن خالل التدريب على العمالة والعمالة الذاتية يف         -١٥٢
وتشـمل التدابري اإلجيابية املتخذة التدريب وإعطاء الشهادات والعمالة والعمالة الذاتية لألشخاص احملرومني من احلرية يف                . هلـم 

 .بوتوسي ويوكاتانسبع واليات هي أغوا سكالينتس وشياباس وشيهواهوا ومكسيكو وأواخاكا وسان لويس 

 األنشطة اجلارية لصاحل األشخاص احملرومني من احلرية

توزيع مواد مطبوعة تتضمن معلومات لزيادة إدراك اجملتمع بأمهية إدماج هذه اجملموعة من األشخاص يف احلياة                 
 ومذكرات  املنـتجة يف البلد؛ وستتألف املواد اليت جيري التفكري يف إصدارها من نشرات وكتيِّبات وملصقات              

 .وصفية عن األحداث اليت جيري تنظيمها أثناء العام

أنشـطة تروجيـية من خالل وسائط االتصال، ومنها اإلذاعة والصحافة، عن طريق املقاالت اليت تذكر ثقافة                  
 .العمل اجلديدة واألنشطة اجلارية لصاحل هذه اجملموعة من األشخاص

احملرومني من احلرية والذين استكملوا إعادة التأهيل أثناء فترات       إبـرام اتفاقات مع املشاريع لتشغيل األشخاص         
 .وجودهم يف السجن

التدريـب مث إصدار شهادات املهنة لألشخاص يف هذه اجملموعة الضعيفة لتمكينهم من احلصول على مزيد من                  
 .اختيار العمل
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اج هذه اجملموعة الضعيفة من     مـنح االعتراف الرمسي لتشجيع مؤسسات أو مشاريع اختذت تدابري لتشجيع إدم            
 .األشخاص يف جمال العمل

عقد حلقة دراسية لألشخاص احملرومني من احلرية يستطيعون فيها، من خالل تبادل اخلربات، حتقيق اندماجهم                
 .يف جمال العمل بشروط منصفة

ري بنجاح يف والية    قـيام وفـود العمل االحتادية إىل الواليات األخرى بتعزيز نظام العمل يف السجن الذي جي                
 .متابعة األنشطة يف وفود العمل االحتادية/أغواسكالينتس لدعم

 .تعزيز الروابط للحصول على االستعمال األمثل للموارد العامة واخلاصة لصاحل هذه اجملموعة الضعيفة 

 .العاملةواملشاركة يف األنشطة غري املربجمة اليت تساهم يف إدماج هذه اجملموعة الضعيفة يف احلياة  

زيادة وحتسني الوظائف للمرأة احملرومة من حريتها وأزواج األشخاص احملرومني          "التنسـيق مع الربنامج املعنون       
 .)منظمة العمل الدولية هي الوكالة املنفَّدة ("ن حريتهمم

سانية يف  وأجريت دورات تدريبية إن   .  جرى حتقيق يف حالة العمل الفعلية يف سجون املكسيك         ٢٠٠٤ويف عام    -١٥٣
وسوف تتخذ خطوات لسن تشريعات خاصة بشأن عمل األشخاص         . السـجون ويف مراكز إعادة التأهيل االجتماعي      

. وسيؤخذ املنظور اجلنساين يف االعتبار يف تدابري تعزيز العمالة بني األشخاص احملرومني من احلرية             . احملرومني من احلرية  
وُوضع اقتراح إلنشاء نشاط صناعي يف      . بعض االلتزامات احملدَّدة  ومـن املخطـط إنشاء شبكة من الروابط لتضطلع ب         

 .السجون خلدمة الدولة

 )ب(١٠الفقرة 

فيما يتعلق بالتوجيه املهين وعمل األشخاص ومهنتهم وفقاً لعرقهم ولوهنم وجنسهم ودينهم وأصلهم القومي ال                -١٥٤
لدميغرافية باستثناء اجلنس ومت التعليق على احلالة       تتضـمن مصادر املعلومات متييزات على أساس السمات االجتماعية ا         

 .من هذه الوثيقة) أ(٢احلاضرة يف النقطة 

 )ج(١٠الفقرة 

احلاالت اليت ال يعَتَبر فيها متييزاً أي تفرقة أو         ) القسم الثاين  (٣٧٢ و ٧حيـدد قانون العمل االحتادي يف املادتني         -١٥٥
 :وفيما يلي النص الفعلي. استبعاد أو أفضلية

 يف املائة من العمال     ٩٠ يف أي مشـروع أو مؤسسـة جيب أالّ يستخدم صاحب العمل أقل من                -٧ املـادة " 
وجيـب أن يكون العمال يف الفئات التقنية واملهنية من ذوي اجلنسية املكسيكية إالّ يف حالة عدم                 . املكسـيك 

الً أجانب مؤقتاً بنسبة ال تزيد      توفـرهم يف ختصص حمدَّد ويف هذه احلالة جيوز لصاحب العمل أن يستخدم عما             
ويقع على صاحب العمل والعمال األجانب التزاماً مشتركاً        .  يف املائة من العاملني يف هذا التخصص       ١٠عـن   
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وجيب أن يكون األطباء املستخَدمني يف املؤسسات من ذوي         . بتدريـب العمال املكسيك يف التخصص املعين      
 ".اجلنسية املكسيكية

 ."حكام هذه املادة على املديرين ورؤساء أقسام اإلدارة واإلدارة العامةوال تنطبق أ" -١٥٦

  مـن القـانون على أن الرعايا األجانب ال جيوز أن يكونوا أعضاًء يف اجملالس التنفيذية            ٣٧٢وتـنص املـادة      -١٥٧
 .للنقابات العمالية

فرقة أو االستبعاد أو التفضيل ال تعتربان وباإلضـافة إىل ما سبق ينص قانون العمل االحتادي على حالتني من الت     -١٥٨
 .متييزاً يف املكسيك بسبب املتطلبات احملدَّدة لنوع العمل املعين

ففـي إحدى هاتني احلالتني يوجد تقييدات على العمل الذي ميكن أن تقوم به املرأة إذا كان هذا العمل يعرِّض           -١٥٩
ويف مثل تلك احلاالت جيب أالّ تعاين املرأة من أي          . ترة الرضاعة صحتها أو حالة الطفل للخطر، سواء أثناء احلمل أو ف         

متيـيز من ناحية األجر واملزايا واحلقوق؛ وال جيوز استخدامها يف عمل غري صحي أو خطر أو عمل ليلي يف الصناعة أو           
 .يف املؤسسات التجارية أو اخلدمية بعد العاشرة مساًء أو يف عمل إضايف

 :لنص على أن تتمتع األم العاملة باحلقوق التاليةوهلذه الغاية مت ا -١٦٠

 ال تـؤّدي املـرأة أثناء احلمل عمالً يتطلب جهداً كبرياً ويؤدي إىل خطر على صحتها من ناحية                   -أوالً  
 احلمل مثل رفع أثقال أو جّرها أو دفعها، أو العمل الذي تنشأ عنه تذبذبات أو الوقوف لساعات                 
 ؤثّر على حالتها النفسية أو العصبية أو يضر هبا؛طويلة أو العمل الذي قد ي 

 .تتمتع بالراحة ملدة ستة أسابيع قبل الوضع وستة أسابيع بعد الوضع  -ثانياً  

 متتد فترات الراحة املشار إليها يف القسم أعاله طول الوقت الالزم إذا شعرت املرأة بأهنا غري قادرة                  -ثالثاً  
 ع؛على العمل بسبب احلمل أو الوض 

 أثـناء فترة الرضاعة ُيسمح هلا بفتريت راحة خاصة ملدة ثالثني دقيقة يف كل منهما إلرضاع طفلها                  -رابعاً  
 يف مكان مالئم وصحي ختصصه املؤسسة لذلك؛ 

 ويف احلاالت . أثـناء فـترات الـراحة املشـار إلـيها يف القسم الثاين حتصل املرأة على أجرها بالكامل                  -خامساً  
  يوماً؛٦٠ يف املائة من أجرها ملدة ال تزيد عن ٥٠ا يف القسم الثالث حيق هلا احلصول على املشار إليه 

 حيق للمرأة أن تعود إىل عملها السابق بشرط أالّ مير أكثر من عام على تاريخ الوضع؛ -سادساً  

 .ُتحَسب الفترات قبل الوضع وبعده يف أقدميتها -سابعاً  
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ائح االحتادية بشأن السالمة والصحة وبيئة العمل على أنه ال جيوز استخدام املرأة             ويف هـذا الصـدد تنص اللو       -١٦١
 .)١٠(احلامل يف بعض أنواع العمل

وتـنص اللوائـح أيضاً على أنه ال جيوز استخدام املرأة أثناء فترة الرضاعة يف مهام يكون فيها التعرُّض للمواد                     -١٦٢
 ).١٥٥املادة (عنية الكيماوية مؤثراً على حياة وصحة املرأة امل

 :إذ أن قانون العمل االحتادي حيظر استخدام األحداث. وتتصل احلالة األخرى باألحداث -١٦٣

 : فيما يلي١٦حتت سن  -أوالً  

 األماكن اليت تبيع املشروبات املُسِكرة لالستهالك الفوري؛ )أ(  

 ن سلوكهم؛األماكن اليت يكون من طابعها التأثري على أخالقياهتم أو حس )ب(  

 العمل املتجوِّل إال بتصريح خاص من دائرة التفتيش على العمل؛ )ج(  

 العمل حتت املاء أو حتت األرض؛ )د(  

 العمل اخلطر أو غري الصحي؛  )ه(  

 العمل الذي يزيد عن قوهتم أو يكون من طابعه إعاقة أو تأخري منوهم اجلسماين العادي؛ )و(  

 صناعية بعد العاشرة مساًء؛العمل يف مؤسسات غري  )ز(  

 .األنواع األخرى من العمل اليت حيدِّدها القانون )ح(  
                                                      

 : من اللوائح١٥٤املادة  )١٠( 
 مناولة أو نقل أو ختزين املواد اليت تسبب التشوُّه أو التغيُّر اجليين؛ -أوالً  
 إذا كان التعرُّض لإلشعاعات املؤيِّنة يسبب التلوث يف بيئة العمل وفقاً للقوانني أو اللوائح أو املعايري               -ثانياً  
 املنطبقة؛  
 يف حالة وجود ظروف من الضغط اجلوي غري العادي أو درجات احلرارة غري املقبولة يف البيئة؛ -ثالثاً  
 إذا كان العمل يتطلب جهداً عضلياً قد يؤثِّر على ناتج احلمل؛ -رابعاً  
 العمل يف احلفَّارات أو املنصات البحرية؛ -خامساً  
  مناجم مفتوحة؛العمل حتت املاء أو حتت األرض أو يف -سادساً  
 العمل يف أماكن مغلقة؛ -سابعاً  
 أعمال اللحام؛ -ثامناً  
 .أي أنشطة أخرى تعيَّن بأهنا خطرة أو غري صحية مبوجب القوانني واللوائح واملعايري املنطبقة -تاسعاً  
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 : يف١٨حتت سن  -ثانياً  

 .العمل الليلي يف الصناعة )أ(  

 ١٤على أن األشخاص بني سن      ) ١٥٩املادة  (وتـنص اللوائـح االحتادية بشأن السالمة والصحة وبيئة العمل            -١٦٤
 من  ٢٧وباإلضافة إىل ذلك ووفقاً ألحكام قانون تنفيذ املادة         .  مهن خطرة أو غري صحية      ال جيوز استخدامهم يف    ١٦و

ال جيوز تكليف األحداث حتت     ) ١٦٠املادة  (الدسـتور، بشأن املواد النووية، واللوائح العامة بشأن السالمة اإلشعاعية           
 . بعمل ينطوي على التعرُّض لإلشعاعات املؤيِّنة١٨سن 

على أن احلاالت   ) ٥املادة  ( أالّ يغيب عن البال أن القانون االحتادي ملنع واستئصال التمييز ينص             وينـبغي أيضاً   -١٦٥
 :التالية، من بني حاالت أخرى، ال جيوز اعتبارها حاالت متييزية

 التفرقة على أساس القدرات أو املعارف املتخصصة املطلوبة ألداء أعمال حمدَّدة؛ � 

اطات للدخول أو االستمرار يف اخلدمة العامة وغري ذلك من املتطلبات احملدَّدة يف             التفرقة احملدَّدة كاشتر   � 
 الصكوك القانونية؛

 التفرقة واالستبعاد والتقييد والتفضيل بني املواطنني وغري املواطنني؛ � 

كقـاعدة عامـة كـل احلاالت اليت ال هتدف إىل إلغاء أو تقليل احلقوق واحلريات أو تكافؤ الفرص                    � 
 .شخاص أو تنتهك الكرامة اإلنسانيةلأل

 ١١الفقرة 

 ١ ٨٢٦ ٠٠٠يتبـيَّن مـن مسـح العمالة الوطين أنه من جمموع عدد األشخاص العاملني يف املكسيك يعمل        -١٦٦
 . يف املائة، يف عمل إضايف أو مهنة إضافية إىل جانب عملهم األصلي٤,٤شخص، أو 

 مليون  ٢,٥ إىل   ١,٦شخاص الذين يعملون يف وظائف ثانية من        ويف السـنوات العشر األخرية تباين عدد األ        -١٦٧
 ١,٧ مليون؛ ولكن هذا العدد اخنفض إىل        ٢ زاد عدد األشخاص املعنيني عن       ٢٠٠٠ و ١٩٩٥ويف الفترة بني    . شخص

وقد كان االنتعاش يف السنوات اليت تلت ذلك بطيئاً ويشري ذلك إىل أن فرص احلصول على أكثر                 . ٢٠٠١ملـيون يف    
 .ظيفة كانت أقل يف فترات اخنفاض النشاط االقتصاديمن و

وينبغي أن يشار إىل أنه ال توجد اجتاهات واضحة متاماً يف سلوك هذه اجملموعة حيث أن الفترة موضع التحليل                    -١٦٨
 ).إحصاءات السكان العاملني يف وظائف أو مهن ثانية: انظر امللحق الثاين. (ال تزال قصرية جداً

 ١٢الفقرة 

كـان أهم تغيري يف عامل العمل هو تشجيع ثقافة العمل اجلديدة اليت تسعى إىل حتسني ظروف املعيشة للعمال                    -١٦٩
املكسيك من خالل زيادة وحتسني التدريب لتمكينهم على زيادة إنتاجيتهم واملشاركة بنشاط أكرب يف مؤسساهتم لكي                

 .روف العمل الكرميةميكن ترمجة األرباح اإلضافية إىل زيادة األجور املنصفة وظ
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وشجَّعت وزارة العمل واخلدمات االجتماعية على انتشار مناخ السالم يف العمل يف ضوء ثقافة العمل اجلديدة                 -١٧٠
اليت تضع الفرد يف مركز اهتمام القرارات االقتصادية مجيعاً مع ما تبع ذلك من تزايد تسوية املنازعات من خالل احلوار                    

 ٤٢وهلذا السبب، إىل جانب عوامل أخرى، أّدى        .  ما ساهم يف احترام حق السكان يف العمل        بني عوامل اإلنتاج، وهو   
 نـزاعات بني العمال وأصحاب     ٤ ٢٠٦ يف املائة من     ١ إىل إضرابات أو ما يصل إىل جمرد         ٢٠٠٣نــزاعاً فقط يف     

 حاالت تشمل بالتحديد قرابة     ٥٥ ١٠٣وعاجل هذا اجمللس    . العمـل املشار إليها يف اجمللس االحتادي للصلح والتحكيم        
كما تلقى اجمللس .  نـزاعاً مجاعيا٣٧٠ً حالة تتعلق باتفاقات مجاعية مسجَّلة و٩ ٤٠٠ حالـة تتعلق بأفراد و     ٤٠ ٠٠٠

 شهادة حتدِّد جذور النـزاعات العمالية حسب طابعها        ٢ ٦٩٥ اتفاقات وقواعد داخلية وأصدر      ٤ ٦٠٠أكـثر مـن     
 .الرمسي وحسب انتهائها بإضراب

 ١٣الفقرة 

زيادة وحتسني الوظائف   "قامـت حكومة املكسيك، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، بتنفيذ الربنامج املعنون              -١٧١
 امرأة تعمل بأجر يف الصناعة      ٢ ٢١٤ومشلت فوائد هذا الربنامج     .  الذي مت التوصل إليه يف غرييرو وكوأهويال       "لـلمرأة 

 ) رجالً يف مؤسسات الصناعة التحويلية يف تلك الوالية        ٧٥٠افة إىل تدريب    باإلض(التحويلـية يف واليـة كوأهويـال        
وقررت وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية إطالق مشروع        .  امـرأة يف القطـاع غري الرمسي يف والية غرييرو          ٤٢٨و

 .تانشياباس وشيهوا وفرياكروس ويوكا:  يف أربع واليات أخرى٢٠٠٣ديسمرب /جديد جيري منذ كانون األول

وتـنقل وزارة العمـل واخلدمات االجتماعية، من خالل دوائر العمالة يف الواليات، إىل حكومات الواليات                 -١٧٢
وحكومـة املقاطعـة االحتاديـة املوارد الالزمة لربنامج دعم العمالة، وهي املوارد اليت تأيت من مصرف التنمية للبلدان                   

املنح املالية واملعلمون وجمموعات األدوات ومواد التدريب       (يل واملادي   وتـتألف هذه املوارد من الدعم املا      . األمريكـية 
 ).واملساعدة يف النقل والتأمني على احلوادث املقدَّم للمستفيدين حسب نوع التدبري

ويعمل وفقاً للطلب من قطاع اإلنتاج؛      . ويوفِّـر بـرنامج دعم التدريب املوارد املالية لتطوير برامج التدريب           -١٧٣
االشتراك بني احلكومات اإلقليمية وقطاع اإلنتاج واهليئات التمثيلية ألصحاب العمل والعاملني؛ ويربط وينفِّذ             وذلـك ب  

أنشـطة التدريـب حسـب املعايري اليت تضعها وزارة العمل واخلدمات االجتماعية لتحسني مستويات معيشة العمال                 
يل حتسني قدرة املشاريع على املنافسة ويهيئ لتحسني        ويسعى إىل تعزيز إشباع الفرد وبالتا     . وأصـحاب العمل وأسرهم   

 .االندماج يف السوق ويف العملية اإلمنائية

وتقـوم احلكومة املكسيكية بتنفيذ برنامج العمل احملدَّد ملناهضة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال يف إطار                -١٧٤
وحكومة املكسيك مصمِّمة متاماً على تعزيز . الدوليةالـربنامج الـدويل للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل        

وباإلضافة إىل التدابري اجلارية على الصعيد      . السياسات الوطنية والتنسيق بني املؤسسات للتعامل بفعالية مع هذه املشكلة         
جرين بصورة  وهي مدينة على احلدود تزيد فيها حركة املها       (الوطـين جيري اختاذ تدابري حمدَّدة تستهدف مدن تيجوانا          

حيث تزيد  (وأكابولكو  ) وهـي منطقة حضرية من أعلى مناطق الكثافة السكانية يف البلد          (وغواتاالخـارا   ) واضـحة 
 ).السياحة اجلنسية املتصلة باألطفال
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 ٧  املادة -باء 

 من املبادئ التوجيهية) أ(١٥الفقرة 

لعامل وصاحب العمل بدون أي تدخُّل من       تـتحدَّد األجـور التعاقدية يف املكسيك من خالل التفاوض بني ا            -١٧٥
وجيوز لوزارة العمل واخلدمات االجتماعية أن تعمل، بناًء على طلب أحد الطرفني، كجهة للتصاحل       . جانـب السلطات  
 .يف هذه املفاوضات

ل مهمتها يف   وهذا احلد األدىن حتدِّده اللجنة الوطنية لألجور الدنيا اليت تتمث         . ومـع ذلك يوجد حد أدىن من األجور        -١٧٦
 من الدستور السياسي للواليات     ١٢٣كفالـة التنفـيذ الكـامل ملمارسـة احلقوق والضمانات الدستورية، وخاصة املادة              

املكسـيكية املتحدة، اجلزء ألف، القسم السادس، الذي يرسي املطلب اإللزامي بأن تكون اللجنة الوطنية هي اليت تضع احلد                   
 من قانون العمل    ٩٤ و ٩٠وتؤكد املادتان   . ت اليت جيب أن تتوفر يف األجور الدنيا       األدىن مـن األجـور وينص على السما       

 .)١١( الدنيا إجراءات حتديد األجور٥٧٤-٥٧٠االحتادي من جديد هذا املطلب الدستوري وحيدِّد القانون يف املواد 

تلك الطريقة املشار إليها    وهكـذا فإن الطريقة الوحيدة لتحديد األجور الدنيا يف املكسيك حسب القانون هي               -١٧٧
 . من قانون العمل االحتادي٥٧٤-٥٧٠، اجلزء السادس، من الدستور واملواد ١٢٣يف املادة 

 من هذا القانون عند اختاذ تدابري لتحديد        ٥٧١ و ٥٧٠ويـتم بدقـة اتباع القواعد املنصوص عليها يف املادتني            -١٧٨
إنه عند حتديد األجور الدنيا جيوز للعامل وصاحب العمل أن يقدما           وتنص هاتان املادتان على     . األجـور الدنيا السارية   

إىل اللجـنة الوطنـية لألجور الدنيا أية دراسات اقتصادية يعتقدان بأهنا ضرورية لنظر جملس ممثلي اللجنة يف إطار هذا                    
 األعضاء يف نقابات وجملـس املمـثلني هيئة ثالثية وتتألف عضويتها من ممثلني أصليني ومناوبني عن العمال    . اإلجـراء 

ويتم تعيينهم كل أربع سنوات إىل جانب       ) ١٥ وال يزيد عن     ٥ال يقل العدد عن     (وأصـحاب العمل بأعداد متساوية      
 . من القانون٥٥٤وترد هذه األحكام يف املادة . ممثل للحكومة يعمل بصفته رئيس اللجنة

نوفمرب التقرير املشار   / تشرين الثاين  ٣٠ يف موعد غايته     ويتعـيَّن على املكتب التقين أن يقدِّم إىل جملس املمثلني          -١٧٩
وجيب أن يتضمن التقرير معلومات عن حتركات       .  من قانون العمل االحتادي    ٥٦٢إلـيه يف القسـم اخلامس من املادة         

 تقريراً عن   وجيب أيضاً أن يقدِّم   . األسـعار وأثرها على القوة الشرائية لألجور الدنيا وأهم البيانات عن االقتصاد الوطين            
 .التحقيقات والدراسات املقدمة من العمال وأصحاب العمل

ديسمرب ويف موعد ال يتجاوز يوم العمل األخري يف ذلك الشهر، يصدر جملس املمثلني،              /ويف شهر كانون األول    -١٨٠
ور الدنيا العامة واملهنية    بعد حتليل تقرير املكتب التقين والدراسات املقدمة من العمال وأصحاب العمل، قراراً حيدِّد األج             

 .وتعديالهتا حسب البلديات يف خمتلف املناطق اجلغرافية ألغراض تطبيق هذه األجور

 .وجيب أن يتضمن قرار اللجنة الوطنية العناصر اليت تربر حتديد األجور الدنيا اجلديدة -١٨١

                                                      

 .٥٧٤-٥٧٠قانون العمل االحتادي، املواد  )١١( 



E/C.12/4/Add.16 
Page 43 

 يف موعد   اجلريدة الرمسية لالحتاد  يف  ويأمـر رئـيس اللجـنة الوطنـية بنشر القرار بشأن حتديد األجور الدنيا                -١٨٢
 .ديسمرب/ كانون األول٣١يتجاوز  ال

وباإلضـافة إىل ذلك ينص قانون العمل االحتادي على أنه ميكن استعراض األجور الدنيا يف أي وقت أثناء فترة                    -١٨٣
 :وجتري عمليات إعادة النظر. سرياهنا شريطة أن تربر الظروف االقتصادية ذلك

درة من وزير العمل واخلدمات االجتماعية الذي يقدِّم طلباً مكتوباً إىل رئيس اللجنة الوطنية لألجور               مببا -أوالً  
 الدنيا يعلن الظروف اليت أدت إىل تقدمي طلبه؛

بـناًء عـلى طلـب نقابات العمال وأصحاب العمل أو احتاداهتم أو احتادات النقابات شريطة الوفاء                  -ثانياً  
 :باملتطلبات التالية

جيـب تقـدمي الطلب إىل وزارة العمل واخلدمات االجتماعية من نقابات واحتادات واحتادات               )أ( 
 يف املائة من العمال األعضاء يف النقابات أو من جانب ٥١نقابـات عمالية متثل ما ال يقل عن      

 أصحاب العمل الذين يستخدمون نفس النسبة على األقل من العمال؛

 ان العناصر اليت تربره وجيوز أن يكون مشفوعاً بالدراسات         جيـب أن يتضـمن الطلـب بـي         )ب( 
 والوثائق املالئمة؛

يقوم وزير العمل واخلدمات االجتماعية، يف غضون مخسة أيام بعد تاريخ استالم الطلب وبعد               )ج(  
أعاله، بإحالة الطلب إىل رئيس اللجنة الوطنية       ) أ(الـتأكد من األغلبية املطلوبة مبوجب الفقرة        

 .ور الدنيا مشفوعاً بالدراسات والوثائق املصاحبةلألج

أو من منظمات العمال    (ويف غضون ثالثة أيام من تاريخ استالم الطلب من وزير العمل واخلدمات االجتماعية               -١٨٤
يقوم رئيس اللجنة الوطنية بدعوة جملس املمثلني إىل االجتماع للنظر يف الطلب            ) أو أصـحاب العمـل حسب مقتضى احلال       

وإذا كان القرار إجيابياً يتم تكليف املكتب . ختـاذ قـرار بشـأن ما إن كانت األسباب الداعمة تكفي لبدء عملية املراجعة              وا
 البيانات عن حالة    الـتقين بإعداد تقرير عن حتركات األسعار وأثرها على القدرة الشرائية لألجور الدنيا وأن يقدِّم أيضاً أهم                

جملس املمثلني باملعلومات الالزمة الستعراض األجور الدنيا السارية وللقيام، عند اللزوم،           ويزوِّد ذلك   . االقتصاد الوطين 
 .وإذا كان القرار سلبياً فإنه حيال إىل وزير العمل واخلدمات االجتماعية. بتحديد مستويات جديدة

 الوطنية إلعداد التقرير    وتعطـى للمكتب التقين مهلة مخسة أيام من تاريخ استالم التعليمات من رئيس اللجنة              -١٨٥
 .املشار إليه يف الفقرة السابقة وإحالته إىل جملس املمثلني عن طريق رئيس اللجنة

ويف غضـون ثالثـة أيـام بعد تاريخ استالم تقرير املكتب التقين يصدر جملس املمثلني قراراً مالئماً حيدِّد عند                  -١٨٦
 .االقتضاء أجوراً دنيا جديدة

لس املمثلني التاريخ الذي يتعيَّن أن تدخل فيه األجور الدنيا اجلديدة حيِّز املفعول؛ وال جيوز أن                وحيـدِّد قرار جم    -١٨٧
 .يكون ذلك التاريخ أبعد من عشرة أيام بعد تاريخ إصدار القرار
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 .اريخ إصدار القرار يف غضون األيام الثالثة التالية لتاجلريدة الرمسية لالحتادويأمر رئيس اللجنة الوطنية بنشر القرار يف  -١٨٨

، أن أحكام   ١٣١ و ٩٩ و ٢٦وهكـذا جند يف املكسيك، اليت وقَّعت على اتفاقيات منظمة العمل الدولية أرقام               -١٨٩
 . من الصك التشريعي املشار إليه١٢٣هذه االتفاقيات قد أُدِمَجت يف التشريعات الوطنية مبوجب املادة 

 )ب(١٥الفقرة 

 من الدستور االحتادي للواليات املكسيكية املتحدة       ١٢٣فاملادة  . نيا يف املكسيك  مت إنشـاء نظـام لألجور الد       -١٩٠
وهلذه الغاية يتعيَّن تعزيز إنشاء     . لكل شخص احلق يف احلصول على عمل كرمي ومفيد اجتماعياً         (...) "تـنص على أن     

 ."الوظائف والتنظيم االجتماعي ألغراض العمل وفقاً للقانون

 :رابع األجور الدنيا على النحو التايلوحيدِّد القسم ال -١٩١

وتنطبق األجور العامة يف    . تكون األجور الدنيا اليت جيب أن حيصل عليها العمال إما عامة وإما مهنية             - رابعاً" 
مناطق جغرافية حمدَّدة؛ وتنطبق الفئة الثانية من األجور يف فروع حمدَّدة من النشاط االقتصادي أو مهن                

 .أو أنواع خاصة من الوظائفخاصة أو حرف خاصة 

وجيـب أن يكـون األجـر العام األدىن كافياً للوفاء باالحتياجات العادية املادية واالجتماعية               
ويراعي األجر املهين األدىن أيضاً الظروف      . رة ولتوفري التعليم اإللزامي ألي أطفال     والثقافية لرئيس األس  

 .السائدة يف خمتلف األنشطة االقتصادية

صحاب العمل واحلكومة؛ وجيوز    أوحتـدِّد األجور الدنيا جلنة وطنية تتألف من ممثلي العمال و              
 أن تلتمس مساعدة تلك اللجان املتخصصة العاملة بصفة استشارية، اليت تعتربها اللجنة الوطنية              للجـنة 

 ."ضرورية ألداء وظائفها بالطريقة املُثلى

 حيدِّد األجر األدىن يف الفصل السادس     ) قانون العمل االحتادي   ( من الدستور  ١٢٣وقـانون إعمـال املـادة        -١٩٢
 :على النحو التايل) ٩٠املادة (

ـ "   املـبلغ النقدي األصغر الذي جيب دفعه إىل العامل مقابل اخلدمات املقدَّمة يف يوم        (...)  -٩٠ادة  امل
 .عمل

ملادية واالجتماعية والثقافية لرئيس    وجيـب أن يكون األجر األدىن كافياً للوفاء باالحتياجات العادية وا            
 ."لتوفري التعليم اإللزامي ألي أطفالاألسرة و

 :وينص قانون العمل االحتادي أيضاً على ما يلي -١٩٣

األجور الدنيا عامة، وتنطبق يف منطقة جغرافية أو أكثر تغطي والية احتادية أو              قد تكون    -٩١املـادة   "  
ن من النشاط االقتصادي أو ملهن خاصة أو حرف خاصة أو أنواع خاصة           أكـثر، أو قد تكون مهنية لفرع معيَّ       

 ".من الوظائف داخل منطقة جغرافية أو أكثر
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 تنطبق األجور الدنيا العامة على مجيع العمال يف املنطقة أو املناطق اجلغرافية اليت ُحدِّدت هلا هذه                 -٩٢املـادة   " 
 أو املهن اخلاصة أو احلرف اخلاصة أو األنواع اخلاصة          ألجـور، بصورة منفصلة عن فروع النشاط االقتصادي       ا

 ".من الوظائف

 تنطبق األجور الدنيا املهنية على مجيع العمال يف الفروع املعيَّنة من النشاط االقتصادي أو املهن                -٩٣املـادة   " 
 ".التطبيقاصة أو احلرف اخلاصة أو األنواع اخلاصة من الوظائف يف منطقة جغرافية أو أكثر من مناطق اخل

 حتدِّد األجور الدنيا جلنة وطنية تتألف من ممثلي العمال وأصحاب العمل واحلكومة؛ وجيوز للجنة               -٩٤املادة  " 
أن تلـتمس مسـاعدة جلان متخصصة تعمل بصفة استشارية وتعتربها اللجنة الوطنية ضرورية ألداء وظائفها                

 ."بطريقة ُمثلى

 . لألجور الدنيا وتسيري عملها يف الرّد على السؤال السابقوقد ورد شرح عضوية اللجنة الوطنية -١٩٤

 من قانون العمل االحتادي ٩٣وفـيما يتعلق بفئات العاملني بأجر الذين تنطبق عليهم األجور الدنيا تنص املادة            -١٩٥
 املهن اخلاصة أو    عـلى أن األجـور الدنيا املهنية تنطبق على مجيع العمال يف الفروع املعيَّنة من النشاط االقتصادي أو                 

 .احلرف اخلاصة أو األنواع اخلاصة من الوظائف يف منطقة جغرافية أو أكثر من مناطق التطبيق

 من املهن واحلرف وأنواع الوظائف اليت تدخل يف الوقت احلاضر يف نظام األجور ٨٨ويتضـمَّن اجلدول التايل      -١٩٦
 .الدنيا املهنية

  اخلاصة من الوظائفاملهن اخلاصة واحلرف اخلاصة واألنواع

 ١ )املهرة(عمال املباين  ٤٥ عمال مزارع الدواجن

 ٢ كتبة حفظ امللفات يف املكاتب ٤٦ مشغِّلو اآلالت الزراعية

مسـتخدمو البـيع يف خمازن األدوية والصيدليات وحمالّ          ٤٧ مشغِّلو آالت اللحام
 العقاقري العامة

٣ 

 ٤ )البلدوزر(و اجلرَّافات مشغِّل ٤٨ مشغِّلو آالت احلفر على املعادن

 ٥ مشغِّلو آالت املبيعات النقدية ٤٩ )املهرة(مشغِّلو آالت شغل األخشاب عموما 

 ٦ )املهرة(عمال تنضيد احلروف  ٥٠ مشغِّلو آالت تشكيل البالستيكات

 ٧ عمال إعداد املشروبات يف احلانات ٥١ )املهرة(مشغِّلو املطاحن 

 ٨ )التجهيزات الداخلية(النجارون  ٥٢  الكهربائيمشغِّلو أجهزة تعديل التيار

 ٩ ))املهرة(إنشاء وإصالح املباين (النجارون  ٥٣ )املهرة(عمال إصالح السيارات والشاحنات 

 ١٠ مشغِّلو الطائرات ٥٤ )املهرة(عمال آالت اخلراطة 

وغريها من  يف املطاعم واملقاهي    ) الـبالغون (الطـباخون    ٥٥ )اآلالت الكاتبة(موظفو النسخ 
 املنشآت إلعداد وبيع األطعمة

١١ 

 ١٢ )املهرة) (احلشيات(عمال صنع وإصالح املراتب  ٥٦ عمال صب املعادن املصهورة

 ١٣ )املهرة(عمال تركيب املزايكو والسرياميك  ٥٧ )املهرة(عمال صناعة األحذية يف الورش واملصانع 
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  اخلاصة من الوظائفاملهن اخلاصة واحلرف اخلاصة واألنواع

 ١٤ عدو تسجيل احلساباتمسا ٥٨ مساعدو السائق على مراكب الركاب والبضائع

عمال طالء النيكل والكروم على األجزاء واملواد املعدنية        
 )املهرة(

 ١٥ عمال تغفيق املباين واملساكن ٥٩

 ١٦ )يف البناء(عمال احلديد  ٦٠ عامالت تصفيف الشعر وطالء األظافر

 ١٧ )املهرة(ة عمال قطع اجللد يف ورش ومصانع األحذي ٦١ )احلفَّارات اهلوائية(عمال احلفر 

 ١٨ عمال املالبس يف الورش أو املصانع ٦٢ )املهرة(عمال طالء السيارات والشاحنات 

 ١٩ )العمل املنـزيل(عمال املالبس  ٦٣ )املهرة(عمال طالء املساكن واملباين واملنشآت عموماً 

عمـال الكـي يف منشـآت التنظيف اجلاف واملغاسل          
 واملؤسسات املشاهبة

 ٢٠ السائقون للسيارات يف أماكن االنتظاراملراقبون  ٦٤

 ٢١ )العامة(سائقو الشاحنات  ٦٥ )املهرة(عمال السباكة واألشغال الصحية 

 ٢٢ )العامة(سائقو شاحنات البضائع  ٦٦ عمال تشغيل آالت طباعة األوفست باأللوان

 ٢٣ مشغِّلو مركبات الرافعات ٦٧ )املهرة(عمال املطابع 

 الفنيون وعمال إصالح األجهزة     عمـال أجهـزة الراديو    
 )املهرة(الكهربائية واإللكترونية 

 ٢٤ مشغِّلو آالت احلفر ٦٨

عمـال خدمـات الغرف يف الفنادق والفنادق الصغرية         
 وأماكن اإليواء األخرى

، صناعة وإصالح األثاث    )الدواليب(صـانعو اخلـزائن      ٦٩
 )املهرة(

٢٥ 

ء، تركيب وإصالح التركيبات الكهربائية     عمال الكهربا  ٧٠ )عموماً(عمال االستقبال 
 )املهرة(

٢٦ 

 ٢٧ عمال الكهرباء، إصالح السيارات والشاحنات ٧١ )موظفو العرض(عمال إصالح السيارات والشاحنات 

أو املولِّدات يف ورش /عمال الكهرباء، إصالح احملرِّكات و ٧٢ )املهرة(عمال إصالح األجهزة الكهربائية املنـزلية 
 )املهرة(اخلدمة 

٢٨ 

العمال املسؤولون عن التخزين أو األرفف أو األقسام يف          ٧٣ مندوبو الصحف اليومية
 حمطات خدمة السيارات

٢٩ 

 ٣٠ البائعون يف احملالت ٧٤ الرسَّامون يف الصحف اليومية

 ٣١ )احلاصالت على شهادة(املمرضات  ٧٥ طبَّاخو احللوى وعمال احللويات

 ٣٢ املمرضات العمليات املساعدات ٧٦ )املهرة) (عاملون يف املنازلال(عمال حياكة املالبس 

 ٣٣ )موظفو البيع(حمالت احلدايد والدهانات  ٧٧ عمال اللحام باألوكسياستيلني أو بالشعلة الكهربائية

عمال تنجيد املواد اجللدية يف حمالت الصناعة واإلصالح        
 )املهرة(

 ٣٤ عمال تشغيل غاليات البخار ٧٨

 ٣٥ عمال حمطات البترول ٧٩ )عمال البيع(اجلزارة وتقطيع اللحوم عمال 

 ٣٦ )املهرة(عمال احلديد  ٨٠ )املهرة(عمال تنجيد فرش السيارات 

عمـال صـفائح املعادن وإصالح السيارات والشاحنات      ٨١ )املهرة(عمال تنجيد األثاث 
 )املهرة(

٣٧ 
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  اخلاصة من الوظائفاملهن اخلاصة واحلرف اخلاصة واألنواع

 ٣٨ )املهرة( األفران يف املسابك عمال تشغيل ٨٢ كاتبات االختزال باللغة األسبانية

 ٣٩ )املهرة(عمال اجملوهرات واملشغوالت الفضية  ٨٣ عمال اخلدمة االجتماعية

عمال اجملوهرات واملشغوالت الفضية العاملون يف املنازل        ٨٤ )املهرة(عمال تشغيل جرارات كاتر بلر أو كراكس 
 )املهرة(

٤٠ 

 ٤١  معامل التحليالت الطبيةاملساعدون يف ٨٥ عمال آالت احلليب اآليل

 ٤٢ )املهرة(عمال صف احلروف  ٨٦ احلانوتية

عمال تشحيم السيارات والشاحنات واملركبات األخرى       ٨٧ بائعو األجهزة املنـزلية الذين ميرون على البيوت
 ذات احملركات

٤٣ 

 ٤٤ ة اخلاصةاملدرسون يف املدارس االبتدائي ٨٨ )املهرة(اإلسكافية يف ورش إصالح األحذية 

وفيما يتعلق مبجموع عدد األشخاص الذين حيصلون على األجور الدنيا يف القطاع اخلاص الرمسي من االقتصاد                 -١٩٧
 مليون عامل يدفعون اشتراكات يف املؤسسة املكسيكية للضمان         ١١,٧٥ كان هناك    ٢٠٠٤مايو  /جنـد أنـه يف أيـار      

 يف املائة   ٣٠,٢ئة من اجملموع، حيصلون على األجور الدنيا؛ وكان          يف املا  ٧,٩ عامالً، أو    ٩١٣ ٧٤١االجتماعي منهم   
 ٦١,٨حيصـلون على أكثر من األجر األدىن ولكنهم ال حيصلون على ضعف هذا املبلغ يف حني أن النسبة الباقية وهي                     

 .يف املائة كانوا حيصلون على أكثر من ضعف األجر األدىن

 خارج نطاق محاية نظام األجور الدنيا املوصوف أعاله حبكم القانون أو            وبالنسـبة للسؤال عن وجود عاملني بأجر       -١٩٨
 : من الدستور السياسي للواليات املكسيكية املتحدة تنص على ما يلي١٠الواقع، ينبغي أن يشار من ناحية إىل أن املادة 

 وال جيوز   اليت مينحها هذا الدستور؛   يتمـتع كـل شخص يف الواليات املكسيكية املتحدة بالضمانات           "  
 ."تقييد هذه الضمانات أو تعليقها إال يف احلاالت ويف الظروف احملدَّدة يف الدستور

 : هذا احلكم ونصها كما يلي١٢٣وتعزِّز املادة  -١٩٩

وهلذا الغرض يتم وفقاً للقانون تعزيز      . حيـق لكـل شخص احلصول على عمل كرمي ومفيد اجتماعياً          "  
 ."عي للعملإنشاء الوظائف والتنظيم االجتما

 :وتنص هذه املادة الدستورية أيضاً على ما يلي -٢٠٠

 :يقوم كونغرس االحتاد، بدون انتهاك املبادئ األساسية التالية، بصياغة قوانني عمل تنطبق على  

 :العمال وعمال اليومية وخدم املنازل وأصحاب احلرف اليدوية وعموماً على مجيع عقود العمل -ألف   

 .فع أجور متساوية عن العمل املتساوي بغض النظر عن اجلنس أو اجلنسيةتد -سابعاً    

 .يعفى األجر األدىن من أي تعليقات أو تعويضات أو خصومات -ثامناً    
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 :داخل سلطات االحتاد وحكومة املقاطعة االحتادية وعماهلا -باء   

 دارها طاملا ظلت امليزانية   ُتَحـدَّد األجـور يف ميزانية كل جهة وال جيوز ختفيض مق            -رابعاً    
 .سارية    

وال جيـوز يف أي حـاٍل من األحوال أن تكون األجور أقل من األجور الدنيا احملدَّدة للعمال عموماً يف منطقة                      -٢٠١
 .العاصمة االحتادية وواليات اجلمهورية

بصورة مشروعية بتحديدها   ويف املكسـيك تكتسـب األجور الدنيا قوة القانون عندما تقوم السلطة املخوَّلة               -٢٠٢
 من  ٥٧٤-٥٧٠مبوجب قرار يراعى فيه مجيع الشكليات واإلجراءات املعدودة يف املواد           ) اللجنة الوطنية لألجور الدنيا   (

 .قانون العمل االحتادي

 وباإلضـافة إىل ذلـك هتـدف إجـراءات حتديد واستعراض األجور مبشاركة قطاع اإلنتاج إىل عدم تدهور                  -٢٠٣
 .قيمة األجور

 من القانون املذكورتان أعاله بأنه جيوز، يف سياق عملية حتديد األجور الدنيا، أن              ٥٧١ و ٥٧٠وتنص املادتان    -٢٠٤
يقـدِّم العمـال وأصحاب العمل إىل اللجنة الوطنية لألجور الدنيا أية دراسات اقتصادية قد يروهنا ضرورية؛ وأن يقوم                   

 .ا يف سياق مداوالتهجملس املمثلني التابع للجنة الوطنية بدراسته

 )).أ(٢الفقرة  (٧ولالطالع على مزيد من املعلومات انظر الرّد على املادة  -٢٠٥

وكمـا ذكـرنا أعاله تقع مسؤولية حتديد األجور الدنيا على عاتق اللجنة الوطنية لألجور الدنيا اليت تضطلع                   -٢٠٦
نيا العامة واملهنية؛ ويقرِّر جملس املمثلني التابع لتلك اهليئة         بالدراسـات املالئمة لتقدمي اقتراحات تتعلق مبقدار األجور الد        

والدراسات اليت يعدها املكتب التقين التابع للجنة الوطنية ال تلخِّص فقط مؤشرات األسعار             . أية تغيريات يف هذه املبالغ    
 أيضاً حتليالً يشمل مؤشرات اإلنتاج      الرئيسية يف االقتصاد الوطين وأثرها على القوة الشرائية لألجور الدنيا ولكنها تقدِّم           

واملالـية العامة والسياسة النقدية واملالية وميزان التجارة وسوق البترول والسياحة واالستثمار األجنيب والدين اخلارجي               
عمال والعالقات التجارية مع البلدان األخرى واحلالة االقتصادية الدولية واإلنتاجية والعمالة واألجور واملفاوضات مع ال             

وتقدِّم هذه التقارير أساساً لتشكيل     . وأصـحاب العمـل وبـرامج دعم العمالة والتدريب وغري ذلك من املوضوعات            
 .أو استعراض مستويات األجور/موقف جملس املمثلني جتاه احتماالت حتديد و

 الظروف االقتصادية يف    ويف هـذا السياق يأخذ جملس املمثلني يف االعتبار املؤشرات املذكورة أعاله وبالتحديد             -٢٠٧
وحيدِّد اجمللس أيضا األجور الدنيا     . البلد وتدابري السياسة االقتصادية السارية فعالً والتدابري اليت جيري التخطيط الختاذها          

آخـذاً بعـني االعتبار بصورة خاصة مستوى التضخُّم املتوقَّع يف السنة القادمة؛ ويسمح ذلك يف املقام األول بتجنُّب                   
 .القدرة الشرائية هلذه األجور جزئياً أو كلياًاخنفاض 

 ٥٧٤-٥٧٠، القسم السادس، من الدستور واملواد       ١٢٣وإجراءات حتديد وتعديل األجور املقررة وفقاً للمادة         -٢٠٨
 .من قانون العمل االحتادي تشمل العناصر التالية
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ا إىل اللجنة الوطنية لألجور الدنيا ما يعتربونه        عند حتديد األجور الدنيا جيوز للعمال وأصحاب العمل أن يقدِّمو          -٢٠٩
 .ضرورياً من الدراسات االقتصادية لكي ينظر فيها جملس املمثلني التابع للجنة يف سياق أعماله

نوفمرب / تشرين الثاين  ٣٠ويتعيَّن على املكتب التقين التابع للجنة أن يقدِّم إىل جملس املمثلني يف موعد ال يتجاوز                 -٢١٠
وجيب أن يتضمَّن التقرير معلومات عن      .  من قانون العمل االحتادي    ٥٦٢ املشار إليه يف القسم اخلامس من املادة         التقرير

وجيب عليه أيضاً أن . حتـركات األسـعار وأثرها على القوة الشرائية لألجور الدنيا وأهم البيانات عن االقتصاد الوطين      
 .مة من العمال وأصحاب العمليقدِّم تقريراً عن التحقيقات والدراسات املقدَّ

ديسمرب ويف موعد ال يتجاوز يوم العمل األخري من ذلك الشهر، يقوم جملس             /وأثـناء شـهر كـانون األول       -٢١١
املمـثلني، بعـد حتليل تقرير املكتب التقين والدراسات املقدَّمة من العمال وأصحاب العمل، بإصدار قرار حيدِّد األجور     

 .ع التعديالت اخلاصة بالبلديات يف خمتلف املناطق اجلغرافية ألغراض تطبيق هذه األجورالدنيا العامة واملهنية م

 يف موعد ال اجلريدة الرمسية لالحتادويأمـر رئـيس اللجـنة الوطنية بنشر القرار بشأن حتديد األجور الدنيا يف             -٢١٢
 .ديسمرب/ كانون األول٣١يتجاوز 

االحتادي على إمكانية استعراض األجور الدنيا يف أي وقت أثناء فترة           وباإلضـافة إىل ذلك ينص قانون العمل         -٢١٣
 .سرياهنا بشرط وجود ما يربر ذلك بسبب الظروف االقتصادية

 ).أ(٢، الفقرة ٧وميكن االطالع على معلومات أخرى يف الرّد املتعلق باملادة  -٢١٤

. ملتصلة باألجور الدنيا على عاتق سلطات العمل      وتقـع مسؤولية رصد االمتثال ملعايري العمل وخاصة املعايري ا          -٢١٥
وهـذه السلطات تتعامل، من خالل اآلليات القائمة يف حالة السلطات اإلدارية أو بناء على طلب أحد األطراف، مع                   

وزارة العمل واخلدمات االجتماعية؛ وسلطات العمل يف واليات االحتاد؛ وجمالس الصلح           : اهليـئات القضـائية املالئمة    
 كـيم االحتاديـة؛ وجمـالس الصـلح والتحكـيم احمللـية؛ واحملكمة االحتادية للصلح والتحكيم واحملاكم احمللية                 والتح

 .للصلح والتحكيم

، رغم أن   ١٩٨١ومل يظهـر على األجور الدنيا العامة أي عالمات واضحة من االنتعاش باألرقام احلقيقية منذ                 -٢١٦
 ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٨األخرية، وكان ارتفاع األجور الدنيا يف أعوام        معدَّل اخنفاض القيمة قد تناقص يف السنوات        

 زاد األجر األدىن    ٢٠٠٢وأثناء عام   .  يف املائة على التوايل    ٠,٥ يف املائة و   ٠,٨ يف املائة و   ٠,٧ارتفاعـاً بسـيطاً بنسبة      
 ٢٠٠٤ألوىل من عام    ويف األشهر اخلمسة ا   .  يف املائة  ٠,٢٦ حدثت زيادة بنسبة     ٢٠٠٣ويف  .  يف املائة  ٠,٧مبتوسـط   

وهكذا حققت األجور الدنيا خالل األشهر االثنني       .  يف املائة  ٢,٧أظهر األجر األدىن العام متوسط زيادة حقيقية بنسبة         
 يف املائة متشياً مع ٤,٧زيادة باألرقام احلقيقية بنسبة  ) ٢٠٠٤حىت منتصف عام    (واألربعـني يف ظـل اإلدارة احلالـية         

 . الشرائية لألجور الدنياسياسة دعم إنعاش القدرة
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 حترُّكات األجور الدنيا 

 األجر األدىن احلقيقي
 ) بالبيزو١٩٩٤يف (

الرقم القياسي الوطين ألسعار املستهِلك
 )٢(١املستوى 

 )١(متوسط األجر األدىن الوطين

 )يف اليوم الواحدبالبيزو (
 الفترة

١٩٩٤ ١٣,٩٧٠ ١٠٠,٠ ١٣,٩٧ 

١٩٩٥ ١٦,٤٢٨ ١٣٧,١ ١٢,٠٨ 

١٩٩٦ ٢٠,٣٩٤ ١٨٧,٢ ١٠,٨٩ 

١٩٩٧ ٢٤,٣٠٠ ٢٢٤,٧ ١٠,٨٢ 

١٩٩٨ ٢٨,٣٠١ ٢٦٠,٠ ١٠,٩٠ 

١٩٩٩ ٣١,٩١٠ ٣٠٣,٧ ١٠,٥١ 

٢٠٠٠ ٣٥,١٢٠ ٣٣١,٤ ١٠,٦٠ 

٢٠٠١ ٣٧,٥٧٠ ٣٥٢,٨ ١٠,٦٥ 

٢٠٠٢ ٣٩,٧٤٠ ٣٧٠,٨ ١٠,٧٢ 

٢٠٠٣ ٤١,٥٣٠ ٣٩٠,١ ١٠,٦٥ 

٢٠٠٤ ٤٣,٢٩٧ ٤٠٦,٤ ١٠,٦٦* 

 .يونيه/ن حزيرا-يناير /متوسط كانون الثاين *

 .متوسط مرجَّح مبجموع السكان الناشطني اقتصاديا واحلاصلني على أجر يف كل منطقة جغرافية )١(

 .يشري ذلك إىل الرقم القياسي الوطين ألسعار املستهلك لألسر اليت حتصل على دخل ال يزيد عن أجر أدىن واحد )٢(

حلقيقي للعمال الدائمني احلاصلني على أجر واملسجَّلني       وحدثت تغيُّرات سلبية كبرية يف متوسط أجر املسامهة ا         -٢١٧
لـدى املؤسسة املكسيكية للضمان االجتماعي نتيجة الظروف غري املواتية يف االقتصاد الوطين والذروة التضخُّمية اليت                

 . فصاعداً بدأ يظهر اجتاه صاعد يف معظم قطاعات النشاط االقتصادي          ١٩٩٨ومنذ عام   . ١٩٩٥لوحظـت أثناء عام     
ويف .  أصـبح هـذا االجتـاه عاماً بل وأظهر أهم الزيادات باألرقام احلقيقية يف السنوات األخرية    ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ويف  

ويف .  اسـتمر أجر املسامهة املتوسط يرتفع ولكن بدرجة أبطأ عّما كان عليه خالل السنتني السابقتني               ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢
وبني كانون  . مايو من العام السابق   /ائة عّما كان عليه يف أيار      يف امل  ٢,٣ كان هذا املتوسط يزيد بنسبة       ٢٠٠٤مايو  /أيار

 . يف املائة١٤,٣ زاد أجر املسامهة املتوسط باألرقام احلقيقية بنسبة ٢٠٠٤مايو / وأيار٢٠٠٠ديسمرب /األول

يناير وكانون  /بني كانون الثاين  : وكانت التغيُّرات يف خمتلف أنواع األجور خالل األشهر القليلة األخرية ما يلي            -٢١٨
 يف املائة؛ وزادت األجور التعاقدية باألرقام       ٠,٢٦ حتسَّن األجر األدىن باألرقام احلقيقية بنسبة        ٢٠٠٣ديسـمرب   /األول

 يف  ٢,٧ يف املائة؛ وزاد متوسط أجر املسامهة يف املؤسسة املكسيكية للضمان االجتماعي بنسبة              ٠,١٥احلقيقـية بنسبة    
 .٢٠٠٤أكتوبر /يناير وتشرين األول/ كانون الثايناملائة باألرقام احلقيقية بني

 زاد متوسط األجر    ٢٠٠٣ديسمرب  /وباألرقـام اإلمجالية وخالل فترة السنوات الست املنتهية يف كانون األول           -٢١٩
ئة  يف املا  ١,١٢ يف املائة، يف حني زاد األجر التعاقدي داخل منطقة العاصمة االحتادية بنسبة              ٠,٦١األدىن العـام بنسبة     
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 زاد متوسط أجر املسامهة يف مؤسسة       ٢٠٠٤أكتوبر  /ويف فترة اإلدارة احلالية وحىت تشرين األول      . باألرقـام احلقيقـية   
 . يف املائة باألرقام احلقيقية١١,٠٢الضمان االجتماعي بنسبة 

 حترُّكات األجور احلقيقية أثناء السنوات الست للفترات الرئاسية

 متوسط أجر املسامهة
 األجر الزيادة يف

 التعاقدي
 الفترة الرئاسية األجر األدىن العام

ديسمرب /كانون األول
تشرين /٢٠٠٠

 ٢٠٠٣أكتوبر /األول

ديسمرب /كانون األول
كانون /٢٠٠٠

 ٢٠٠٣ديسمرب /األول

ديسمرب /كانون األول
كانون /٢٠٠٠

 ٢٠٠٣ديسمرب /األول

٠,٦١ ٪١,١٢ ٪١١,٠٢٪ 

 )٢٠٠٦-٢٠٠٠(فنسنت فوكس كويسادا 

ديسمرب /ألولكانون ا
كانون /١٩٩٤

 ١٩٩٧ديسمرب /األول

ديسمرب /كانون األول
كانون /١٩٩٤

 ١٩٩٧ديسمرب /األول

ديسمرب /كانون األول
كانون /١٩٩٤

 ١٩٩٧ديسمرب /األول

-٢٤,٤٥- ٪٩,١٠- ٪٢٦,٥٦٪ 

-١٩٩٤(إرنسـتو سـيديو بونسى دى ليون        
٢٠٠٠( 

ديسمرب /كانون األول
كانون /١٩٨٨

 ١٩٩١ديسمرب /األول

ديسمرب /األولكانون 
كانون /١٩٨٨

 ١٩٩١ديسمرب /األول

ديسمرب /كانون األول
كانون /١٩٨٨

 ١٩٩١ديسمرب /األول

١٦,٦٥- ٪٦,٠٠- ٪١٠,٠٧٪ 

-١٩٨٨(كـارلوس سـليناس دى غورتاري       
١٩٩٤( 

ق وكمـا جاء أعاله تقع مسؤولية رصد االمتثال ملعايري العمل وخاصة املعايري املتصلة باألجور الدنيا على عات                 -٢٢٠
وتتعامل هذه السلطات، من خالل اآلليات املنشأة مؤسسياً يف حالة السلطات اإلدارية، أو بناًء على               . سـلطات العمل  

طلـب أحد األطراف، مع السلطات القضائية املالئمة، وهي وزارة العمل واخلدمات االجتماعية؛ وسلطات العمل يف                
وجمالس الصلح والتحكيم احمللية؛ واحملكمة االحتادية للصلح       واليـات االحتـاد؛ وجمـالس الصلح والتحكيم االحتادية؛          

 .والتحكيم واحملاكم احمللية للصلح والتحكيم

ويتمـتع العمال وأسرهم واحتاداهتم بوسائل اإلنصاف القانونية مبوجب قانون العمل االحتادي الذي ميكِّنهم من      -٢٢١
 للدفاع عن العمال يف وزارة العمل واخلدمات االجتماعية         ويقدِّم مكتب النائب االحتادي   . ممارسـة حقوقهـم العمالية    

للعمـال واحتاداهتم خدمات استشارية وخدمات يف موضوعات الصلح والتمثيل القانوين بدون مقابل، وهو ما يشجِّع                
تمثيل وعند الضرورة يقوم املكتب أيضاً ب     . عـلى انتشار ثقافة الوقاية وتعزيز الصلح كأساليب سريعة لتسوية املنازعات          

. العمال وأسرهم واحتاداهتم أمام احملاكم العمالية واهليئات القضائية واإلدارية ومجيع املؤسسات العامة واخلاصة األخرى             
 ).ب(و) أ (٥، الفقرة ٧انظر املعلومات يف الرّد املتعلق باملادة 

 تعرف باسم اللجنة الوطنية     ويـتوفَّر حلكومـة املكسيك، من خالل وزارة العمل واخلدمات االجتماعية، هيئة            -٢٢٢
وقد أنشئت هذه اهليئة كوكالة للتعاون مع الطبقة العاملة ودعمها؛ وباإلضافة إىل محاية القوة              . املختلطة حلماية األجور  

الشـرائية تسـعى هـذه اهليئة إىل زيادة مستويات املعيشة لذوي األجور وحتفيز الربامج املشتركة للعمال واحلكومة؛                  
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 حتقيق مزيد من اإلنصاف يف عالقات العامل بصاحب العمل والدعوة إىل تعزيز ثقافة عمل جديدة                وتسـعى أيضاً إىل   
 :للتنمية البشرية الكاملة

وتقـوم اللجـنة الوطنية املختلطة، من خالل صالهتا مبنظمات العمال وبدعم من خمتلف عناصر وزارة العمل                  -٢٢٣
التعاون التقين مع االحتادات؛ : ف من خدمات يف أربعة جماالت    واخلدمـات االجتماعـية، بتنفـيذ برنامج أساسي يتأل        

 .والعمل االجتماعي؛ واخلدمات االجتماعية والتدريب واالتصال باالحتادات

يتألف هذا التعاون من دعم بعض منظمات العمال يف عملية إعداد           : الـتعاون الـتقين مع االحتادات      � 
لقانونية واملالية والضريبية عموما، مع السعي يف مجيع املطالـبات وتنقـيح عقـود العمل ويف املسائل ا      

ويتم أيضاً ترتيب تدخالت منسَّقة     . األوقـات إىل كفالة اإلنصاف واالحترام الدقيق للقوانني السارية        
 .للهيئات املعنية لتوزيع الفوائد مثل وزارة العمل واخلدمات االجتماعية ووزارة املالية واالئتمان العام

اهلـدف احملوري جلهود الدولة هو رفع مستويات املعيشة جلميع أفراد اجملتمع            : جـتماعي العمـل اال   � 
. وخاصـة أفـراد اجملموعـات املهمَّشة؛ وينطوي ذلك على استئصال ممارسات االستبعاد االجتماعي             

ولدعم جهود االحتادات العمالية لتحسني ظروف      . ولـزيادة مشـاركة العمـال يف حتقيق هذا اهلدف         
صـحاب األجور قامت اللجنة الوطنية املختلطة، بالتنسيق مع منظمات العمل وبدعم من             املعيشـة أل  

وزارة العمل واملؤسسات األخرى يف اإلدارة العامة، بتنفيذ برامج تتصل مبسائل مثل جتهيزات املدارس              
اختاذ وتقوم أيضاً ب  . والدفاع عن عالوات فترة الكريسماس وتقاسم األرباح ومواد التموين االجتماعي         

تدابـري لتحقـيق ختفيض أسعار املنتجات الغذائية الرئيسية ومواد التموين واإلسكان والتنمية الثقافية              
 .والترفيه والرياضة

وباإلضـافة إىل ذلـك تقوم حبملة لزيادة القوة الشرائية ألصحاب األجور من خالل خمتلف                   
بشروط تفضيلية وتقاسم األرباح يف الوقت      الـتدابري الـيت تتعلق على سبيل املثال بشراء سلع معمِّرة            
 .املناسب وبطريقة منصفة ودفع عالوات فترة الكريسماس

رغبة يف دعم برامج احلكومة وتعريف منظمات العمال وأفراد العمال هبا تقدِّم           : اخلدمـات االجتماعية   � 
تدريب والتشغيل أو حلل    اللجنة الوطنية املختلطة إرشادات دقيقة وسريعة عن اهليئات املنشأة ألغراض ال          

وتعمل اللجنة باالشتراك مع حركة العمال      . أي مشكلة أو أخطار مهنية قد يواجهها أصحاب األجور        
 .وتلجأ إىل الربامج والتدابري اليت أنشأهتا إدارة العمل لصاحل النقابات العمالية وأفراد العمال

ة يف مجلة أمور باملسؤولية عن إذاعة       تضطلع اللجن : التدريـب واالتصـال داخـل النقابات العمالية        � 
). "إىل األمام" ("En marcha"و) "منتدى العمال"( "Foro Laboral"برناجمني تليفزيونيني، األول امسه 

وهـذان الـربناجمان يتضـمنان عـادة تقاريـر بتعلـيقات عن خمتلف املسائل الناشئة عن عمليات                  
ت العمالية واملوظفني العموميني املعنيني باملسائل      اإلنتاج؛ويشـمالن أيضـاً مقابالت مع زعماء النقابا       

ويشمالن أيضاً أقساماً تتضمَّن فقرات خمتصرة عن       . العمالـية لوصـف احلالة السائدة يف جمال العمل        
 من املعلومات   ٤٠٥ يتعلق   "إىل األمام "ويف برنامج   . املنـتديات واحللقـات الدراسـية واملؤمترات إخل       
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يشمل ذلك مالحظات خمتصرة عن املسائل احمللية ومقابالت مع زعماء          املقدَّمـة بدولـة املكسيك؛ و     
 .النقابات واملوظفني العموميني يف الواليات

وتشـمل هـذه اجملـاالت األربعة من اخلدمات جمموعة واسعة من التدابري املصمَّمة حلماية األجور ولتحسني                  -٢٢٤
 .ة للمنظمات واالحتادات العماليةمستويات معيشة العمال وأسرهم واالستجابة للطلبات املقدم

ووفقاً لألهداف احملدَّدة يسري كل برنامج للجنة الوطنية املختلطة يف خطوط تتالقى مع االستراتيجية االجتماعية                -٢٢٥
 .االقتصادية للدولة

 )ج(١٥الفقرة 

ل مبدأ املساواة حقاً عاماً      من الدستور السياسي للواليات املكسيكية املتحدة ميثِّ       ٤ و ١وفقـاً ألحكام املادتني      -٢٢٦
جيـب ضمانه من جانب خمتلف مستويات احلكومة واألجهزة احلكومية عموماً ويؤثر احترام هذا احلق بالتحديد على                 

 .)١٢(مصاحل األفراد واجملتمع

 : من الدستور اليت تنص على ما يلي١٢٣وهذا الضمان الدستوري يكتمل بالقسم السابع من املادة  -٢٢٧

 ."  تدفَع أجور متساوية مقابل العمل املتساوي بغض النظر عن اجلنس أو اجلنسية-سابعا " 

 من الدستور،   ١٢٣ولتحقـيق هـذا اهلدف أيضاً يؤكد قانون العمل االحتادي، الذي يهدف إىل إعمال املادة                 -٢٢٨
يتم القيام به يف وظائف      على دفع أجور متساوية مقابل العمل املتساوي الذي          ٨٦على نفس املبدأ حيث ينص يف املادة        

 .متماثلة بساعات عمل ومستويات كفاءة متساوية

 ).أ (٢، الفقرة ٧وفيما يتعلق بإجراء حتديد األجور الدنيا، انظر املعلومات املتضمَّنة يف الرّد املتعلق باملادة  -٢٢٩

ور، ال يتم يف أي وقت يف       ويف ضـوء ذلـك ووفقا ملبدأ املساواة القضائية والشرعية املنصوص عليه يف الدست              -٢٣٠
سياق إجراءات حتديد األجور الدنيا العامة تطبيق معايري أو أمناط سلوك من جانب األشخاص القائمني بتحديد األجور                 

                                                      

وال . كسيكية املتحدة بالضمانات املضمونة يف هذا الدستور يتمتع كل شخص يف الواليات امل-١املادة  )١٢( 
 .جيوز تعليق هذه الضمانات أو تقييدها باستثناء احلاالت ويف الظروف احملدَّدة يف الدستور نفسه

ويسترد الرقيق من بلدان أجنبية الذين يدخلون األراضي الوطنية         . وحيظر الرّق يف الواليات املكسيكية املتحدة      
 .هلم وحده حريتهم ويتمتعون حبماية القواننيمبجرد دخو

وحيظر أي متييز يستند إىل أسباب األصل العرقي أو الوطين أو اجلنس أو السن أو اختالف القدرات أو احلالة                    
االجتماعـية أو حالة الصحة أو الدين أو اآلراء أو التفضيالت أو املركز املدين أو أي سبب آخر ينتقص من الكرامة                     

 . ويهدف إىل إلغاء أو تقييد حقوق الفرد وحرياتهاإلنسانية
 ... يتساوى الرجال والنساء أمام القانون -٤املادة   
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الدنـيا إذا كـان ذلك يؤدي إىل أثر متييزي فوري أو غري مباشر ضد أي شخص أو جمموعة من األفراد أو األشخاص                       
 . على أساس اجلنس أو السن أو املركز االجتماعي إخل- القانون العام أو اجملموعات اإلثنية املعنويني أو حىت األشخاص يف

وباإلضـافة إىل ذلـك تشري املعلومات اخلاصة بالدخل اليت مت جتميعها من الدراسة االستقصائية الوطنية بشأن                  -٢٣١
حلاصلة على أجر حتصل على دخل يبلغ ضعف  يف املائة من املرأة ا٤٦,٢ إىل أن ٢٠٠٤العمالـة يف الـربع األول لعام      

ومع ).  يف املائة  ٣٢,٩(األجـر األدىن أو أقل من ذلك؛ وهذه النسبة أعلى بكثري من نسبة الرجال يف نفس فئة الدخل                   
ذلـك ولتحديد ما إن كان هناك عدم مساواة يف األجر عن العمل متساوي القيمة فإنه يتعيَّن القيام بتحليل يستند إىل                     

وميكن االطالع على هنج أول يف التعامل       . ملتساوية ويتعيَّن مراعاة عناصر متصلة أخرى مثل عدد ساعات العمل         املهن ا 
مـع هـذا املوضـوع يف دراسـة جرت مبعلومات مت جتميعها يف الدراسة االستقصائية الوطنية عن العمالة واألجور                    

 إىل صناعة الصادرات التجميعية حيث تتوفر بيانات        والتكنولوجـيا والتدريب يف قطاع الصناعة التحويلية مع اإلشارة        
فجوة "عـن املرتـبات واألجـور مقسَّـمة حسب اجملموعات املهنية الرئيسية وحسب اجلنس، مما يتيح حساب فرق       

 يف  ١٠,٢وأظهرت األرقام أنه من بني العاملني احلاصلني على مرتبات كانت املرأة تقل عن الرجل بنسبة                . "األجـور 
وباملثل اخنفضت االختالفات على    .  يف املائة  ٥,٧ اخنفض هذا الفارق إىل      ٢٠٠١ ولكن حبلول عام     ١٩٩٩ام  املائة يف ع  

لصاحل ( يف املائة على التوايل      ١٠,٨ يف املائة و   ٢٢,٩أساس اجلنس بني أجور العمال املتخصصني وغري املتخصصني من          
ويف املقابل زاد الفرق يف حالة األشخاص الذين        . التوايل يف املائة على     ٥,٢ يف املائة و   ٧,٥ إىل   ١٩٩٩يف عام   ) الرجال

ومع ذلك فإن هذا الفارق ال يتيح أي        .  يف املائة يف نفس الفترة     ٢١,٦ يف املائة إىل     ١٨,٨حيـتلون مناصب إدارية من      
لك إىل مقارنـات عـلى أساس املهنة بصورة حمدَّدة ولكن يتيح فقط مقارنات يف املستويات اهلرمية؛ وميكن أن يشري ذ                 

 .اجتاه زيادة عدد الرجال عن النساء يف وظائف اإلدارة العليا

 اتفاقاً مع املؤسسات اخلاصة والسلطات احلكومية بشأن حتسني   ١٦وقـد توصَّـلت وزارة العمـل إىل توقيع           -٢٣٢
 . امرأة عاملة وأسرهن من هذه االتفاقات٤٧٠ ٠٠٠ظروف املرأة يف العمل؛ واستفاد 

اق تضافر بني اجمللس الوطين لصناعة الصادرات التجميعية ووزارة العمل واخلدمات االجتماعية            ومت إبـرام اتف    -٢٣٣
 اتفاقاً آخر مع حكومات الواليات      ١٥وأّدى هذا االتفاق إىل توقيع      . تستفيد منه املرأة العاملة يف تلك الصناعة وأسرهتا       

 كشرط للقبول يف العمل، وعدم مطالبة شهادة        واحتـادات سيدات األعمال يسعى إىل إلغاء مطلب إثبات عدم احلمل          
وباإلضافة . باسـتعمال وسائل منع احلمل كشرط للبقاء يف العمل وتعزيز برامج مسؤوليات األسرة والرضاعة الطبيعية              

 :إىل ما سبق تنفِّذ وزارة العمل واخلدمات االجتماعية الربامج التالية

 الذي جيري تنفيذه بالتنسيق مع منظمة العمل      "كسيكزيـادة وحتسني الوظائف للمرأة يف امل      "بـرنامج    � 
؛ وكان اهلدف منه    ٢٠٠٢سبتمرب  /أبريل وأيلول /ومت تنفيذ املشروع األول يف الفترة بني نيسان       . الدولية

حتسـني فرص العمل وظروف العمل للمرأة اليت تعمل بأجر يف صناعة التجميع يف كواهويال واملرأة يف                 
ويف ضوء النتائج الطبية اليت حتققت من هذا الربنامج تقرر بدء مشروع            . يروالقطاع غري الرمسي يف غري    

 شـهراً هبدف تعزيز فرص العمل اجلديدة للمرأة يف القطاع غري الرمسي يف شياباس               ١٨جديـد ملـدة     
وفرياكروس ويوكاتان لتحسني احترام احلقوق العمالية للمرأة العاملة بأجر يف الصناعات التجميعية يف             

 .وا ويوكاتانشيهواه
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 شارك مسؤولو وزارة العمل واخلدمات االجتماعية يف حلقة دراسية تعليمية تفاعلية            ٢٠٠٣أثـناء عام     � 
عـلى اإلنترنت بشأن سياسات التدريب لتحسني إمكانية استخدام املرأة وبشأن املساواة بني اجلنسني              

ليات يف اجملتمع إلدراج التحليل قدمـتها مـنظمة العمـل الدولـية يف حماولة لتعزيز قدرة خمتلف الفعا     
 .اجلنساين إدراجاً شامالً يف جماالت العمل اخلاصة هبذه الفعاليات

وبعـد احلصـول على مسامهات من منظمات أصحاب العمل والعمال واجملتمع املدين جرت مشاورة                � 
الت قانون  وطنـية بشأن اإلصالحات املطلوبة يف قانون العمل االحتادي بشأن التحرش اجلنسي وتعدي            

 .الضمان االجتماعي وتغذية األطفال يف إطار الشركات

انطلقـت محلـة دائمة تستهدف زيادة الكرامة يف ظروف عمل املرأة ومناهضة مطلب احلصول على                 � 
وبدأت هذه احلملة بتوزيع ملصقات يف مكاتب ومؤسسات اإلدارة العامة          . شـهادة بعـدم احلمـل     

توجيه املرأة حنو املؤسسات املختصة وذلك أساساً يف حاالت الطرد          االحتاديـة لكل أحناء اجلمهورية و     
 .من العمل بسبب احلمل

نشـر معلومات عن طريق اإلذاعة بشأن احلقوق وااللتزامات يف املسائل العمالية اخلاصة باملرأة العاملة                � 
 .ومنشورات وملصقات متدح قيمة عمل املرأة

 مت تنظيم ورش عمل ومؤمترات لعرض مفهوم ثقافة العمل          ويف صـدد التدريـب من املنظور اجلنساين        � 
 .اجلديدة على وفود العمل االحتادية

 ).٤املرفق (وأرفقت معلومات إحصائية عن السكان العاملني مفصَّلة حسب اجلنس ومستوى الدخل  -٢٣٤

 .وزارة العمل واخلدمات االجتماعية: املصدر

 

2,010.90 
  1,974.00 

  2,210.00 
  2,073.00 

  1,972.40 
  1,800.80 

  1,665.50 
  1,796.30 

  1,941.46 
  

5,947.20   6,286. 50   6,691.80   7,083.60   7,004.60   6,810.90   6,711.00   6,493.90   6,528.49   

2,892.20   2,868.60   3,328.30   3,388.60   3,681.30   4,498.40   4,611.20   5,182.10   5,457.95   

1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   

  

 ء العامالت يف بناء بلد أفضلثقافة عمل جديدة تتطلب زيادة عدد النسا
 

 عدد النساء العامالت حسب مستوى الدخل
 )باآلالف(

.مهمتنا هي زيادة وحتسني الوظائف للمرأة

 أكثر من ضعف
 األجر األدىن

 
 حىت ضعف
 األجر األدىن

 
 

 الرقم القياسي
 الوطين

 الربع الثالث
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 )د(١٥الفقرة 

 ٢٠٠٤دخل املتجمِّعة من الدراسة االستقصائية الوطنية عن العمالة يف الربع األول من عام              توضِّح معلومات ال   -٢٣٥
 يف ٨١,٢ففي القطاع العام حيصل . أن توزيـع اإليـرادات بني العاملني يف القطاع العام أفضل منها يف القطاع اخلاص     

 يف املائة فقط من العاملني يف القطاع    ٥٢,٦املائـة مـن العاملني على دخل يزيد عن ضعف األجر األدىن، يف حني أن                
وفيما يتعلق بالبيانات عن أجور األعمال املقارنة يف القطاعني العام          . اخلـاص يندرجون يف هذه الفئة من فئات الدخل        

 .واخلاص ال توجد مصادر معلومات متوفرة تسمح بالتحليل الذي ينتج عناصر للمقارنة

 ١٦الفقرة 

يغطي مسائل السالمة والصحة يتضح من القسمني اخلامس عشر واخلامس والعشرين           التشريع األساسي الذي     -٢٣٦
مـن الدستور ومن األقسام السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والسابع والعشرين والثامن              ) الفقـرة األخـرية   (

كسيك على املعاهدات   وقد صدَّقت امل  .  من قانون العمل االحتادي    ٥١٢ واملادة   ٥٠٩ واملادة   ١٣٢والعشرين من املادة    
؛ )١١٥رقم (اتفاقية احلماية من اإلشعاعات : التالـية ملـنظمة العمـل الدولية بشأن مسائل السالمة والصحة املهنيتني        

واتفاقية ) ١٥٥رقم (؛ واتفاقية السالمة والصحة املهنيتني   )١٢٠رقم  ) (التجارة واملكاتب (واتفاقـية القواعـد الصحية      
 ).١٧٠رقم (واتفاقية املواد الكيميائية ) ١٦٧رقم (؛ واتفاقية السالمة والصحة يف البناء )١٦١ رقم(خدمات الصحة املهنية 

وتـرد أحكام قانونية أخرى تتعلق بظروف الصحة والسالمة وبيئة العمل يف اللوائح االحتادية املتعلقة بالسالمة                 -٢٣٧
 انتهاكات تشريع العمل واملعايري املكسيكية الرمسية الستة        والصحة وبيئة العمل واللوائح العامة املتعلقة بالتفتيش ومعاقبة       

والـثالثني السارية، اليت حتدِّد املتطلبات الدنيا اليت جيب أن ميتثل هلا صاحب العمل لكفالة أداء العامل مهامه يف ظروف               
 .ال تؤثر بالضرر على حياته وصحته

ديسمرب / كانون األول  ٢٠مني االجتماعي املؤرخ يف     وبعـد سريان مفعول اإلصالحات اليت أدخلها قانون التأ         -٢٣٨
 على املؤسسات اليت    ٢,٢ جيـري إنشاء نظام إلدارة السالمة والصحة املهنيتني ينص على تطبيق معامل مقداره               ٢٠٠١

حتصـل على اعتماد لدى وزارة العمل والشؤون واخلدمات االجتماعية على معاِمل األقساط يف حساب أقساط التأمني            
 .اطر املهنيةضد املخ

. وتكفل وزارة العمل االمتثال ألحكام السالمة والصحة املهنيتني عن طريق زيارات التفتيش إىل مراكز العمل               -٢٣٩
 تفتيش يف عدد مماثل من املؤسسات يف        ٤ ٥٠٠ مت إجراء    ٢٠٠٤يونيه  /يناير إىل حزيران  /وأثناء الفترة من كانون الثاين    

 .أكد من الظروف اليت يعمل فيها العمالنطاق منطقة العاصمة االحتادية للت

وينـبغي أن ُيذكَر أيضاً أنه باإلضافة إىل هذا النوع من أعمال التفتيش يوجد أيضاً آليات طوعية الغرض منها                    -٢٤٠
 :وتشمل هذه اآلليات. كفالة االمتثال ألحكام السالمة والصحة يف مراكز العمل وينتمي إليها أصحاب العمل

 .العمل والعمال أصحاب املسؤوليات عن مسائل السالمة والصحةبرنامج أصحاب  � 
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 وهي خدمات تفتيش خاصة يشغِّلها أشخاص حقيقيون أو معنويون معتمدون لدى            -وحدات التحقُّق    � 
 .وزارة العمل واخلدمات االجتماعية وحاصلون على موافقتها

بق يف كل مراكز العمل يف كل أحناء البلد بغض          واإلطـار التنظـيمي يف ميدان السالمة والصحة املهنيتني ينط          -٢٤١
 .النظر عن طابع نشاط هذه املراكز

 ١٧الفقرة 

وتغيَّر السوق السائد يف االقتصاد الرمسي إىل درجة أن         . زادت اآلن مشـاركة املرأة يف قوة العمل زيادة كبرية          -٢٤٢
ويف بعض  . ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٣٦,٤   إىل ١٩٧٠ يف املائة يف عام      ١٧,٦املشـاركة املسجلة للمرأة قد زادت من        

واخنفضت مشاركة الرجال يف نشاط     . فـروع النشـاط يف االقتصادي الوطين تساوي مشاركة املرأة مشاركة الرجل           
 .٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٧٦,٨ إىل ١٩٩٥ يف املائة يف عام ٧٨,٢العمل اخنفاضاً بسيطاً من 

اط اإلنتاجي إىل عاملني أوهلما احلاجة إىل استكمال دخل األسرة والثاين           وتـرجع زيادة مشاركة املرأة يف النش       -٢٤٣
وكلما ارتفع  . هـو الـزيادة السـريعة يف مستويات تعليم املرأة مما مكَّنها من الدخول يف جمال العمل برغبتها اخلاصة                  

تقصائية الوطنية للعمالة وحسب الدراسة االس. مسـتوى التعليم يف املدارس كلما ارتفع معدل املشاركة يف سوق العمل  
 يف املائة على التوايل يف      ٧٤,٣ يف املائة و   ٧٣,٧بلغت نسب اجملموعات السكانية احلاصلة على التعليم الثانوي واألعلى          

 .٢٠٠٠ و١٩٩٥الفترة بني 

ن ولك. ٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٣٤,٥ إىل ١٩٩٥ يف املائة يف عام    ٢٩,٨وزادت مشـاركة املرأة املتزوجة من        -٢٤٤
ومن ناحية السن جند أعلى مستويات      . املشـاركة تـزيد حـىت عن ذلك بني النساء الالئي يقمن بدور رئيس األسرة              

 يف ٤٣,٤ سنة؛ وزادت نسبة مشاركة هذه اجملموعة من      ٤٩-٢٠مشـاركة املرأة يف سوق العمل من اجملموعة العمرية          
 .٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٤٥,٨ إىل ١٩٩٥املائة يف عام 

وهي هيئة حكومية تضع اخلطوط التوجيهية للسياسات العامة جتاه (ومـع ذلك تعترف املؤسسة الوطنية للمرأة         -٢٤٥
بأنه رغم أن مشاركة املرأة يف سوق العمل أخذت تتغري بصورة مطردة يف السنوات األخرية، إىل جانب دخوهلا                  ) املرأة

واجه صعوبات خطرية مثل الفصل املهين الذي يؤدي إىل تركيز          عـامل العمل بأعداد متزايدة دائماً، فإن املرأة ال تزال ت          
أو التجارة  ) الطب والتعليم والترفيه واخلدمة املنـزلية    (املرأة يف جماالت حمددة أو أنشطة اقتصادية حمددة مثل اخلدمات           

 .لدفاعمثل البناء والنقل واإلدارة العامة وا) بأجر أفضل عادة(يف حني يتركز الرجال يف جماالت أخرى 

وتعتـرب املؤسسة أن هناك شكالً آخر من التمييز يتألف من اختالف القيمة اليت حيظى هبا نشاط بعينه حسب                    -٢٤٦
؛ ويقال إن ذلك ميثل مربراً      "بائعة" يف حني تسمى املرأة      "مندوب مبيعات "القائم هبذا النشاط فمثالً يأخذ الرجل وظيفة        

ظى املراكز اليت حتتلها املرأة بقيمة اجتماعية أقل وال تسمح هلا بالوصول إىل             ويف أحيان كثرية أيضاً حت    . لتخفيض األجر 
مواقـع اختـاذ القرار يف اإلدارة داخل املنظمة اليت تعمل فيها؛ أو رمبا تطالَب املرأة بتقدمي إثبات عدم احلمل للحصول                     

؛ التحرش اجلنسي من مراكز العمل مشكلة     ومن أخطر املشاكل اليت تظهر كثرياً يف كثري         . عـلى الوظيفة أو للبقاء فيها     
ويـنطوي ذلك على عدد من أمناط السلوك ذات الطابع اجلنسي من جانب الرؤساء والزمالء غري املقبولة للمرأة أو اليت           

 .متتهن كرامتها أو تعرِّض وظيفتها للخطر
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 املــرأة

 واحتادات املرأة يف مخس واليات خمتلفة        اتفاقاً مع عدد من املؤسسات وحكومات الواليات       ١٣مت التوقيع على     -٢٤٧
. بشـأن حظـر اقتضاء شهادة عدم احلمل للحصول على وظيفة وبشأن مسؤوليات األسرة والرضاعة يف املؤسسات                 

وباإلضافة إىل ذلك مت إبرام اتفاق تنسيقي بني وزارة العمل واخلدمات االجتماعية وحكومة والية يوكاتان لبدء أعمال                 
 ومت "مزيد من الكرامة يف ظروف عمل املرأة"ويتم إذاعة إعالن إذاعي عنوانه  . وف عمل املرأة  تسـاهم يف حتسـني ظر     

 ملصقاً عن موضوعات شهادة عدم   ٢١ ٠٣٥ رسالة تتحدث عن حقوق والتزامات املرأة العاملة و        ١٠٥ ٠٠٠توزيـع   
 .احلمل والقيمة املعلَّقة على عمل املرأة

حنو حركة نقابية لتحقيق املساواة بني      : محاية األمومة : شأن املرأة العاملة  االجـتماع الوطين األول ب    "وُعقـد    -٢٤٨
 امرأة عاملة من خمتلف     ٨٠٠ بالتنسيق مع احتاد العمال املكسيكي اإلقليمي ويف هذا االجتماع قدَّم أكثر من              "اجلنسـني 

. كان العمال ومسؤوليات األسرة   أحنـاء اجلمهورية اقتراحات حمدَّدة تتعلق بالضمان االجتماعي واملؤسسة الوطنية إلس          
وباإلضـافة إىل ذلك ُنظم منتدى بشأن التحرش اجلنسي والعنف املنـزيل بالتنسيق مع معهد املرأة يف والية موريلوس؛                  

 ." العنف املنـزيل يف بيئة العملءأصدا" و"العنف يف بيئة العمل" و"املرأة والعنف"ومشلت موضوعات املناقشة 

 األحداث

 بـرنامج حوافـز مـنع عمالة األطفال مت إبرام اتفاقات تعاون مع حكوميت والييت أغواسكالينتس                 يف إطـار   -٢٤٩
ومت تنظيم اجتماع وفريق عامل بشأن      . ١٨٢وأواخاكـا، وأنشئت جلنة ثالثية ملتابعة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            

 .ب العمل والعمالمنع ومكافحة أسوأ أشكال عمالة األطفال حبضور ممثلني عن منظمات أصحا

دخلـت محايـة حقوق األحداث يف سن العمل ومت توزيع كتيِّبات تصف حقوق وواجبات األحداث       ▪ 
هل تعرف أي أحداث؟ أو هل      ": وباإلضافة إىل ذلك مت تصميم منشور حيمل رسالة عنواهنا        . كعمـال 

 ."يعمل عندك أحداث؟ أعرف املزيد عن حقوقهم وتدابري محايتهم

ما هي يف   ": لـيوم العاملي ملناهضة عمالة األطفال مت تنظيم مسابقة رسم بشأن موضوع           لالحـتفال با   ▪ 
 . والية٢٧ وشارك يف هذه املسابقة "اعتقادك أسوأ أشكال عمالة األطفال؟

يف إطار برنامج دعم منع وإزالة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال ومحاية ضحايا االستغالل اجلنسي               ▪ 
يف املكسيك مت تنظيم تدريب يف ورش عمل للنقابات بشأن منع ومناهضة أسوأ             الـتجاري لألطفـال     

 .أشكال عمالة األطفال ووضع دليل تدرييب للمعلمني واملشاركني

وباإلضـافة إىل ذلك مت وضع بروتوكول تشغيلي للموظفني العموميني لتعيني ومحاية ورعاية األطفال               ▪ 
ومت استكمال دراسة جنائية قضائية     . ستغالل اجلنسي التجاري  واملراهقني من األوالد والبنات ضحايا اال     
منظمة العمل  (ووضعت قواعد ألنشطة موحدة يف املكسيك       . عن االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال    

ووضعت خطط  ).  املعهد الوطين للعلوم اجلنائية    - وزارة العمـل واخلدمـات االجتماعية        -الدولـية   
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كما مت تقدمي   . ستغالل اجلنسي ومت إنشاء هذا النظام وبدأ تشغيله       إلنشـاء نظـام لتعـيني شبكات اال       
 .التدريب ألعضاء الشرطة الوقائية االحتادية

 كبار السن

 :قامت املؤسسة الوطنية لكبار السن، باملشاركة مع خمتلف اهليئات احلكومية، بترويج األنشطة التالية -٢٥٠

وهدف هذه احللقات   . ة عن اإلرشاد املهين الثاين    تعزيـز العمالـة الذاتـية من خالل حلقات دراسي          � 
الدراسـية هـو تقدمي أدوات ضرورية لتمكني كبار السن من احلصول على منظور جديد للحياة من                 
خالل إرشاد مهين ثاين وتشجيع أنشطة التدريب للعمل واإلرشاد بشأن العمالة الذاتية وإنشاء املشاريع              

 .الصغرية جداً

؛ )يف إطار وحدة تدريبية ثانية تعقب حلقات اإلرشاد املهين الثاين         (املشاريع  تنظـيم ورش ألصـحاب       � 
واهلدف من احللقات الدراسية هو تزويد رؤساء املشاريع الصغرية         . وستدير وزارة االقتصاد هذه الورش    

جـداً والصـغرية يف املسـتقبل بأدوات تساعدهم على تعيني وفهم اخلطوات اليت سيتخذوهنا لتطوير                
 .التجاريةخططهم 

واهلدف هو نشر املعرفة باحلقوق والواجبات يف العمل على كبار          . تعزيـز إدراج كبار السن يف العمل       � 
 .السن يف اجملتمع عموماً وداخل قطاع املؤسسات بغية حتقيق االمتثال هبذه احلقوق والواجبات

تطوير الوعي يف قطاع    واهلدف هنا هو تعزيز و    . "اخلربة تظل مثمرة  "تنظـيم ورش عمل عن موضوع        � 
املشـاريع ويف اجملـتمع عموماً للوصول إىل االعتراف مبهارات وقدرات وخربات كبار السن من أجل                

 .متكينهم من احلصول على وظائف وحتسينها واالستمرار فيها وبالتايل حتسني نوعية حياهتم

 التمهيدي والتعليم قبل املدرسة     اخلربة يف خدمة األسرة يف جماالت التعليم      "تنظيم دورات دراسية بشأن      � 
واهلدف هنا هو إنشاء فرص عمل لكبار السن لتمكينهم من الوفاء باحتياجاهتم            . "والتعلـيم املدرسـي   

 .االقتصادية وتطوير أنفسهم من خالل رعاية األطفال وبالتايل تشجيع التماسك يف األسرة وتعزيزها

ييز يف العمالة ضد كبار السن واملعوَّقني واألشخاص        تعزيـز الوعـي يف قطاع املشاريع مببدأ عدم التم          � 
واهلدف هو تعزيز إجراء إدماج كبار السن واملعوَّقني   . اإليدز/املصـابني بفـريوس نقص املناعة البشرية      

اإليدز يف قوة العمل من خالل احلوافز وزيادة الوعي داخل    /واملصـابني بفـريوس نقص املناعة البشرية      
 .قطاع املشاريع

واهلدف هو تنسيق أنشطة    . ق شبكة املضاهاة املتخصصة إلدماج املعوَّقني وكبار السن يف العمالة         تنسـي  � 
املـنظمات العامـة واخلاصـة واملدنية اليت تشكِّل الشبكة هبدف تعزيز ونشر وتسهيل وتعجيل إدماج          

اص الباحثني  املعوَّقني وكبار السن يف العمل من خالل مضاهاة األشخاص الباحثني عن العمالة واألشخ            
 .عن العمل
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 املعوَّقون

اللجـنة الفرعـية املعنية باإلدماج يف العمالة هي هيئة لتنسيق أعمال املؤسسات اليت تتشكَّل منها يف موضوع                   -٢٥١
وتقدِّم املؤسسات األعضاء اقتراحات تستند إىل برنامج إدماج        . إدمـاج املعوَّقني يف العمالة من خالل مشاريع مشتركة        

متابعة : وجتري أعمال اللجنة الفرعية يف سياق ثالثة أفرقة عاملة عنواهنا على التايل           . ٢٠٠٦-٢٠٠١ يف العمالة    املعوَّقني
 اجتماعاً يف األفرقة العاملة     ٣٢وعموماً مت عقد    .  وتعزيـز العمالة الذاتية وإعادة التأهيل للعمل       ١٥٩االتفاقـية رقـم     

أهيل للعمالة اجتمع فيه األخصائيون لتحليل احلالة املتعلقة بإعادة وكانـت النتـيجة عقد اجتماع وطين بشأن إعادة الت         
تأهيل املعوَّقني للعمالة يف املكسيك بغية توحيد املعايري وتبسيط اإلجراءات وتعيني املشاكل واحللول يف اآلجال القصرية                

 :واملتوسطة والطويلة

ىل االستفادة من البنية التحتية واملوظفني      يهـدف مشروع إنشاء مراكز االندماج يف العمالة للمعوَّقني إ          � 
لـدى مراكز الرعاية املتعددة اليت تتيح التدريب املهين، من أجل إنشاء وكاالت يف هذه املراكز إلدماج    

وباإلضافة إىل ذلك   . الـنـزالء وغري النـزالء من ذوي العاهات الذين حيتاجون إىل اخلدمة يف العمالة            
نية داخل املؤسسة الوطنية للتربية املهنية التقنية لدعم العمل امليداين          جيـري إنشـاء خدمة اجتماعية مه      

وهلذا الغرض مت تنظيم ورشيت     . وإجـراء إحصاء لفرص إدماج املعوَّقني يف العمالة املتاحة داخل اجملتمع          
تدريـب ملنسـقي الواليات ومديري مراكز الرعاية املتعددة للعمالة يف مجيع واليات اجلمهورية أثناء               

ومت احلصول على دعم إلنشاء     . الجـتماع الوطين بشأن التعليم املتخصص الذي نظمته وزارة التعليم         ا
 واليات من خالل شبكة املضاهاة املتخصصة إلدماج املعوَّقني وكبار          ٨مراكـز اإلدماج يف العمالة يف       

 .السن يف العمالة

يز الوعي باحلالة احلقيقية للمعوقني ُعقـدت أربـع ورش عمل بشأن عدم التمييز يف والية شياباس لتعز          � 
اإليدز لتعزيز قبوهلم وإدماجهم الكامل يف بيئة العمل        /واألشـخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية      

 .واجملتمع وإلتاحة أدوات نظرية وعملية لتسهيل الفهم األفضل للطريقة اليت يعيش هبا هؤالء البشر

 املكسيكي للمنظمات العاملة لصاحل األشخاص املعوَّقني عقلياً هبدف         مت توقـيع اتفاق تعاون مع االحتاد       � 
جتمـيع اجلهـود لتعزيز وتقوية شبكة املضاهاة املتخصصة إلدماج املعوقني وكبار السن يف العمالة يف                

 .خمتلف الواليات وتقدمي اإلرشاد واخلدمات التوجيهية إلدماج املعوَّقني يف العمالة

 السكان األصليون

ملهمـة املطلوبـة هنا هي تعزيز العمالة والعمالة الذاتية بني السكان األصليني يف ظروف من اإلنصاف وبدون          ا -٢٥٢
تعزيز العمالة والعمالة الذاتية بني ) أ: (وهلذا الغرض ستتخذ تدابري مثل. متيـيز من أجل تسهيل حتقيق الرخاء والرفاه هلم      

 : العملإدماج هؤالء السكان يف عامل) ب(هؤالء السكان و

وسيتم ذلك من   . تعزيـز احترام احلقوق العمالية لعمال اليومية وزيادة تنفيذ هذه احلقوق يف بيئة العمل              � 
االعتراف وتطوير  (تعزيز املسؤولية االجتماعية بني أصحاب العمل جتاه عمال اليومية لديهم           ) أ: (خالل
 .جه السكان األصليني يف عامل العملإجراءات إلزالة الظروف غري املتساوية اليت توا) ب(و) الوعي
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الربنامج االستراتيجي للعمالة الذاتية والعمالة     ) ١: (وتشمل الربامج املوضوعة لصاحل السكان األصليني      � 
 .برنامج عمال اليومية يف الزراعة) ٢(؛ و٢٠٠٣ -لصاحل السكان األصليني 

ط من خالل توقيع اتفاقات تنسيق بني وزارة        تعزيز الرواب ) ١: (واألنشطة املستمدة من هذه الربامج هي      � 
العمـل واخلدمـات االجتماعية والسلطات البلدية لتعيني أصحاب املشاريع ودعم اإلجراءات البلدية             

تعزيز الروابط من خالل    ) ٢(املـتعلقة باملشاريع اإلنتاجية اليت هتدف إىل تعزيز العمالة الذاتية الرمسية؛            
إعداد وتوزيع أدلة   ) ٣(ت اإلنتاج املشاركة يف جملس الدولة للحوار؛        التوقـيع على اتفاقات مع قطاعا     

توزيع املعلومات عن احلقوق    ) ٤(لتشكيل املشاريع اإلنتاجية رمسياً وتنفيذها ألغراض العمالة الذاتية؛ و        
 .العمالية بلغات السكان األصليني

 ١٨الفقرة 

 :ينص قانون العمل االحتادي على ما يلي -٢٥٣

حب العمل والعامل باحلرية يف حتديد ساعات العمل بأفضل طريقة تالئم راحتهم شريطة             يتمـتع صـا    � 
 ساعات للعمل   ٨أي  (االمتثال يف كل األحوال بالقواعد اخلاصة باُألطُر الزمنية وساعات العمل اليومية            

يل  دقيقة للعمل يف الفترة بني الل      ٣٠ ساعات و  ٧ سـاعات للعمـل أثناء الليل؛ و       ٧أثـناء الـنهار؛ و    
وبشأن موضوع ساعات العمل اإلضايف     .  دقيقة ٣٠وحيصـل مجيع العمال على راحة ملدة        ). والـنهار 

يـنص القـانون على أنه إذا زاد العامل عن ساعات عمله اإلضافية فإنه حيصل على أجر حسب عدد                   
الثة سـاعات العمل اإلضايف اليت عملها؛ ويضاعف الوقت بالنسبة للساعات التسع األوىل ويزيد إىل ث              

وال يرغَم العمال على تقدمي خدماهتم أكثر من الوقت احملدد          .  ساعات ٩أضـعاف بالنسبة ملا يزيد عن       
وإذا تطلب األمر من العمال العمل أيام األحد أو يف أيام األجازات الرمسية فإهنم حيصلون               . يف القـانون  

 . حالة اإلجازات الرمسية يف املائة يف حالة أيام األحد وعلى ضعف األجر يف٢٥على عالوة بنسبة 

وفيما يتعلق باإلجازات الدورية ينص القانون على أنه حيق للعامل بعد مرور سنة على خدمته احلصول                 � 
ويف مجيع احلاالت وبدون    . عـلى سـتة أيام راحة؛ ويضاف يومان عن كل مخس سنوات من اخلدمة             

 .)١٣(استثناء حيصل على أجره وعالوات اإلجازات املقررة

وال توجـد من ناحية املبدأ عوامل تعرقل إعمال حقوق العمال يف جمال ساعات العمل وأيام الراحة األسبوعية                   -٢٥٤
اإللزامـية احملدَّدة يف قانون العمل االحتادي والتمتُّع باإلجازات الدورية وأجر العمل اإلضايف وعالوات األحد يف حالة                 

 .انطباقها وعالوات اإلجازات

 أن كل هذه احلقوق ميكن االستشهاد هبا من خالل اآلليات القانونية املنشأة لتمكني العامل               ويـرجع ذلك إىل    -٢٥٥
 .من املطالبة بتحقيقها

                                                      

 . من قانون العمل االحتادي٦٨ و٥٨املادتان : املرفق اخلامس )١٣( 
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وهكذا يستطيع العمال الوصول إىل العدالة من خالل املؤسسات أو اهليئات العامة للدفاع عن العمال اليت توفِّر                  -٢٥٦
ل، ولو مببادرة شخصية منه، أن يطالب بإعمال وتنفيذ املزايا املتَّفق عليها؛ هلـم مشورة قانونية جمانية لكي يستطيع العام   

 .أو أن خيوِّل املؤسسة أو اهليئة إذا رغب يف رفع ومتابعة مطالبته نيابة عنه ليتمتع بإعمال حقوقه

ية باإلضافة إىل   وحقـوق العمال مضمونة يف أغلبية احلاالت نظراً ألهنا مدرجة يف عقود العمل اجلماعية والفرد               -٢٥٧
وإذا مل تتوفر هذه العقود فإن ذلك ال يعين استبعاد صاحب العمل من إعمال              . محايـتها مبوجـب الدسـتور والقانون      

ويف حالة اإلخفاق يف إعمال هذه احلقوق يستطيع العامل اللجوء          . حقـوق العمال نظراً ألهنا حمدَّدة يف القانون املتصل        
 .لإىل العدالة من خالل حماكم العم

وباإلضـافة إىل ذلك توجد نقابات للعمال والغرض منها دراسة وحتسني حقوق العمال والدفاع عنها؛ وهلذا                 -٢٥٨
 .فهي تعمل إلحراز هذه احلقوق ملمارسة حق اإلضراب إذا استلزم األمر

بالغ عن عدم   ومن الصعاب اليت تعرِقل ممارسة حقوق العمال أن العمال ال يلجأون إىل السلطات املختصة لإل               -٢٥٩
 .احترام حقوقهم أو أهنم ال يلجأون إىل وسائل اإلنصاف املتاحة مبوجب القانون

وكمـا جاء أعاله حيظر الدستور السياسي وقانون العمل االحتادي التمييز ألي سبب كان؛ وبالتايل فال توجد                  -٢٦٠
قهم مبوجب القانون قد انتهكت فرصة      ويتاح للعمال الذين يعَتِبرون أن حقو     . أي حـاالت اسـتبعاد من ناحية املبدأ       

 .الوصول إىل وسائل اإلنصاف القانونية إلعمال هذه احلقوق

ونظـراً ألن صـحيفة احلقوق لدينا تؤكد على املساواة يف احلقوق بدون متييز استناداً إىل اجلنس أو العرق أو                     -٢٦١
الت اجلنسية فإن القوانني االحتادية واملعاهدات     السـن أو املعـتقدات الدينية أو املركز االجتماعي أو الصحة أو التفضي            

 .الدولية بشأن املسائل العمالية اليت تنضم إليها املكسيك جيب أيضاً أن متتثل لذلك املبدأ

 : من قانون العمل االحتادي اليت تنص على ما يلي١٦٤و) القسم األول (١٣٣ و٣ويتأكد ما سبق يف أحكام املواد  -٢٦٢

ويتطلب احترام احلريات   . وهو ليس قابالً للمتاجرة   . حـق اجتماعي وواجب اجتماعي     العمـل    -٣املـادة   " 
والكـرامة مـن القائمني به وجيب القيام به يف ظروف تكفل احلياة والصحة ومستوى اقتصادياً كرمياً للعامل                  

 ".وأسرته

ت الدينية أو القناعات السياسية وال جيـوز التمييز بني العمال على أساس العرق أو اجلنس أو السن أو املعتقدا            " -٢٦٣
 .أو احلالة االجتماعية

 .وباملثل ميثِّل تعزيز التدريب وتنمية املهارات لدى العمال واإلشراف على ذلك موضوعات هتم اجملتمع -٢٦٤

 : حيظر على أصحاب العمل-١٣٣املادة " 

 ."رفض تشغيل العمال على أساس السن أو اجلنس  

 ."اتامأة بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا الرجل وعليها نفس االلتز تتمتع املر-١٦٤املادة " 
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ال ":  من الدستور يف هذا املوضع؛ وفقرة املنطوق من هذه املادة تنص على أنه             ٥وهبذا املعين أيضاً تنطبق املادة       -٢٦٥
 ."جيوز حرمان أي شخص من ناتج عمله إال بقرار قضائي

ال ميكن منع أي شخص من العمل أو        ": من قانون العمل االحتادي أنه     ٤وباإلضـافة إىل ذلـك تعلـن املادة          -٢٦٦
 ."صناعي أو جتاري أو مهنة خيتارها بشرط أن يكون ذلك قانونياالدخول يف مهنة أو نشاط 

ولكـن توجد استثناءات من هذه القاعدة وهذا املفهوم الدستوري ولكن هذه االستثناءات تنصب فقط على                 -٢٦٧
 : االستثناءات هيوهذه. مصلحة العامل

 ). من الدستور، القسم احلادي عشر١٢٣املادة . ( سنة١٦العمل اإلضايف لألشخاص أقل من  � 

حظـر عمل املرأة احلامل يف مهام تتطلب جهداً كبرياً وتشكِّل خطراً على صحتها فيما يتعلق باحلمل                  � 
 ).١٧٠و ١٦٦املادتان : ، القسم اخلامس١٢٣قانون العمل االحتادي، املادة (

 .يف هذا التقرير) أ (٢لالطالع على مزيد من املعلومات انظر الرّد على السؤال  -٢٦٨

 ١٩الفقرة 

 .مل حتدث أية تغيُّرات -٢٦٩

 ٢٠الفقرة 

 مت القـيام بعدد من األنشطة يف إطار التعاون التقين مع منظمة العمل الدولية؛               ٢٠٠٣-٢٠٠١أثـناء الفـترة      -٢٧٠
 .برامج ودراسات وورش عملوتألفت هذه األنشطة من 

 التعاون التقين يف إطار منظمة العمل الدولية

 

 اسـتفادت املكسيك بوصفها عضواً يف       ٢٠٠٣يف  
 نشاطاً  ١٣مـنظمة العمل الدولية من أنشطة بلغت        

 يف املائة عن عام     ٣٣٣بزيادة  (مـع تلـك املنظمة      
٢٠٠٢.( 

ويشـمل هذا التعاون برامج ودراسات وورش
 .عمل

 .زارة العمل واخلدمات االجتماعيةو :املصدر
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 ٨ املادة -جيم 

  من املبادئ التوجيهية٢٢الفقرة 

 من الدستور السياسي للواليات املكسيكية املتحدة كضمان فردي على أنه من حق كل شخص               ٩تنص املادة    -٢٧١
 .االنضمام حبرية وبطريقة سلمية إىل أي جمموعة ألي غرض قانوين

يد احلق يف التجمُّع أو االنضمام إىل جمموعة بطريقة سلمية ألي غرض قانوين؛ ولكن جيوز                ال ميكن تقي   -٩املـادة   " 
 .وال حيق االنعقاد ألي اجتماع مسلَّح. ملواطين اجلمهورية وحدهم القيام بذلك يف املسائل السياسية للبلد

ىل أي سلطة أو تقدمي     وال ُيعَتـَبر أي اجـتماع أو جتمُّع غري قانوين إذا كان الغرض منه تقدمي طلب إ                  
احتجاج ضد أي فعل؛ وال جيوز حلَّه شريطة عدم توجيه إهانات ضد السلطة املعنية وشريطة عدم اللجوء إىل                  

 ."العنف أو التهديد باستعماهلا إلرهاب أو إرغام هذه السلطة على التوصل إىل قرار إجيايب

 .حدة وقانون العمل االحتادي تشكيل النقابات العماليةوينظِّم كال الدستور السياسي للواليات املكسيكية املت -٢٧٢

 :، القسم ألف والقسم باء، من الدستور، تنص على ما يلي١٢٣فاملادة  -٢٧٣

وهلذا الغرض يتم تعزيز إنشاء     .  حيـق لكل شخص احلصول على عمل كرمي ومفيد اجتماعيا          -١٢٣املـادة   " 
 ."الوظائف والتنظيم االجتماعي للعمل وفقاً للقانون

 :ويقوم كونغرس االحتاد، بدون انتهاك املبادئ األساسية التالية، بصياغة قوانني عمل تنطبق على -٢٧٤

 :العمال وعمال اليومية وخدم املنازل وأصحاب احلرف اليدوية وعموماً على مجيع عقود العمالة -ألف  

هم من خالل تشكيل  حيق ألصحاب العمل والعمال تنظيم أنفسهم للدفاع عن مصاحل         -سـادس عشر       
 .نقابات واحتادات مهنية إخل

 .٣٥٨ و٣٥٧ويؤكد قانون العمل االحتادي حرية تكوين النقابات يف املادتني  -٢٧٥

 ." حيق للعمال وأصحاب العمل تكوين احتادات بدون احلاجة إىل إذن ُمسبق-٣٥٧املادة " 

ويعَتَبر باطالً والغياً أي    . نضمام إىل نقابة  ال جيوز إرغام أي شخص على االنضمام أو عدم اال          -٣٥٨املـادة   " 
نـص عـلى غـرامة مـتفق عليها يف حالة االنفصال عن النقابة أو يلغي بأي طريقة احلكم الوارد يف الفقرة                      

 ."السابقة

 ملنظمة العمل الدولية اخلاصة     ٨٧وميتثل احلكم الدستوري وتشريع تنظيمه يف جمال العمل ألحكام االتفاقية رقم             -٢٧٦
 واليت انضمت إليها املكسيك وصدَّقت عليها       ١٩٤٨حلـرية النقابية ومحاية حق التنظيم اليت اعتمدهتا تلك املنظمة يف            با

 .١٩٥٠يوليه / متوز٤وسرى مفعوهلا يف املكسيك يف 
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 :لي على ما ي٨٧ من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٢وبشأن موضوع حرية االنضمام إىل النقابات تنص املادة  -٢٧٧

للعمـال وألصحاب العمل، دون أي متييز، احلق، دون ترخيص سابق، يف تكوين منظمات خيتاروهنا،               "  
 .)١٤("وكذلك احلق يف االنضمام إليها، بشرط التقيُّد بلوائح هذه املنظمات

 :وبشأن موضوع العضوية يتضمَّن قانون العمل االحتادي األحكام التالية -٢٧٨

 بالنسبة لنقابات العمال
 املضمون لشكلا

جيـوز للعمـال وأصحاب العمل تكوين نقابات بدون          □ 
 ).٣٥٧(احلاجة إىل إذن مسبق 

 أو ١٤تـتألف العضـوية مـن األشخاص البالغني سن           □ 
 ).٣٦٢(أكثر 

 من أصحاب ٣ عامالً يف اخلدمة أو من       ٢٠تـتألف الـنقابة من       □ 
  .)٣٦٤(لعمل 

غ عن تشكيل يف مـناطق االختصاص االحتادي جيب التبلي   □ 
 .النقابة إىل وزارة العمل واخلدمات االجتماعية

يف جماالت االختصاص احمللي يكون التبليغ جملالس الصلح         □ 
 .والتحكيم

جيـب أن يقترن طلب التسجيل بنسختني من مداوالت          □ 
اجلمعـية التأسيسـية والـنظام األساسي وقرار اجلمعية         

ية وقائمة تتضمن   التأسيسية املتعلق بانتخاب اهليئة التنفيذ    
عـدد وأمسـاء وعناوين أعضاء النقابة وأمساء وعناوين         
أصـحاب العمل أو املشاريع أو املؤسسات اليت يؤدون         

 ).٣٦٥(فيها خدماهتم 

لالنضـمام إىل أيـة نقابة جيب أن يكون الشخص عامالً فعالً يف        □ 
 .املؤسسة

وحيـق للـنقابات أن تضع أنظمتها وقواعدها اخلاصة وأن           □ 
ـ  ب ممثليها حبرية وأن تنظم إدارة نفسها وأنشطتها وأن         تنتخ

 ).٣٥٩(تضع برامج عملها 
يتضـمَّن النظام األساسي اسم النقابة ومقرها والغرض منها          □ 

ومدهتـا وشـروط عضويتها وحقوق والتزامات أعضائها        
وأسـباب وإجراءات الطرد واإلجراءات التأديبية وأسلوب       

مية وإجراءات انتخاب هيئتها    الدعوة إىل انعقاد اجلمعية العمو    
التنفيذية وعدد أعضائها ومدة اهليئة التنفيذية وقواعد اإلدارة        
وحـيازة األصول والتصرف فيها وممتلكات النقابة ومقدار        
رسـوم العضوية وأساليب دفعها وتاريخ عرض احلسابات         

 ).٣٧١(وقواعد تصفية ممتلكات النقابة 
 عامل أجنيب أن     أو أي  ١٦ال جيـوز ألي عـامل حتت سن          □ 

ويف هذه احلاالت   ). ٣٧٤(يكـون عضواً يف اهليئة التنفيذية       
جيـب التحقق من أن العامل األجنيب يستطيع االنضمام إىل          

 .النقابة
 ).٣٦٣(ال جيوز ألي عامل يف موقع ثقة أن ينضم إىل نقابة  □ 
 ).٣٧٥(متثِّل النقابات أعضاءها يف الدفاع عن احلقوق الفردية  □ 
 األمني العام أو أي شخص تعيِّنه اهليئة التنفيذية بتمثيل  يقـوم  □ 

النقابة، باستثناء احلاالت اليت ينص فيها النظام األساسي على         
 ).٣٧٦(خالف ذلك 

حيظـر عـلى النقابات التدخُّل يف املسائل الدينية والعمل يف     □ 
 ).٣٧٨(التجارة بغرض الربح 

                                                      

 : انظر موقع منظمة العمل الدولية يف شبكة الويب )١٤( 
htm.2convdisp/spanish/ilolex/org.ilo.www://http. 
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 بالنسبة لنقابات أصحاب العمل

 ضمونامل الشكل

جيـوز للعمـال وأصحاب العمل تكوين نقابات بدون          □ 
 ).٣٥٧(احلاجة إىل إذن مسبق 

جيـوز تشـكيل نقابة من أصحاب العمل يف فرع نشاط أو             □ 
أكثر وعلى الصعيد الوطين من جانب أصحاب العمل يف فرع          

 ).٣٦١(نشاط أو أكثر ولكن من واليات خمتلفة 
ها األساسي وقواعدها   لنقابات أصحاب العمل أن تضع نظام      □ 

وأن تنتخـب ممثلـيها حبرية وأن تنظم إدارهتا وأنشطتها وأن           
 ).٣٥٩(تضع برامج عملها 

؛ كما أنه يتمتع    )٣٥٨(ويـنص القانون أيضاً على أنه جيوز طرد العامل عضو النقابة أو أن يترك النقابة برغبته                  -٢٧٩
 . أخرىباحلرية يف االنضمام إىل تلك النقابة أو إىل أي نقابة

 : من قانون العمل االحتادي الفئات التالية٣٦٠وبشأن موضوع أنواع النقابات حتدِّد املادة  -٢٨٠

 على أساس نوع النشاط، أي تتألف من عمال يف نفس املهنة أو احلرفة أو التخصص؛ -أوالً  

 على أساس املشروع، أي تتألف من العمال العاملني يف نفس املشروع؛ -ثانياً  

عـلى أساس الصناعة، أي تتألف من العمال العاملني يف مؤسستني أو أكثر يف نفس فرع الصناعة، أي                   -اً ثالث 
تـتألف مـن العمال العاملني يف مؤسسة واحدة أو أكثر لنفس فرع الصناعة يف واليتني أو أكثر من                   

 واليات االحتاد؛

 العاملني يف مؤسسة أو أكثر يف نفس الفرع عـلى أساس الصناعة يف عموم البلد، أي تتألف من العمال     -رابعاً  
 الصناعي يف واليتني احتاديتني أو أكثر؛

 وال ميكن إنشاء   . عـلى أسـاس عدة حرف، أي تتألف من العمال العاملني يف عدد من احلرف               -خامساً  
 . يف البلدية املعنية٢٠نقابات من هذا النوع إال إذا كان عدد العاملني يف حرفة واحدة يقل عن   

 )أ(٢٢الفقرة 

 من الدستور االحتادي للواليات املكسيكية املتحدة على أن حق االنضمام إىل النقابات ال         ١٢٣تـنص املـادة      -٢٨١
 .ويعترف التشريع الذي ينظم املسائل العمالية هبذا احلق نصَّاً وروحاً. يتغيَّر بالنسبة جلميع فئات العمال

العمال املنظَّمني وخمتلف الشخصيات يف اجملال األكادميي يف اجملتمع         ومـع ذلك ظهر مع الوقت جمموعات من          -٢٨٢
 من الدستور املعلَن يف املكسيك يف       ١٢٣املـدين تعَتِبر أن قانون عمال الدولة االحتادي، الذي ينفِّذ اجلزء باء من املادة               

 كبرياً ملمارسة احلق يف حرية  وتـنظِّم بالـتحديد العالقـات العمالـية للعمال يف خدمة الدولة، يشكِّل تقييداً            ١٩٦٠
 .االنضمام إىل النقابات
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تتألف نقابة  ":  من ذلك القانون اليت جاء فيها      ٦٨ويقـال بأن هذا احلق يتعرض للتقييد على أساس نص املادة             -٢٨٣
كمة ويف حالة التعارض بني خمتلف جمموعات العمال املطالبني هبذا احلق متنح احمل           . واحـدة فقط يف أي وكالة حكومية      

حيق ":  على ترك النقابة   ٦٩احلظر الوارد يف املادة     على أساس   ، و "االحتادية للصلح والتحكيم االعتراف جملموعة األغلبية     
جلمـيع العمال االنضمام إىل النقابة املعنية ولكن بعد تقدميهم طلب االنضمام وقبوهلم يف النقابة ال جيوز هلم ترك النقابة                 

 ."إال يف حالة طردهم

 )ب(٢٢ة الفقر

بـدأ إلغـاء القـيود عـلى املمارسة الكاملة للحق يف حرية تكوين النقابات املتضمَّن يف التشريع الذي حيكم              -٢٨٤
، املذكورتني يف الرّد السابق،     ٦٩ و ٦٨العالقات العمالية للعمال يف خدمة الدولة، واملنصوص عليه بالتحديد يف املادتني            

 .١٩٩٦ادرة عن حمكمة العدل العليا يف الدولة يف عام وكان ذلك اإللغاء نتيجة األحكام الص

، الذي متت املوافقة عليه باإلمجاع بأغلبية ١/١٩٩٦رقم ) tesis de jurisprudencia(ومـبدأ قانون السوابق   -٢٨٥
يئات عالقات اهل (...) " ينص على أن     ١٩٩٦يناير  / كانون الثاين  ١٥ صوتاً يف اجللسة العامة حملكمة العدل العليا يف          ١١

. " من الدستور  ١٢٣العامـة الالمركـزية ذات الطابع االحتادي مع العاملني فيها ال ختضع ألحكام اجلزء باء من املادة                  
ويـنطوي ذلـك على أن النقابات يف اهليئات العمومية الالمركزية تستطيع أن تتقدم بطلب التسجيل إىل وزارة العمل                   

  املـنظمة املركزية للنقابات اليت ختتارها وليس احتاد نقابات عمال       واخلدمـات االجتماعـية وأن تنضـم بالـتايل إىل         
 .الدولة بالضرورة

ويف نفـس السـنة أصدرت حمكمة العدل العليا قراراً آخر ال يقل أمهية؛ ويتصل هذا القرار بالتقييد الوارد يف                     -٢٨٦
ر وجود أكثر من احتاد يف أي وكالة من          من الدستور اليت حتظ    ١٢٣ من القانون إلعمال اجلزء باء من املادة         ٦٨املـادة   

وعندما قامت حمكمة العدل العليا بتسوية القضايا اخلاصة مبجلس الدولة يف والية أواخاكا واحتاد              . وكـاالت الدولـة   
العـاملني األكادميـيني يف جامعـة غواداالخارا، وقد أعلنت احملكمة أن القواعد اليت تقيِّد حرية تكوين النقابات غري                   

 .ية، وفتح ذلك القرار الباب أمام املنافسة احلقيقية للحصول على التمثيل النقايب للموظفني العمومينيالدستور

 الذي ينص على أن مجيع القوانني أو        ٤٣/١٩٩٩ويف هـذا الصـدد أصدرت حمكمة العدل العليا احلكم رقم             -٢٨٧
، اجلزء باء،   ١٢٣ابات املنصوص عليه يف املادة      الصكوك القانونية اليت تنشئ نقابة وحيدة تنتهك مبدأ حرية تكوين النق          

واعَتَبرت احملكمة أن القاعدة اليت تقضي بوجود نقابة واحدة للموظفني يف أي وكالة             . القسـم العاشـر، من الدستور     
 حكومية هي قاعدة تنتهك الضمان االجتماعي حلرية االنضمام إىل النقابات من ناحية أهنا تقيِّد حرية العمال يف تكوين                 

 .نقابات للدفاع عن مصاحلهم

وينشأ عّما سبق إمكانية وجود نقابتني أو أكثر جنباً إىل جنب يف أي وكالة حكومية، مع االشتراط دائماً بأن                    -٢٨٨
تكـون رغـبة العمال هي التنظيم يف أكثر من نقابة واحدة إىل جانب وفاء هذه النقابات باملتطلبات القانونية املتعلقة                    

 . وسري أعماهلابعضوية النقابات

وهلـذا الغرض ونظراً ألن آثار قانون السوابق ليست شاملة حبد ذاهتا ولكنها ملِزمة ألغراض التنفيذ فقط على                   -٢٨٩
صعيد احملاكم احمللية واالحتادية فإنه يتعيَّن على أي جمموعة من العمال ترغب يف تنظيم نفسها يف نقابة جديدة أن تسعى                    
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لكي تتمتع بفوائد احلكم املذكور أعاله على أساس أن السلطات اإلدارية           ) amparo(ية املسمى   إىل سـبيل االنتصاف واحلما    
 .على الصعيد االحتادي وصعيد الواليات ستواصل احترام القرارات الصادرة وتقوم بتطبيقها بالكامل على النحو الواجب

 )ج(٢٢الفقرة 

حتادي باجلانب السليب حلرية تكوين النقابات، أي حق         من قانون العمل اال    ٣٨١يعـترف املشـرِّع يف املادة        -٢٩٠
ومتتد هذه السلطة إىل منظمات . العمـال يف عـدم االنضـمام إىل نقابة أو ترك أي نقابة إذا رأوا ذلك أمراً مستصوباً          

 .دات النقاباتالنقابات أي احلق يف االنضمام أو عدم االنضمام إىل مظلة منظمات مركزية أكثر اتساعاً مثل االحتادات واحتا

 ." جيوز للنقابات أن تكوِّن احتادات وختضع هذه االحتادات إىل ما ينطبق من أحكام هذا الفصل-٣٨١املادة " 

وال تـرد هنا معلومات عن احتادات النقابات نظراً ألن النقابات تتمتع باحلق يف تكوين هذه االحتادات وتركها          -٢٩١
 عكس ذلك؛ وجيب أن تتضمَّن األنظمة األساسية أساساً أمساء وعناوين           يف أي وقـت حىت يف حالة وجود اتفاق على         

 .األعضاء وشروط انضمام األعضاء اجلدد والطريقة اليت يتم هبا متثيل األعضاء يف اهليئات التنفيذية واجلمعيات العمومية

تم تسجيلها آلياً عندما تتقدَّم     ومـع أن احتـادات النقابات ال تتمتع بالتسجيل بالشروط احملدَّدة للنقابات فإنه ي              -٢٩٢
 .بصفتها نقابات

 )د(٢٢الفقرة 

 .حرية العمال يف تكوين نقابات حرية عامة كما جاء أعاله -٢٩٣

وينظِّم قانون العمل االحتادي إنشاء نقابات وتصنيفها وتسجيلها وحمتوى األنظمة األساسية والقواعد اليت حتدِّد               -٢٩٤
 . النقايباحلقوق وااللتزامات ذات الطابع

ويتم النص أيضاً   . ويـتحدَّد مبوجب قرار اإلنشاء تكوين النقابة مبوافقة األشخاص الذين ينضمون إىل العضوية             -٢٩٥
 عـلى إمكانـية انضـمام أشـخاص بعد ذلك ممن يندرجون يف نطاق النقابة ويستوفون الشروط القانونية احملددة يف                   

 .نظامها األساسي

 عامالً يف   ٢٠بات القانونية إلنشاء أي نقابة، حيث جيب أالّ يقل عدد أعضاؤها عن             وحيـدِّد التشـريع املتطل     -٢٩٦
 .اخلدمة أو ثالثة من أصحاب العمل

وهكـذا فإن سند إنشاء النقابة هو الذي يضفي عليها شخصيتها القانونية بعد قبوله من جانب العدد املطلوب                   -٢٩٧
 .من األشخاص

 من الدستور اليت تنص على وجود نقابة        ١٢٣انون تنفيذ القسم باء من املادة       ومـن ناحية القيود الواردة يف ق       -٢٩٨
 ).ب)(٢(٨واحدة فقط يف أي وكالة حكومية، انظر الرّد على السؤال الوارد حتت الفقرة 
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 وينـبغي أن نذكر هنا أنه فيما يتعلق بالتقييدات الصرحية الواردة يف تشريع العمل حلق تشغيل النقابات، جند ما                -٢٩٩
 : من قانون العمل االحتادي٣٧٨يلي يف املادة 

 : ُيحظر على النقابات-٣٧٨املادة " 

 أن تتدخل يف الشؤون الدينية؛ -أوالً   

 ."أن تعمل يف التجارة ألغراض الربح -ثانياً   

 من قانون   ٤٠٣-٣٨٦وترد األحكام اليت تعترف حبرية النقابات يف التفاوض على االتفاقات اجلماعية يف املواد               -٣٠٠
 :وفيما يلي هذه النصوص. العمل االحتادي

 االتفاق العمايل اجلماعي هو اتفاق يتم إبرامه بني نقابة عمالية أو أكثر وصاحب عمل أو أكثر        -٣٨٦املـادة   " 
 .أو مع نقابة أو أكثر من أصحاب العمل، بغية حتديد شروط أداء العمل يف مشروع أو مؤسسة أو أكثر

ن على أي صاحب عمل يستخدم عماالً أعضاًء يف أي نقابة أن يربم اتفاقاً مجاعياً مع النقابة                  يتعيَّ -٣٨٧املادة   
 .إذا طُِلب منه ذلك

 .٤٥٠وإذا رفض صاحب العمل توقيع االتفاق جيوز للعمال ممارسة حق اإلضراب املنصوص عليه يف املادة   

 : نقابة يف نفس املؤسسة تنطبق القواعد التالية يف حالة وجود أكثر من-٣٨٨املادة  

إذا ُوِجَدت عدة نقابات أنشئت على أساس املؤسسة أو الصناعة أو كليهما وكانت تتنافس يف                -أوالً  
نفـس املؤسسة، يتم إبرام االتفاق اجلماعي مع االحتاد الذي يضم أكرب عدد من األعضاء من                

 املؤسسة؛

 تتنافس فيما بينها يتم إبرام االتفاق مع كل         إذا ُوِجـَدت نقابـات قائمـة على أساس احلرفة          -ثانياً  
ويف حالة عدم . نقابـات األغلبـية اليت متثل خمتلف احلرف، شريطة أن تكون متفقة فيما بينها       

 اتفاقها تقوم كل نقابة بإبرام اتفاق مجاعي خاص حبرفتها؛

ؤسسة أو الصناعة إذا ُوِجـَدت نقابـات تقوم على أساس احلرفة ونقابات تقوم على أساس امل             -ثالثاً  
وتتـنافس فـيما بينها جيوز ألول هذه النقابات املذكورة أن ُتِربم اتفاقاً مجاعياً خاصاً باحلرفة                
بشـرط أن يكـون عدد أعضائها أكرب من عدد العاملني يف نفس احلرفة املنضمني إىل النقابة                 

 ".القائمة على أساس املؤسسة أو الصناعة
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 احلياد والشفافية والتزام القانون

 التسجيالت املستكملة

 تسجيالت أخرى

69 % 
 مؤمتر العمال

31% 
تسجيالت أخرى

10% 

 مؤمتر العمال

90% 

 2001متوسط السنوات قبل   يف ظل اإلدارة احلالية

 ادئ عدم االستبعاد والشرعية واحلوار تعترب كل نقابة منشأة بطريقة قانونيةبتطبيق مبـ
 .متحدثاً مقبوالً يف نظر هذه احلكومة

 . وزارة العمل واخلدمات االجتماعية:صدرامل 

 )ه (٢٢الفقرة 

 من الدستور بشأن تصنيف وتسجيل النقابات ومضمون أنظمتها األساسية          ٩ينفِّذ قانون العمل االحتادي املادة       -٣٠١
 .وقواعدها اخلاصة بااللتزامات واحملظورات يف اجملال النقايب

ويتم النص على . شاء مبوافقة األشخاص الذين ينضمون إىل العضوية ويـتقرر تكويـن النقابة مبوجب قرار اإلن        -٣٠٢
إمكانية انضمام األشخاص فيما بعد إذا كانوا يندرجون يف نطاق النقابة ويستوفون الشروط القانونية احملدَّدة يف نظامها                 

 .)١٥(املكسيك وتشكيلهاويتضمَّن املرفق السادس معلومات إضافية تبيِّن عدد وهيكل النقابات املنشأة يف . األساسي

 ٢٣الفقرة 

، اجلزء ألف، القسمان الثامن عشر والتاسع عشر من الدستور السياسي للواليات املكسيكية             ٢٣تـنظِّم املادة     -٣٠٣
 :املتحدة احلق يف اإلضراب على النحو التايل

 العمل؛تعترف القوانني باإلضراب وإغالق األبواب بوصفها حقوقاً للعمال وأصحاب  -سابع عشر " 

 تكون اإلضرابات قانونية إذا كان الغرض منها هو حتقيق التوازن بني خمتلف عوامل اإلنتاج من               -ثامن عشر  
العمال ويف اخلدمات العامة يقع التزام على . خـالل تنسـيق حقوق العمل وحقوق رأس املال     

                                                      

 .انظر املرفق السادس )١٥( 
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وال ُتعَتَبر  . ل بعشرة أيام  بتقدمي إشعار إىل جملس الصلح والتحكيم قبل التاريخ املتفق عليه لوقف العم           
اإلضـرابات غري قانونية إالّ إذا اخنرط معظم املضربني يف أعمال عنف ضد أشخاص أو ممتلكات أو                 

 كان العمال يعملون يف مؤسسات أو خدمات تابعة للحكومة يف حالة احلرب؛

  من الضروري وقف العمل    ال ُيعَتـَبر غلـق األبواب قانونياً إال إذا كانت زيادة اإلنتاج جتعل             -تاسع عشر  
 لـلحفاظ عـلى األسعار مبستوى النفقات وكان ذلك مبوافقة مسبقة من جانب جملس الصلح             
 ."والتحكيم  

ال خيضـع هذا احلق أيضاً للمعاجلة والتنظيم يف قانون العمل االحتادي الذي ينص على احلاالت اليت يكون فيها                  -٣٠٤
 ):مال العنف ويف حالة احلرب إذا كان املضربون عماالً لدى احلكومةعند ارتكاب أع(قانونياً أو غري قانوين 

 . اإلضراب توقُّف مؤقت عن العمل يقوم به حتالف من العمال-٤٤٠املادة " 

 . ألغراض هذا العنوان تعَتَبر النقابات حتالفات دائمة-٤٤١املادة  

 .احدة أو أكثر من مؤسساته جيوز أن يؤثر اإلضراب على املشروع بأكمله أو على و-٤٤٢املادة  

 . جيب أن يقتصر اإلضراب على جمرد وقف العمل-٤٤٣املادة  

 .٤٥٠ يكون اإلضراب قانونياً إذا استوىف متطلبات وأغراض األهداف احملدَّدة يف املادة -٤٤٤املادة  

 : يكون اإلضراب غري قانوين-٤٤٥املادة  

 .عنف ضد أشخاص أو ممتلكاتإذا اخنرط أغلبية املضربني يف أعمال  -أوالً   

 .يف حالة احلرب إذا كان العمال ينتمون إىل مؤسسات أو خدمات تابعة للحكومة -ثانياً   

 . يكون لإلضراب ما يّربره إذا كانت أسبابه ُتعزى إىل صاحب العمل-٤٤٦املادة  

 .ب اإلضراب سبب قانوين لوقف آثار عالقات العمالة طاملا استمر اإلضرا-٤٤٧املادة  

 تـؤدي ممارسـة حق اإلضراب إىل وقف األعمال املتعلقة بنـزاع مجاعي ذي طابع اقتصادي        -٤٤٨املـادة    
معـروض على جملس الصلح والتحكيم وااللتماسات املقدمة إىل اجمللس إالّ إذا قدَّم العمال النـزاع إىل اجمللس                 

 .للبت فيه

 إلضراب هو ما جاء يف القسم السادس من       وال تنطـبق أحكـام الفقرة السابقة إذا كان الغرض من ا             
 .٤٥٠ املادة

 جيب أن يقوم جملس الصلح والتحكيم والسلطات املدنية املعنية بتنفيذ احترام احلق يف اإلضراب،               -٤٤٩املادة   
 .وإعطاء العمال الضمانات الالزمة وأي مساعدة يطالبون هبا لوقف العمل
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 : جيب أن يكون غرض اإلضراب هو-٤٥٠املادة  

 الوصول إىل توازن بني خمتلف عوامل اإلنتاج بتنسيق حقوق العمالة مع حقوق رأس املال؛ -أوالً    

 احلصـول من صاحب العمل أو أصحاب العمل على اتفاق عمايل مجاعي وضمان تنقيحه يف               -ثانياً    
 هناية فترة صالحيته وفقاً لألحكام الواردة يف الفصل الثالث من اجلزء السابع؛  

 احلصـول من أصحاب العمل على اتفاق منوذجي وطلب تنقيحه يف هناية فترة صالحيته وفقاً               -ثالثاً    
 لألحكام الواردة يف الفصل الرابع من القسم السابع؛  

املطالبة باالمتثال لالتفاق العمايل اجلماعي أو لالتفاق النموذجي يف املؤسسة أو املؤسسات اليت              -رابعاً    
 هذا االتفاق لالنتهاك؛تعرَّض فيها   

  املطالبة بتنفيذ األحكام القانونية املتعلقة بتقاسم األرباح؛-خامساً    

  دعم أي إضراب يكون اهلدف منه أّياً من األغراض املذكورة يف األقسام السابقة؛-سادساً    

 ."مكرراً ٤١٩ واملادة رراًمك ٣٩٩ املطالبة باستعراض األجور التعاقدية املشار إليها يف املادة  -سابعاً    

 )أ(٢٣الفقرة 

 :كما جاء أعاله حيدِّد الدستور السياسي للواليات املكسيكية املتحدة املتطلبات التالية ملمارسة حق اإلضراب -٣٠٥

يلتزم العمال يف اخلدمات العامة بإعطاء إشعار إىل جملس الصلح          ... ، القسـم الـثامن عشـر        ١٢٣املـادة   " 
وال تعَتَبر اإلضرابات غري قانونية إالّ إذا اخنرط        . اريخ املتفق عليه لوقف العمل بعشرة أيام      والتحكـيم قـبل الت    

أغلبـية املضـربني يف أعمـال عنف ضد أشخاص أو ممتلكات أو إذا كان العمال ينتمون إىل مؤسسات أو                    
 ."خدمات تابعة للحكومة يف حالة احلرب

 من قانون   ٩٢٥ من الدستور حتدِّد املادة      ١٢٣لثامن عشر من املادة     وفـيما يتعلق باجلملة األخرية من القسم ا        -٣٠٦
 .العمل االحتادي مفهوم اخلدمات العامة

 :وينص قانون العمل االحتادي أيضاً على الشروط اليت جيب توفُّرها الستعمال احلق يف اإلضراب -٣٠٧

 . جيب أن يقتصر اإلضراب على جمرد وقف العمل-٤٤٣املادة " 

  وسعى إىل  ٤٥٠يكـون اإلضـراب قانونـياً إذا استوىف متطلبات األهداف احملدَّدة يف املادة               -٤٤٤املادة  
 ."حتقيقها  

 :يكون اإلضراب غري قانوين يف احلاالت التالية -٣٠٨
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 : يكون اإلضراب غري قانوين-٤٤٥املادة " 

 ؛إذا اخنرط أغلبية املضربني يف أعمال عنف ضد أشخاص أو ممتلكات -أوالً    

 ."يف حالة احلرب إذا كان العمال ينتمون إىل مؤسسات أو خدمات تابعة للحكومة -ثانياً    

 : يلزم لوقف العمل-٤٥١املادة  

 أن تكون الدعوة إىل اإلضراب لغرض أو أكثر من األغراض املذكورة يف املادة السابقة؛ -أوالً    

 وال يستعَمل حتديد األغلبية   . ملؤسسة بوقف العمل  أن تقـوم أغلبية من العمال يف املشروع أو ا          -ثانياً    
 ،٤٦٠املشـار إليه يف هذا القسم إالّ لطلب إعالن بعدم حدوث إضراب وفقاً ألحكام املادة                  
 ."ولكن ال جيوز بأي حال إثارة السؤال قبل بداية وقف العمل  

 :وال يوجد اإلضراب يف احلاالت التالية -٣٠٩

 :ضراب قانوناً يف احلاالت التالية ال يوجد اإل-٤٥٩املادة "   

 ، بوقف العمل؛٢، القسم ٤٥١  إذا قام عدد من العمال يقل عن العدد احملدَّد يف املادة -أوالً   

 ؛٤٥٠  إذا مل يكن الغرض من اإلضراب مذكوراً يف القائمة الواردة يف املادة -ثانياً   

 .٤٥٢ملادة   عدم الوفاء باملتطلبات املذكورة يف ا -ثالثاً    

 .ال جيوز إعالن إضراب غري قائم ألي سبب خالف األسباب املذكورة يف األقسام السابقة  

 :ويتضمَّن قانون العمل االحتادي األحكام التالية بشأن استمرار العمل بعد اندالع اإلضراب -٣١٠

 : جيب أن يواصل العمال املضربون العمل على النحو التايل-٤٦٦املادة " 

 جيـب أن تواصـل السفن والطائرات والقطارات واحلافالت وغريها من مركبات النقل أثناء              - أوالً  
 رحلتها سريها حىت تصل إىل مقصدها؛  

 يف املستشـفيات واملصـحات والعيادات واملؤسسات املشاهبة لرعاية األشخاص املوجودين           -ثانياً   
  العمل حىت ميكن نقلهم إىل    يف العـيادة الداخلـية عـند انـدالع اإلضـراب أن تستمر يف               
 ."مؤسسات أخرى  

 )ب(٢٣الفقرة 

ورغم ذلك  . تنطـبق أحكـام قانون العمل االحتادي يف مجيع مراكز العمل؛ وبالتايل فإهنا تتسم بالتطبيق العام                -٣١١
 :ينص القانون أيضاً على أنه جيب على بعض العمال املضربني الذهاب إىل العمل يف بعض احلاالت
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 : جيب أن يواصل العمال املضربون العمل يف احلاالت التالية-٤٦٦املادة " 

 جيـب أن تواصل السفن والطائرات والقطارات واحلافالت وغريها من مركبات النقل أثناء              -أوالً    
 رحلتها سريها حىت تصل إىل مقصدها؛ 

 شخاص املوجودين يف  يف املستشـفيات واملصـحات والعـيادات واملؤسسـات املشاهبة لرعاية األ            -ثانياً    
 ."العيادة الداخلية عند اندالع اإلضراب أن تستمر يف العمل حىت ميكن نقلهم إىل مؤسسات أخرى 

 أحكاماً خاصة تتعلق مبشاريع يف قطاعات االتصاالت والنقل واإلضاءة          ٩٢٥وباإلضافة إىل ذلك تتضمَّن املادة       -٣١٢
ء على اجلمهور والغاز واملرافق الصحية واملستشفيات واملدافن واألغذية         والقوى الكهربائية والتنظيف ومتوين وتوزيع املا     

األساسـية، وتنص يف احلالة األخرية على أنه إذا تأثر فرع كامل من أي خدمة تقوم احلكومة بالتدخل لكفالة استمرار                    
 .اخلدمة املعنية

 ٢٤الفقرة 

، اجلزء باء، من الدستور السياسي للواليات املكسيكية        ١٢٣فيما يتعلق بالعمال يف خدمة الدولة تتضمَّن املادة          -٣١٣
 :املتحدة األحكام التالية

 :فروع االحتاد وحكومات املنطقة االحتادية واألراضي االحتادية وعماهلا -باء " 

 وجيوز هلم أيضاً  .  يف تكوين النقابات حلماية مصاحلهم املشتركة      يكـون للعمال احلق    - عاشراً  
 اب بعد االمتثال أوالً للمتطلبات املنصوص عليها يف القانون، يف         اسـتعمال حق اإلضر     
 صدد مكتب أو أكثر من مكاتــب السلطة العامة، كلما تعرَّضت احلقوق املؤكدة             
 .يف هذه املادة لالنتهاك عموماً بصورة منهجية  

 و اخلدمة خيضـع العـاملون العسكريون والبحريون وأعضاء قوات األمن العام وموظف           -ثالث عشر   
 .اخلارجية للقوانني اخلاصة هبم  

    ."... 

 من ١٢٣ومتشـياً مع ما سبق جاء نص القانون االحتادي املتعلق بعمال الدولة، والذي ينفِّذ اجلزء باء من املادة            -٣١٤
 :الدستور على النحو التايل

شغلون مواقع الثقة املشار إليها يف      األشخاص الذين ي  :  تستبعد الفئات التالية من نطاق هذا القانون       -٨املـادة   " 
؛ )باستثناء العاملني املدنيني يف وزاريت الدفاع والبحرية      ( الوطين والبحرية الوطنية     ش؛ وأعضـاء اجلي   ٥املـادة   

ة قانونية؛ وأعضاء وزارة    وأعضـاء امليليشـيات واألشـخاص الذين ينضمون إىل جمموعات امليليشيات بصور           
شراف يف املؤسسات العقابية والسجون أو الزنازين؛ واألشخاص الذين         اخلارجـية املكسـيكية وموظفـو اإل      

 ."يقدِّمون خدماهتم مبوجب عقود مدنية أو على أساس احلصول على أتعاب
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ويتضح مما سبق أن العاملني يف اجليش الوطين والبحرية الوطنية وأعضاء امليليشيات واألشخاص الذين ينضمون                -٣١٥
صورة قانونية وموظفو اإلشراف يف املؤسسات العقابية أو السجون أو الزنازين وموظفو            إىل جمموعـات امليليشـيات ب     

ومع ذلك جتري   . مكتـب االّدعـاء العام وأعضاء قوات الشرطة ال يستطيعون تشكيل نقابات للدفاع عن مصاحلهم              
 .معاجلة هذه احلالة بأحكام قانونية حمدَّدة تغطي كل جمموعة من العمال املعنيني

ينـبغي أن يالَحـظ أن حمكمة العدل العليا قد أصدرت عدداً من األحكام بشأن العالقة بني القوات املسلحة       و -٣١٦
وقد قررت أن العالقة ليست عالقة عمل ولكنها عالقة إدارية؛ وهذا           . والشرطة من ناحية، واحلكومة من ناحية أخرى      

 .يفسِّر السبب يف أهنم ال يستطيعون ممارسة حق اإلضراب

 ٢٥ة الفقر

واملعلومات بشأن هذه املبادئ التوجيهية هي نفسها املعلومات الواردة يف التقرير السابق            . ال تنطبق هذه الفقرة    -٣١٧
 .نظراً ألنه مل حيدث أي تغيري يف التشريعات

 ٩ املادة -دال 

  من املبادئ التوجيهية٢٧الفقرة 

 :فروع تأمينيةتتألف املؤسسة املكسيكية للضمان االجتماعي من مخسة  -٣١٨

الـتأمني عـلى املرض واألمومة؛ والتأمني على خماطر العمل؛ والتأمني على املرض والتأمني على احلياة؛                 � 
وتـأمني الـتقاعد والـتوقف عن العمل يف سن متقدمة والتأمني على كبار السن والتأمني على الرعاية        

 .اليومية واملزايا االجتماعية

الرعاية الطبية؛ واملرض : واخلدمات االجتماعية للعاملني يف الدولة املزايا التأمينية التاليةوتوفِّـر مؤسسة السالمة    -٣١٩
 .واألمومة والشيخوخة؛ والعجز؛ والورثة؛ وإصابات العمل واملخصصات العائلية

ات وجتـري أنشطة مؤسسة السالمة واخلدمات االجتماعية لعمال الدولة من خالل املخططات واملزايا واخلدم              -٣٢٠
الطب الوقائي؛ والتأمني على املرض واألمومة؛ وخدمات إعادة التأهيل اجلسدي والعقلي؛ والتأمني على             : التأمينية التالية 

خماطـر العمـل؛ وتأمني التقاعد؛ وتأمني التقاعد وطول اخلدمة؛ والتأمني على العجز؛ والتأمني للباقني على قيد احلياة؛                  
 السن؛ ومدفوعات املبالغ اإلمجالية؛ وخدمات رعاية وتنمية األطفال؛ واخلدمات          والـتأمني ضد انتهاء العمل عند كرب      

الشـاملة للمـتقاعدين واحملـالني إىل املعـاش؛ وتأجري أو بيع وحدات اإلسكان منخفضة التكلفة اليت ميلكها املعهد؛                   
أو املساكن وبنائها   /والقـروض العقاريـة ومتويـل اإلسـكان وذلك عموماً فيما يتصل بإجراءات حيازة األراضي و               

وإصـالحها وتوسـيعها وترمـيمها؛ ودفع الديون املتكبدة حتت هذه العناوين؛ والقروض القصرية األجل واملتوسطة                
األجل؛ واخلدمات املخصصة لتحسني نوعية حياة املوظفني العموميني واألشخاص الذين ُيعَتَرف هبم كأفراد يف األسرة؛               

ثقايف واإلعداد التقين؛ وتشجيع الرياضة والترفيه؛ وخدمات اجلنازات واالدخار         واخلدمـات السـياحية؛ والـترويج ال      
 ). من القانون املتعلق باملؤسسة٣املادة (ملخططات التقاعد 
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 ٢٨الفقرة 

تتـيح خمططـات خمـتلف فروع الضمان االجتماعي يف مؤسسات الضمان االجتماعي الرئيسية يف املكسيك                 -٣٢١
 : واملزايااألشكال التالية من التأمني

 املؤسسة املكسيكية للضمان االجتماعي

 ويتم تقدمي هذا التأمني من خالل برنامج تعزيز ومحاية الصحة           .الـتأمني عـلى املـرض واألمومـة        � 
ويتم توفري الرعاية الطبية واجلراحية والصيدالنية والرعاية يف املستشفى لعالج          . لألشخاص املؤمَّن عليهم  
ويف حالة  . ورة، حسب االقتضاء، مع دفع االستحقاقات املالية يف صدد املرض عموماً          األمـراض أو العلل املذك    

 .األمومة يتم تزويد األمهات باملساعدة اخلاصة برعاية احلوامل واملزايا النقدية والعينية أثناء فترة حمدَّدة

 .دينوحيق للمتقاعدين االستفادة من هذا املخطط حتت عنوان النفقات الطبية للمتقاع    

يقدِّم هذا املخطط الرعاية الطبية واملزايا النقدية يف صدد احلوادث          . الـتأمني عـلى املخاطـر املهنية       � 
وباإلضافة إىل محاية العامل يقدِّم هذا املخطط       . واألمراض اليت يتعرض هلا العمال أثناء عملهم أو بسببه        

 الواقعة على صاحب العمل يف حالة       الضـمان ألصحاب العمل املشتركني نظراً ألنه يغطي االلتزامات        
 .تعرُّض أحد عماله لإلصابة بسبب خطر مهين

توفِّر املؤسسة املكسيكية للضمان االجتماعي مراكز الرعاية       . خمطط الرعاية اليومية واملزايا االجتماعية     � 
 على  الطبية لصغار أطفال األمهات العامالت املشتركات يف املخطط ولألرامل وللمطلقات احلاصالت          

وميكن توسيع تغطية هذا املخطط إىل الرجال املؤمَّن عليهم الذين حيصلون مبوجب            . حضـانة األطفال  
قـرار حمكمـة على السلطة األبوية أو حضانة األحداث شريطة متتُّعهم حبقوقهم لدى املؤسسة وعدم                

تماعية هو تعزيز الصحة    والغرض من املزايا االج   . متكُّـنهم من توفري الرعاية واالهتمام املطلوبني للطفل       
 .ومنع املرض واحلوادث واملسامهة يف حتسني مستويات معيشة السكان عموماً

يقدِّم هذا املخطط احلماية من احلاالت الطارئة من عجز أو وفاة           . الـتأمني عـلى العجز وعلى احلياة       � 
عين أو ألفراد أسرته    الشـخص املؤمَّن عليه من خالل دفع معاشات تقاعدية مؤقتة أو هنائية للشخص امل             

احلوادث أو األمراض : ويغطي التأمني على العجز واحلياة حالتني من حاالت الطوارئ      . يف حالـة وفاته   
وإذا أّدى احلادث أو املرض إىل عجز العامل        . غري املهنية ومحاية األسرة عند وفاة الشخص املؤمَّن عليه        

 حالة وفاة املتقاعد حيصل الورثة على معاش ويف. فإنـه حيق لـه احلصول على مبلغ سنوي مدى احلياة      
 .تقاعدي بواسطة وثيقة تأمني للباقني على قيد احلياة

 احلاالت اليت يغطيها هذا املخطط هي       .الـتوقُّف عن العمل يف سن متقدِّم والتأمني على الشيخوخة          � 
.  املشتركني يف املخطط   التقاعد والتوقُّف عن العمل يف سن متقدِّم والشيخوخة وكذلك وفاة املتقاعدين          

وتقـدِّم املؤسسـة املكسـيكية للضمان االجتماعي عدداً من املزايا مثل املعاشات التقاعدية والرعاية               
ويدخل مديرو صناديق التقاعد يف إطار خمطط الضمان        . الصـحية وعالوات األسرة واملساعدة لألسرة     
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 حسابات أفراد العمال الذين يشتركون االجـتماعي الذي تديره املؤسسة؛ وتتمثل مسؤوليتهم يف إدارة        
 .يف صناديق اّدخار للتقاعد تديرها مؤسسات مالية

 يعطي هذا املخطط إمكانية احلصول على مزايا عينية مقدَّمة مبوجب خمطط            .الـتأمني الصحي لألسرة    � 
نوا واالشـتراك فيه مفتوح أمام رؤساء األسر واألشخاص املعالني بشرط أالّ يكو           . املـرض واألمومـة   

ويقدِّم هذا املخطط فرصة كبرية لألسر املكسيكية       . أعضـاًء يف أي خمطـط آخر للضمان االجتماعي        
للحصـول على اخلدمات الصحية املقدمة من املؤسسة املكسيكية للضمان االجتماعي بغض النظر عن              

 .املهنة أو النشاط اإلنتاجي

العامالت أو األرامل أو العامالت املطلقات احلاصالت       ويغطي خمطط الرعاية اليومية حالة عدم قدرة األمهات          -٣٢٢
 .على حضانة األطفال مبوجب قرار حمكمة، لرعاية أطفاهلن الصغار أثناء ساعات العمل

وميكن توسيع التغطية لتشمل الرجال املؤمن عليهم الذين ميارسون مبوجب قرار حمكمة سلطة أبوية أو حضانة                 -٣٢٣
 .اه املؤسسة وعدم قدرهتم على توفري الرعاية واالهتمام املطلوبني للطفلحدث بشرط امتالكهم حلقوقهم جت

 . يوماً وعيد ميالدهم الرابع٤٣وتتوفَّر خدمات مراكز الرعاية اليومية لألطفال بني سن  -٣٢٤

ادث وتقوم املؤسسة املكسيكية للضمان االجتماعي بأنشطة موجَّهة حنو تعزيز الصحة والوقاية من املرض واحلو              -٣٢٥
 :وتتركَّز هذه األنشطة على أربع استراتيجيات أساسية. وحتسني مستويات معيشة السكان

 تعزيز الصحة؛ � 
 حتسني احلالة االقتصادية الفردية واألسرية؛ � 
 التعليم لتحسني احلياة؛ � 
 .التثقيف البيئي � 
الت توعية وأنشطة الدعم ويـتم تنفـيذ هـذه االسـتراتيجيات من خالل دورات دراسية وورش عمل ومح         -٣٢٦

 .واإلرشاد واهليئات الرياضية واملسارح املغلقة وبعض األنشطة احملدَّدة

 :وفيما يلي املزايا املالية املقدَّمة من خمتلف فروع خمططات التأمني -٣٢٧

هذا االستحقاق الذي بدأ العمل به مبوجب قانون الضمان         . مدفوعـات إمجالـية عـن خماطر العمل        � 
 يف املائة،   ٢٥ي، يتيح حصول الشخص املؤمن عليه، إذا كان التقييم النهائي للعجز أقل من              االجـتماع 

 سنوات من مدفوعات املعاش التقاعدي مرة واحدة بدالً من احلصول على            ٥عـلى مبلغ إمجايل يعادل      
 يف املائة جيوز    ٥٠ يف املائة ولكنها ال تزيد عن        ٢٥وإذا زادت درجـة العجز عن       . معـاش تقـاعدي   

 .للشخص املؤمن عليه أن خيتار بني احلصول على املبلغ اإلمجايل أو املعاش التقاعدي

ُيدفع هذا االستحقاق النقدي يف     . املعاش التقاعدي عن العجز اجلزئي أو الكلي بسبب خماطر العمل          � 
حالة االخنفاض اجلزئي أو الكلي يف قدرات أو استعدادات أي شخص للعمل بسبب أحد خماطر العمل                
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ويف حالة العجز . وجيوز دفعه مؤقتاً ملدة سنتني للتسوية أو أن يكون هنائيا        . بشـكل ال ميكن الشفاء منه     
ويف .  يف املائة من أجر املسامهة عند وقوع احلادث٧٠الدائـم الكـلي يكـون مبلغ املعاش التقاعدي     

 االثنني واخلمسني أسبوعاً     يف املائة من متوسط أجر املسامهة أثناء       ٥٠حاالت املرض املهين يكون املبلغ      
 . أسبوعا٥٢ًاألخرية أو أثناء األسابيع اليت عمل فيها فعالً إذا كانت مدة التأمني أقل من 

يف حـاالت العجز اجلزئي الدائم يكون املعاش املدفوع نسبة مئوية من املعاش املدفوع يف صدد العجز                  � 
املكسيكية للضمان االجتماعي أو مؤسسة     وميكن أن تكون جهة الدفع إما املؤسسة        . الكـلي الدائـم   

تأمينية مرتبطة بعقد تتعهد مبوجبه بدفع املعاش دورياً طوال حياة املتقاعد وحتصل يف املقابل على املوارد                
 .املتراكمة يف احلساب الفردي للشخص املؤمَّن عليه

 النقدي لألرامل من    ُيمَنح هذا االستحقاق  . املعـاش الـتقاعدي حلالـة الترمُّل بسبب أخطار العمل          � 
الرجال أو النساء أو أطراف املعاشرة الذين يعتمدون مالياً على الشخص املؤمَّن عليه عند وفاته بسبب                
خطـر مهـين أو إذا كـان الشخص املتويف حيصل على معاش يف صدد عجز كامل أو جزئي بسبب                    

 للشخص املؤمَّن عليه يف حالة       يف املائة من املعاش الذي يكون مستحقاً       ٤٠ويعادل هذا املعاش    . العمل
العجـز الكـلي الدائم، ولكن ال جيوز أن يقل عن املعاش األدىن لألرمل الذي ُيسَتَحق مبوجب خمطط                  

وقد تكون جهة الدفع إما املؤسسة املكسيكية للضمان االجتماعي أو          . الـتأمني عـلى العجز واحلياة     
أي األرمل أو طرف    ( دورياً طوال حياة املتقاعد      مؤسسة تأمينية مرتبطة بعقد تتعهد مبوجبه بدفع املعاش       

 .وحتصل يف املقابل على املوارد املتراكمة يف احلساب الفردي للشخص املؤمَّن عليه) املعاشرة

ُيدفع هذا االستحقاق النقدي لكل طفل للمتوىف املؤمَّن عليه         . معـاش اليتيم يف حاالت أخطار العمل       � 
 أو إذا كان الشخص حيصل على معاش بسبب عجز دائم عن            إذا كانـت الوفـاة بسبب حادث مهين       

أو يف حالة وفاة الزوجة أو طرف املعاشرة، ويستحق لألطفال الذين يبلغ سنهم             /العمل كلياً أو جزئياً و    
 سنة شريطة تقدمي ما يثبت أهنم يقومون بالدراسة يف مؤسسة           ٢٥ سنة ولكن يقل عن      ١٦أكـثر من    

و أثناء حياة اليتيم إذا كان عاجزاً متاماً بسبب مرض مزمن أو عاهة  تدريبـية يف الـنظام احلكومـي؛ أ       
 يف  ٢٠وإذا كان اليتيم قد فقد أباه أو أمه يكون مبلغ املعاش            . جسدية أو عقلية أو طاملا ظل هذا العجز       

 املائـة من املبلغ الذي كان سيدفع للشخص املؤمَّن عليه يف حالة العجز الكلي الدائم ويزداد هذا املبلغ                 
وجيوز أن تكون جهة الدفع إما الوكالة املكسيكية للضمان         .  يف املائة يف حالة وفاة الوالد اآلخر       ٣٠إىل  

االجـتماعي أو مؤسسـة تأمينية مرتبطة بعقد تتعهد مبوجبه بدفع املعاش دورياً وحتصل يف مقابل ذلك    
 .على املوارد املتراكمة يف احلساب الفردي للشخص املؤمَّن عليه

يدفع هذا االستحقاق النقدي يف حالة عدم وجود أرمل         . ش املدفوع لآلباء يف حالة خماطر العمل      املعا � 
وُيدفع لكل واحد من اآلباء الذين يعتمدون مالياً على شخص مؤمَّن عليه أو             . أو يتيم أو طرف معاشرة    

 كان حيصل عليه     يف املائة من املعاش الذي     ٢٠واملقدار املدفوع هو    . مـتقاعد تويف بسبب خماطر العمل     
وجيوز . الشخص املؤمَّن عليه عند وفاته أو املبلغ الذي كان سيحصل عليه يف حالة العجز الكلي الدائم               

أن تكون جهة الدفع إما املؤسسة املكسيكية للضمان االجتماعي أو مؤسسة تأمينية مرتبطة بعقد تتعهد               
وحتصل يف املقابل على املوارد املتجمِّعة يف       ) أي اآلباء (مبوجـبه بدفع املعاش دورياً طوال حياة املتقاعد         

 .احلساب الفردي للشخص املؤمَّن عليه
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يدفع هذا االستحقاق النقدي إذا     . معـاش العجز املستحق مبوجب خمطط التأمني على العجز واحلياة          � 
كـان الشخص املؤمَّن عليه ال يستطيع احلصول على عمل بسبب حادث أو مرض ال يتصل بالعمل؛                 

ـ  َنح مؤقـتاً مع إمكانية متديده يف حالة وجود إمكانية الشفاء للتمكُّن من العمل؛ وإذا اعُتِبر العجز        وُيم
وجيوز أن تكون جهة الدفع إما املؤسسة املكسيكية للضمان         . دائمـاً ُيدفـع االستحقاق بصورة دائمة      

 أثناء حياة املتقاعد وحتصل     االجتماعي أو مؤسسة تأمينية مرتبطة بعقد تتعهَّد مبوجبه بدفع التأمني دورياً          
 .يف املقابل على املوارد املتجمِّعة يف احلساب الفردي للشخص املؤمَّن عليه

 يدفع هذا االستحقاق    .املستحق مبوجب خمطط التأمني على العجز واحلياة      ) األرمل(معـاش األرملة     � 
 أو شخص يتلقى معاشاً بسبب      أو اخلليلة اليت يعوهلا مالياً شخص مؤمن      ) األرمل(الـنقدي إىل األرملة     

ينبغي (العجـز الكـامل أو اجلزئي، وذلك عند وفاة ذلك الشخص جراء حادث غري مهين أو مرض                  
 يف املائة الذي كان سيتلقاه      ٩٠ويعادل املعاش   ). لألرمـل أن يكـون حائزاً أيضاً لشهادة عجز رمسية         

أما الوكيل الذي يتوىل    . عد حتت هذا البند   الشخص املؤمن يف حالة عجزه أو املبلغ الذي كان يتلقاه املتقا          
) ١٩٩٧قانون  (أو مؤسسة تأمني    ) ١٩٧٣قانون  (الدفع فهو إما املؤسسة املكسيكية للضمان االجتماعي        

األرملة أو  (وذلـك مبوجـب عقـد تتعهد فيه مؤسسة التأمني بدفع املعاش دورياً يف أثناء حياة املتقاعد                  
 .لك املوارد املتجمعة يف احلساب الفردي للشخص املؤمنويتلقى مقابل ذ) األرمل أو اخلليلة

 يدفع هذا االستحقاق النقدي إىل      .معـاش اليتيم املستحق مبوجب خمطط التأمني على العجز واحلياة          � 
كل طفل يعيله مالياً الشخص املؤمن الذي يتوىف جراء حادث غري مهين أو مرض أو الذي يتلقى معاشاً                  

ويدفع املعاش  . أو يف حالة وفاة الزوجة أو اخلليلة      /و جزئي عن العمل، و    يسـبب إصابته بعجز كامل أ     
لألطفـال الذيـن مل يبلغوا السادسة عشرة من العمر وجيوز استمرار دفع املعاش حىت بلوغهم اخلامسة                 

ويدفع . والعشرين من العمر لدى تقدمي إثبات بأن الطفل يدرس يف مدرسة تدريب يف النظام احلكومي              
ل حياة اليتيم إذا كان عاجزاً عجزاً كلياً بسبب مرض مزمن أو عاهة بدنية أو عقلية أو                 املعـاش طـوا   

 يف املائة من املبلغ الذي      ٢٠وإذا فقد اليتيم أباه أو أمه يكون املعاش         . يدفـع مـا دامت احلالة مستمرة      
 يف  ٣٠اىل  كـان سـيدفع للشخص املؤمن أو املتقاعد يف حالة اإلصابة بعجز دائم، وتزاد هذه النسبة                 

أما الوكيل الذي يتوىل الدفع فهو إما املؤسسة املكسيكية للضمان          . املائـة يف حالـة وفاة األب اآلخر       
االجـتماعي أو مؤسسة تأمني تعمل بعقد تتعهد فيه مؤسسة التأمني بدفع املعاش دورياً وتتلقى مقابل                

 .ذلك املوارد املتجمعة يف احلساب الفردي للشخص املؤمن

 يدفع هذا االستحقاق النقدي يف حال عدم        .باء مبوجب خمطط التأمني على العجز واحلياة      معـاش اآل   � 
ويستحق دفعه لكل من األبوين اللذين كانا معالني مالياً من ِقَبل           . أو يتيم أو خليلة   ) أرملة(وجود أرمل   

ملستحق واملبلغ ا . الشـخص املؤمـن أو املتقاعد الذي نشأت وفاته عن حادث غري مهين أو عن مرض               
 يف املائة من املعاش الذين كان يتلقاه الشخص املؤمن وقت وفاته أو املبلغ الذي كان                ٢٠الدفـع هـو     

وقد يكون الوكيل الذي يدفع إما املؤسسة املكسيكية للضمان االجتماعي أو        . سـيتلقاه يف حالة العجز    
أي (وال حياة املتقاعدين    مؤسسـة تـأمني ملزمة بعقد تتعهد فيه مؤسسة التأمني بدفع املعاش دورياً ط             

 .وتتلقى مقابل ذلك املوارد املتجمعة يف احلساب الفردي) اآلباء
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املعاش املدفوع يف حالة التوقُّف عن العمل يف سن متقدِّم مبوجب خمطط تقاعد والتوقُّف عن العمل                 � 
 سنة أو   ٦٠ يدفع هذا االستحقاق النقدي إذا بلغ الشخص املؤمَّن عليه        . يف سـن متقدِّم والشيخوخة    

وجيوز أن تكون جهة الدفع إما املؤسسة املكسيكية للضمان         . أكـثر ومل يكن لديه عمل مدفوع األجر       
قانون (أو مؤسسة تأمينية    )  ومخسـمائة أسبوع من املسامهة يف التأمني       ١٩٧٣قـانون   (االجـتماعي   

ورياً أثناء حياة   مرتبطة بعقد تتعهد مبوجبه بدفع التأمني د      )  أسـبوعاً مـن املسـامهة      ١ ٢٥٠ و ١٩٩٧
 .املتقاعد وحتصل يف املقابل على املوارد املتراكمة يف احلساب الفردي

ُيدفع . معـاش الشيخوخة مبوجب خمطط التقاعد أو التوقف عن العمل يف سن متقدِّم والشيخوخة              � 
. ر سنة وال يكون لديه عمل مدفوع األج       ٦٥هذا االستحقاق النقدي عندما يبلغ الشخص املؤمَّن عليه         

 أسبوع  ٥٠٠ و ١٩٧٧قانون  (وجيوز أن تكون جهة الدفع إما املؤسسة املكسيكية للضمان االجتماعي           
مرتبطة بعقد تتعهد   )  أسبوعاً من املسامهة   ١ ٢٥٠ و ١٩٧٧قانون  (أو مؤسسة تأمينية    ) مـن املسـامهة   

جمعة يف احلساب   مبوجـبه بدفـع املعـاش دورياً أثناء حياة املتقاعد وحتصل يف املقابل على املوارد املت               
 .الفردي

 ُيدفع هذا االستحقاق النقدي بديالً عن الدخل عندما ال يتمكَّن الشخص            اسـتحقاق أخطـار العمل     � 
 يف املائة من دخل     ١٠٠ويبلغ مقدار االستحقاق    . املؤمَّـن علـيه من العمل بسبب أحد خماطر العمل         

 . أسبوعا٥٢ًعجز ويستمر ملدة أقصاها العامل يف تاريخ احلادث؛ ويبدأ الدفع يف اليوم األول من ال

ُيدفع هذا االستحقاق النقدي كبديل عن الدخل عندما ال يستطيع          . االسـتحقاقات العامة عن املرض     � 
 يف  ٦٠ويبلغ مقدار االستحقاق    . الشخص املؤمَّن عليه العمل بسبب حادث أو مرض ال يتصل بالعمل          

مني؛ ويبدأ الدفع يف اليوم الرابع بعد بداية العجز ويستمر          املائة من دخل آخر أيام املسامهة يف خمطط التأ        
وميكن بناًء على شهادة طبية استمرار الدفع لفترة أخرى ال تزيد عن            .  أسبوعاً ٥٢تزيد عن    لفـترة ال  

 . أسبوعا٢٦ً

ُيدفـع هذا االستحقاق النقدي كبديل عن الدخل للمرأة املؤمَّن عليها اليت ال             . اسـتحقاقات األمومـة    � 
ـ   يف املائة من دخلها يف اليوم       ١٠٠ويبلغ مقدار االستحقاق    . تطيع أن تواصـل العمل بسبب احلمل      تس

 يوماً بعده وكان جيب على املرأة أن تستريح خالل          ٤٢ يوماً تسبق الوضع و    ٤٢األخري من مسامهتها ملدة     
تغطية بني الفترة   ويف حالة وجود أيام ال ختضع لل      . هـذه الفـترة بـناًء على مشورة طبية وحبكم القانون          

 . يف املائة من أجر يوم املسامهة٦٠السابقة للوضع والالحقة لـه يكون االستحقاق املدفوع بنسبة 

 ويفضَّل أن يكون أحد أقرباء      -ُيدفع هذا االستحقاق النقدي للشخص      . مـنحة مصـروفات الدفن     � 
وتتألف هذه  . تورة مصروفات الدفن   بعد تقدمي شهادة وفاة وأصل فا      -املؤمَّـن عليه أو املتقاعد املتوىف       

لألجر األدىن العام املعمول به يف منطقة       )  يوماً ٣٠: الشهر التجاري (املـنحة من ضعف املبلغ الشهري       
 .العاصمة االحتادية يف وقت الوفاة

 ضعف األجر اليومي األدىن العام املعمول       ٣٠يعادل هذا االستحقاق املادي     . إعانة مصروفات الزواج   � 
وُيدفع املبلغ يف احلساب الفردي لنفس الشخص املؤمَّن عليه املعين من . منطقة العاصمة االحتاديةبـه يف    
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 ١٥٠احلصـة االجتماعـية اليت تعتمدها احلكومة االحتادية شريطة أن يكون الشخص قد جتمَّع لديه                
م والشيخوخة يوم أسـبوعاً من املسامهة يف خمطط التأمني على التقاعد والتوقُّف عن العمل يف سن متقدِّ       

االحـتفال بالزواج وشريطة تقدمي إثبات موثَّق بوفاة الشخص املسجَّل لدى املؤسسة كزوج أو تقدمي               
وال . شـهادة طالق، إذا اقتضى األمر، ومل يكن قد سبق تسجيل شريك الزوجية لدى املؤسسة كزوج     

 احلصول على هذا    ميكـن دفـع هـذا االسـتحقاق سوى مرة واحدة وال حيق للشخص املؤمَّن عليه               
 .االستحقاق يف حالة أي زواج الحق

 :٢٠٠٣ و١٩٩٨وكانت مدفوعات االستحقاقات النقدية تسري يف االجتاهات املوضَّحة أدناه يف الفترة بني  -٣٢٨

 ٢٠٠٣ - ١٩٩٨عدد املتقاعدين واملدفوعات اإلمجالية، 
 املتقاعدون • ١ ٧٣٤ ٩٤٥ العجز • ٣٢٥ ١٥٢
١ ٧٩٧ ٠١٦  ٣٢٤ ٨٢٩  
١ ٨٦١ ٠٥٨  ٣٢٥ ٧٠٨  
١ ٩٥٠ ٩٠٩  ٣٣٠ ٧٧٥  
٢ ٠٣٤ ١٨٨  ٣٣١ ٦٢٦  
٢ ١٣٣ ٥٣٢  ٣٣٤ ٥٥١  
 خماطر العمل • ٢٨١ ٧٨١ الترمُّل • ٣٩٠ ٩١١
٢٨٦ ٢١٢  ٤٠٩ ٥٨٦  
٢٩٢ ٥٤٨  ٤٢٧ ٦٩٤  
٣٠١ ٤١٠  ٤٤٩ ٦٥٧  
٣٠٨ ٢١٧  ٤٧٠ ٦٠٤  
٣١٨ ٤٦٥  ٤٩٤ ٠٨٦  
 العجز الدائم • ٢١٠ ٨٦٢ األيتام • ١٠٣ ٨٩٠
٢١٦ ٤٧٨  ٩٧ ١٤٦  
٢٢٤ ٦٤٤  ٨٨ ٥٧٦  
٢٣٤ ٦٤٥  ٨٢ ٣٢٢  
٢٤٢ ٤٣٩  ٧٨ ٢٤١  
٢٥٣ ٠٦٤  ٧٩ ٢٦٨  
 الترمُّل  • ٣٣ ٨٨٢ اآلباء • ٢٠ ٧٠٠
٣٤ ٨٢٢  ٢١ ٦٩١  
٣٥ ٦٤٢  ٢٢ ٦٤٤  
٣٦ ٥٧٩  ٢٣ ٨٨٤  
٣٧ ٢٣١  ٢٥ ٠٥١  
٣٧ ٩٧١  ٢٦ ٩٧٥  
 األيتام • ٢٤ ٦٠٣ شيخوخةالتقاعد والتوقُّف عن العمل يف سن متقدِّم وال • ٦١٢ ٥١١
٢٢ ٣٩٩  ٦٥٧ ٥٥٢  
١٩ ٦٧٢  ٧٠٣ ٨٨٨  
١٧ ٤٠٢  ٧٦٢ ٨٦١  
١٥ ٧١٩  ٨٢٠ ٤٤٩  
١٤ ٥٤٦  ٨٨٠ ١٨٧  
 اآلباء • ١٢ ٤٣٤ التوقُّف عن العمل • ٤١٢ ٨٤٧
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 ٢٠٠٣ - ١٩٩٨عدد املتقاعدين واملدفوعات اإلمجالية، 
١٢ ٥١٣  ٤٥٠ ٥٥٠  
١٢ ٥٩٠  ٤٨٩ ٩٩١  
١٢ ٧٨٤  ٥٣٨ ٨٥٥  
١٢ ٨٢٨  ٥٨٧ ٤٥٧  
١٢ ٨٨٤  ٦٣٨ ٢٩٨  
 التأمني على العجز واحلياة • ٨٤٠ ٦٥٣ خوخةالشي • ١٩٩ ٦٦٤
٨٥٣ ٦٢٢  ٢٠٧ ٠٠٢  
٨٦٤ ٦٦٢  ٢١٣ ٨٩٧  
٨٨٦ ٦٣٨  ٢٢٤ ٠٠٦  
٩٠٥ ٥٢٢  ٢٣٢ ٩٩٢  
٩٣٤ ٨٨٠  ٢٤١ ٨٨٩  
 املدفوعات اإلمجالية • ١١ ٥٢٨
١١ ١٠١  
١١ ٠١٢  
٩ ٨٩١  
٨ ٨٣٠  
٨ ٤٨٨  

 .الستحقاقات املاليةاملؤسسة املكسيكية للضمان االجتماعي، تنسيق ا :املصدر
 .أرقام أوَّلية )١(

 ٢٠٠٣ - ١٩٩٨االستحقاقات واملساعدات، 
 االستحقاقات املرض العام

 احلاالت • ٤ ٨٧٨ ٠٩٥ احلاالت • ٣ ٣٤٣ ٢٦٤
٥ ٠٥٣ ٦٧٦  ٣ ٥٢٦ ٩٨١  
٥ ١٨٩ ٠٥٣  ٣ ٦٤٧ ١٤٨  
٤ ٨٦٧ ٢٨٠  ٣ ٣٤٣ ٩٠٨  
٤ ٦٢٠ ٤٦٣  ٣ ١٧٣ ٠٦٩  
٤ ٤١٧ ٨٨٤  ٣ ٠٨٤ ٤١٩  
 األيام • ٤٩ ٣٧٥ ٧٨١ األيام • ٢٦ ٠٢١ ٤٦٧
٥١ ٥٢٩ ١٨٢  ٢٧ ٦٢٤ ١١٩  
٥٣ ٧٦٣ ٠١٢  ٢٨ ٧٣٤ ٥٣٩  
٥١ ٦٩٠ ٧٣٨  ٢٦ ٧٤٢ ٨٧٨  
٤٩ ٧٧٩ ١٤١  ٢٥ ٥٦٩ ٤٧٤  
٤٧ ٠٠٤ ٩٥٠  ٢٣ ٩٦٧ ٦٦٣  

 أخطار العمل األمومة
 احلاالت • ١ ١٤٨ ٢٦٣ احلاالت • ٣٨٦ ٥٦٨
١ ١٢١ ٢٤١  ٤٠٥ ٤٥٤  
١ ١٠٧ ٥٩٩  ٤٣٤ ٣٠٦  
١ ٠٧٧ ٠٦٣  ٤٤٦ ٣٠٩  
١ ٠٠٦ ٣٨٩  ٤٤١ ٠٠٥  
٨٩٩ ٤٩٩  ٤٣٣ ٩٦٦  
 األيام • ٩ ٣٨٧ ٣٤١ األيام • ١٣ ٩٦٦ ٩٧٣
٩ ٢٤٠ ٦٩٤  ١٤ ٦٦٤ ٣٦٩  
٩ ١٠٩ ٦٧٤  ١٥ ٩١٨ ٧٩٩  
٨ ٥٧١ ٢٠٤  ١٦ ٣٧٦ ٦٥٦  
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 ٢٠٠٣ - ١٩٩٨االستحقاقات واملساعدات، 
 االستحقاقات املرض العام

٧ ٨٧٢ ٤١٦  ١٦ ٣٣٧ ٢٥١  
٦ ٩٧٦ ٩٧٣  ١٦ ٠٦٠ ٣١٥  

  مصروفات الدفناملساعدة يف املساعدة يف مصروفات الزواج
٤٦ ٧٩٨  ٧٥  
٤٨ ٢٢٦  ٥٣ ٥٧٩  
٥٠ ١٦٦  ٦٠ ٠٧٣  
٥١ ٠٦٦  ٦٤ ١٩١  
٤٩ ٢٢٦  ٥٨ ٥٠٥  
٥٥ ٣٢٢  ٦٤ ٢٠٣  

 .املؤسسة املكسيكية للضمان االجتماعي، تنسيق االستحقاقات املالية :املصدر

 .أرقام أوَّلية )١(

 ٢١اعي املنشورة يف اجلريدة الرمسية لالحتاد يومي        وبعـد اإلصـالحات واإلضافات يف قانون الضمان االجتم         -٣٢٩
 : مت منح الزيادات التالية يف املعاشات مبوجب القانون٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢٠ و١٩٩٦نوفمرب /تشرين الثاين

يونيه / حزيران ٣٠زيـادة وتعديل بارامترات حتديث املعاشات املمنوحة مبوجب القانون الساري حىت             � 
نون املعمول به اآلن، أي املوافقة على بارامترات زيادة املعاش يف النظامني حىت ميكن               إىل القـا   ١٩٩٧

 .حتديث مجيع املعاشات متشياً مع الرقم القياسي الوطين ألسعار املستهلك

 واملعاش احملدَّد   ١٩٧٣زيادة يف املعاشات الدنيا املستحقة مبوجب النظامني، أي املعاش احملدَّد يف قانون              � 
لقـانون املعمول به حاليا، ألقل اجملموعات رعاية من بني املتقاعدين يف النظامني، مثل األشخاص               يف ا 

 أو أقل واأليتام الذين فقدوا    ١٨ سنة واألرامل الذين لديهم أطفال من سن         ٧٠الذيـن يزيد سنهم عن      
 .األبوين أو األيتام الذين يعانون من عاهات تؤهلهم للحصول على معاش

 يف املائة   ١٠٠ يف املائة إىل     ٩٠كل معاشات األرامل البالغة أقل من ضعف األجر األدىن من           زيـادة يف     � 
 .استجابة للمطالب امللحَّة من اجملتمع) وكل ذلك على حساب احلكومة االحتادية(

اية ويف موضـوع مراكـز الرعاية اليومية املذكورة أعاله تشمل خدمات رعاية األطفال النظافة والغذاء والرع                -٣٣٠
 .الصحية والتعليم والترفيه

وميكـن توفـري الرعاية اليومية يف ورديات صباحية ومسائية؛ وميكن قبول أطفال املرأة العاملة ليالً يف إحدى                   -٣٣١
 للعامالت يف وردية ليلية     ٢٠٠١وتسمح التعديالت اليت أُدخلت يف قانون الضمان االجتماعي يف          . هـاتني الورديـتني   
 .فادة من حقها يف استعمال مراكز الرعاية اليوميةبفرص متزايدة لالست

وقـد أُقيمت منشآت خاصة لتوفري خدمات الرعاية اليومية يف أماكن قريبة من مراكز العمل واملناطق السكنية                  -٣٣٢
 .ويف األماكن اليت جيري فيها تطبيق املخطط اإللزامي

 وحدة وزادت السعة املتوفِّرة     ٤٢٠ومية بواقع    زاد عدد مراكز الرعاية الي     ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠ويف الفـترة بـني       -٣٣٣
 . يف املائة على التوايل٧٦ يف املائة و٤٧ وهي زيادات متثِّل - مكاناً ٧٨ ٦٧٣مبقدار 
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 ٢٠٠٣-٢٠٠٠عدد مراكز الرعاية اليومية التابعة للمؤسسة املكسيكية للضمان االجتماعي والسعة املتوفرة، 

 السنة البند العدد
 الوحدات ٨٩٩
 )األماكن(الطاقة املتوفِّرة  ١٠٣ ٢٩٩

٢٠٠٠ 

 الوحدات ١ ١٧٥
 )األماكن(الطاقة املتوفِّرة  ١٤٠ ٧٦١

٢٠٠١ 

 الوحدات ١ ١٦٣
 )األماكن(الطاقة املتوفِّرة  ١٤٠ ٢٧٠

٢٠٠٢ 

 الوحدات ١ ٣١٩
 )األماكن(الطاقة املتوفِّرة  ١٨١ ٩٧٢

٢٠٠٣ 

٤٢٠ 
٧٨ ٦٧٣ 

 ٢٠٠٣ و٢٠٠٠الفرق بني 

 .٢٠٠٤الوكالة املكسيكية للضمان االجتماعي، وكالة تنسيق مراكز الرعاية اليومية،  :املصدر

ويـتم متويل مراكز الرعاية اليومية من أقساط استعمال مراكز من هذا النوع ومن االستحقاقات االجتماعية؛                 -٣٣٤
 .ل املراكز أم الويقوم أصحاب العمل بدفع هذه األقساط بالكامل سواء كان لديهم عمال مؤهلون الستعما

 يف املائة من أجور املسامهة األساسية اليت حتدِّدها املؤسسة املكسيكية           ١وتـبلغ قـيمة القسـط هلذا املخطط          -٣٣٥
 . يف املائة من هذا القسط ملراكز الرعاية اليومية٨٠ويتم ختصيص . للضمان االجتماعي

 يف املائة من أقساط خمطط      ٢٠ أن يصل التمويل حىت      وفيما يتعلق مبصدر متويل االستحقاقات االجتماعية ميكن       -٣٣٦
 .مراكز الرعاية اليومية

وتسـتحق بعض دورات الدراسة املتاحة اهتماماً خاصاً بسبب ارتفاع مستوى الطلب عليها داخل جمموعات                -٣٣٧
ملراهقني ودورات  ومـن هذه الدورات اإلسعاف األوَّيل وحتسني الغذاء والصحة اجلنسية واإلجنابية بني ا            . املسـتعملني 

 شوان ورياضة األيروبك للحفاظ على الصحة اجلسدية والرقص االجتماعي والتجميل           - شي   -كاشيبول وألعاب تاي    
 .والصحة الشخصية واخلياطة وصناعة املالبس

ويـتم إيـالء اهتمام خاص يف ورش العمل لإلرشاد الغذائي ومنع اإلدمان وممارسة التمارين الرياضية للحفاظ                  -٣٣٨
 .وتركِّز احلمالت بالتحديد على التطعيم والصحة الشخصية. على الصحة والوقاية من األمراض واحلوادث

ومـن بني أنشطة الدعم واإلرشاد ميكن أن نذكر األسبوع الوطين للرفاه االجتماعي واألسبوع الثقايف الوطين                 -٣٣٩
 . وأيام الراحة الصحيةواألسبوع الوطين للرياضة والتدريبات الرياضية واإلجازات الصحية

وهـذا الـتدابري موجَّهة إىل كل اجملموعات املختلفة وهلا غطاء تأميين يف األشهر الستة األخرية كما ميكن أن                    -٣٤٠
 :يتضح من املؤشرات الواردة يف اجلدول التايل
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 ٢٠٠٣-١٩٩٨أعداد األشخاص املستفيدين من التعليم يف مراكز رعاية الصحة الشخصية، 

 املؤشرات ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ )١(٢٠٠٣

٦٣٥,٤ ٦٦٢,٢ ٧٢١,١ ٧٤٦,٨ ٦١٠,٤ ٤٣٦,١ 

أعـداد األشخاص احلاصلني على استحقاقات      
 )باآلالف(اجتماعية 

٢٤٦,٢ ٣٥٩,٧ ٤٨٧,٢ ٥١١,٤ ٤٠٦,٤ ٣٠٢,٦ 

أعداد األشخاص احلاصلني على التعليم يف      
 )باآلالف(الرعاية الصحية الشخصية 

٣٨,٨ ٥٤,٣ ٦٧,٦ ٦٨,٥ ٦٦,٦ ٦٩,٤ 

نسـبة األشـخاص احلاصلني على التعليم يف        
 الرعاية الصحية الشخصية

 .٢٠٠٤املؤسسة املكسيكية للضمان االجتماعي، تنسيق االستحقاقات املالية،  :املصدر

 .أرقام أوَّلية )١(

دمان وعلى التعليم ويف إطـار االستحقاقات االجتماعية اختذت تدابري لصاحل املراهقني تركِّز على الوقاية من اإل           -٣٤١
وتشمل التدابري املتخذة دورات دراسية وحمادثات ومحالت وعي وأنشطة . يف موضـوعات الصـحة اجلنسية واإلجنابية   

 اليت أنشئت يف خمتلف "الرعاية للمراهقني "ومـن هذه التدابري ينبغي أن ُيذكَر بصفة خاصة وحدات           . دعـم وإرشـاد   
للضمان االجتماعي؛ وتعرض هذه الوحدات خدمات استشارية وتنظِّم ورش         الوحدات التشغيلية للمؤسسة املكسيكية     

 .عمل للمراهقني

وقد حصل هذا النشاط على قبول واسع       . "املراهقني) ماراثون(التثقيف اجلنسي واإلجنايب لسباق     "وهناك أيضاً    -٣٤٢
 .موعة كبرية من املعارف للمشاركنيبني هذه اجملموعة نظراً ألنه جيري بطريقة املنافسة ويثري االهتمام ويقدِّم جم

  شخصـاً من الذين حضروا األنشطة اجلارية       ١ ٢١٧ ٥٦٥ مت تسـجيل     ٢٠٠٣ - ٢٠٠١وأثـناء الفـترة      -٣٤٣
 .لصاحل املراهقني

وتسعى هذه األنشطة إىل تطوير     . ويتم إجراء األنشطة أيضاً لصاحل كبار السن وأصحاب املعاشات واملتقاعدين          -٣٤٤
 والنفسـية واحلركية واالجتماعية الثقافية بواسطة دورات وحمادثات ومحالت وعي وأنشطة دعم             وظـائفهم املعرفـية   

ويالَحظ بصفة خاصة االهتمام الذي أظهرته هذه اجملموعة بالرقص يف احلفالت ورياضة األيروبك كطريقة              . وإرشـاد 
 . العالجية وحتسني الغذاءللحفاظ على احلالة اجلسدية الصحية وصناعة اللعب والتزيني واألنشطة اجلسدية

 شخصاً يف األنشطة اجلارية     ٣٥٤ ٧٧٨ مت تسجيل متوسط حضور سنوي يبلغ        ٢٠٠٣-٢٠٠١ويف الفـترة     -٣٤٥
 .لصاحل كبار السن

واهلدف الرئيسي للرعاية للمعوَّقني هو إدخال ثقافة الوقاية واالهتمام الشامل مبشكلة اإلعاقة يف كل اجملموعات                -٣٤٦
 تنمية الوعي املؤسسي والتعليم ألغراض الوقاية وإدماج املعوَّقني يف احلياة         :  ثالثـة اجتاهـات    مـن خـالل محلـة يف      

 .االجتماعية واإلنتاجية
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 من أنشطة مثل املنتديات والدورات الدراسية       تنمية الوعي املؤسسي  ويـتألف تنفيذ خمتلف جوانب استراتيجية        -٣٤٧
 ينبغي أن نذكر    التعليم ألغراض الوقاية  ويف جمال   . رفيهية وأنشطة الدعم  واحملاضرات واحملادثات والدعوات واألنشطة الت    

هنا االكتشاف املبكِّر ملختلف أنواع اإلعاقة، وحمادثات املعلومات واالتفاقات املتعلقة بإمكانية الوصول إىل املعلومات؛              
صفة خاصة توفري األطراف الصناعية      ينبغي أن نذكر ب    إدماج املعوَّقني يف احلياة االجتماعية واإلنتاجية     وحتـت عـنوان     

 :واألجهزة اخلاصة مبرضى العظام

 طفـالً معوَّقاً يف مراكز الرعاية اليومية التابعة للمؤسسة املكسيكية           ٣ ٨٩٤وحـىت اآلن مت إدخـال        � 
 للضمان االجتماعي؛

 . جهازا١ً ٨٥٨وفيما يتعلق بتوفري األطراف الصناعية واألجهزة املشاهبة مت تقدمي  � 

 هبدف حتقيق التوازن يف نفقات      ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٥وينبغي أن نذكر إصدار قانون للضمان االجتماعي يف          -٣٤٨
املخطـط الوطين ملعاشات التقاعد للعاملني يف املؤسسة املكسيكية للضمان االجتماعي؛ ودخل القانون حيِّز التنفيذ يف                

 .٢٠٠٤أغسطس / آب١٢

قوق املكتسبة للعاملني الذين ال يزالون يف خدمة املؤسسة املكسيكية          ومبوجـب هذا اإلصالح تصبح مجيع احل       -٣٤٩
للضـمان االجتماعي موضع االحترام؛ ويف الوقت نفسه مت إدخال تقييد لكفالة عدم ربط املوارد اليت ينبغي استعماهلا                  

املني املقبلني يف لـتقدمي اسـتحقاقات الضـمان االجتماعي للمكسيكيني عموماً وأغراض دفع املعاشات التقاعدية للع            
صندوق الوفاء بااللتزامات العمالية ذات الطابع القانوين أو        "وستقوم املؤسسة بإدارة وتنظيم صندوق باسم       . املؤسسـة 
 .  لكفالة متتع العاملني فيها املعاشات التقاعدية عند تقاعدهم على أساس مدخراهتم"التعاقدي

 لةمؤسسة السالمة واخلدمات االجتماعية لعمال الدو

يـتعلق الطب الوقائي مبكافحة األمراض اليت ميكن الوقاية منها من خالل التطعيم؛ ومكافحة األمراض                � 
املـنقولة واكتشاف األمراض املزمنة واملتدهورة يف وقت مناسب؛ والتثقيف الصحي؛ وختطيط األسرة؛             

د الصحية للحفاظ على    ورعايـة األمومة والطفولة؛ وصحة األسنان، والغذاء والصحة العقلية؛ والقواع         
 .الصحة؛ وغري ذلك من أنشطة الطب الوقائي حسب احلاجة

:  حيق للعاملني واملتقاعدين احلصول على مزايا نقدية وعينية مثل         .الـتأمني عـلى املـرض واألمومة       � 
التشـخيص الطيب وعالج األسنان واجلراحة والعالج يف املستشفى واألدوية وإعادة التأهيل ملدة تصل              

 أسـبوعاً لنفس احلالة املرضية؛ أو احلصول بدالً من ذلك على العالج املستمر حىت الشفاء يف                 ٥٢إىل  
 .حالة املرضى املتقاعدين القادرين على احلركة

ويف حالـة العجـز بسبب املرض مينح العامل إجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف أجر وفقاً                     
 أسبوعاً يسمح   ٥٢وإذا استمر العجز بعد     . دولة مـن القانون االحتادي بشأن عمال ال       ١١١لـلمادة   

 أسبوعاً تقوم أثناءها مؤسسة السالمة واخلدمات    ٥٢للعـامل بإجـازة بـدون أجر لفترة إضافية تبلغ           
ويظل أفراد األسرة املعالني    .  يف املائة من األجر األساسي     ٥٠االجتماعية لعمال الدولة بدفع بدل يعادل       

 .دمات الرعاية الصحية يف هذه الفترةللعامل أو املتقاعد يتمتعون خب
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: ونسبة املسامهات املستحقة الدفع ملخططات التأمني على املرض واألمومة والطب الوقائي هي               
 يف املائة من نفس املعاش      ٤ يف املائـة مستحقة الدفع من املؤسسة على املعاش الذي يتلقاه املتقاعد و             ٤

 .يدفعها الكيان أو اهليئة املعنية

. خماطر العمل هي حوادث أو أمراض يتعرض هلا العامل أثناء عمله أو بسببه            . لتأمني على خماطر العمل   ا � 
وتشمل هذه املخاطر إصابات األعضاء أو االضطرابات الوظيفية الفورية أو املتأخرة، أو الوفاة املفاجئة              

 .أثناء أداء العمل أو بسببه

ليت تقع يف الطريق بني املنـزل ومكان العمل        ويدخـل حتـت هـذا العنوان أيضاً احلوادث ا             
 .واألمراض اليت تعزى إىل العمل

خمطط التأمني الذي يشمل التقاعد بسبب السن أو طول اخلدمة أو توقف عن العمل بسبب العجز                 � 
تلتزم مؤسسة السالمة واخلدمات    . أو الوفـاة أو الـتوقف عن العمل يف سن متقدِّم واملنح اإلمجالية            

ـ  ية لعمـال الدولـة بدفع معاشات تقاعدية خالل تسعني يوماً من استالم الطلب مصحوباً               االجتماع
 يف املائة من املعاش     ١٠٠ويف حالة اإلخفاق يف ذلك جيب على املؤسسة أن تدفع           . بالوثـائق الالزمـة   

 .الذي كان يرجح أن حيصل عليه مقدِّم الطلب

 أو طول اخلدمة ومعاشاً عن العجز وإذا كـان العـامل يسـتحق معاش تقاعد ألسباب السن              
 .الناشئ عن ظروف ال تتصل بالعمل فإنه حيصل على أحد هذين االستحقاقني بناًء على اختياره

 يف املائة من األجر األساسي،      ١٠٠وال جيـوز أن يـبلغ جمموع مقدار املعاشات املدفوعة عن                
 .باستثناء املعاشات املمنوحة بسبب خماطر العمل

د مـبالغ املعاشات سنوياً حسب الزيادة يف الرقم القياسي الوطين ألسعار املستهلك يف              وتـزدا     
 . العام املاضي

وحيـق للمتقاعدين وأصحاب املعاشات احلصول على عالوة سنوية تعادل عدد أيام العالوات                 
 .املمنوحة للعمال يف اخلدمة على أساس املبلغ اليومي للمعاش

 سنة من اخلدمة أو أكثر وللمرأة العاملة اليت استكملت          ٣٠الذي استكمل   وحيق للعامل الرجل        
 سـنة من اخلدمة أو أكثر، وسامهوا يف املؤسسة يف نفس العدد من السنوات، احلصول على معاش                  ٢٥

ويتم منح معاشات التقاعد املبكر على أساس السن أو طول اخلدمة           . تقـاعدي، بغض النظر عن السن     
 سنة من اخلدمة واملسامهة املدفوعة يف املؤسسة عن         ١٥ سنة ومل يستكملوا     ٥٥ سن   للعمال الذين بلغوا  

؛ ويتراوح  ٢٩ و ١٥ويتوقف مقدار املعاش على عدد سنوات اخلدمة، الذي يتراوح بني           . نفـس الفترة  
 . يف املائة من املعاش الكامل٩٥ يف املائة و٥٠مقدار املعاش نفسه بني 
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بإعاقة جسدية أو ذهنية ألسباب ال تتصل بعملهم أو وظائفهم          وحيـق للعمال الذين يصابون          
ويكون .  سنة على األقل   ١٥احلصول على معاش العجز إذا كانوا قد دفعوا مسامهات يف املؤسسة ملدة             
 .مقدار املعاش مساوياً ملعاش التقاعد املبكر ألسباب السن أو طول اخلدمة

وينشأ . و آباء الشخص املتويف احلصول على معاشات      وحيق أيضاً ألطراف املعاشرة أو األيتام أ          
هـذا االسـتحقاق إذا كانت وفاة العامل ترجع إىل سبب ال يتصل باخلدمة وبغض النظر عن السن،                  

 سنة، أو إذا كان     ١٥شـريطة أن يكون العامل أو العاملة قد دفعا مسامهات يف املؤسسة ملدة أكثر من                
وينطبق ما سبق   . ع مسامهات ملدة عشر سنوات على األقل       سنة وقت الوفاة ودف    ٦٠العـامل قـد بلغ      

أيضـاً على األشخاص الذين حيصلون على تقاعد عادي واألشخاص الذين حيصلون على تقاعد مبكر               
 .ألسباب السن أو طول اخلدمة واألشخاص الذين يتعطلون عن العمل يف سن متقدِّم وللعجزة

عامل أو املتقاعد احلصول عند وفاته على معاش يعادل         ويستحق األفراد املعالون املعترف هبم لل         
 . يف املائة من األجر األساسي١٠٠

 سنة وأكثر ويتقاعد برغبته أو جيد نفسه عاطالً عن العمل ويكون            ٦٠وحيق للعامل الذي يبلغ         
قد ساهم يف املؤسسة لفترة عشر سنوات على األقل احلصول على معاش بسبب التوقف عن العمل يف                 

 ١٠ يف املائة مع     ٥٠ و ٤٠وحيسب املعاش كنسبة مئوية من األجر األساسي ويتراوح بني          .  مبكر سـن 
 . سنة٦٥ و٦٠سنوات من اخلدمة ويستحق الدفع بني سن 

والعمال الذين ال حيق هلم احلصول على معاش بسبب التقاعد القانوين أو التقاعد املبكر بسبب                   
ن متقدِّم أو العجز أو الذين توقفوا عن العمل بصفة دائمة           السـن أو طـول اخلدمـة أو البطالة يف س          

ويتألف مبلغ هذه املدفوعات من جمموع املسامهة اليت دفعها العامل          . احلصـول على مدفوعات إمجالية    
 ٩-٥ يوماً إذا كان قد استكمل       ٤٥للمؤسسـة باإلضافة إىل مبلغ يعادل األجر األساسي النهائي ملدة           

 يوماً من األجر األساسي النهائي إذا       ٩٠موع مبلغ املسامهة باإلضافة إىل      سـنوات مـن اخلدمة، أو جم      
ويدفع هذا املبلغ اإلمجايل لورثة العامل إذا توىف بدون         .  سنة من اخلدمة   ١٤-٩كـان قـد اسـتكمل       

 . احلصول على استحقاقات املعاش املذكورة

ة األطفال إىل توفري خدمات ألطفال تسعى مراكز رفاه وتنمي. خدمـات الرعاية لرفاه وتنمية األطفال      � 
بني سن  ) أو لألرامل أو لألشخاص املطلقني ذوي السلطة األبوية       (األمهـات العامالت واآلباء العاملني      

.  يومـاً وسـت سـنوات يف مواقع حتددها مؤسسة السالمة واخلدمات االجتماعية لعمال الدولة               ٦٠
الكاملة لألوالد والبنات من خالل خدمات صحية       وجتـري يف هـذه املراكز متابعة التنمية املتناغمة و         

ومتكِّن هذه اخلدمات األمهات العامالت من تطوير       . ونفسـية واجتماعـية وغذائـية وتعليمية داعمة       
 .مواقعهم يف العمل وزيادة دخل األسرة

 تتمثل اخلدمات واالستحقاقات اليت يواصل      .اخلدمـات الشـاملة للمتقاعدين وأصحاب املعاشات       � 
ل املـتقاعدون التمتع هبا مبوجب القانون املتعلق مبؤسسة السالمة واخلدمات االجتماعية لعمال             العمـا 
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 املتاجر؛) د(العالوات السنوية؛   ) ج(اخلدمـات الطبـية؛     ) ب(املعـاش،   ) أ: (الدولـة فـيما يـلي     
 الرياضة؛  )ح(التأمني االجتماعي املتعدد؛    ) ز(اخلدمات االجتماعية والثقافية؛    ) و(املستوصـفات؛   ) ه  (
 يف املبلغ اليومي ١٢٠(مصروفات الدفن ) ي(االئـتمانات قصـرية األجـل ومتوسـطة األجل         ) ط(

؛ األسعار املخفَّضة يف    ) أيام ٦ أو   ٥(املدفوعات املقدمة بشأن تعديل التقومي السنوي       ) ك(؛  )لـلمعاش 
 .األنشطة الفنية) م(حمالت املؤسسة؛ 

يتم عرض الوحدات السكنية     .فضة التكلفة التابعة للمؤسسة   تـأجري أو بيع الوحدات اإلسكانية منخ       � 
 يف املائة من قيمة املسكن اليت حتددها       ٨٥لإلجيـار مع خيار الشراء؛ ويتم توفري االئتمانات حبد أقصى يصل إىل             

 .املؤسسة املصرفية؛ إال إذا عرض املشتري على املؤسسة ضمانات إضافية أخرى تكفي لتغطية الفرق

 تقوم املؤسسة من خالل صندوق اإلسكان التابع هلا .عقاريـة ومتويـل اإلسكان عموماً     القـروض ال   � 
بتشـغيل نظـام متويلي ميكِّن العمال من احلصول على ائتمانات رخيصة مببالغ كافية لشراء أو بناء أو                  
إصـالح أو توسيع أو ترميم مساكنهم أو لدفع ضرائب نقل امللكية ومصروفات التسجيل وغريها من                

 . يون املتكبَّدة يف هذا الصددالد

 يستطيع العمال وأصحاب املعاشات املشتركون يف املؤسسة احلصول على          .القـروض متوسطة األجل    � 
ائتمانات لشراء السلع االستهالكية املعمرِّة املعروضة يف مراكز التسوق واملتاجر اخلاصة باملؤسسة مببلغ             

 فترة من أسبوعني    ١٢٠على فترات تصل إىل     ) ريكي دوالر أم  ٤٠٠قرابة  ( بيزو   ٤ ٧٠٢,٩٠يصل إىل   
 . يف املائة على املبلغ املتبقي٩>كحد أقصى، وبسعر فائدة يبلغ 

يتم توفري االئتمان للعمال وأصحاب املعاشات لشراء السلع االستهالكية         . القـروض قصـرية األجل     � 
 بيزو  ٤ ٧٠٢,٩٠ مببلغ يصل إىل     املعمـرة املعروضة للبيع يف مراكز التسوق واملتاجر اخلاصة باملؤسسة         

 يف املائة   ٩> فترة كحد أقصى بسعر فائدة       ١٢٠لفترات أسبوعني تبلغ    )  دوالر أمريكي  ٤٠٠قـرابة   (
وهذه القروض قابلة للتجديد بشرط عدم وجود مبالغ متبقية؛ وبذلك ال يتم منح             . عـلى املبلغ املتبقي   

 .ةقروض جديدة من هذا النوع إال بعد دفع القروض السابق

تقوم املؤسسة  . خدمـات تسـاهم يف حتسني نوعية حياة املوظفني العموميني وأفراد أسرهم املعالني             � 
بالوفـاء باالحتياجات األساسية للعامل وأسرته من خالل توفري خدمات تساهم يف دعم األسرة ومحاية    

 ١٢٥و متجراً   ٢٦٤( وحدة   ٣٨٩القدرة الشرائية لألجور من خالل وحدات البيع اخلاصة هبا وعددها           
وخدمـات تسمح بالتوجُّه حنو أمناط غذائية رشيدة وصحية بقدر أكرب مثل بيع األغذية األساسية               ) صـيدلية 

 .والسلع االستهالكية للمنـزل والغذاء االقتصادي واملتوازن ومراكز السياحة وخدمات الدفن إخل

ء والنقل وخدمات السياحة الدولية      وتشمل املشورة واملعلومات وبيع وحدات اإليوا      .خدمات السياحة  � 
وتتوفر ائتمانات  . والـرحالت الدولـية؛ والدخول إىل احلدائق العامة واملسابح لألفراد أو اجملموعات           

السـياحة أيضـاً حسـب طول خدمة العامل املعين؛ وميكن استخدام هذه االئتمانات لشراء وحدات            
 .اب الوطنية والدوليةاإليواء والنقل الربي والبحري واجلوي وعلى سفن الرك
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وتتيح املؤسسة أنشطة يف هذا     . األنشـطة الثقافية وتشمل التدريب التقين وتشجيع الرياضة والترفيه         � 
. وتنظِّم املؤسسة األنشطة التالية   . اجملال هبدف تسهيل االندماج االجتماعي واألسري حلياة أكثر صحة        

ودروس تاي كوون دو والكراتية والشطرنج      الـيوجا ونــزهات السري والرياضة واأللعاب الرياضية         
وتسـلُّق اجلـبال ولعـبة الكـرة الطائرة وكرة القدم اجلماعية ومناضد لعبة كرة القدم وكرة السلة                  
والكاشـيبول وتـاي تشـي كوان والدومينو ورياضة األيروبك وأنشطة الترفيه الداخلية والرحالت              

ي يف مراكز رفاه وتنمية األطفال والرعاية الطبية        االستكشـافية والرياضـة للمعوَّقني والتدريب الرياض      
 .املوجَّهة ألغرض الرياضة

وتـتاح أنشـطة أخرى لالبتكار واإلنتاج أمام املتقاعدين وأصحاب املعاشات يف ورش العمل          
مـثل أعمـال اللحام وقص وحياكة املالبس وإصالح األجهزة الكهربائية املنـزلية وصناعة املكانس              

األراضـي وكذلـك حفالت الرقص يف اهلواء الطلق واألمسيات األدبية إىل جانب     وأدوات تنظـيف    
 والترفيه األسبوعي واأليام الثقافية والرياضية      "كونفيف"أنشـطة جتـري عمومـاً يف إطـار مشروع           

 .وخدمات النقل اجملانية واإليواء والوجبات والرحالت

سرة الباقني على قيد احلياة يتم توفري خدمات دفن         لتسهيل األعباء املالية على أفراد األ     . خدمات الدفن  � 
مـن نوعـية جيدة مثل نقل اجلثمان والتحنيط وخدمات الكنيسة وحرق اجلثث والدفن وبيع املقابر                

 .وأواين رماد اجلثث أو التوابيت وعربات نقل املوتى وسيارات نقل املشيِّعني

املكاتب والوكاالت بأن تدفع ملؤسسة السالمة      تلتزم مجيع   . )SAR(خمطَّط االدخار من أجل التقاعد       � 
واخلدمات االجتماعية لعمال الدولة مسامهات مالئمة ملخطط االدخار من أجل التقاعد من خالل فتح              

والغرض من هذا املخطط هو زيادة املوارد املتاحة للعامل عند تقاعده           . ودائـع نقدية لصاحل كل عامل     
 وهذه امليزة هي إضافة إىل امليزات املمنوحة مبوجب         .مـن خـالل فتح حساب مصريف شخصي بإمسه        

 يف املائة من أجر املسامهة      ٢ويتم دفع املسامهات كل شهرين؛ وتبلغ نسبة املسامهة         . قـانون املؤسسـة   
 .األساسي للعامل

 ٢٩الفقرة 

 للضمان االجتماعي    سجَّلت كلتا املؤسسة املكسيكية    ٢٠٠٤يوليه  /يناير إىل متوز  /أثناء الفترة من كانون الثاين     -٣٥٠
 ١٣٦ ٣٢٠,٦ومؤسسـة السالمة واخلدمات االجتماعية لعمال الدولة نفقات على الضمان االجتماعي بلغ جمموعها              

 . يف املائة باألرقام احلقيقية عن نفقات الفترة نفسها يف السنة السابقة٨,٦ أي بزيادة -مليون بيزو

 مليون بيزو نفقات تكبدهتا املؤسسة املكسيكية ١٠٤ ٧٧١,٦ يف املائة أو ٧٦,٨ومـن هـذا اجملمـوع كان        -٣٥١
 . يف املائة باألرقام احلقيقية عن الفترة املناظرة من السنة السابقة٠,٣وكان ذلك بزيادة : للضمان االجتماعي

 بلغت النفقات املربجمة ملؤسسة السالمة واخلدمات       ٢٠٠٤يوليه  / متوز -يناير  /ويف الفـترة مـن كانون الثاين       -٣٥٢
 يف املائة باألرقام احلقيقية عن الفترة املناظرة من         ١,٣ أي بزيادة    - مليون بيزو    ٣١ ٥٤٩جتماعـية لعمـال الدولة      اال

 .السنة السابقة
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 ١٣٢ ٥٤٨,٩وباألرقـام املقارنة عن كل سنة اخنفضت نفقات املؤسسة املكسيكية للضمان االجتماعي من               -٣٥٣
ومنذ أربع  ).  مليون بيزو  ١٧٧ ٥١٢,٥ (٢٠٠٣هذا العقد يف عام      بلغت ذروهتا يف     ١٠٤ ٧٧١,٦ملـيون بـيزو إىل      

 مليون بيزو؛ وبلغت    ٣٩ ٦٢٦,٧سـنوات أنفقت مؤسسة السالمة واخلدمات االجتماعية ملوظفي الدولة من جانبها            
 . مليون بيزو يف هذا العام٣١ ٥٤٩ولكنها اخنفضت إىل )  مليون بيزو٥٨ ٠٤٣,٣ (٢٠٠٣النفقات ذروهتا يف 

 ٣٠الفقرة 

وهلذه الغاية واستناداً   . كمـا ذكرنا تضطلع املؤسسة املكسيكية للضمان االجتماعي بتوفري الضمان االجتماعي           -٣٥٤
 اتفقت املؤسسة مع أصحاب العمل يف القطاع اخلاص         ١٩٩٧إىل إصـالح قـانون الضمان االجتماعي الذي طُبِّق يف           

 .على نظام االدخار من أجل املعاش التقاعدي للعمال

احلكومة املكسيكية والعامل   : وهذا النظام يتألف من فتح حساب شخصي يستقبل مسامهات من ثالثة مصادر            -٣٥٥
 .وصاحب العمل

 .وقد طُبِّق هذا التدبري هبدف تعزيز االدخار لفترة التقاعد وكفالة وجود معاش للعامل عند تقاعده -٣٥٦

 ٣١الفقرة 

 لعمال الدولة، من خالل برنامج الوقاية والرعاية الصحية، على          تعمـل مؤسسة السالمة واخلدمات االجتماعية      -٣٥٧
إدخال نساء السكان األصليني يف كل نطاق اخلدمات الصحية لتقليل مستويات الوفيات بفضل التدابري الوقائية وتدابري                

أواخاكا وشياباس  يف املكاتب اإلقليمية يف واليات "التساند يف املعيشة"ومت توجـيه اهـتمام خاص لربنامج    . الـرعاية 
وسـان لويس بوتوسي وغواخنواتو وبويبال، مع التركيز بصفة خاصة على اكتشاف املخاطر اليت هتدد األمهات وإجراء                 

والسكان املستهدفون هم جمموعة    . وتشكِّل رعاية املرأة عنصراً حمورياً يف هذه االستراتيجية       . الفحـوص قـبل الوالدة    
ويعترب إصدار بطاقات صحية للمرأة تتضمَّن      . توجيه إعالة شاملة لصاحلهن    الالئي يتم    ٥٩ و ٢٠النسـاء بـني سـن       

معلومـات وإرشـادات بالـرعاية الصحية على قدر كبري من األمهية نظراً ألن ذلك ُيقَرِّب ما بني السكان من خالل                     
 .إعطائهم إحساساً باملسؤولية املشتركة جتاه الرعاية الصحية

 .ملة يف القطاع الرمسي على استحقاقات الضمان االجتماعيوحتصل مجيع اجملموعات العا -٣٥٨

 . يف املائة من السكان يف البلد٤٠وتوفِّر املؤسسة املكسيكية للضمان االجتماعي التغطية بنسبة  -٣٥٩

 ٣٢الفقرة 

تغيري كان ال . ومل حيدث سوى تغيريان يؤثران على احلق يف الضمان االجتماعي         . مت فعـالً تقدمي تقرير من قبل       -٣٦٠
من القانون  ) ١ (٢٤تعديل املادة   (األول هـو توسيع التغطية الطبية يف حالة املرض ليشمل الزوج املعال للمرأة العاملة               

وكان ذلك جناحاً   ). ٢٠٠٠مايو  / أيار ١٢اخلاص مبؤسسة السالمة واخلدمات االجتماعية لعمال الدولة، الذي طُبِّق يف           
ويتصل التغيري الثاين مببالغ    . كان يقتصر يف املاضي على الزوجة املعالة للعامل الرجل        للمرأة العاملة نظراً ألن ذلك احلق       

املعاشـات؛ فحـىت ذلـك الوقت كانت املعاشات تتحدَّد سنوياً على أساس حتركات األجر األدىن العام، يف حني أهنا        
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ومع ذلك  . ية أثناء السنة التقوميية   سـوف تستند من اآلن فصاعداً إىل حركة الرقم القياسي الوطين لألسعار االستهالك            
إذا اخنفـض هذا الرقم القياسي إىل ما دون األجر األساسي للعمال يف اخلدمة فإن مبالغ املعاشات سوف تزيد متشياً مع                

 ).٢٠٠١يونيه / حزيران١، اجلريدة الرمسية لالحتاد املنشور يف ٥٧تعديل املادة . (هذا األجر

 ٣٣الفقرة 

 واخلدمات االجتماعية لعمال الدولة عضو يف الرابطة الدولية للضمان االجتماعي التابعة ملؤمتر             مـنظمة السالمة   -٣٦١
الـبلدان األمريكية للضمان االجتماعي واملنظمة األيبريية األمريكية للضمان االجتماعي وهبذه الصفة تستفيد مما تتيحه               

 اتفاق  ٣٢وقد وقََّعت أيضاً على     . ة ودراسات أكادميية  هاتني املنظمتني من برامج وأحباث ومنشورات وبيانات إلكتروني       
أسبانيا وإكوادور وأملانيا وباراغواي واجلمهورية الدومينيكية وروسيا       ( بلداً   ١٥ضـمان اجـتماعي مع مؤسسات من        

د تشدِّ) وسويسرا وغواتيماال وفرنسا وكوبا وكوستاريكا والنمسا ونيكاراغوا وهندوراس والواليات املتحدة األمريكية          
 .على التعاون العلمي والتقين يف جماالت الصحة والطب

 ١٠  املادة -هاء 

  من املبادئ التوجيهية٣٥الفقرة 

األسـرة جمموعة من األشخاص يرتبطون معاً بعالقات تستند إىل األبوَّة أو صلة الدم أو القرابة أو القانون وهي       -٣٦٢
وهدفها هو التضامن والتكافل بني أعضائها لتحقيق       . زواج أو تبنِّي  عالقات مستمدة مما يعترف به القانون من مولد أو          

وهي أساس الوحدة املنـزلية اليت تستمد جذورها من الروابط بني الرجل واملرأة وتتسم بعالقة محيمة               . الصاحل املشترك 
ني ويشاركون مجيعاً يف عادات     دائمة وبالدعم املتبادل بني أفرادها أصوالً وفروعاً، سواء كانوا أفراداً طبيعيني أم سياسي            

وتضرب جذور اجملتمع والدولة يف األسرة حيث جيد األفراد يف كنفها أصوهلم وحيققون             . وأعراف وِقيم بطريقة مستقرة   
 .أعلى مستويات التنمية

 ٣٦الفقرة 

 .يصل الطفل إىل سن الرشد يف املكسيك عند سن الثامنة عشر -٣٦٣

 ٣٧الفقرة 

 .ان سن الرشد للدخول يف زواججيب أن يبلغ الطرف -٣٦٤

 وتدخل املرأة يف الزواج ١٦ من القانون املدين على أن الرجل قد يدخل يف الزواج يف سن   ١٨٤وتـنص املادة     -٣٦٥
  سنة ١٨، رهـناً مبوافقـة األبويـن؛ وهذه املوافقة غري ضرورية بعد أن يبلغ الطرفان سن الرشد وهو                   ١٤يف سـن    
 .يف املكسيك
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شـار إىل أن القانون املدين يتسم بطابع حملي؛ وبالتايل فإن كل والية احتادية حتدِّد لنفسها السن                 وينـبغي أن ي    -٣٦٦
 سنة ١٦وعلى سبيل املثال جيب أن يبلغ الطرفان سن . الـذي جيوز فيه للصغار الدخول يف الزواج رهناً مبوافقة األبوين          

 .يف منطقة العاصمة االحتادية

ملدين انتباه الرجال والنساء الراغبني يف الدخول يف عقد زواج إىل املعلومات السابقة             ويسترعى مكتب املسجِّل ا    -٣٦٧
 . ويقدِّم هلم النصيحة بشأهنا

. وال يوجد متييز على أساس حصول األسر على االستحقاقات املؤسسية من املصادر احلكومية أو غري احلكومية                -٣٦٨
 .فوحتظى األسرة املتسعة أصوالً وفروعاً باالعترا

والـنظام الوطـين للتنمية املتكاملة لألسرة هو املؤسسة الوطنية اليت تدير سياسات املساعدة االجتماعية العامة                 -٣٦٩
. هبـدف تعزيز التنمية املتكاملة لألسرة واجملتمع بالتنسيق مع أنظمة الواليات واألنظمة البلدية واهليئات العامة واخلاصة               

 ٥٠٠ نظاماً يف الواليات وقرابة      ٣٢ألسرة من هيئة مركزية تنسق أنشطة يف هذا اجملال و         ويتألف نظام التنمية املتكاملة ل    
 .  بلدية يف البلد٢ ٤١٤ نظام بلدي يف ١

ومن هذه الربامج برنامج احلماية     . ويـنفِّذ نظـام التنمية املتكاملة لألسرة عدداً من الربامج لتحقيق هذه الغاية             -٣٧٠
تخلي أو سوء املعاملة للبنات واألوالد واملراهقني الذين تواجه أسرهم مواقف مالية عسرية             املؤقتة للتدخل ملنع حاالت ال    

ويف ظل هذا   . بسـبب عدم توفر العمل أو االفتقار إىل املسكن أو دعم األسرة ومينعها من رعاية أطفاهلا بدرجة كافية                 
وجيري . ة لألسرة ويتلقى رعاية شاملة يف املركزالـربنامج يتم إدخال الطفل لإلقامة يف مركز من مراكز الرعاية املتكامل     

 .العمل على حتقيق التعايش مع األم أو األب أو يف األسرة يف ضوء متطلبات املركز املعين ومتطلبات أفراد األسرة

ج والـربامج الـيت تقـدِّم التعليم لألطفال والرعاية املنـزلية لكبار السن والرعاية اليومية ورعاية املرضى خار              -٣٧١
وهذه التدابري اجملتمعية تعزز احترام     . املستشـفى لكبار السن جتري هبدف تعزيز عالقات األسرة مع كبار السن عموماً            

 .الذات لدى كبار السن وحتتم الرعاية املقدمة إليهم يف إطار األسرة ومتنع هجر وإمهال كبار السن

 `١`)أ(٣٨الفقرة 

اعي لعمال الدولة املساعدة اخلاصة باحلمل واملساعدة اخلاصة بالرضاعة         توفِّر مؤسسة السالمة والضمان االجتم     -٣٧٢
واألغذيـة اإلضـافية وسـلة أمومة للعامالت وصاحبات املعاش وألزواج العمال أو املتقاعدين من الرجال وألطراف                 

د إذا كانت غري    ومتتد هذه االستحقاقات أيضاً إىل ابنة الرجل العامل أو املتقاع         . معاشـرة أٍي مـنهم حسب االقتضاء      
 . سنة وتعتمد على أبيها ماليا١٨ًمتزوجة وتقل عن 

فـتحظى املرأة املعالة اليت تغطيها املؤسسة باحلماية وحتصل على الرعاية يف حالة األمومة وفقاً ألحكام الفصل                  -٣٧٣
 .الرابع من فرع املرض واألمومة يف تشريع التأمني االجتماعي الساري



E/C.12/4/Add.16 
Page 94 

 

 `٢`)أ(٣٨الفقرة 

ـ  -٣٧٤ ، اجلزء ألف، القسم الرابع، من الدستور على أن املرأة احلامل ال تؤدي عمالً يتطلب جهداً                ١٢٣نص املادة   ت
وهي أيضاً مطالبة بأن تأخذ فترة راحة ملدة ستة أسابيع قبل التاريخ التقديري             . كـبرياً أو يشـكِّل خطراً على صحتها       

وأثناء فترة  . اظ بالعمل واحلقوق املكتسبة يف عالقة العمل      للوضـع وستة أسابيع بعد ذلك التاريخ بأجر كامل واالحتف         
 .  دقيقة مرتني يومياً إلرضاع أطفاهلا٣٠الرضاعة متنح فترة راحة خاصة ملدة 

، متشياً مع النص الدستوري، على أنه ال جيوز أثناء فترة احلمل أن             ١٧٠وينص قانون العمل االحتادي يف املادة        -٣٧٥
ويسمح هلا بإجازة ملدة ستة أسابيع      . ب جهداً كبرياً وميثِّل خطراً على صحتها من ناحية احلمل         تـؤدي املرأة عمالً يتطل    

 دقيقة مرتني يومياً إلرضاع ٣٠وأثناء فترة الرضاعة يسمح هلا بالتوقف عن العمل ملدة . قـبل الوضع وستة أسابيع بعده    
ة املرأة أو الطفل للخطر، إما أثناء احلمل أو أثناء           من نفس القانون على أنه إذا تعرضت صح        ١٦٦وتنص املادة   . أطفاهلا

الرضـاعة، فإهنا ال تعمل يف عمل غري صحي أو خطر وال تعمل يف الوردية الليلية يف الصناعة وال تعمل يف املؤسسات                      
 الـتجارية أو اخلدمـية بعد الساعة العاشرة مساًء وال تعمل يف عمل إضايف، وكل ذلك بدون أي خسارة يف األجر أو                     

 .املزايا أو احلقوق

ومتـنح مؤسسة السالمة الضمان االجتماعي لعمال الدولة املرأة العاملة إجازة مرضية أثناء مرضها على أساس                 -٣٧٦
 يوماً لغرض محاية األم والطفل قبل التاريخ التقرييب للوضع والغرض من األيام             ٣٠ يوماً تقوميياً منها     ٩٠األمومـة ملدة    

 .ية الطفلالستني الباقية هو رعا

 مـن قـانون الضمان االجتماعي على هذه احلالة يف ظل نظام املؤسسة املكسيكية للضمان                ١٠١وتـنص املـادة      -٣٧٧
 يف  ١٠٠ن عليها أثناء احلمل وبعد الوضع احلصول على منحة مالية تساوي            حيق للمرأة املؤمَّ  ": االجـتماعي على النحو التايل    

 ." عليه ملدة إثنني وأربعني يوماً قبل الوالدة وإثنني وأربعني يوماً بعدهاأجر مسامهة يومي وحتصلاملائة من آخر 

 `٣`)أ(٣٨الفقرة 

متـنح املؤسسـة املكسيكية للضمان االجتماعي إعانة أمومة، وهي استحقاق نقدي يدفع للمرأة املؤمَّن عليها                 -٣٧٨
 يف املائة من آخر أجر مسامهة       ١٠٠ملبلغ  ويساوي هذا ا  . عندما ال تستطيع العمل بسبب احلمل وذلك بدالً من أجرها         

 يوماً بعدها، أي الفترة اليت تكون فيها مطالبة بالراحة ألسباب طبية        ٤٢ يوماً تسبق الوالدة و    ٤٢يومـي؛ ويدفع مقابل     
 يف  ٦٠وإذا مرت أية أيام بني هناية فترة ما قبل الوالدة والوضع الفعلي فإن هذه األيام تدفع مبعدل                  . وحبكـم القـانون   

 :وحتصل أيضاً على املزايا التالية. املائة من أجر املسامهة اليومي

 املساعدة املتصلة باحلمل؛ � 

 املساعدة العينية فيما يتصل بالرضاعة ملدة ستة أشهر؛ � 

 .جمموعة كاملة من مالبس وأغطية الطفل بعد مولده بقيمة حتددها اللجنة التقنية للمؤسسة � 
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لضمان االجتماعي لعمال الدولة فتعزز من جانبها الرضاعة واإلقامة املشتركة يف           أمـا مؤسسـة السـالمة وا       -٣٧٩
وتقدِّم مساعدة فيما يتصل بالرضاعة بوحداهتا الطبية بناًء على مشورة طبية إذا كانت املرأة غري قادرة،                . وحداهتا الطبية 

وتتألف هذه املساعدة   .  متواجدة ألسـباب جسمانية أو ألسباب تتصل بالعمل، على إرضاع طفلها أو إذا كانت غري             
 .من توفري ألبان صناعية ملدة ستة أشهر من تاريخ الوالدة

وتقـدِّم هـذه املؤسسـة لعمال الدولة أيضاً، من خالل مكاتبها الفرعية أو حداهتا الطبية، جمموعة كاملة من                    -٣٨٠
يضاً إصدار شهادة باسم الطفل تؤكد ويتم أ. مالبـس الطفـل تـتألف من مالبس وبنود إضافية للطفل املولود حديثاً      

 .حقوقه يف الرعاية الطبية

 .وهناك أيضاً تسهيالت سكنية لرفاه وتنمية األطفال -٣٨١

 `٤`)أ(٣٨الفقرة 

 .مل حيدث أي تغيري مع مرور الوقت يف هذه االستحقاقات اليت متنح وفقاً للقانون -٣٨٢

 ) ب(٣٨الفقرة 

جتماعي لعمال الدولة واملؤسسة املكسيكية للضمان االجتماعي األفراد        تغطـي مؤسسة السالمة والضمان اال      -٣٨٣
ومـع ذلك ففي الربامج القطاعية يتم إدراج السكان مجيعاً بالتنسيق مع املنظمات غري احلكومية؛ ويتم الوفاء     . املعـالني 

ثل الفتيات والنساء   م(باالحتـياجات الصـحية للسكان يف حاالت الفقر املدقع، وخاصة أكثر هذه اجملموعات ضعفاً               
، مع تركيز خاص على التعليم ألغراض الصحة هبدف تكوين عادات الوقاية للرعاية الصحية   )احلوامـل أو املرضـعات    

وتتعاون يف ذلك أيضاً الوكاالت     . الشخصـية داخل األسرة واجملتمع، تغطي عناصر التغذية والصحة والقواعد الصحية          
 .كاملة لألسرةالصحية يف البلد ونظام التنمية املت

وهتتم املؤسسة املكسيكية للضمان االجتماعي بالسكان املهمَّشني الذين ال حيصلون على استحقاقات ويعيشون              -٣٨٤
 . يف املائة من السكان، على النحو التايل٩,٥يف املناطق الريفية، مبا فيهم النساء، ونسبتهم 

تتألف خدمات أو استحقاقات ": اري حالياً على ما يلييـنص القسم الرابع من قانون الضمان االجتماعي الس        -٣٨٥
، والرعاية يف املستشفيات عند الالزم، بالطريقة        مـن األنشطة الصحية اجملتمعية والرعاية الطبية والصيدالنية        التضـامن 

 ٢١٥وينبغي أن نذكر بصفة خاصة أحكام املادة        ). من نفس القانون   ("٢١٧-٢١٥وبالشـروط احملدديـن يف املواد       
تنظم املؤسسة وتنشئ وتدير وحدات طبية لتوفري خدمات الضمان االجتماعي اليت           ": نـص اجلملـة األوىل منها هو      و

يقتصـر تقدميها لصاحل اجملموعات السكانية اليت تشكِّل، بسبب حالتها اخلاصة من التنمية داخل البلد، أعمدة التهميش                 
نهم هبذه الصفة لتلقي الضمان االجتماعي من اهليئة        يلذين يتم تعي  الكامل يف املناطق الريفية ودون احلضرية واحلضرية وا       

 ."...التنفيذية االحتادية

جيب أن ترعى املؤسسة السكان     ":  ألف هي األخرى عن احلسبان؛ ونصها      - ٢١٦وجيـب أال تغيـب املادة        -٣٨٦
ليت تكافح التهميش والفقر عندما      لدعم الربامج ا   -ثالثاً   ... :الذيـن ال حيصـلون على استحقاقات يف احلاالت التالية         

 . ويف هذه احلاالت تقدِّم احلكومة االحتادية االئتمانات الالزمة "...تتطلب ذلك السلطة التنفيذية االحتادية 
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 )أ(٣٩الفقرة 

 سنة وينظم عمل األحداث فوق هذا السن عندما         ١٤حيظر قانون العمل االحتادي تشغيل األحداث حتت سن          -٣٨٧
 من اللوائح االحتادية للسالمة والقواعد      ١٥٤وحتدِّد املادة   . م شخصـياً وخيضعون لصاحب عمل     يقدمـون خدمـاهت   

 . فيها١٦ و١٤الصحية وبيئة العمل املهام اخلطرة وغري الصحية اليت ال جيوز استخدام الصغار بني سن 

 )ب(٣٩الفقرة 

 ١٦ و ١٤مل االحتادي األحداث بني سن      وحيمي الدستور وقانون الع   . حيظر التشريع املكسيكي عمل األطفال     -٣٨٨
 .سنة من االستخدام يف أعمال خطرة

وقد قامت املؤسسة   . وحىت مع ذلك ترغم احلالة املالية العسرية لألسرة األحداث على الدخول يف سوق العمل              -٣٨٩
ة وطنية عن العمالة    الوطنـية لإلحصـاء واجلغرافيا واملعلوماتية ووزارة العمل واخلدمات االجتماعية بدراسة استقصائي           

  سنة يف  ١٧-١٤ سنة واملراهقني يف سن      ١٣ و ١٢أظهـرت معلومـات عـن مشـاركة األوالد والبـنات يف سن              
 .القوة العاملة

 سنة قد اجته إىل ١٣ أو ١٢وتوضـح نـتائج الدراسة االستقصائية أن معدل مشاركة األوالد والبنات يف سن           -٣٩٠
 ٢٠٠٣ يف املائة؛ وحبلول عام ١٧,١ كان املعدل الشامل ١٩٩٥ففي عام   . االخنفـاض أثـناء السنوات العشر األخرية      

 يف املائة   ٥,٣ يف املائة إىل     ٩,٩أما التغيُّر الذي لوحظ يف حالة الفتيات فكان من          .  يف املائة  ٨,٢اخنفض هذا املعدل إىل     
 . يف املائة١١,١ يف املائة إىل ٢٤,٤وبالنسبة لألوالد اخنفض من 

 )ج(٣٩الفقرة 

وعند .  يشاهد عمل األطفال على نطاق كبري يف املناطق الريفية- ومنها املكسيك -يف كـثري مـن الـبلدان       -٣٩١
دراسـة عمالـة األطفال يف الزراعة، باإلضافة إىل اخنفاض مستوى األجور واألوضاع االستغاللية، فإن علينا أن نفكر                  

اليت ينطوي عليها ملس املبيدات واملواد األخرى املستعملة يف أيضـاً يف ظاهرة اهلجرة داخل البلد وعرب احلدود واملخاطر    
ويف املناطق الريفية، جند أنه بينما يعمل األوالد والبنات يف بعض احلاالت يف أنشطة إنتاجية خطرية                . اإلنـتاج الزراعي  

 يف القطاعات تسـاهم يف إعاشـة األسرة يف بعض احلاالت فإهنم يشاركون يف حاالت كثرية أخرى يف أعمال إنتاجية                 
 .ويأيت معظم هؤالء األطفال من األسر الريفية الفقرية. التنافسية للزراعة التجارية للتصدير

ومن السمات املميزة لعمالة األطفال يف اخلدمة املنـزلية، وهو ما ينطبق أيضاً على كثري من األعمال األخرى                  -٣٩٢
ن باإلضافة إىل ذلك ينطوي عمل األطفال على عناصر من           الواضحة؛ ولك  "عدم الظهور "الـيت يؤديهـا األطفال، مسة       

فعدد البنات العامالت يف اخلدمة املنـزلية يزيد كثرياً عن عدد األوالد؛ وهذا            . الضـعف مقترنة باالختالفات اجلنسانية    
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هم من  عـامل مهم نظراً ألن األنشطة من هذا النوع أكثر مشقة واستهالكاً للوقت عن األنشطة األخرى عموماً، واأل                 
 .)١٦(ذلك أهنا تقلل من الوقت املخصص للتعليم

 ) د(٣٩الفقرة 

 :وتشمل هذه الصكوك ما يلي. توجد يف املكسيك عدة صكوك قانونية توفِّر احلماية لألحداث -٣٩٣

تقيم احلكومة االحتادية   ": ٤، الفقرة   ١٨الدسـتور السياسـي للواليـات املكسـيكية املتحدة، املادة            � 
مؤسسات خاصة للتعاون يف التعامل مع األحداث يف هذه اجملموعة، والتبين بديل            ات  وحكومات الوالي 
 األوالد أو البنات الذين ختلت عنهم أسرهتم يف أسرة قادرة على الوفاء باحتياجاهتم              بميكـن به استيعا   

 ".وال تستطيع املؤسسة أن تفي هبا متاماً

 البلدية التابعة لربنامج التنمية املتكاملة لألسرة        قامت وكاالت الواليات والوكاالت    .أوالد الشـوارع   � 
بتعزيز تدابري توفري الرعاية لألوالد والبنات يف الشارع من ناحية عددها وتغطيتها، لتسهيل وصوهلم إىل               
اجملموعة األساسية من الرعاية الصحية واخلدمات الترفيهية، واملشورة القانونية والنفسية وتوجيههم حنو            

خصصة، وكذلك توفري األموال لتمكينهم من البقاء يف املدرسة أو احلصول على التدريب يف              الرعاية املت 
 .أعمال أو مهارات حمدَّدة

 ويف إطار سياسة مشاركة املواطنني وإدماجهم قام برنامج التنمية املتكاملة لألسرة، بالتنسيق             ٢٠٠١يف   � 
عاية للبنات واألوالد واملراهقني يف الشارع، بتنظيم       مع املنظمات الرئيسية من اجملتمع املدين اليت تتيح الر        

 .`من الشوارع إىل احلياة`: وقاية ورعاية البنات واألوالد واملراهقني يف الشوارع"برنامج عنوانه 

وهـدف هـذا الربنامج هو تعزيز الترابط والتنسيق بني التدابري املتخذة يف القطاعات العامة واخلاصة                 � 
هرة أوالد الشوارع وأسرهم بغية توفري رعاية شاملة واستئصال املشكلة يف األجل  واالجتماعـية ملنع ظا   

 .املتوسط والطويل

 قام الربنامج بتعزيز وتقوية تشغيل هذا الربنامج الذي سعى إىل الوصول إىل نتيجة مشتركة               ٢٠٠٢ويف   � 
 ٥تمع املدين مبوجب     منظمة يف اجمل   ٨٢ومت توجيه هذا الدعم إىل      . جلهـود املؤسسـات واجملتمع املدين     

 فتاة  ١٥ ٢٤١ خمططاً لتوزيع األموال؛ واستفاد ما جمموعه        ٤٦ مشروعاً و  ٤٦بروتوكوالت حبثية وإىل    
 .وولداً ومراهقاً

ويف . وتتألف التدابري املتخذة مبوجب هذا الربنامج من الوقاية والرعاية وحتقيق العدالة والدراسة البحثية             � 
تراتيجيات موجَّهة لتعزيز األسر والوقاية من اإلدمان ومن احلمل املبكِّر     جمـال الوقايـة جيري توخي اس      

وتعزيـز تنمـية املهـارات بـني البنات واألوالد منذ سن مبكِّرة إىل جانب متويل األموال للدراسة                  
 .والتدريب

                                                      

 )١٦( "Hacia une Política de Erradicación del Trabajo Infantil en México"  بـرنامج التنمية املتكاملة 
 . اليونيسيف-لألسرة 
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  استمر تطوير األنشطة اليت تشكِّل     ٢٠٠٣ويف  .  فـتاة وولداً ومراهقاً    ٣٩ ٩٥٤ اسـتفاد    ٢٠٠٢ويف   � 
 .جانباً من عمليات الربنامج

 )ه (٣٩الفقرة 

 هو جتميع جهود احلكومة واجملتمع املدين يف صياغة تدابري تسمح           "من الشوارع إىل احلياة   "اهلـدف من برنامج      -٣٩٤
بإنقـاذ األحداث وصغار السن يف الشوارع وتوفري الرعاية الشاملة هلم حيث حتيط هبم املشاكل من كل جانب بسبب                   

 .م، وهي مشاكل تؤثر تأثرياً معاكساً على سالمتهم وحترمهم من ممارسة حقوقهمضعف حالته

وهـناك أيضـاً اللجنة الوطنية للمتابعة والتقييم وجلان الواليات القائمة يف مثاين واليات من االحتاد جيري فيها                   -٣٩٥
ود بني املؤسسات وتنسيقها بني القطاع      واهلدف الرئيسي من هذه اللجنة هو إقامة اآللية الالزمة بتضافر اجله          . الربنامج

العـام والقطـاع االجـتماعي والقطاع اخلاص يف ميدان املساعدة االجتماعية ألغراض التدابري الوقائية ورعاية البنات           
 .واألوالد وصغار السن يف الشوارع

 )و(٣٩الفقرة 

وقد أجريت عدة   . اهلا تدرجيياً  حققـت املكسـيك تقدُّماً هاماً يف منع عمالة األطفال واستئص           ١٩٩٠مـنذ    -٣٩٦
 مدينة  ١٠٠البنات واألوالد واملراهقني يف العمل يف       دراسات وأحباث مؤسسية وينبغي أن نذكر منها خاصة دراسة عن           

 مدينة  ١٠٠؛ والتقرير التنفيذي عن الدراسة الثانية عن البنات واألوالد واملراهقني يف العمل يف              ١٩٩٧مت إعدادهـا يف     
أعـد الوثيقتني برنامج التنمية املتكاملة لألسرة واليونيسيف؛ والدراسات االستقصائية الوطنية عن            ،  ٢٠٠٣-٢٠٠٢يف  

العمالـة الـيت قامـت هبـا وزارة العمل واخلدمات االجتماعية بالتنسيق مع املؤسسة الوطنية لإلحصاءات واجلغرافيا                  
 الربنامج  ١٩٩٩ و ١٩٩٨حَّل اليت قام هبا يف الفترة بني        واملعلوماتية؛ والدراسة االستقصائية الوطنية عن عمال اليومية الرُ       

 .الوطين لعمال اليومية يف الزراعة حتت مسؤولية وزارة التنمية االجتماعية

 قـام بـرنامج التنمية املتكاملة لألسرة، بدعم من اليونيسيف، بصياغة منوذج التعليم غري الرمسي                ١٩٩٩ويف   -٣٩٧
وسهَّلت النتائج بعد ذلك إدخال منوذج      .  مدن يف البلد   ٩لنموذج كمشروع رائد يف     لألحداث العاملني، وأُدِخل هذا ا    

 . مدينة أخرى٣١حمسَّن يف 

وفـيما يتعلق بتنظيم وتنفيذ تدابري احلماية القانونية قامت وزارة العمل واخلدمات االجتماعية بتنفيذ عدد من                 -٣٩٨
 سنة واستئصال أسوأ أشكال العمل بني األحداث        ١٤ سن   الـربامج هبدف منع ومكافحة عمالة األوالد والبنات حتت        

 سنة الذين يسمح    ١٦ و ١٤وهتدف هذه الربامج أيضاً إىل إعداد ومراقبة ومحاية العمال بني سن            .  سنة ١٨حتـت سن    
 .)١٧(هلم القانون بالعمل يف النشاط االقتصادي رهناً ببعض الشروط والتقييدات

                                                      

 الذين مل   ١٦ و ١٤ وعمل األحداث بني سن      ١٤حيظر قانون العمل االحتادي عمل األطفال حتت سن          )١٧( 
 ).٢٢املادة (امي باستثناء احلاالت اليت يتعيَّن أن توافق عليها السلطة املختصة يستكملوا تعليمهم اإللز
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العاملني قامت وزارة العمل واخلدمات االجتماعية يف الفترة بني         ولإلشـراف عـلى ظروف عمل األحداث         -٣٩٩
 عملية وقدَّمت   ٢٠ ٩٤٠ بعمليات تفتيش للمراقبة بلغت      ٢٠٠٣أغسـطس   / وآب ٢٠٠٢ديسـمرب   /كـانون األول  

 . سنة١٦ و١٤ تصاريح عمل لألحداث بني سن ٢ ٥٠٦ حدثاً وأصدرت ٣ ٠٤٤اإلرشاد إىل 

 املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل      ١٨٢كسيك إىل منظمة العمل الدولية رقم       وعـلى الصعيد الدويل انضمت امل      -٤٠٠
ودخلت االتفاقية حيِّز التنفيذ يف      (٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٣٠األطفـال والعمل الفوري الستئصاهلا، وصدَّقت عليها يف         

 ).٢٠٠١يونيه / حزيران٣٠

ال قامت وزارة العمل واخلدمات االجتماعية يف       وفـيما يـتعلق بالتدابري الوقائية للتعامل مع حالة عمل األطف           -٤٠١
حلقات دراسية إقليمية بشأن عمالة األطفال يف املكسيك واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم              بتنظيم وعقد ست     ٢٠٠١
 بالتنسيق مع النظام الوطين للتنمية املتكاملة املـتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال والعمل الفوري الستئصاهلا        ١٨٢

لألسـرة ومؤسسـة األمـم املـتحدة للطفولـة ومنظمة العمل الدولية ومؤسسة الشباب املكسيكية يف مدن خاالبا                   
 ).كوأهويال(وغوا ناخواتو وأواخا وأغواسكالينتس وتيوانا وباخا كاليفورنيا وسالتيلو ) فرياكروث(

رة العمل واخلدمات االجتماعية     وباإلضـافة إىل محلـة منع ومكافحة عمالة األطفال نظَّمت وزا           ٢٠٠٣ويف   -٤٠٢
، "١٨٢تقرير عن نتائج متابعة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          . الـندوة األوىل بشـأن عمالة األطفال يف املكسيك        "

وجـرى أثـناءها تقدمي تقارير عن احلالة املتعلقة بعمالة األطفال يف املكسيك والتدابري اليت اختذهتا احلكومة وخرباهتا يف         
وحضر املنتدى ممثلو   . وباإلضافة إىل ذلك مت تقدمي اقتراحات تتعلق مبنع ومعاجلة واستئصال عمل األطفال           . الهـذا اجمل  

املؤسسـات احلكومـية وخمتلف اجملاالت واملكاتب الفرعية بوزارة العمل واخلدمات االجتماعية ومنظمات أصحاب              
 .ة ومنظمات اجملتمع املدينالعمال والعمال واجلامعات وكونغرس االحتاد واملنظمات الدولي

 ١١  املادة -واو 

 من املبادئ التوجيهية) أ(٤٢الفقرة 

وقد أخذ بلدنا يتحوَّل    . شهدت السنوات األخرية يف املكسيك تقدُّماً كبرياً يف أحوال معيشة السكان ورفاههم            -٤٠٣
كفالة وصول النسبة املتزايدة من مـن جمتمع شباب إىل جمتمع من كبار السن وهو ما أّدى إىل ظهور حتّدي جديد وهو      

وال يكفي  . كـبار السـن إىل سـن التقاعد مع التمتُّع بنوعية كرمية من احلياة وتغطية مالئمة من الضمان االجتماعي                  
 .االستمرار يف زيادة العمر املتوقَّع للسكان إذ جيب أيضاً كفالة متتُّع مجيع املواطنني املكسيكيني مبستوى معيشي أفضل

حقيق ذلك جيري بذل جهود كبرية يف كل أحناء البلد لتشجيع التنمية االجتماعية واإلنسانية من أجل متكني                 ولت -٤٠٤
 .السكان من زيادة قدراهتم وبالتايل توسيع إمكانيات وصوهلم إىل فرص إمنائية أكثر وأفضل وتعزيز رفاههم

 الفقر فإن أحد التحديات الرئيسية اليت يواجهها        ونظراً ألن إحدى املشاكل الكربى اليت واجهها بلدنا تتمثل يف          -٤٠٥
ومن اجلوانب الرئيسية يف االستراتيجيات املوضوعة للتغلُّب       . الـبلد ظلت دائما مكافحة الفقر واألسباب اهليكلية للفقر        

. ملادية البحت عـلى الفقر االعتراف بأنه ظاهرة متعدِّدة األبعاد وواسعة التنوُّع ومتتد لتشمل اعتبارات غري االعتبارات ا               



E/C.12/4/Add.16 
Page 100 

 

فاملطلوب هو منو . وهـذا هـو السـبب يف أن التغلُّـب على الفقر لن يتحقق أبداً من خالل النمو االقتصادي وحده         
 .اقتصادي مستدام وبيئة مستقرة وكذلك التوزيع العادل للثروة، وهي شروط ضرورية لرفع مستويات املعيشة

 ككل مشجِّعة بصفة خاصة يف السنوات األخرية كما يتضح من           ويف هـذا الصدد كانت النتائج املسجَّلة للبلد        -٤٠٦
 :األرقام التالية

 .٢٠٠٢ و٢٠٠٠ يف املائة بني ٢٠,٣ إىل ٢٤,٢ من بالفقر الغذائياخنفضت نسبة جمموع سكان البلد املتأثرين  � 

 .٢٠٠٢ و٢٠٠٠ بني ٢٦,٥ إىل ٣١,٩ من تنمية القدراتاخنفضت نسبة السكان الذين يعيشون حتت عتبة  � 

 .)١٨(٢٠٠٢ و٢٠٠٠ يف املائة بني ٥١,٧ إىل ٥٣,٧ من التنمية التراثيةاخنفضت نسبة السكان حتت عتبة  � 

 ٢٠٠٠ مليون شخص جتاوزوا عتبة الفقر الغذائي، أي أهنم بلغوا يف الفترة بني              ٣,٤وتعـين هـذه األرقام أن        -٤٠٧
 .بقدر متواضع حالة متكِّنهم من االستثمار يف التعليم والصحة ولو ٢٠٠٢و

 اجتاهات الفقر األخرية يف املكسيك

 وزارة التنمـية االجتماعـية، وتسـتند األرقام إىل الدراسات االستقصائية عن إيرادات ونفقات              :املصدر  

 .، املؤسسة الوطنية لإلحصاءات واجلغرافيا املعلوماتية٢٠٠٢-١٩٩٢األسر يف الفترة    

                                                      

 .يرد شرح هلذه العتبات فيما يلي )١٨( 
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ذكور أعاله جيب االعتراف بأن نسبة السكان الذين ال يزالون يتأثرون به            ورغـم تقلـيل الفقر على النحو امل        -٤٠٨
 قد  ٢٠٠٢-٢٠٠٠ورغم ذلك فإن التقدُّم احملرز يف الفترة        . تواصـل االرتفـاع بالنسبة إىل مستوى تنمية وثروة البلد         

 .كان احملرومنيُينظَر إليه باعتباره اجتاهاً إجيابياً سيؤدي لو استمر إىل حتسُّن هائل يف رفاه معظم الس

وباإلضـافة إىل الـتقدُّم احملرز يف صدد ختفيض الفقر سجَّل بلدنا سلسلة من التطورات اهلامة يف جمموعة من                    -٤٠٩
 :املؤشرات االجتماعية اليت توضِّح التشديد الذي تضعه حكومة املكسيك على حتسني مستويات املعيشة ورفاه شعبها

 . سنوات٧٤,٩د هو متوسط العمر املتوقَّع عند امليال � 

 . يف املائة٨,٥معدل األمية يف البلد هو  � 

 . يف املائة١٠٠القيد يف التعليم األوَّيل للمجموعة العمرية املعنية يكاد يصل إىل  � 

 . يف املائة من السكان٨٩,٢تتوفَّر مياه الشرب أمام  � 

 .السكان يف املائة من ٧٦,٩يتوفَّر استعمال نظام تصريف اجملاري أمام  � 

 وبدأ املكافحة الوبائية للحصبة     ١٩٩١ والدفتريا منذ    ١٩٩٠حقـق البلد استئصال شلل األطفال منذ         � 
 .والسعال الديكي والتيتانوس

 .تتمتع املكسيك بأكمل نظام تطعيم يف أمريكا الالتينية � 

 )ب(٤٢الفقرة 

 .ال ينطبق -٤١٠

 )ج(٤٢الفقرة 

 البلد جيدر مالحظة أنه مل يكن فيما مضى أي تعريف رمسي أو حتديد كّمي               ويف صدد عتبات الفقر اجلارية يف      -٤١١
 مجعت وزارة التنمية االجتماعية جمموعة من اخلرباء الوطنيني املستقلني    ٢٠٠١ويف  .  يف املكسـيك   "خلطـوط الفقـر   "

 .املعَتَرف هبم لتشكيل اللجنة التقنية لقياس الفقر يف املكسيك

ل الدراسة االستقصائية الوطنية إليرادات ونفقات اُألسر، اليت أعدهتا املؤسسة الوطنية           واقترحت اللجنة استعما   -٤١٢
. لإلحصـاءات واجلغرافـيا واملعلوماتـية كمصـدر أوَّيل لـلمعلومات لتقدير الفقر على أساس املنهجية املتفق عليها              

 ها يف الدراسات االستقصائية   واسـتعَملَت اللجـنة أيضـاً أرقـام الدخـل للفـرد بعد الضريبة اليت مت احلصول علي                 
 .كمقياس للرفاه
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واعـتمدت وزارة التنمـية االجتماعـية املنهجية اليت اقترحتها اللجنة ونتيجة لذلك؛ ومع اتباع معايري اللجنة             -٤١٣
، عيَّنت الوزارة ثالث عالمات قياس      ٢٠٠٠واسـتعمال الدراسة االستقصائية الوطنية إليرادات ونفقات اُألسر يف سنة           

 :يف السكان حسب مستوى الدخللتصن

 . اُألسر اليت يقل دخلها للفرد عّما ُيعَترب ضرورياً لتغطية االحتياجات الغذائية:عتبة الفقر الغذائي -١ 

احملدَّدة ( اُألسر اليت يقل دخلها للفرد عن املبلغ املطلوب للوفاء باملتطلبات الغذائية             :عتبة تنمية القدرات   -٢ 
 . باإلضافة إىل املبلغ املطلوب لتغطية نفقات التعليم والصحة)يف اجملموعة السابقة

 اُألسر اليت يقل دخلها للفرد عن املبلغ الالزم للوفاء باملتطلبات الغذائية باإلضافة             :عتـبة التنمية التراثية    -٣ 
 .إىل النفقات األساسية على الصحة والتعليم وامللبس واألحذية واإلسكان والنقل العام

ـ  -٤١٤  املشار إليها   ٢٠٠٠ح اجلدول التايل عتبات الفقر الثالث حمسوبة أصالً من الدراسة االستقصائية لعام             ويوضِّ
 .٢٠٠٢أعاله واملستكملة على أساس الدراسة االستقصائية يف 

 ٢٠٠٢-٢٠٠٠خطوط الفقر 

٢٠٠٠ ٢٠٠٢ *٢٠٠٠ **٢٠٠٢ 
 )شهريا( )يومياً(

 نوع الفقر القطاع

 احلضري ٦٢٦,٠٠ ٦٧٢,٢٥ ٢٠,٨٧ ٢٢,٤١
 الريفي ٤٦٢,٩٦ ٤٩٤,٧٧ ١٥,٤٣ ١٦,٤٩

 الغذاء

 احلضري ٧٦٨,١٠ ٧٩٢,٢٩ ٢٥,٦٠ ٢٦,٤١
 الريفي ٥٤٨,٥٣ ٥٨٧,٥٧ ١٨,٢٨ ١٩,٥٩

 القدرات

١ ٣٦٦,٨٥ ٤١,٨٢ ٤٥,٥٦ ١ ٢٥٤,٥١  احلضري
 الريفي ٨٤٣,٢٨ ٩٤٦,٩٤ ٢٨,١١ ٣١,٥٦

 التنمية التراثية

 . أساس بيانات املؤسسة الوطنية لإلحصاءات واجلغرافيا واملعلوماتيةوزارة التنمية االجتماعية، على :املصدر
 .٢٠٠٠أغسطس /بأسعار آب * 
 .٢٠٠٢أغسطس /أسعار آب ** 
 )د(٤٢الفقرة 

 سنة للرجال و   ٣٦ كان العمر املتوقَّع     ١٩٣٠ففي  :  سنة ٧٥تضاعف العمر املتوقَّع عند امليالد يف املكسيك يف          -٤١٥
 . للنساء٧٧,٦ للرجال و٧٢ ارتفعت هذه األرقام إىل ٢٠٠٤م  سنة للنساء؛ وحبلول عا٣٧

وبالنسبة لوفيات األطفال استمر    .  نسمة ١ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ٤,٥ كان معدل الوفيات عموماً      ٢٠٠٣ويف   -٤١٦
. اتكما اخنفضت أيضاً وفيات األمه    . ٢٠٠٣ إىل   ٢٠٠٠ يف املائة سنوياً من      ٤اجتاه اهلبوط مع التأكيد باخنفاضه قرابة       

 . يف املائة١ يقدَّر أن معدل وفيات األمهات اخنفض إىل أقل من ٢٠٠٤ويف عام 
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 )أ(٤٣الفقرة 

 من الدستور السياسي اضطلعت احلكومة االحتادية بعدة برامج لضمان املعايري الغذائية        ٤امتـثاالً ألحكام املادة      -٤١٧
بذلت احلكومة  ) "معكم" ("Contigo"سماة  ومن خالل استراتيجية احلكومة امل    . للسـكان وخاصـة أكـثرهم ضعفاً      

وخلق فرص عوائد جديدة لبناء األصول وتوفري احلماية من أي ظروف قد تؤثر سلباً              جهـوداً خاصـة لتوسيع قدراهتا       
 .على قدرات السكان وثروهتم التراكمية

 الظروف واالجتاهات    تقييم "الفقر يف املكسيك  " أصدر البنك الدويل تقريراً عنوانه       ٢٠٠٤يولـيه   /ويف متـوز   -٤١٨
ويالِحظ التقرير أن بلدنا أحرز تقدُّماً كبرياً من ناحية التغلُّب على الفقر كما يتضح من               . "واالسـتراتيجية احلكومـية   

 مليون نسمة من    ٣,١، وهو ما يعين متكُّن      ٢٠٠٢ وعام   ٢٠٠٠ يف املائة بني عام      ١٦اخنفـاض الفقـر املدقع حبوايل       
الصورة " أصدرت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب وثيقة عنواهنا          ٢٠٠٣ ويف. اخلـروج مـن تلك احلالة     

.  تتضمَّن معلومات عن اجتاهات مستويات الفقر لبلدان املنطقة     "٢٠٠٣-٢٠٠٢االجتماعـية العامة يف أمريكا الالتينية       
رغم أن األرقام الفعلية ختتلف نتيجة      ويف حالـة املكسـيك لوحظ نفس االجتاه العام الذي الحظه تقرير البنك الدويل               

 .استعمال أساليب خمتلفة للقياس

 أيضاً أصدر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تقريره عن التنمية اإلنسانية الذي يوضِّح أن              ٢٠٠٣يوليه  /ويف متـوز   -٤١٩
 الذي كان   ٢٠٠٠قياسي لعام   ، وهو ما يزيد عن الرقم ال      ٠,٨٠٠املكسيك بلغت رقماً قياسياً للتنمية اإلنسانية مقداره        

 ارتفع البلد مرتبتني يف الترتيب بفضل إحراز رقم قياسي للتنمية           ٢٠٠٤وحسب تقرير التنمية اإلنسانية لعام      . ٠,٧٩١
 . بلدا١٧٧ً وبذلك أصبح ترتيب البلد الثالث واخلمسني من بني ٠,٨٠٢البشرية يبلغ 

استندت إىل الدراسة االستقصائية الوطنية إليرادات ونفقات       وتتسـق هـذه االجتاهات مع النتائج الرمسية اليت           -٤٢٠
، والـيت توضِّح، بني مؤشرات أخرى، أن نسبة األشخاص الذين يعيشون يف حالة الفقر الغذائي قد             ٢٠٠٢األسـر يف    

 . يف املائة٢٠,٣ إىل ٢٤,٢ من ٢٠٠٢ و٢٠٠٠اخنفضت بني عامي 

 `١`)ب(٤٣الفقرة 

وكلما زاد الدخل كلما    . موعات السكانية تتصل مصادر الطاقة الغذائية بالدخل      يف كـل البلدان ويف كل اجمل       -٤٢١
 .اجتهت أمناط االستهالك إىل التطور يف خطوط ميكن التنبؤ هبا إىل حٍد كبري

وحسب . واالفـتقار إىل الدخـل هـو أحـد األسباب األساسية اليت متنع السكان من التمتُّع بالغذاء الكايف                  -٤٢٢
وذة من الدراسة االستقصائية لدخل ونفقات اُألسر اليت أعدهتا املؤسسة الوطنية لإلحصاءات واجلغرافيا    املعلومـات املأخ  

 .واملعلوماتية كانت املدخالت الغذائية يف أفقر األسر تقتصر على أنواع قليلة من الغذاء

سر يف الُعشري اإلحصائي    وحسـب اإلحصـاءات املـتوفِّرة توضِّح أرقام توزيع جمموع النفقات املتاحة يف األُ              -٤٢٣
قطـاع السـكان الذيـن يعيشون يف ظروف حرجة مبجموع دخل متاح يقترب من تكلفة السلة الغذائية          (املـتحرِّك   

يف املناطق احلضرية والريفية يوضِّح أن أسوأ حاالت النقص تظهر يف           ) األساسـية إلشـباع االحتياجات الغذائية الدنيا      
 وختصِّص اُألسر اليت تنتمي إىل هذا الُعشري املتحرِّك يف املناطق الريفية          : ه واإلسكان جمـاالت الغـذاء والتعلـيم والترفي      
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 يف املائة اليت    ٤٠,٨باملقارنة بنسبة   ( يف املائة من جمموع نفقاهتا املتاحة للغذاء والشراب داخل وخارج األسرة             ٤٥قرابة  
 ).تنفقها أُسر الُعشري املتحرِّك احلضري

 ولديها موارد مالية    - وبالنسبة للمجموعة السكانية من اُألسر اليت متلك قلة من األصول            ومـن ناحية أخرى،    -٤٢٤
 يتم أيضاً ختصيص    -تكفي للوفاء بتكلفة السلة الغذائية األساسية ولكنها ال تكفي سلع وخدمات أخرى تعَتَبر جوهرية               

ذاء والشراب ألفراد اجملموعة، يف حني أن معظم        للغ)  يف املائة  ٤١,٧( يف املائة من جمموع النفقات املتاحة        ٤٠أكثر من   
 .املوارد الباقية تنفَق على بنود مثل التعليم واإلسكان

وكـان نـوع نفقات األسرة، سواء نقداً أو خالفه، أحد املؤشرات األخرى اليت حللتها الدراسة االستقصائية                  -٤٢٥
ملعيشتها اليومية أو االعتماد بدالً من ذلك على موارد         بسـبب أمهـية اعتماد اجملموعات املنـزلية على املوارد النقدية           

 .أخرى للوفاء بتكلفة السلة الغذائية األساسية

وتوضِّـح اإلحصاءات أعاله أنه بني اُألسر املتأثرة إما بالفقر الغذائي أو الفقر يف التنمية التراثية كانت النفقات                   -٤٢٦
ويف حالة اُألسر املتأثرة    .  متثِّل نسبة هامة من جمموع النفقات املتاحة       غري النقدية على الغذاء والشراب والرعاية الصحية      

 يف املائة تقريباً من جمموع النفقات حتت هذا         ٢٣بالفقر الغذائي كانت النفقات غري النقدية على الطعام والشراب متثِّل           
ويعين ذلك أنه بني اُألسر اليت يكفي       . ُألسر يف املائة من هذا املبلغ تأيت من اهلدايا اليت تصل إىل ا            ٨العنوان يف حني كان     

جممـوع نفقاهتـا املـتاحة لشراء السلع املدرجة يف السلة الغذائية األساسية املوصى هبا كانت نسبة كبرية من األطعمة          
 .واملشروبات اليت تستهلكها هذه اُألسر يف هناية األمر نتيجة هدايا تصل من أشخاص خارج اجملموعة املنـزلية

 يف املائة أو    ٨٠يف صدد هيكل نفقات اُألسر املصنَّفة يف خانة الفقر من ناحية التنمية التراثية ميكن أن يقال أن                  و -٤٢٧
أكـثر قليالً من املوارد املخصصة للغذاء والشراب لالستهالك داخل وخارج األسرة كانت مستمدة من مصادر نقدية                 

هلدايا نسبة هامة داخل هذه الفئة رغم أن املبلغ النسيب أقل منه يف             ومتثِّل ا . ويـأيت أقل من اخلمس من مصادر غري نقدية        
 .حالة اُألسر يف فئة الفقر الغذائي

وكانـت اُألسر الداخلة يف الُعشري املتحرك توضِّح بعض االختالفات من ناحية توزيع النفقات املتاحة مقارنة                 -٤٢٨
ورغم أن مبلغ النفقات املخصَّصة للغذاء والتعليم والترفيه        . يةبكـل اُألسر أو بنفقات اُألسر يف املناطق احلضرية والريف         

 يف  ٤٠نسـبة كبرية يف كل احلاالت فقد تباينت الِنَسب يف خمتلف قطاعات السكان؛ فالُعشري املتحرِّك ُينِفق أكثر من                   
نسبة املنفَقة يف املتوسط     نقطة مئوية عن ال    ١٥املائـة بقليل من جمموع النفقات املتاحة على الغذاء، وهو ما يزيد بقرابة              

ويعين ذلك أن الغذاء والتعليم والترفيه متثِّل يف اُألسر الداخلة يف هذا الُعشري             . هلذا الغرض من جانب كل اُألسر يف البلد       
 ). يف املائة٥١,٦(املتحرِّك أكثر من نصف كل مواردها املتاحة 

 `٢`)ب(٤٣الفقرة 

فعلى سبيل املثال يعين    . عدم اإلنصاف السائدة بني الرجل واملرأة     ختـتلف آثـار الفقر عموماً حسب حاالت          -٤٢٩
 .اعتماد نسبة كبرية من النساء املتزوجات على رأس اُألسرة تضييق استقالهلن االقتصادي وسلطاهتن يف اختاذ القرار
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ولكن .  واالجتماعيةويف السـنوات األخرية أخذت املرأة تؤّدي دوراً متزايداً يف األنشطة االقتصادية والسياسية          -٤٣٠
 .رغم هذه التحسينات ال تزال حاالت عدم املساواة تسود إىل جانب املواقف اليت متيِّز ضد املرأة بصورة منهجية

 `٣`)ب(٤٣الفقرة 

لكفالة حصول السكان على جمموعة كافية من القدرات للتمتُّع بالوصول الكامل إىل الفرص املتاحة يف التعليم                 -٤٣١
ء الكايف بدأت احلكومة االحتادية تنفِّذ عدداً من الربامج منها برنامج الفرص، الذي كان واحداً من                والصـحة والغـذا   

 .األدوات الرئيسية لدى احلكومة للتغلب على الفقر املدقع يف املناطق الريفية واحلضرية على السواء

الشاملة للمعونة الغذائية االجتماعية يف     يسـاهم الـنظام الوطين للتنمية املتكاملة لألسرة يف ظل االستراتيجية             -٤٣٢
وقد ساعدت هذه   . مشـروع معونة غذائية وطين يهدف إىل الوفاء باالحتياجات احملدَّدة لكل عنصر من عناصر االحتاد              

 .التدابري على االستفادة املُثلى من الربامج الغذائية اليت تفيد اجملموعات الضعيفة بصورة مباشرة

 )ج(٤٣الفقرة 

اء الفترة اليت يغطيها التقرير مل حيدث أي تغيري يف السياسات والقوانني واملمارسات الوطنية اليت تؤثر سلباً                 أثـن  -٤٣٣
 .على حصول اجملموعات أو املناطق األفقر على الغذاء الكايف

 )د(٤٣الفقرة 

ملة للمعونة الغذائية    بـدأ الـنظام الوطـين للتنمية املتكاملة لألسرة تنفيذ االستراتيجية الشا            ٢٠٠٣يف سـنة     -٤٣٤
وتشمل . االجتماعـية يف إطار اجلهود الوطنية للمعونة الغذائية هبدف الوفاء باالحتياجات احملدَّدة جلميع عناصر االحتاد              

الوجبات املدرسية ورعاية األطفال دون سن اخلامسة املعرَّضني للخطر؛ واُألسر املهملة           : هذه االستراتيجية أربعة برامج   
 .ذائية لألشخاص من اجملموعات الضعيفةواملعونة الغ

 وأّدى تنفيذها إىل توفري التدريب واإلرشاد ألنظمة تنمية األسرة          ٢٠٠٣وبدأت هذه االستراتيجية يف منتصف       -٤٣٥
يف الواليـات والـبلديات وإىل إعادة اهليكلة الداخلية وإعادة تعريف اإلمداد باملعونة الغذائية لكل والية يف اجلمهورية                  

 . تركيز الربامج لكفالة وصول فوائدها إىل أفقر قطاعات السكانوحتسني

وساعدت التدابري املتخذة حىت اآلن على تنفيذ برامج األغذية بالطريقة املُثلى لتستفيد منها اجملموعات السكانية                -٤٣٦
همَّشة إىل درجة   الضـعيفة مباشـرة وحتسـني تركيز الربامج ومواصلة التغطية املستمرة يف البلديات من جمموعات م               

منخفضـة أو منخفضـة جداً مع إعطاء األولوية للسكان الذين يعيشون يف مناطق التهميش العايل أو العايل جداً ويف                    
 .مناطق السكان األصليني وحتسني املدخالت الغذائية ونطاق تغطية الربامج اجلديدة

 )ه (٤٣الفقرة 

كسيك لكفالة توزيع وتوفري املنتجات األساسية من أجل املساعدة         وبـني االستراتيجيات اليت نفَّذهتا حكومة امل       -٤٣٧
يف إعمال احلق يف الغذاء الكايف جيدر مالحظة برنامج التموين الريفي الذي يقدِّم املنتجات األساسية والتكميلية بأسعار                 
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ة للسكان الريفيني الذين    معقولـة ويف ظـروف تتسم بالكفاءة وحتقيق الفرص والكفاية والنوعية والقيمة الغذائية العالي             
 .يعيشون يف املناطق اليت تتسم بالتهميش العايل أو العايل جداً

ويسـعى هذا الربنامج أيضاً إىل إدراج خدمات إضافية تفيد السكان الريفيني املتأثرين بالفقر الغذائي من خالل      -٤٣٨
 .تشجيع اجملتمعات احمللية على املشاركة

 مليون مواطن  ٢٩ متجر حملي تساعد     ٢٢ ٠٠٠بـرنامج التموين الريفي قرابة      ويف الوقـت احلاضـر يديـر         -٤٣٩
ويتم اختيار املنتجات املعروضة يف هذه املتاجر على أساس دراسات تتعلق مبتطلبات            . مكسـيكي مـن املتأثرين بالفقر     

 تساعد املستهلكني على توفري  ويتم تقدمي املنتجات بأسعار خمفضة    . اجملـتمعات احمللية ومعايري املستويات الغذائية الكافية      
 . يف املائة من السعر الكامل٥,٥قرابة 

) LICONSA(ويوجد أيضاً يف املكسيك الربنامج االجتماعي لتوفري األلبان وتديره وحدات اخلدمات املتكاملة              -٤٤٠
 وألف  ١٢ وب ٢ ب الذي يهدف إىل توزيع ألبان من نوعية عالية مقوَّاة باحلديد والزنك وحامض الفوليك وفيتامينات             
 .وجيم ودال بأقل من سعر السوق لسكان املناطق احلضرية وشبه احلضرية والريفية املستبعدة يف البلد

اهلدف األول يسري حسب هنج إنتاجي ويتألف من تزويد         : ويـتابع الـربنامج االجتماعي لتوفري األلبان هدفني        -٤٤١
وف الفقر بتحويالت من الدخل يف شكل استحقاقات ألبان          وتعيش يف ظر   ١٢اُألسر اليت يوجد فيها أطفال حتت سن        

مـن نوعية غذائية عالية بأقل من سعر السوق، وشكل من أشكال التحسني الغذائي للمساعدة يف تدريب وتنمية رأس                   
املـال البشـري؛ واهلدف الثاين الذي يشدِّد على دعم اجملموعات يف موقف يتيح هلا االستفادة من مزيد من استهالك                    

 ١٢لبان، ويهدف إىل توفري حتويل للدخل إىل البالغني فوق سن الـستني واملرضى أو األشخاص املعوَّقني فوق سن                  األ
 .والنساء احلوامل يف حاالت الفقر يف شكل ألبان من نوعية غذائية عالية بأسعار مدعومة

 )و(٤٣الفقرة 

اجليدة وبقيمة ونوعية الغذاء اليت تؤدي إىل حياة نشطة         لكفالة النشر الواسع للمعارف والفوائد املتصلة بالتغذية         -٤٤٢
 .وصحية تدير حكومة املكسيك عدداً من الربامج اليت تعرض حماضرات عن التثقيف الغذائي ألفراد اُألسر احملتاجة

الفقر واهلـدف العام لربنامج الفرص املوجَّهة حنو التنمية البشرية هو توفري الدعم لألسر اليت تعيش يف ظروف                   -٤٤٣
املدقـع بغـية حتسني قدرات أفرادها وتوسيع فرصهم لتحقيق مستويات أعلى من الرفاه من خالل حتسني التسهيالت                  

وحيصل أفراد األسر املعنية على دورات تعليمية تتصل بالصحة والغذاء والقواعد الصحية            . التعليمـية والصحية والغذائية   
 .ملساعدهتم على االهتمام باحتياجاهتم الصحية

وبـرنامج الفـرص ينمِّي املسؤولية واملشاركة النشطة لآلباء ومجيع أفراد األسرة لتحسني مستوياهتم التعليمية                -٤٤٤
ويف الوقت نفسه يعترف الربنامج بأن معايري التغذية الكافية للسكان أمر أساسي لتنميتهم وممارسة              . والصحية والغذائية 
 .قدراهتم على التعلُّم
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 ذلـك يـتم كشكل من أشكال الدعم للمتطلبات الغذائية ألفراد األسرة توزيع مواد تكميلية           وباإلضـافة إىل   -٤٤٥
غذائـية على األوالد والبنات بني سن أربعة أشهر وسنتني وعلى مجيع األطفال الذين يعانون من نقص التغذية بني سن                    

 .سنتني ومخس سنوات وعلى مجيع النساء احلوامل أو املرضعات

لدنـا أيضاً برنامج معونة غذائية تشمل أهدافه وغاياته تقدمي الدعم لألسر املعنية من خالل التثقيف                ويـنفِّذ ب   -٤٤٦
وتشمل الفوائد اليت يتيحها الربنامج دورات تثقيفية بشأن التغذية والقواعد الصحية والصحة، ويتم         . الغذائـي والصحي  

 .تنسيقها واإلشراف عليها من جانب أشخاص متخصصني

سـبيل االضطالع باملسؤولية املشتركة عن الربنامج جيب على رؤساء األسر اليت حتصل على املساعدة             وعـلى    -٤٤٧
 .وأي أفراد آخرين يف األسرة يهتمون بالربنامج حضور احملاضرات املقدَّمة عن التغذية والقواعد الصحية والصحة

ليت تعيش يف حالة الفقر وتعيش يف مناطق       واهلـدف األساسـي للربنامج هو حتسني املستويات الغذائية لألسر ا           -٤٤٨
ويهدف الربنامج إىل حتقيق    . ريفية مهمَّشة وال حتصل على فوائد الربامج الغذائية األخرى اليت تنفِّذها احلكومة االحتادية            

 .التآزر والتكامل من خالل برامج تنمية اجتماعية أخرى

 )ز(٤٣الفقرة 

 من الدستور اليت حتكم تنظيم ملكية األرض وإنشاء         ٢٧ أحكام املادة    هدف وزارة اإلصالح الزراعي هو تنفيذ      -٤٤٩
مراكـز سـكانية زراعية جديدة كأساس لتنمية املناطق الريفية يف املكسيك من خالل كفالة احلماية القانونية للملكية                  

 .لغذاء الكايفالزراعية لتوليد أنشطة إنتاجية مرحبة ومولِّدة للدخل وبالتايل ضمان حصول مجيع السكان على ا

 :وتتم متابعة هذه األهداف على أساس الربامج والقوانني التالية -٤٥٠

مايو / أيار ٣٠ يف   اجلريدة الرمسية لالحتاد  ، واليت ُنشرت يف     ٢٠٠٦-٢٠٠٠خطـة التنمـية الوطنية       �
٢٠٠١. 

ديسمرب /ن األول كانو ٧ يوم   اجلريدة الرمسية لالحتاد  ، الذي ُنِشر يف     قـانون التنمـية الريفية املستدامة      �
٢٠٠١. 

 ٤ يوم اجلريدة الرمسية لالحتاد، والـذي ُنِشر يف  ٢٠٠٦-٢٠٠١الـربنامج الـزراعي القطـاعي،        � 
وجيدر مالحظة أن التدابري الربناجمية تشمل دعم تنظيم العمال الزراعيني هبدف           . ٢٠٠٢فرباير  /شـباط 

يم لتوفري التدريب للعمال الناشطني     إنشـاء مشاريع إنتاجية جديدة بغرض االستفادة من آثار هذا التنظ          
 .القادرين على اخلروج من حالة التهميش والتحوُّل إىل عاملني زراعيني يف التنمية الريفية

. ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٨ يوم   اجلريدة الرمسية لالحتاد  ، الذي ُنشر يف     االتفاق الوطين للمناطق الريفية    � 
الغذائية واألمن الغذائي أمران أساسيان، والغرض من االتفاق        ويبدأ هذا االتفاق باالعتراف بأن السيادة       

هـو صـياغة اإلصالحات القانونية املؤدية يف هناية األمر إىل القانون االحتادي بشأن التخطيط الزراعي       
ويشمل ذلك تدابري مالئمة للتخطيط والربجمة ووضع ميزانيات        . والسـيادة الغذائـية واألمن الغذائي     
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أجل توفري األمن ومحاية املنتجني على أساس مفهوم السيادة الغذائية واألمن           متوسـطة األجـل مـن       
وأهداف اإلصالحات تشمل إمكانية ترسيخ احلق يف الغذاء؛ وكذلك االعتراف مببدأ التكافؤ            . الغذائي

بـني املناطق احلضرية والريفية، وهو مبدأ يتم التعبري عنه يف شكل إصالحات دستورية وقوانني ثانوية                
وينبغي أن ُينشئ القانون اجلديد معايري صرحية       . ياسـات عامة ومؤسسات وبرامج وإجراءات عمل      وس

للـنفقات املربجمة بأهداف حمدَّدة على صعيد الزراعة والغابات واملياه والثروة السمكية وأهداف ريفية              
اليات واملناطق  استثمارات هيكلية إنتاجية واجتماعية يف الو     ) أ: (تغطـي عـلى األقل اجلوانب التالية      

نظـام إيـرادات مستهدفة للمنتجات اليت تعَترب أساسية واستراتيجية يف قانون التنمية           ) ب(املـتخلفة؛   
 .مشاريع استراتيجية) ج(الريفية املستدامة يف أشكال متمايزة حسب املناطق؛ 

 كانون ٣١ يوم حتاداجلريدة الرمسية لال املنشورة يف  ٢٠٠٤ميزانـية الـنفقات االحتادية للسنة املالية         � 
 .٢٠٠٣ديسمرب /األول

 .وسُتطَبَّق أيضاً مجيع القوانني القائمة يف هذا اجملال -٤٥١

 كانت كل   ١٩٩٢فرباير  / شباط ١٤ومـنذ إصـدار القانون الزراعي املنشور يف اجلريدة الرمسية لالحتاد يوم              -٤٥٢
ين وبالتايل هتدف إىل تنظيم الربامج املعتمدة لتنمية املناطق         الـتدابري املطـبَّقة لتنظيم حيازة األراضي متتثل لنظامنا القانو         

 .الريفية يف املكسيك

ووفقـاً ألحكام قانون التنمية الريفية املستدامة يتم االعتراف بالسيادة الغذائية واألمن الغذائي بوصفهما قاعدة                -٤٥٣
 السياسة اعتبار املناطق الريفية واجملتمع الريفي       ومن املأمول فيه أن تكفل هذه     . أساسـية لالتفاق الوطين للمناطق الريفية     

واُألجـراء املزارعني وممارسات زراعة السكان األصليني وثروهتم التراكمية بوصفها أولوية وطنية واعتبارها عناصر ال               
جل الطويل  غـىن عنها للدولة يف احلاضر واملستقبل، من أجل كفالة السيادة الغذائية واألمن الغذائي للبلد وبقائه يف األ                 

وكذلـك قـراراته احلرة يف صدد اإلنتاج الغذائي والتموين ووصول مجيع السكان إىل األغذية على أساس إنتاج وطين            
 .وإشباع متطلبات السكان مبا فيها املتطلبات الغذائية، يف الوقت املناسب وبطريقة كافية

 شهادات األراضي العامة وعقود ملكية األراضي     وبالنسـبة للمعلومات املتعلقة باألهداف اليت حققها برنامج          -٤٥٤
)PROCEDE) (             وهو برنامج تستعمله وزارة اإلصالح الزراعي بغرض تقنني حقوق امللكية االجتماعية يف املستوطنات

 وتطبيق امليزانية وشكليات وأهداف     ٢٠٠٣-٢٠٠١ وتقرير أنشطة    ٢٠٠٤مـارس   / وآذار ١٩٩٣بـني   ) الزراعـية 
 واجلدول الزمين األصلي ألهداف ومؤشرات الربنامج وسلطات إدارة اإلصالح الزراعي           وغايـات الوحـدات اإلدارية    

 .mx.gob.sra.wwwميكن االطالع على الصفحات التالية يف اإلنترنت 

 رصد أداء كل منظمة     ويف صدد املنظمات احلكومية يضطلع مكتب مراجعة احلسابات الداخلية باملسؤولية عن           -٤٥٥
ويقوم املكتب بربجمة   . اللـتزاماهتا وأهدافها وغاياهتا ويقدِّم هلا الدعم عند الضرورة ألداء وظائفها على النحو الصحيح             

 .وطلب وتنفيذ مجيع أنواع املراجعة والتحقيقات والتفتيشات والزيارات
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 )١٩()أ (٤٤الفقرة 

ت اإلسكان الوطنية ويف الواليات والبلديات عن منح ما جمموعه           أبلغت إدارا  ٢٠٠٣ديسمرب  /يف كانون األول   -٤٥٦
 يف املائة لتحسني املساكن واألنواع      ٢٧,٨ يف املائة لغرض شراء مساكن و      ٧٢,٢ قرضـاً منصـرفاً، منها       ٦٢٧ ٦٩٤

 . مليون بيزو١١٨ ٨٢٠وبلغ جمموع القروض . األخرى من التمويل

 .انية لكل عنصر من عناصر االحتادويوضِّح اجلدول التايل املتطلبات اإلسك -٤٥٧

 متطلبات اإلسكان حسب العناصر

٢٠٠٤ 

 اإلسكان اجلديد حتسينات املساكن اجملموع
 العنصر

 على الصعيد الوطين ٧٠٧ ٢٧٣ ٣٨٠ ٩٤١ ١ ٠٨٨ ٢١٤

 أغواسكالينتس ٨ ٣٨٧ ٣ ٣٢٤ ١١ ٧١١

 باخا كاليفورنيا ٤٨ ٠٢١ ١٠ ٢٤٥ ٥٨ ٢٦٦

 يفورنيا صورباخا كال ٦ ٨٧٤ ١ ٥٥٦ ٨ ٤٣٠

 كامبيشي ٧ ٨٧٩ ٢ ٨٥٢ ١٠ ٧٣١

 كوأهويال دى زاراغوزا ١٤ ٨٢٠ ٩ ٥١٨ ٢٤ ٣٣٨

 كوليما ٣ ٣٩٣ ١ ٨١٤ ٥ ٢٠٧

 شياباس ٣٤ ٦١٢ ١٥ ٤٤٥ ٥٠ ٠٥٧

 تشيهواهوا ٣١ ٠٤٠ ١٤ ٢٢٦ ٤٥ ٢٦٦

 منطقة العاصمة االحتادية ٣٧ ١٧٩ ٤٥ ٠٤٠ ٨٢ ٢١٩

 دورانغو ٨٢٤ ٢ ٥٧٨ ٣ ٤٠٢

 غواناخواتو ٢١ ٦٨١ ١٦ ٥٩٦ ٣٨ ٢٧٧

 غرييرو ٥ ٠٩٩ ٨ ٢٥٧ ١٣ ٣٥٦

 هيدالغو ١١ ٧٥٣ ٨ ٨٢١ ٢٠ ٥٧٤

 ياليسكو ٤٦ ٧٢٣ ٢٥ ٥٨٥ ٧٢ ٣٠٨

 مكسيكو ١٤٨ ٧٧٧ ٤٦ ١٩٣ ١٩٤ ٩٧٠

 نيتشوأكان دي أوكامبو ٢ ٦٥٠ ٦ ٣٠١ ٨ ٩٥١

 موريلوس ١٣ ٢١١ ٦ ٢٤٨ ١٩ ٤٥٩

 ناياريت ٢ ٧٨٨ ٣ ٦٠٧ ٦ ٣٩٥

 و ليوننويف ٣٠ ٧٥٢ ١٥ ٨٧٣ ٤٦ ٦٢٥

 أواكساكا ١٤ ٨٦٤ ١٣ ٨٨٣ ٢٨ ٧٤٧

                                                      

إحصاءات اإلسكان  " و "٢٠٠٢ إىل   ١٩٩٧إحصاءات اإلسكان من    " عن   CDمرفق هبذا التقرير قرص      )١٩( 
 ."٢٠٠٢ و٢٠٠١لعامي 
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٢٠٠٤ 

 اإلسكان اجلديد حتسينات املساكن اجملموع
 العنصر

 بويبال ٣٥ ٠٦٣ ١٩ ٩٢٦ ٥٤ ٩٨٩

 كرييبارو دي أرتياخا ١٢ ٣٧٥ ٥ ٠٢٨ ١٧ ٤٠٣

 كويتانا رو ١٩ ٩٥٣ ٣ ٠٠٧ ٢٢ ٩٦٠

 سان لويس بوتوسي ١١ ١٧٧ ٩ ٠٦٨ ٢٠ ٢٤٥

 سينالوا ١٠ ٩١٩ ٩ ٩٦٤ ٢٠ ٨٨٣

 سونورا ١٨ ٧٥٣ ٩ ٨٦٧ ٢٨ ٦٢٠

 اباسكوت ١٤ ٦٦٧ ٧ ٤٨٥ ٢٢ ١٥٢

 تاماوليباس ٢٣ ٢٥٣ ١٢ ٨٨١ ٣٦ ١٣٤

 تليكساكاال ٨ ٤١١ ٣ ٧٧٧ ١٢ ١٨٨

 فرياكروس ليايف ٤٩ ٣٣٦ ٣٢ ٨٢٣ ٨٢ ١٥٩

 يوكاتان ١١ ٤٨٩ ٧ ١٠٦ ١٨ ٥٩٥

 زاكاتيكاس ٥٥٠ ٢ ٠٤٧ ٢ ٥٩٧

 .)CONAFOVI( اللجنة الوطنية لتعزيز اإلسكان :املصدر

 `١`)ب(٤٤الفقرة 

  مسكن جديد  ١ ٨١١ ٠٠٠:  وحدة، تشمل  ٤ ٠٠٠ ٢٩١بلغ عجز اإلسكان     ي ٢٠٠٠حسـب أرقام سنة      -٤٥٨
 . وحدة حتتاج إىل إعادة التأهيل أو الصيانة أو التوسيع٢ ٤٨٠ ٠٠٠و

 `٢`)ب(٤٤الفقرة 

ففي عام  . من ناحية توفُّر املرافق األساسية جند أن بيانات اإلسكان حتسَّنت كثرياً يف السنوات العشرين األخرية               -٤٥٩
 يف املائة   ٧٥ يف املائة بالصرف الصحي و     ٥١ يف املائـة فقـط مـن املساكن يتمتع مبياه الشرب و            ٧١  كـان  ١٩٨٠

 يف املائة من املساكن مزوداً مبياه     ٨٩، وبفضل التحسينات يف هذه املرافق األساسية أصبح         ٢٠٠٠ويف عام   . بالكهـرباء 
 . يف املائة بالكهرباء٩٥ يف املائة بالصرف الصحي و٧٨الشرب و

ومـع ذلـك فإن القطاع يف جمموعه ال يزال دون املستوى من ناحية جتهيز املساكن اجلديدة هبذه املدخالت                    -٤٦٠
وخاصـة بسـبب االفـتقار إىل أنظمـة الصرف الصحي رغم أن نسبة املساكن اخلاصة املأهولة بدون هذا املرفق قد                 

 يف املائة   ٢٠,٩ إىل   ١٩٨٠ املائة يف     يف ٤٢,٨اخنفضـت إىل النصف خالل العشرين سنة األخرية، حيث اخنفضت من            
 يف املائة يف حني ١٠ يف املائة إىل ٢٨,٤ويف الفـترة نفسها اخنفض نقص املياه املنقولة باألنابيب من     . ٢٠٠٠يف عـام    

 . يف املائة٤,٥ يف املائة إىل ٢١,٨اخنفض عدم توفُّر الكهرباء بصورة أكثر وضوحاً حيث اخنفض ذلك من 

ن يف اإلسكان مل حيدث بصورة متساوية واملتجانسة يف كل أحناء البلد ويبدو أن هناك اختالفات             وهـذا التحسُّ   -٤٦١
. وقد كان النمو أكثر ظهوراً يف املناطق الوسطى وأقل ظهوراً جتاه اجلنوب الشرقي من البلد              . كبرية بني املناطق واملواقع   
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منخفضة نسبياً عن   )  نسمة ٥ ٠٠٠ عدد سكاهنا عن     األماكن اليت يقل  (ويف الوقـت نفسه ظلت املواقع غري احلضرية         
 .املتوسطات الوطنية

 `٣`)ب(٤٤الفقرة 

وقد كان ذلك وال يزال عقبة كبرية تعترض تطوير         . يؤثر توفُّر األرض لبناء املساكن كثرياً على توفُّر اإلسكان         -٤٦٢
ويؤدي . تالل األرض بصورة غري قانونيةالقطـاع نظراً ألن نقص املساكن بأسعار تنافسية يتحوَّل إىل سبب مباشر الح        

ذلك بدوره إىل توسُّع حضري غري منظَّم، وهذا التوسُّع يكون يف كثري من األحيان جتاه املناطق اليت تنطوي على خماطر                    
عالـية أو ختضع حلماية بيئية، واليت ينطوي التحضُّر فيها وتوفري املرافق على تكاليف عالية جداً وعلى ضرر إيكولوجي                   

 . ميكن إصالحهال

 `٤`)ب(٤٤الفقرة 

ومشكلة األراضي  . متـثِّل األرض اليت تدخل فيها البنية التحتية واملرافق الالزمة للبناء مدخالً أساسياً لإلسكان              -٤٦٣
وقد حدث التوسُّع احلضري إىل حٍد كبري على    . احلضـرية هي أن مساحاهتا مل تكن كافية وغري مالئمة للطلب اجلاري           

ـ    ي العامة، وبقدر أقل على حساب األراضي اخلاصة أو قطع األراضي اليت متلكها سلطات احلكومة               حسـاب األراض
 .الثالث، وهي غري مالئمة يف كثري من األحيان لالستعمال احلضري بسبب مساهتا الطبيعية واجلغرافية

ت يف البلد جتري خارج     وهـناك مشكلة أخرى وهي أن النسبة املئوية من العمليات اجلارية يف سوق املمتلكا              -٤٦٤
 .إطار املتطلبات القانونية السائدة مبا يضر بالشرحية السكانية األقل دخالً

. وهـناك سببان رئيسيان الرتفاع تكلفة األراضي احلضرية ومها عدم اإلعالن عن املباين واملضاربات العقارية               -٤٦٥
اضي الالزمة للتوسُّع احلضري ومل يكن ممكناً حىت        وباإلضـافة إىل ذلك تظل األراضي العامة هي املصدر الرئيسي لألر          

 .اآلن وضع نظام يتيح دائما توفري األراضي احلضرية للمدن بطريقة منظمة وقانونية

 `٥`)ب(٤٤الفقرة 

 يف املائة من السكان العاملني على دخل        ٧٠رغم االرتفاع الكبري يف حركة املهن واألجور يف البلد يعيش قرابة             -٤٦٦
وال يزالون حمرومني من القوة الشرائية الكافية للحصول        )  نسمة ٢٣ ١٥٢ ٥٠٦(ثة أضعاف األجور الدنيا     يقل عن ثال  

عـلى مسـكن يف سوق اإلسكان بإمكاناهتم اخلاصة أو من خالل قرض مصريف نظراً ألهنم ال يعتربون أساساً عمالًء                    
 يف املائة من السكان     ٦٨,٦ثِّل إحصائياً   ومع ذلك فإن هذه اجملموعة اليت مت      . مناسـبني للحصـول على قروض عقارية      

 .العاملني هي القطاع الذي يولِّد أكرب الطلب على اإلسكان

 `٦`)ب(٤٤الفقرة 

يف بـرنامج اإلسكان تعَترب املناطق احلضرية املهمَّشة مؤهَّلة إذا استوفت معظم الشروط التالية يف مجلة شروط                  -٤٦٧
وفري مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء واإلضاءة العامة ورصف    إذا كانـت تعاين من نقص كبري يف ت        : أخـرى 

الطـرق؛ وإذا كانـت كثافة السكان فيها عالية وتشمل على األقل مخسمائة أسرة؛ وإذا كانت تواجه درجة أكرب من                    
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 الضـعف واخلطـر نتيجة أسباب طبيعية؛ وإذا كانت قد شاركت خالل السنوات املاضية يف أٍي من خمططات برنامج                  
 .اإلسكان؛ وإذا كانت تقع بالقرب من شبكات البنية التحتية البلدية

وينبغي أن يشار إىل أن وكاالت اإلسكان الوطنية تصدر قروضاً حسب قواعد تشغيلها وتستعمل أنظمة خمتلفة                 -٤٦٨
 .أو مرنة

 `٧`)ب(٤٤الفقرة 

 يف  ٥,٨ املائة منها مساكن قائمة بذاهتا و       يف ٨٥,٣ مليون وحدة سكنية خاصة تقريباً ميثِّل        ٢١,٩من بني قرابة     -٤٦٩
املائـة عـبارة عـن شـقق ويتألف الباقي من مساكن مجاعية وإيواء على األسطح ومواقع غري مبنية أساساً للمعيشة                     

واالجتاه احلايل هو زيادة حجم وحدات السكن مقاسة بعدد الغرف املبنية وبدون حساب        . ومسـاكن متـنقلة وغريها    
 يف املائة   ٥٢ يف املائة فقط من اإلسكان يتألف من ثالث غرف أو أكثر، يف حني أن                ٣٠سنة كان    ٢٠ومنذ  . املطـبخ 

 . يصل إىل هذا املستوى٢٠٠٠من املساكن املتوفرة يف الوقت احلايل يف عام 

 )ج(٤٤الفقرة 

 :ازليةمن بني أهم القوانني اليت حتكم اإلسكان يف بلدنا ميكن أن نذكر ما يلي حسب أمهيتها التن -٤٧٠

 التشريعات االحتادية � 

مـن بني أهم التشريعات االحتادية وتشريعات الواليات والتشريعات البلدية اليت حتكم اإلسكان يف بلدنا ميكن                 -٤٧١
 .أن نذكر التشريعات التالية بترتيب أمهيتها التنازلية

 التشريعات االحتادية � 

 من الدستور احلق يف اإلسكان بالنص على أن         ٤تنشئ املادة   . ةالدسـتور السياسي للواليات املكسيكية املتحد      -٤٧٢
 ."لكل أسرة احلق يف التمتُّع بالسكن املناسب والكرمي"

  من الدستور وُيِربز املعايري    ٤يضع هذا القانون لوائح عمالً باملادة       . قـانون اإلسكان االحتادي    ! 
 .واآلليات اخلاصة بسياسة اإلسكان الوطنية بتفاصيل أكرب  

 .قانون التخطيط !  

 .القانون العام بشأن املستوطنات البشرية !  

 .القانون العام بشأن التوازن اإليكولوجي واحلماية البيئية !  

 القانون العامة بشأن التنمية االجتماعية !  

 تشريعات الواليات � 

 .قانون التخطيط يف الوالية ! 
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 .قانون اإلسكان يف الوالية أو ما يعادله ! 

 .قانون املستوطنات البشرية يف الوالية أو ما يعادله ! 

 .قانون تقسيم األراضي يف الوالية أو ما يعادله ! 

 .قانون إيرادات الوالية ! 

 .قانون اقتصاد الوالية ! 

 .القانون املدين يف الوالية ! 

 .قانون اإلجراءات املدنية يف الوالية ! 

 .عيةقانون املمتلكات اإلسكانية اجلما ! 

 .قانون تسجيل األراضي يف الوالية ! 

 .قانون التوثيق يف الوالية ! 

 .قانون مياه الشرب والتصرُّف من الفضالت أو ما يعادله يف الوالية ! 

 التشريعات البلدية � 

 .قانون االقتصاد البلدي ! 

 .قانون اإليرادات البلدية ! 

 .القانون األساسي بشأن اإلدارة العامة البلدية ! 

 .لوائح البناء ! 

 من الدستور املكسيكي جيب أن يكون احلق يف املسكن غري متييزي نظراً ألن لكل أسرة                ٤ووفقاً ألحكام املادة     -٤٧٣
 ."احلق يف التمتُّع باملسكن املالئم والكرمي

ة القروض  وال جيـوز لوكـاالت اإلسـكان الوطنية أن ُتغِفل إدراج أي بند يف قواعدها وشروطها حيكم إدار                  -٤٧٤
 .بطريقة تقيِّد احلق يف اإلسكان

وميكـن أن نضـيف بأن الدستور ينص على أن أي قانون ال ميكن أن يقف حجر عثرة أمام إعمال احلق يف                       -٤٧٥
 .اإلسكان

 `١`)د(٤٤الفقرة 

هة  بدأت احلكومة املكسيكية برنامج اإلسكان من خالل وزارة التنمية االجتماعية هبدف مواج            ٢٠٠٣يف عام    -٤٧٦
حتديـات الفقـر والتنمـية احلضرية من خالل إدخال جمموعة من التدابري اليت جتمع يف مجلة أمور حتسني البنية التحتية         
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األساسـية وتوفري املرافق للمناطق احلضرية املهمَّشة والوقاية من الكوارث بتوفري اخلدمات االجتماعية وأنشطة التنمية               
 .اجملتمعية يف تلك املناطق

ف احلكومـة إىل اسـتكمال اإلعانـات االحتادية مبسامهات من مصادر الواليات والبلديات بل ومن                وهتـد  -٤٧٧
أو مـنظمات اجملتمع املدين من أجل املساعدة يف التنمية احلضرية وإدراج املناطق احلضرية              /املسـتفيدين إذا أمكـن و     

ويف هذا الربنامج   . معية والتخطيط اجملتمعي  املهمَّشـة يف حـدود املدينة كجزء من سياسة عامة لتشجيع املشاركة اجملت            
 يتعـيَّن عـلى احلكومـات احمللية أن تتيح موارد مناظرة سواء من أمواهلا اخلاصة أو مبساعدة الوالية أو البلدية املعنية                    

 .حسب االقتضاء

ية واهليئات احمللية   وينشئ برنامج اإلسكان أيضاً هيئات وآليات تنسيقية للعمل مع برامج وزارة التنمية االجتماع             -٤٧٨
 .املالئمة ومع مكاتب ووكاالت اإلدارة العامة االحتادية لكفالة تكامل األنشطة اجلارية

 `٢`)د(٤٤الفقرة 

أعلنـت احلكومـة االحتاديـة من خالل وزارة التنمية االجتماعية برنامج املوئل من أجل  مساعدة الشرحية                   -٤٧٩
ـ              ناطق احلضـرية من خالل االشتراك يف تنفيذ الربامج االجتماعية         السـكانية الفقـرية الـيت تعـيش يف املـدن وامل

 .والتنمية احلضرية

وجيمع برنامج املوئل تدابري هتدف إىل حتسني البنية التحتية واملرافق يف املناطق احلضرية اهلامشية وكذلك الوقاية                 -٤٨٠
حالة توفري األراضي لإلسكان االجتماعي     وكما حدث يف    . مـن الكوارث من خالل توفري املرافق والتنمية االجتماعية        

 .والتنمية احلضرية فإن أنشطة هذا الربنامج تشكِّل جزءاً من جهد عام لتحسني التخطيط احلضري واحمللي

 `٣`)د(٤٤الفقرة 

يهدف برنامج املوئل إىل مكافحة الفقر احلضري وحتسني إسكان الدخل املنخفض وإشاعة النظام والسالمة يف                -٤٨١
ختفيض تعرُّض  : ولتحقيق هذا الغرض يضطلع الربنامج بأنشطة مثل      . أحـيائها وجعلها أماكن صاحلة للمعيشة     املـدن و  

املـناطق املبنـية للـتهديدات من مصادر طبيعية من خالل الوقاية من الكوارث والتحسني البيئي؛ ومساعدة الواليات          
يقة لتحقيق التنمية احلضرية املنتظمة والتماس      والـبلديات على حيازة األراضي وختصيص احتياطيات من األراضي كطر         

 .بدائل الدخل املنخفض لإلسكان العائلي

 `٤`)د(٤٤الفقرة 

تقـوم احلكومـة االحتاديـة مـن خالل وزارة التنمية االجتماعية بتنسيق برامج الصندوق الوطين لإلسكان                  -٤٨٢
 .االجتماعي واللجنة الوطنية لتنمية اإلسكان بني برامج أخرى

 أنشـأت احلكومـة الصـندوق الوطـين لتقدمي الدعم االقتصادي لإلسكان يف إطار الصندوق                ٢٠٠٣ويف   -٤٨٣
االسـتئماين التابع للصندوق الوطين لإلسكان االجتماعي كهيئة وحيدة مركزية إلدارة ورصد وتقييم الربامج االحتادية               

 مت  ٢٠٠٣وأثناء السنة املالية    . نخفضة الدخل املسـؤولة عـن إصدار اإلعانات لبناء وحتسني وشراء املساكن العائلية م           
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 ٥٠ ٩٢٨ هو تقدمي    ٢٠٠٤وكان اهلدف األصلي هلذا الربنامج يف       .  إعانة لإلسكان الريفي   ٣٢ ١٨٢تقدمي ما جمموعه    
 .إعانة ملساعدة الشرحية السكانية منخفضة الدخل بأموال للحصول على مساكن جديدة وحتسني املساكن القائمة

 مليون  ١ ٨٦٧ بلغت املوارد املصرَّح هبا للربامج اليت تقدِّم إعانات اإلسكان مبلغ            ٢٠٠٤لسنة املالية   وبالنسبة ل  -٤٨٤
  مليون لربنامج اإلسكان٢٦٠و) "Tu Casa" ("بيتك" مليون بيزو لربنامج ١ ٦٠٧بيزو؛ ومن هذا املبلغ ُخصِّص مبلغ 

 مليون بيزو من    ٨٢٢,٣االجتماعي باملسامهة مبلغ    وباإلضـافة إىل ذلـك ُصرِّح للصندوق الوطين لإلسكان          . الـريفي 
 )."Vivienda Terminada" ("اإلسكان املسَتكَمل"موارده اخلاصة لتوفري قروض برنامج 

 `٥`)د(٤٤الفقرة 

 وأدى توسيع صالهتا التعاونية إىل اتصاهلا بأنواع أخرى       . تقـيم املكسـيك عالقـات تعـاون تقـين ومايل           -٤٨٥
 .من اخلربات

ف املستفيدون املستحقون من األسر اليت تعيش يف حاالت من فقر الثروة املتراكم واليت تعيش يف مدن                 ويـتأل  -٤٨٦
ومن هؤالء املستفيدين يتم توجيه اهتمام خاص للمجموعات اليت تعيش يف حاالت            . أو مـناطق حضـرية خمـتارة      /و

 املباين أو املناطق اليت حيفها    احلـرمان أو الضـعف مـثل األشـخاص ذوي القدرات املتناقصة وكبار السن وسكان                
 .خطر كبري

ويف كل مدينة من املدن املختارة، توجد إمكانية، حسب توفُّر األموال، لتعيني واختيار منطقة أو أكثر ألولوية                  -٤٨٧
 .االهتمام اليت ميكن فيها تنفيذ الربامج

 `٦`)د(٤٤الفقرة 

وكاالت التخطيط احلضري وتطوير    "ع ُيعَرف باسم    يشـمل برنامج املوئل املذكور أعاله بني عناصره مشرو         -٤٨٨
، وهذا املشروع يقدِّم الدعم لتحسني التخطيط احلضري لإلدارة احلضرية وتدريب السلطات املدنية املسؤولة              "املوئـل 

آمنة عـن تشـجيع مبادرات التنمية احمللية وممارساهتا، بغية حتسني البيئة احلضرية وحتقيق بناء البلدات بطريقة منظَّمة و                 
 .ومستدامة ومقبولة وتنافسية

 `٧`)د(٤٤الفقرة 

يقـدِّم برنامج املوئل مزايا لألشخاص الذين يعيشون يف حالة الفقر ملساعدهتم على االنتقال من تلك الفئة من                   -٤٨٩
ات احمللية؛  حتسني املوئل يف األحياء واملناطق احلضرية اليت يتركَّز فيها الفقر مبشاركة اجملتمع           : خـالل تنفيذ أنشطة مثل    

وتشـجيع التخطيط احلضري وممارسات التنظيم والتنمية احمللية لتشجيع تنسيق خمتلف أشكال الرابطات العامة واخلاصة          
واالجتماعية وتعزيز اهلوية واالستيطان واحترام الذات لدى السكان من خالل إجراءات هتدف إىل احلفاظ على املراكز                

 .التارخيية ومحايتها
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 )ه (٤٤الفقرة 

أثـناء الفترة اليت يشملها التقرير مل حتدث تغيُّرات يف السياسات والقوانني واملمارسات الوطنية اليت تؤثر سلباً                  -٤٩٠
 .على احلق يف اإلسكان الكايف

 ٤٥الفقرة 

 .ترد اإلجابة على هذا السؤال خالل هذه الوثيقة بأكملها -٤٩١

 ٤٦الفقرة 

 ١١إلدخال برامج تكفل اإلعمال الكامل للحقوق املكرَّسة يف املادة          تـبذل حكومـة املكسيك جهداً كبرياً         -٤٩٢
 ويسـتكمل الـتعاون الـدويل هذه اجلهود وخاصة من حيث أنه يتيح إدراك خمتلف     . باسـتعمال املـوارد الوطنـية     

 .أنواع اخلربات

 ١٢  املادة -زاي 

  من املبادئ التوجيهية٤٧الفقرة 

عية واإلنسانية تتضمَّن خطة التنمية الوطنية اقتراحات طُرق حتسني رفاه          يف القسـم اخلـاص بالتنمية االجتما       -٤٩٣
وقـدرات السكان، من خالل زيادة اإلنصاف واملساواة يف الفرص وتعزيز التماسك االجتماعي وتوسيع قدرة احلكومة   

لواليات واملناطق  عـلى االستجابة مع إطالق برامج قطاعية وخاصة ومؤسسية وإقليمية هتدف إىل تسهيل التفاعل بني ا               
 حتسني اإلنصاف واملساواة يف الفرص أمام السكان      : وحتـدِّد خطـة التنمـية الوطنـية ثـالث أولويات          . واالحتـاد 

 .وحتسني قدراهتم

 بفكرة تقول إن التنمية االقتصادية      ٢٠٠٦-٢٠٠١وتطبـيقاً خلطة التنمية الوطنية يبدأ برنامج الصحة الوطين           -٤٩٤
وحتدِّد . تقرار السياسي واألمن القومي تعتمد مجيعاً على بقاء صحة السكان يف حالة جيدةوالـرفاه االجـتماعي واالس    
 :أربع نقاط انطالق أساسية

 .الصحة اجليدة هي أحد أهداف التنمية وشرط ال غىن عنه لتحقيق املساواة احلقيقية يف الفرص � 

ال البشري وهو أهم أشكال رأس املال       متـثِّل الصـحة، إىل جانب التعليم، عنصراً رئيسياً يف رأس امل            � 
وحتسني مستوى الصحة وضمان التعليم يعنيان تعزيز قدرة الفرد واجملتمع على السواء     . لألفـراد ولألمم  

 .لتحسني مستويات معيشتهم

 ونظراً للقيمة املتأصلة واإلمكانات االستراتيجية للصحة فإهنا جيب أالّ تعَتَبر بعد اآلن قطاعاً منفصالً من               � 
قطاعـات اإلدارة العامة وينبغي أن ُتعَتَبر اآلن بوصفها هي األخرى هدفاً اجتماعياً ميكن، بل وينبغي،                

 .متابعته يف مجيع القطاعات؛ ويعين ذلك أن سياسات الصحة جيب أن تقترن بسياسات سليمة
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األيديولوجية ومجيع محايـة الصحة قيمة تشترك فيها من الناحية العملية مجيع اجملتمعات ومجيع األنظمة         � 
 .ولذلك فإن الصحة اجليدة هي قيمة ميكن أن تعزِّز نسيج جمتمعنا. املنظمات السياسية

 ُوِضـع هبـدف مواجهة التحديات اليت تواجه النظام الصحي           ٢٠٠٦-٢٠٠١وبـرنامج الصـحة الوطـين        -٤٩٥
سياسات حمدَّدة تتصل اتصاالً وثيقاً     ولتحقيق ذلك مت تصميم     . املكسـيكي، وهـي اإلنصاف واملساواة واحلماية املالية       

) ٣(مكافحة عدم املساواة من ناحية الصحة؛       ) ٢(حتسني حالة صحة مجيع املكسيكيني؛      ) ١: (خبمسة أهداف أساسية  
تعزيز ) ٥(كفالة انتشار العدالة فيما يتعلق بتمويل الصحة؛        ) ٤(حتسني قدرة االستجابة لدى اخلدمات العامة واخلاصة؛        

 . وخاصة املؤسسات العامة املشاركة فيهالنظام الصحي

 : استراتيجيات١٠ويتعيَّن حتقيق هذه األهداف من خالل  -٤٩٦

 ربط الصحة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية؛ � 

 تقليل العيوب الصحية اليت تؤثر على الفقراء؛ � 

 مواجهة املشاكل الناشئة من خالل تعريف صريح لألولويات؛ � 

 تحقيق املساواة يف اخلدمة؛إطالق محلة ل � 

 تقدمي احلماية املالية لكل شخص يف صدد الصحة؛ � 

 بناء فيدرالية تعاونية يف موضوعات الصحة؛ � 

 تعزيز الدور اإلرشادي لوزارة الصحة؛ � 

 وضع منوذج للرعاية الصحية الشاملة؛ � 

 توسيع مشاركة مجيع املواطنني؛ � 

 .لبنية التحتية لألحباث والرعاية الصحيةتعزيز تنمية املوارد البشرية وا � 

يعـاجل بـرنامج الصـحة الوطين أيضاً مشاكل الصحة العقلية ويعمل على مكافحة التدخني وإدمان الكحول                  -٤٩٧
والصـحة العقلـية مشكلة ألن مخس سكان املكسيك على األقل يعاين من شكل أو آخر من أشكال                  . واملخـدرات 

 ماليني من البالغني من االكتئاب؛ ويعاين نصف مليون    ٤إذ يعاين   : خرى من حياهتم  االضـطراب العقلي يف مرحلة أو أ      
 يعانون  ٦٥ يف املائة من كبار السن فوق سن         ١٠مـن انفصام الشخصية ويعاين مليون شخص من الصرع يف حني أن             

ر القادمة على   وإذا استمر اجتاه صعود هذه االضطرابات فإن الطلب خالل السنوات العش          . مـن االخـتالل العقـلي     
 .خدمات الصحة العقلية يف املكسيك سيشكِّل واحداً من الفروع الرئيسية للنظام الصحي
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 سبباً رئيسياً لضياع سنوات احلياة الصحية يف بلدنا جند األمراض النفسية والعصبية؛ ويتصل ستة               ١٥ومن بني    -٤٩٨
ت القتل والعنف وحوادث السيارات وأمراض أوعية       من هذه األسباب إما هبذا النوع من االضطراب، مبا يف ذلك حاال           

 يف املائة من ١٨املـخ وتليُّف الكبد واالختالل العقلي واستهالك الكحول واالضطرابات االكتئابية، وكلها متثِّل حوايل      
 .كل حاالت ضياع سنوات احلياة الصحية

ية جزءاً ال يتجزأ من التعريف العام للصحة،   ولعلـنا ال ننسى أن منظمة الصحة العاملية قد اعتَبرت الصحة العقل            -٤٩٩
وتعَترف . "حالة من الرفاه الكامل جسدياً وعقلياً واجتماعياً وليس جمرد اختفاء املرض أو العلَّة            ": واليت مت تعريفها بأهنا   

حكومـة املكسيك بأن العنصر النفسي االجتماعي مل يأخذ نفس االهتمام يف سياسات املؤسسات الصحية كما حدث            
 .يف أفرع أخرى، رغم أن السياسات العامة الالزمة جيري تنفيذها رويداً رويداً لتغيري هذه االجتاهات

منظمة الصحة العاملية واليونسكو واليونيسيف     (وقـد طالبـت اجلمعية العامة لألمم املتحدة وبعض وكاالهتا            -٥٠٠
األعضاء أن تعزِّز برامج الصحة العقلية لديها وأن        وكذلك منظمة الدول األمريكية من بلداهنا       ) ومـنظمة العمل الدولية   

تعـيد النظر يف السياسة السائدة ملعاملة املرضى العاجزين نفسياً يف مستشفيات خاصة هبم، وختصيص املزيد من الرعاية                  
 . املنظمةالصحية األولية للصحة العقلية وتعزيز زيادة مشاركة اجملتمع سواء من جانب األفراد أو اجملموعات والرابطات

ويف مجـيع احلـاالت تقريـباً أّدى حتسني مستويات املعيشة يف معظم البلدان إىل حتسُّن ملحوظ يف املؤشرات         -٥٠١
ومع ذلك فقد لوحظ يف االقتصادات الناشئة مثل املكسيك أن األمراض اليت تعزى إىل النقص يف اخلدمات                 . الصـحية 

راض اليت ُتعزى إىل سرعة التحضُّر مثل األمراض املتدهورة املزمنة ومنها           الصحية تتجه عموماً إىل أن تكون مقترنة باألم       
 .األمراض العصبية والنفسية، وكثري منها يرتبط بالتغيُّرات الوبائية اليت لوحظت يف السنوات األخرية

دها والسياسـات الصحية اليت تعاجل مشاكل الصحة العقلية جيب أن تشمل ال مؤسسات الرعاية الصحية وح                -٥٠٢
ولكـن أيضاً مشاركة قطاعات التعليم والعمالة والتنمية والتكامل االجتماعي بل واجملتمع عموماً على الصعيد االحتادي         

وقد أدخل برنامج الصحة الوطين استراتيجيات تشجِّع تنمية اجملتمعات اليت تتمتع           . وصـعيد الواليات والصعيد البلدي    
ن يعيشون فيها من االهتمام بتنميتهم، وكذلك استراتيجيات هتدف إىل          بالصـحة هبـدف كفالة متكُّن األشخاص الذي       

توسـيع تغطية اخلدمات الصحية من خالل االستثمار يف تكنولوجيات املعلومات اليت ميكن استعماهلا لتوصيل الفوائد                
 .الصحية إىل اجملتمعات األكثر انعزاالً

ولية االحتادية والالمركزية من أجل حتقيق توزيع أكثر ويف الوقـت نفسه جرى بذل جهد لزيادة عمليات املسؤ         -٥٠٣
 .إنصافاً للموارد املتاحة وبالتايل بناء منوذج للرعاية الصحية الشاملة

 ستتيح تقدمي املساعدة يف هذه      ٢٠٠٦-٢٠٠١واألنشـطة املخططـة يف إطار برنامج الرعاية الصحية العقلية            -٥٠٤
ولالطالع على مزيد من . ع أو آخر من األمراض العقلية وألسرهم ملـيون مكسـيكي يعانون من نو  ١٥الفـترة إىل   

املعلومـات فـيما يـتعلق بـربنامج الـرعاية الصـحية العقلـية يرجى زيارة موقع وزارة الصحة يف شبكة الويب                      
mx.gob.salud.www://http. 
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 ٤٨الفقرة 

وجيب أن  . "لكل شخص احلق يف احلماية الصحية     " من الدستور املكسيكي على أن       ٤ من املادة    ٤تنص الفقرة    -٥٠٥
ُيطَـبِّق القـانون القواعد الالزمة لكفالة الوصول إىل اخلدمات الصحية وأن يضع األساس ملشاركة االحتاد والسلطات                 

 :لقسم السادس عشر، من الدستور، ا٧٣االحتادية معاً يف مجيع القضايا املتعلقة بالصحة العامة وفقاً ألحكام املادة 

 على عدد من األنشطة املصمَّمة لكفالة       ٢٠٠٦-٢٠٠١جيـب أن يرتكـز تنفيذ خطة التنمية الوطنية           � 
حصـول مجيع املواطنني املكسيكيني على فرصة الوصول إىل اخلدمات الصحية واملعاملة الكرمية بدون              

 .تكلفة من ثروهتم املتجمعة

 عرضاً واضحاً للخطوط التوجيهية للنظام الصحي؛       ٢٠٠٦-٢٠٠١الوطين  يتضـمَّن بـرنامج الصحة       � 
وقـد مت إعـداد هـذه اخلطوط التوجيهية على أساس مشاورة عامة واسعة جنحت يف حتقيق مشاركة          

 . اقتراح٢٣ ٠٠٠مكثَّفة من مجيع قطاعات السكان يف شكل أكثر من 

صحي شامل ومنصف ومتضامن ومتعدد      إىل إقامة نظام     ٢٠٠٦-٢٠٠١يسعى برنامج الصحة الوطين      � 
ويتصـف بالكفـاءة والنوعـية العالية ويتطلع إىل املستقبل ويستند إىل الالمركزية واملشاركة ويتصل               

واهلدف األخري هلذا الربنامج هو كفالة إمكانية حصول كل مكسيكي ومكسيكية حبلول عام             . بالتنمية
الهتمام خاصة باجملموعات األكثر ضعفاً من  عـلى إمكانـية الوصول إىل احلماية الصحية مع ا          ٢٠٢٥

التنمية االجتماعية : خـالل تنفيذ نظام صحي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقطاعات األخرى ذات الصلة مثل        
 .والتعليم والبيئة واألمن مبشاركة داعمة ومنفتحة من جانب اجملتمع برمته

احملرز خالل العقود األخرية وكذلك قبول  يتطلـب تعزيـز بـرنامج الصحة الوطين االعتراف بالتقدُّم            � 
العـيوب السائدة يف البلد واملشاكل اجلديدة اليت يتعيَّن مواجهتها والناشئة عن التحوُّل ال يف البلد ذاته                 

 .وحسب ولكن أيضاً على املسرح الدويل عموماً

يري يف البلد وحتسني    ولتحقـيق ذلك مت وضع ثالثة أهداف يف الربنامج ينبغي أن تساعد على حتقيق التغ               � 
حالـة الصـحة جلمـيع املكسيكيني وتقليل حاالت عدم املساواة من ناحية الصحة وضمان العالج                
الصحيح وجتنُّب أي نفقات مفرطة تؤثر على السكان مع العمل يف الوقت نفسه على تعزيز املؤسسات                

 .اإلنصاف واملساواة واحلماية املالية: وهذه األهداف هي. العامة

ولتحقيق هذه األهداف تعتمد وزارة الصحة على عدد من االستراتيجيات للنهوض بالصحة تشمل سلسلة من                -٥٠٦
وقد نفَّذت الوزارة عدداً من االستراتيجيات إلحراز       . األنشطة الرمسية وغري الرمسية والقطاعية واملشتركة بني القطاعات       

 :هذه األهداف

 التعليم من أجل الصحة؛ � 

 جتماعية؛املشاركة اال � 
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 االتصال التعليمي؛ � 

 .التدريب � 

 :وتقوم وزارة الصحة يف الوقت احلايل بإدارة برناجمي العمل التاليني -٥٠٧

بـرنامج للصـحة اجليدة للمجتمعات ويتناول تصميم وتنفيذ سياسات عامة تستند إىل معايري تكفل                � 
مل والتصميمات اخلاصة الوظيفية للمعوَّقني يف      احترام غري املدخِّنني واحلفاظ على البيئة والسالمة يف الع        

 .مجلة أمور

. بـرنامج التعليم الصحي املشترك بني القطاعات، وهو نتيجة اتفاق بني وزارة التعليم ووزارة الصحة               � 
ويوصـي الربنامج بأن تشمل املناهج املدرسية أنشطة تشجِّع على اعتناق أساليب حياة صحية وجتنُّب               

ه خماطر عالية مثل تناول التبغ أو املشروبات الكحولية وسوء استعمال املواد اليت             السـلوك الذي تكتنف   
ويتم أيضاً تقدمي معلومات تتعلق باألخطار البيولوجية . تسـبب اإلدمان والعالقات اجلنسية بدون محاية  

ويسعى . واجلسـدية والكيميائـية املتأصـلة يف البيئة العامة وبيئة العمل، وكذلك طُرق التعامل معها              
الـربنامج إىل مكافحـة العيوب الصحية بتشجيع إجراءات احلماية من عدم استقرار األمراض املعدية               

واهلدف . واألمـراض الـيت ميكن الوقاية منها بالتطعيم واألمراض املتصلة بالوظائف اجلنسية واإلجنابية            
 السكان األصليني الرئيسـي هو حتسني مستويات صحة أطفال املدارس مع االهتمام خاصة مبجموعات    

واجملموعـات الريفـية منخفضة الدخل يف إطار استراتيجية شاملة لتحقيق نوعية عالية من التعليم من                
 .خالل التنسيق بني القطاعات وبدعم من املنظمات العامة واخلاصة وباملشاركة االجتماعية

لترويج الصحي مدى احلياة وتشمل مجيع      وهـناك أيضاً استراتيجية ُتعرف باسم استراتيجية الوقاية الصحية وا          -٥٠٨
أشـكال العـالج اليت حيصل عليها أي شخص يف مراكز الرعاية الصحية اليت تديرها وزارة الصحة، بغض النظر عن                    
األسـباب الـيت أدت إىل ذهابه إىل هذه املراكز لالستشارة، هبدف توقُّع املشاكل الصحية املقبلة، رهناً بالتطبيق الدقيق     

وهبذه الطريقة يرجى حتسني حالة صحة مجيع املكسيكيني واملكسيكيات         . ائمة واخلطوط التوجيهية التقنية   للقواعـد الق  
وسيبذَل جهد حلفز املشاركة العامة يف عملية الرعاية الذاتية من          . لتقلـيل حـاالت عدم املساواة يف مستويات الصحة        

 .ليب احلياة الصحيةخالل أنشطة تركِّز على توفري املعلومات املالئمة وترويج أسا

ونظـام البطاقة الصحية الوطين هو استراتيجية هتدف إىل الوقاية الصحية والترويج الصحي من خالل تشجيع                 -٥٠٩
األشـخاص على اعتناق عادات وأعراف ومواقف وممارسات تؤدي إىل محاية الصحة واحلفاظ عليها طوال احلياة، أي                 

 .من املولد إىل الشيخوخة

ظام إىل كفالة الرعاية الصحية الفعَّالة جملموعات معيَّنة، وهو ما ينطوي، باإلضافة إىل توفري العالج،               ويهدف الن  -٥١٠
 .على صياغة وتطبيق حمتويات تعليمية وحمتويات تعزِّز الصحة
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 ٤٩الفقرة 

الرقم كال  ويشمل هذا   .  يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل للرعاية الصحية        ٥,٨ خصصت املكسيك    ٢٠٠٢يف   -٥١١
 يف  ٥,٥ بلغت نفقات الصحة     ١٩٩٧ويف عام   ).  يف املائة  ٥٧,٩(والنفقات اخلاصة   )  يف املائة  ٤٢,١(الـنفقات العامة    

 ٥٤,٣ يف املائة من اجملموع ومتثِّل النفقات العامة         ٥٤,٧املائـة من الناتج القومي اإلمجايل، كانت النفقات اخلاصة متثِّل           
الرعاية األوَّلية  (يف املائة من جمموع النفقات العامة على الصحة للرعاية الصحية األوَّلية             ٢٣وخيصَّص حوايل   . يف املائـة  

 ).لألفراد املؤمَّن عليهم وغري املؤمَّن عليهم على السواء

 )أ(٥٠الفقرة 

 ٢٠٠٢ و٢٠٠١وفيات األوالد والبنات الُرضَّع أقل من سنة واحدة حسب الواليات، 

٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

غري 
 دحمدَّ

 اجملموع الذكور اإلناث
غري 
 حمدَّد

 اجملموع الذكور اإلناث
 الوالية

 اجملموع ٣٥ ٩١١ ٢٠ ٣٠٢ ١٥ ٤٨٧ ١٢٢ ٣٦ ٥٦٧ ٢٠ ٧٣٤ ١٥ ٦٩٠ ١٤٣

 أغواسكالينتس ٣٤٢ ١٨٦ ١٥٤ ٢ ٣٨٣ ٢٢٧ ١٥٥ ١

 باخا كاليفورنيا ١ ٠٦٤ ٦٣٩ ٤٢٣ ٢ ٩٧٦ ٥٥٥ ٤١٩ ٢

 رباخا كاليفورنيا سو ١٧١ ١٠٦ ٦٥ صفر ١٤٧ ٨٩ ٥٨ صفر

 كمبيشي ١٧٤ ٩٢ ٨٢ صفر ١٨٨ ١١٦ ٧٢ صفر

 كوأهويال دى زاراغوسا ٥٨٩ ٣٣١ ٢٥٥ ٣ ٥٥١ ٣٢٠ ٢٢٨ ٣

 كوليما ١٥٤ ٨٨ ٦٦ صفر ١٢٠ ٧٠ ٥٠ صفر

 تشياباس ١ ٥٩٩ ٩٠٠ ٦٩٤ ٥ ١ ٥٤٩ ٨٥٠ ٦٩١ ٨

 تشيهوهوا ١ ٢٧١ ٧١٦ ٥٤٣ ١٢ ١ ٢٨٤ ٧٠٧ ٥٦٣ ١٤

 ة العاصمة االحتاديةمنطق ٢ ٨٩٤ ١ ٦٢٧ ١ ٢٥٤ ١٣ ٢ ٨٥٨ ١ ٥٩٢ ١ ٢٥٧ ٩

 دورانغو ١٣٢ ٧٤ ٥٧ ١ ٣٧٠ ٢٣٧ ١٣٠ ٣

 غواناخواتو ٢ ٠٤٦ ١ ١٥٢ ٨٩٢ ٢ ٢ ٢٠٨ ١ ٢٧٦ ٩٣١ ١

 غرييرو ٤٩٦ ٢٨٥ ٢١٠ ١ ٦٠١ ٣٥٤ ٢٤٥ ٢

 هيدالغو ٧٥٢ ٤٢٥ ٣٢٣ ٤ ٨٣٣ ٤٩٥ ٣٣٧ ١

 غيالسكو ٢ ٢٢٤ ١ ٢٩٤ ٩٢٦ ٤ ٢ ١٥٦ ١ ١٩١ ٩٥٧ ٨

 مكسيكو ٦ ٨٢٤ ٣ ٨٨١ ٢ ٩٢٣ ٢٠ ٦ ٦٩٧ ٣ ٧٤٧ ٢ ٩١٨ ٣٢

 ميشوأكان دى أوكامبو ١ ١٢٧ ٦٥٠ ٤٧٣ ٤ ١ ١٧٤ ٦٧٦ ٤٨٩ ٩

 موريلوس ٤٠٨ ٢٢٤ ١٨٠ ٤ ٥٠٥ ٢٨٥ ٢١٥ ٥

 ناياريت ١٨٨ ١٠٧ ٨١ صفر ١٦٨ ٩٦ ٧٢ صفر

 نويفو ليون ١ ٠٣٦ ٥٨٠ ٤٥٠ ٦ ٩٧٧ ٥٦٩ ٤٠٦ ٢

 أواكساكا ١ ٢٠٨ ٦٦٥ ٥٣٤ ٩ ١ ٣٥٦ ٧٧٦ ٥٧٧ ٣

 ويبال ٣ ٣٧٦ ١ ٩٣٠ ١ ٤٣٩ ٧ ٢ ٤٩٢ ٢ ٠٣٧ ١ ٤٥٢ ٣
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٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

غري 
 دحمدَّ

 اجملموع الذكور اإلناث
غري 
 حمدَّد

 اجملموع الذكور اإلناث
 الوالية

 كرييبارو دى أرتياغا ٦٤٤ ٣٤٨ ٢٩٦ صفر ٦٥٠ ٣٥٥ ٢٩٣ ٢

 كوينتانا رو ٣٣١ ١٩٧ ١٣٢ ٢ ٣٤٧ ١٩٧ ١٤٨ ٢

 سان لويس بوتوسي ٧٨٢ ٤٤٩ ٣٣١ ٢ ٨٣٣ ٤٧٠ ٣٥٦ ٧

 سينالوا ٢٥٤ ١٣٢ ١٢١ ١ ٣٧٩ ٢٢٥ ١٤٦ ٨

 سونورا ٧٤٧ ٤١٨ ٣٢٥ ٤ ٧١٩ ٤١١ ٣٠٨ صفر

 تاباسكو ٧٧٨ ٤٣٥ ٣٤٢ ١ ٦٨٨ ٣٧٩ ٣٠٦ ٣

 متاو ليباس ٦٠٣ ٣٤٢ ٢٥٧ ٤ ٥٥٨ ٣٠٠ ٢٥٥ ٣

 تالكسكاال ٥٧٣ ٣٢٨ ٢٤٣ ٢ ٥٦٧ ٣٢٥ ٢٤٢ صفر

٢ ١٠٣ ١ ١٤٨ ٩٥٤ ١ ٢ ١٩٦ ١ ٢٥٠ ٩٤٥ ١ 
فرياكـروس دى إغناسيو    

 دى ليايف

 يوكاتان ٥٦٢ ٢٩٦ ٢٦٣ ٣ ٥٠٨ ٢٨٤ ٢٢٣ ١

 زاكاتيكاس ٤٣٧ ٢٤٤ ١٩٠ ٣ ٥٠٨ ٢٥٩ ٢٣٩ ١٠

 يف اخلارج ٢٢ ١٣ ٩ صفر ٢١ ١٤ ٧ صفر

 .املؤسسة الوطنية لإلحصاءات واجلغرافيا واملعلوماتية، إحصاءات الوفيات :املصدر

 وفيات األطفال بني سن سنة واحدة وأربع سنوات حسب والية اإلقامة العادية
 ٢٠٠٢ و٢٠٠١وحسب اجلنس، 

٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

 اجملموع جالالر النساء غري حمدَّد اجملموع الرجال النساء غري حمدَّد
 الوالية

 اجملموع ٦ ٦٢٠ ٣ ٦١٣ ٢ ٩٩٦ ١١ ٦ ٨٣١ ٣ ٧٥٨ ٣ ٠٦٧ ٦

 أغواسكالينتس ٥٨ ٣٦ ٢٢ صفر ٧٩ ٤٢ ٣٧ صفر

 باخا كاليفورنيا ١٦٢ ٨٥ ٧٧ صفر ١٥٨ ٩٥ ٦٣ صفر

 باخا كاليفورنيا سور ٣٤ ٢٤ ١٠ صفر ٢٨ ١٤ ١٤ صفر

 كمبيشي ٣١ ١٧ ١٤ صفر ٣٠ ١٦ ١٤ صفر

 كوأهويال دى زاراغوسا ٩٥ ٥١ ٤٤ صفر ٩٨ ٥٧ ٤١ صفر

 كوليما ٣٢ ١٣ ١٩ صفر ٣٥ ٢٣ ١٢ صفر

 تشياباس ٤٦٦ ٢٤٢ ٢٢٢ ٢ ٤٩٥ ٢٦٥ ٢٢٧ ٣

 تشيهوهوا ٢٢٩ ١٢٦ ١٠٣ صفر ١٨٩ ١٠٥ ٨٢ ٢

 منطقة العاصمة االحتادية ٣٨٤ ١٩٦ ١٨٨ صفر ٣٦٨ ٢١٢ ١٥٦ صفر

 دورانغو ٤٧ ٢٩ ١٨ صفر ٥٧ ٣١ ٢٦ صفر

 غواناخواتو ٣٣٠ ١٧٩ ١٥١ صفر ٣٧٨ ٢١١ ١٦٧ صفر

 غرييرو ١٧٧ ٨٧ ٩٠ صفر ٢١٣ ١١٧ ٩٦ صفر
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٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

 اجملموع جالالر النساء غري حمدَّد اجملموع الرجال النساء غري حمدَّد
 الوالية

 هيدالغو ١١٩ ٦١ ٥٨ صفر ١٢٥ ٦٨ ٥٧ صفر

 غيالسكو ٤٤٠ ٢٢١ ٢١٩ صفر ٣٧٩ ٢٠٨ ١٧١ صفر

 مكسيكو ٨٨٠ ٥٠٢ ٣٧٥ ٣ ٩٣٧ ٥١٣ ٤٢٤ صفر

 ميشوأكان دى أوكامبو ٢٨٣ ١٦٠ ١٢٣ صفر ٢٤٤ ١٣٨ ١٠٦ صفر

 موريلوس ٨٣ ٤٦ ٣٧ صفر ٩٥ ٥٧ ٣٨ صفر

 ناياريت ٧١ ٣٦ ٣٤ ١ ٧٧ ٥٣ ٢٤ صفر

 نويفو ليون ١٥١ ٨٥ ٦٦ صفر ١٣٠ ٦٩ ٦١ صفر

 أواكساكا ٤١٠ ٢٣٣ ١٧٥ ٢ ٤٦٦ ٢٣٩ ٢٢٧ صفر

 ويبال ٥٢٣ ٢٨٧ ٢٣٦ صفر ٦٣٩ ٣٢٤ ٣١٥ صفر

 كرييبارو دى أرتياغا ٩٠ ٤٥ ٤٥ صفر ٩٣ ٤٧ ٤٦ صفر

 كوينتانا رو ٥٠ ٣٠ ٢٠ صفر ٥٠ ٢٦ ٢٤ صفر

 سان لويس بوتوسي ١٧٣ ٨٥ ٨٨ صفر ١٩٩ ١٠٥ ٩٣ ١

 سينالوا ١١٠ ٥٧ ٥٢ ١ ١٠٧ ٦٤ ٤٣ صفر

 سونورا ١٣٧ ٨٢ ٥٥ صفر ١٣٣ ٦٦ ٦٧ صفر

 تاباسكو ١٣٣ ٨١ ٥٢ صفر ١٢٤ ٨٦ ٣٨ صفر

 متاو ليباس ١١٠ ٥٧ ٥٣ صفر ١٣٢ ٧٠ ٦٢ صفر

 تالكسكاال ٨٤ ٥٩ ٢٥ صفر ٦٤ ٣٤ ٣٠ صفر

 سيو دى ليايففرياكروس دى إغنا ٥٠٠ ٢٨٤ ٢١٦ صفر ٤٩٥ ٢٨٢ ٢١٣ صفر

 يوكاتان ١١٧ ٦٢ ٥٥ صفر ٩٢ ٥٦ ٣٦ صفر

 زاكاتيكاس ٩٧ ٤٨ ٤٧ ٢ ١٠٠ ٥٤ ٤٦ صفر

 يف اخلارج ١٤ ٧ ٧ صفر ٢٢ ١١ ١١ صفر

 .املؤسسة الوطنية لإلحصاءات واجلغرافيا واملعلومات، إحصاءات الوفيات :املصدر

 )ج (٥٠الفقرة 

 املؤشر ١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠

 جمموع السكان ٨١ ٢٤٩ ٦٤٥ ٩١ ١٥٨ ٢٩٠ ٩٧ ٤٨٣ ٤١٢

 العمر املتوقَّع ٧٠,٨ ٧٣,٦ ٧٥,٣
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 )و(٥٠الفقرة 

 اجملموع املستفيدون غري املستفيدين غري حمدَّد
 اجلنس

 الشرائح العمرية
 الرجال ٤٧ ٢٥٨ ٢٦٥ ٩٦,٠ ٣,٠ ١,٠
  سنوات٤من صفر إىل  ٥ ٤٨٥ ٩٧٣ ٩٥,٨ ٢,٠ ٢,٢
  سنة١٤ إىل ٦من  ١١ ٢٦٨ ٩٦٧ ٩٦,٧ ٢,٤ ٠,٩
  سنة٦٤ إىل ١٥من  ٢٨ ١٠٥ ٤٤٠ ٩٥,٨ ٣,٤ ٠,٨
  سنة فأكثر٦٥ ٢ ٢٤٦ ٩٩٩ ٩٥,٢ ٤,٠ ٠,٨
 غري حمدَّد ١٥٠ ٨٨٦ ٨٦,١ ٦,٧ ٧,٢
 النساء  ٤٩ ٧٥٦ ٦٠٢ ٩٦,٧ ٢,٣ ١,٠
  سنوات٤صفر إىل  ٥ ٣٠٥ ٤٢٠ ٩٥,٨ ٢,٠ ٢,٢
  سنة١٤ إىل ٦من  ١٠ ٩٨٩ ٨٥١ ٩٦,٨ ٢,٣ ٠,٩
  سنة٦٤  إىل١٥من  ٣٠ ٧٢١ ٩٦١ ٩٧,٠ ٢,٣ ٠,٧
  سنة فأكثر٦٥ ٢ ٥٩٨ ٦٩٧ ٩٦,١ ٣,٢ ٠,٧
 غري حمدَّد ١٤٠ ٦٧٣ ٨٨,٥ ٥,٨ ٥,٧

 قاعدة بيانات . ٢٠٠٠التعداد العام الثاين عشر للسكان واملساكن،       . املؤسسـة الوطنـية لإلحصـاءات واجلغرافيا واملعلوماتية        :املصدر
 .عيِّنات اإلحصاء 

 ٢٠٠٠دمات الصحية حسب نوع اخلدمة واجلنس والشرحية العمرية، النسبة املئوية لتوزيع املستفيدين من اخل

اخلدمات الطبية  اخلدمات العامة
 )ب(اخلاصة

الضمان 
 اجلنس املستفيدون )أ(االجتماعي

 الشرحية العمرية
 الرجال ٤٥ ٣٥٢ ٠٣١ ٣٨,٥ ٣٤,٧ ٢٦,٨
  سنوات٤من صفر إىل  ٥ ٢٥٦ ٩٣١ ٣٥,٦ ٣٢,٦ ٣١,٨
  سنة١٤ إىل ٦من  ١٠ ٨٩٨ ٨١٠ ٣٥,٤ ٣١,٢ ٣٣,٤
  سنة٦٤ إىل ١٥من  ٢٦ ٩٢٥ ٩٢٠ ٣٩,٦ ٣٦,٧ ٢٣,٧
  سنة فأكثر٦٥ ٢ ١٤٠ ٣٨٢ ٤٦,٥ ٣٢,٧ ٢٠,٨
 غري حمدَّد ١٢٩ ٩٨٨ ٣١,٣ ٣٦,٩ ٣١,٨
 النساء  ٤٨ ١١٩ ٢٢٩ ٣٩,٤ ٣٣,٧ ٢٦,٩
  سنوات٤صرف إىل  ٥ ٠٨٠ ١٠٠ ٣٥,٥ ٣٢,٦ ٣١,٩
  سنة١٤ إىل ٦من  ١٠ ٦٣٢ ٣٩٤ ٣٥,١ ٣١,٥ ٣٣,٤
  سنة٦٤ إىل ١٥من  ٢٩ ٧٨٥ ٠٩٦ ٤١,٠ ٣٤,٦ ٢٤,٤
  سنة فأكثر٦٥ ٢ ٤٩٧ ١٢٢ ٤٥,٨ ٣٤,٥ ١٩,٧
 غري حمدَّد ١٢٤ ٥١٧ ٣٢,٤ ٣٧,٣ ٣٠,٣

 قاعدة بيانات . ٢٠٠٠التعداد العام الثاين عشر للسكان واملساكن،       . املؤسسـة الوطنـية لإلحصـاءات واجلغرافيا واملعلوماتية       : املصـدر 
 .عيِّنات اإلحصاء 
 .مبا يف ذلك خدمات الضمان االجتماعي حلكومات الواليات )أ( 

 .مبا يف ذلك األشخاص الذين يعاجلهم طبيب خاص )ب( 
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 النسبة املئوية لتوزيع املستفيدين من اخلدمات الصحية حسب اجلنس
 ٢٠٠٠ووالية االحتاد، 

 الوالية أو االحتاد اجملموع الرجال النساء
 كسيكية املتحدةالواليات امل ١٠٠,٠ ٤٨,٥ ٥١,٥
 أغواسكالينتس ١٠٠,٠ ٤٧,٨ ٥٢,٢
 باخا كاليفورنيا ١٠٠,٠ ٥٠,٠ ٥٠,٠
 باخا كاليفورنيا سور ١٠٠,٠ ٥٠,٨ ٤٩,٢
 كمبيشي ١٠٠,٠ ٤٩,٧ ٥٠,٣
 كوأهويال دى زاراغوسا ١٠٠,٠ ٤٩,٣ ٥٠,٧
 كوليما ١٠٠,٠ ٤٨,٩ ٥١,١
 تشياباس ١٠٠,٠ ٤٩,٣ ٥٠,٧
 تشيهوهوا ١٠٠,٠ ٤٩,٧ ٥٠,٣
 منطقة العاصمة االحتادية ١٠٠,٠ ٤٧,٣ ٥٢,٧
 دورانغو ١٠٠,٠ ٤٨,٤ ٥١,٦
 غواناخواتو ١٠٠,٠ ٤٧,٧ ٥٢,٣
 غرييرو ١٠٠,٠ ٤٨,٢ ٥١,٨
 هيدالغو ١٠٠,٠ ٤٨,٣ ٥١,٧
 غيالسكو ١٠٠,٠ ٤٨,٢ ٥١,٨
 مكسيكو ١٠٠,٠ ٤٨,٧ ٥١,٣
 ميشوأكان دى أوكامبو ١٠٠,٠ ٤٧,٧ ٥٢,٣
 موريلوس ١٠٠,٠ ٤٨,٠ ٥٢,٠
 ناياريت ١٠٠,٠ ٤٩,٤ ٥٠,٦
 نويفو ليون ١٠٠,٠ ٤٩,٥ ٥٠,٥
 أواكساكا ١٠٠,٠ ٤٧,٨ ٥٢,٢
 ويبال ١٠٠,٠ ٤٨,٠ ٥٢,٠
 كرييبارو دى أرتياغا ١٠٠,٠ ٤٨,٤ ٥١,٦
 كوينتانا رو ١٠٠,٠ ٥٠,٩ ٤٩,١
 سان لويس بوتوسي ١٠٠,٠ ٤٨,٥ ٥١,٥
 سينالوا ١٠٠,٠ ٤٩,٢ ٥٠,٨
 سونورا ١٠٠,٠ ٤٩,٦ ٥٠,٤
 تاباسكو ١٠٠,٠ ٤٩,١ ٥٠,٩
 متاو ليباس ١٠٠,٠ ٤٩,٢ ٥٠,٨
 تالكسكاال ١٠٠,٠ ٤٨,٨ ٥١,٢
 فرياكروس دى إغناسيو دى ليايف ١٠٠,٠ ٤٨,٢ ٥١,٨
 يوكاتان ١٠٠,٠ ٤٩,٢ ٥٠,٨
 زاكاتيكاس ١٠٠,٠ ٤٨,١ ٥١,٩

 نالتعداد العام الثاين عشر للسكا    . املؤسسـة الوطنـية لإلحصـاءات واجلغرافيا واملعلوماتية        :املصدر
 .قاعدة بيانات عيِّنات اإلحصاء. ٢٠٠٠واملساكن،    
 .جمموع النسب املئوية لكل والية تدخل يف اجملموع الوطين )أ(   
 .النسبة املئوية لكل جنس تشري إىل اجملموع يف الوالية املناظرة )ب(   
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 )ز(٥٠الفقرة 

 ٢٠٠٠-١٩٩٠نسبة الوفيات العامة حسب اجلنس واألسباب الرئيسية للوفاة، 

 السبب/اجلنس ١٩٩٠ ١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 اجملموع ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠

 أمراض القلب ١٢,٥ ١٣,٢ ١٣,٦ ١٤,٠ ١٤,٥ ١٤,٨ ١٥,٠ ١٥,٤ ١٥,٤ ١٥,٦ ١٥,٧ ١٥,٩ ١٦,٢

 األورام اخلبيثة ٩,٧ ١٠,٢ ١٠,٧ ١٠,٨ ١١,١ ١١,٢ ١١,٤ ١١,٦ ١١,٨ ١٢,١ ١٢,٦ ١٢,٧ ١٢,٧

 السكري ٦,١ ٦,٦ ٦,٩ ٧,١ ٧,٢ ٧,٧ ٨,٠ ٨,٢ ٩,٤ ١٠,٣ ١٠,٧ ١١,٣ ١١,٩

 احلوادث ٩,٣ ٩,٥ ٩,٣ ٨,٩ ٨,٩ ٨,٣ ٨,٠ ٨,١ ٨,٠ ٨,٠ ٨,١ ٨,٠ ٧,٨

 )أ(كبدأمراض ال ٤,٢ ٤,٥ ٤,٧ ٤,٩ ٥,٠ ٤,٩ ٥,٠ ٥,٢ ٦,١ ٦,١ ٦,٣ ٦,٣ ٦,٢

 أمراض األوعية املخية ٤,٧ ٥,١ ٥,٢ ٥,٢ ٥,٤ ٥,٤ ٥,٦ ٥,٦ ٥,٦ ٥,٨ ٥,٨ ٥,٨ ٥,٨

 حاالت ناشئة قبل الوالدة ٥,٥ ٥,٤ ٥,٣ ٥,٠ ٤,٩ ٤,٨ ٤,٥ ٤,٥ ٤,٥ ٤,٣ ٤,٤ ٤,١ ٤,٠

لرئوية املزمنة غري متوفرة متوفرةغري  غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة ٢,٥ ٢,٥ ٢,٥ ٢,٦  )ج(أمراض السدة ا

 )د(اإلنفلونـزا وااللتهاب الرئوي ٥,٣ ٤,٧ ٤,٦ ٤,٥ ٤,٦ ٤,٦ ٤,٧ ٤,٥ ٣,٤ ٣,٢ ٢,٨ ٢,٦ ٢,٥

 )هـ()القتل(االعتداءات  ٣,٤ ٣,٧ ٤,٠ ٣,٩ ٣,٨ ٣,٦ ٣,٣ ٣,١ ٣,١ ٢,٨ ٢,٥ ٢,٣ ٢,٢

 األمراض املعوية املعدية ٥,٢ ٤,٦ ٣,٥ ٣,٢ ٢,٤ غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة ري متوفرةغ غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة

 )و(سوء التغذية وحاالت نقص التغذية األخرى غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة ٢,٤ غري متوفرة غري متوفرة ٢,٤ غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة

 )ز(متالزمة الكلى احلادة ومتالزمة الكلى سريعة التطور غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة ٢,٤ ٢,٣ غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة

 أخرىأسباب  ٣٤,١ ٣٢,٥ ٣٢,٢ ٣٢,٥ ٣٢,٢ ٣٢,٣ ٣٢,١ ٣١,٥ ٣٠,٣ ٢٩,٣ ٢٨,٦ ٢٨,٥ ٢٨,١

 الرجال ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠

 أمراض القلب ١١,١ ١١,٧ ١٢,١ ١٢,٥ ١٢,٨ ١٣,٢ ١٣,٥ ١٣,٩ ١٣,٩ ١٤,١ ١٤,١ ١٤,٦ ١٤,٩

 األورام اخلبيثة ٨,١ ٨,٥ ٨,٨ ٩,٠ ٩,٣ ٩,٥ ٩,٦ ٩,٩ ١٠,١ ١٠,٤ ١٠,٨ ١١,٠ ١١,٢

 احلوادث  ١٢,٧ ١٢,٩ ١٢,٨ ١٢,٢ ١٢,٢ ١١,٣ ١١,٢ ١١,٢ ١١,٠ ١١,١ ١١,٢ ١١,٠ ١٠,٦

 السكري ٤,٧ ٥,١ ٥,٤ ٥,٥ ٥,٦ ٦,١ ٦,٣ ٦,٤ ٧,٥ ٨,٢ ٨,٥ ٩,١ ٩,٩

 أمراض الكبد ٥,٩ ٦,٣ ٦,٤ ٦,٧ ٦,٨ ٦,٧ ٦,٧ ٧,٠ ٨,٢ ٨,٢ ٨,٥ ٨,٥ ٨,٣

 )ب(خيةأمراض األوعية امل ٣,٨ ٤,٢ ٤,٣ ٤,٣ ٤,٤ ٤,٥ ٤,٦ ٤,٧ ٤,٧ ٤,٩ ٤,٩ ٤,٩ ٤,٩

 حاالت ناشئة قبل الوالدة ٥,٦ ٥,٦ ٥,٥ ٥,٢ ٥,١ ٥,٠ ٤,٨ ٤,٧ ٤,٦ ٤,٥ ٤,٦ ٤,٣ ٤,٢

  )هـ()القتل(االعتداءات  ٥,٤ ٥,٨ ٦,٤ ٦,١ ٦,٠ ٥,٨ ٥,٣ ٤,٩ ٤,٩ ٤,٤ ٣,٩ ٣,٧ ٣,٤

لرئوية املزمنة غري متوفرة فرةغري متو غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة ٢,٣ ٢,٦ ٢,٥ ٢,٥ ٢,٦  )ج(أمراض السدة ا

 )د(اإلنفلونـزا وااللتهاب الرئوي ٥,٠ ٤,٤ ٤,٣ ٤,٢ ٤,٤ ٤,٤ ٤,٥ ٤,٣ ٣,٢ ٣,٠ ٢,٧ ٢,٥ ٢,٤

 املعديةاألمراض املعوية  ٤,٩ ٤,٢ ٣,٢ ٢,٩ ٢,٢ غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة

 )و(سوء التغذية وحاالت نقص التغذية األخرى غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة ٢,١ غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة

 )ز(متالزمة الكلى احلادة ومتالزمة الكلى سريعة التطور غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة وفرةغري مت ٢,١ ٢,١ غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة

 أسباب أخرى ٣٢,٨ ٣١,٣ ٣٠,٨ ٣١,٤ ٣١,٢ ٣١,٤ ٣١,٤ ٣٠,٩ ٢٩,٦ ٢٨,٦ ٢٨,٣ ٢٧,٩ ٢٧,٦
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 السبب/اجلنس ١٩٩٠ ١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 النساء ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠

 أمراض القلب ١٤,٤ ١٥,١ ١٥,٦ ١٦,١ ١٦,٧ ١٦,٩ ١٧,٠ ١٧,٤ ١٧,٤ ١٧,٥ ١٧,٧ ١٧,٦ ١٧,٨

 األورام اخلبيثة ١١,٩ ١٢,٦ ١٣,٢ ١٣,٢ ١٣,٤ ١٣,٤ ١٣,٨ ١٣,٩ ١٤,١ ١٤,٣ ١٤,٨ ١٤,٨ ١٤,٧

 السكري ٨,٠ ٨,٦ ٩,٠ ٩,٣ ٩,٤ ٩,٩ ١٠,١ ١٠,٤ ١١,٩ ١٢,٩ ١٣,٣ ١٤,٠ ١٤,٦

 أمراض األوعية املخية  ٥,٨ ٦,٣ ٦,٥ ٦,٣ ٦,٧ ٦,٧ ٦,٨ ٦,٨ ٦,٨ ٧,٠ ٦,٩ ٧,٠ ٦,٩

 احلوادث ٤,٩ ٥,٠ ٤,٧ ٤,٦ ٤,٦ ٤,٣ ٤,٠ ٤,٣ ٤,١ ٤,٢ ٤,١ ٤,٣ ٤,٢

لرئوية املزمنة ٥,٢ ٥,٢ ٥,٠ ٤,٨ ٤,٦ ٤,٥ ٤,٢ ٤,٢ ٤,٣ ٤,١ ٤,٢ ٣,٩ ٣,٨  )ج(أمراض السدة ا

 )أ(أمراض الكبد غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة  متوفرةغري غري متوفرة ٢,٧ ٢,٨ ٢,٨ ٣,٤ ٣,٤ ٣,٥ ٣,٥ ٣,٥

 )د(اإلنفلونـزا وااللتهاب الرئوي ٥,٦ ٥,١ ٤,٩ ٤,٩ ٤,٩ ٤,٩ ٥,٠ ٤,٨ ٣,٧ ٣,٤ ٢,٩ ٢,٦ ٢,٧

 حاالت ناشئة قبل الوالدة ةغري متوفر غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة ٢,٥ ٢,٤ ٢,٥ ٢,٦

 )هـ()القتل(االعتداءات  ٣,١ ٣,١ ٣,٠ ٢,٧ ٢,٧ ٢,٨ ٢,٧ ٢,٧ ٢,٨ ٢,٦ غري متوفرة غري متوفرة ٢,٣

 )و( التغذية وحاالت نقص التغذية األخرىسوء غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة ٢,٣ غري متوفرة

 عيوب الكلي ٥,٧ ٥,١ ٣,٨ ٣,٥ ٢,٧ غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة

 )ج(األمراض املعوية املعدية ٢,٤ غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة ةغري متوفر غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة

لتطور غري متوفرة ٢,٤ ٢,٦ ٢,٧ ٢,٦ ٢,٧ ٢,٦ ٢,٦ غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة  )ز(متالزمة الكلى احلادة ومتالزمة الكلى سريعة ا

 )ح(التشوهات والعيوب وتشوهات الكروموزوم اخللقية غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة غري متوفرة ري متوفرةغ ٢,٥ غري متوفرة ٢,٤ غري متوفرة غري متوفرة

 أسباب أخرى ٣٣,٠ ٣١,٥ ٣١,٧ ٣١,٩ ٣١,٧ ٣١,٢ ٣١,٠ ٣٠,١ ٢٩,٠ ٢٨,١ ٢٧,٨ ٢٧,٥ ٢٦,٩

 .إحصاءات الوفيات. املعلوماتيةالدائرة الوطنية لإلحصاء واجلغرافيا و :املصدر

ــراض   اسُتعِملَت منهجية التصنيف ١٩٩٧ إىل عام ١٩٩٠ومن عام . اقتصرت الدراسة يف كل سنة على األسباب العشرة الرئيسية :ملحوظة ــدويل لألم  ال
 CIE-9 استعمل التصنيف الدويل لألمراض جيم٢٠٠٢ إىل ١٩٩٨ وبالنسبة للسنوات . 

ــتعمل   كان املصطلح ١٩٩٨ويف عام . شري إىل ذلك باسم تليف الكبد وأمراض الكبد املزمنة األخرى أ١٩٩٧ إىل ١٩٩٠من  )أ(  املس
 .هو األمراض الكحولية وغريها من أمراض الكبد املزمنة

 . يشار إليها باسم مرض أوعية املخ١٩٩٧حىت عام  )ب( 

 . يشار إليه باسم أمراض السدة الرئوية املزمنة١٩٩٧حىت عام  )ج( 

 . يشار إليه باسم االلتهاب الرئوي واإلنفلونـزا١٩٩٧حىت عام  )د( 

 . يشار إليه باسم القتل واإلصابات اليت حيدثها عمداً شخص آخر١٩٩٧حىت عام  )ه ( 

 . يشار إليه باسم حاالت نقص التغذية١٩٩٧حىت عام  )و( 

 .اض الكلى يشار إليه باسم التهاب الكلى ومتالزمة الكلى وأمر١٩٩٧حىت عام  )ز( 

 . يشار إليه باسم حاالت الشذوذ اخللقي١٩٩٧حىت عام  )ح( 

 ).سدة الرئة( يشار إليه باسم التهاب الُشعب اهلوائية املزمن أو غري احملدَّد واالمفيزميا ١٩٩٨يف  )ط( 



E/C.12/4/Add.16 
Page 128 

 

 )ح(٥٠الفقرة 

 اخلدمات العامة
اخلدمات الطبية 

 )ب(اخلاصة
الضمان 
 املستفيدون )أ(االجتماعي

 اجلنس
 شرحية العمريةال

 الرجال ٤٥ ٣٥٢ ٠٣١ ٣٨,٥ ٣٤,٧ ٢٦,٨

  سنوات٤صفر إىل  ٥ ٢٥٦ ٩٣١ ٣٥,٦ ٣٢,٦ ٣١,٨

  سنة١٤ إىل ٦ ١٠ ٨٩٨ ٨١٠ ٣٥,٤ ٣١,٢ ٣٣,٤

  سنة٦٤ إىل ١٥ ٢٦ ٩٢٥ ٩٢٠ ٣٩,٦ ٣٦,٧ ٢٣,٧

  فأكثر٦٥ ٢ ١٤٠ ٣٨٢ ٤٦,٥ ٣٢,٧ ٢٠,٨

 غري حمدد ١٢٩ ٩٨٨ ٣١,٣ ٣٦,٩ ٣١,٨

 النساء ٤٨ ١١٩ ٢٢٩ ٣٩,٤ ٣٣,٧ ٢٦,٩

  سنوات٤صفر إىل  ٥ ٠٨٠ ١٠٠ ٣٥,٥ ٣٢,٦ ٣١,٩

  سنة١٤ إىل ٦ ١٠ ٦٣٢ ٣٩٤ ٣٥,١ ٣١,٥ ٣٣,٤

  سنة٦٤ إىل ١٥ ٢٩ ٧٨٥ ٠٩٦ ٤١,٠ ٣٤,٦ ٢٤,٤

  فأكثر٦٥ ٢ ٤٩٧ ١٢٢ ٤٥,٨ ٣٤,٥ ١٩,٧

 غري حمدد ١٢٤ ٥١٧ ٣٢,٤ ٣٧,٣ ٣٠,٣

 قاعدة بيانات . ٢٠٠٠التعداد العام الثاين عشر للسكان واملساكن،       . ملعلوماتيةاملؤسسـة الوطنـية لإلحصـاءات واجلغرافيا وا        :املصدر
 .عينات التعداد 
 .مبا يف ذلك خدمات الضمان االجتماعي حلكومات الواليات )أ( 
 .مبا يف ذلك األشخاص الذين يعاجلهم طبيب خاص )ب( 

 ) أ(٥١الفقرة 

 الوطين بغية تصحيح مخسة اختالالت مالية يف النظام        اإلصـالح اهليكلي للنظام الصحي     ٢٠٠٣اسـتكمل يف     -٥١٢
 الذي  ٢٠٠٦-٢٠٠١وكان اهلدف الرئيسي هو حتقيق اهلدف الرابع للربنامج الوطين للصحة           . الصـحي املكسـيكي   

 .يتألف من كفالة التمويل املنصف للرعاية الصحية من أجل الوفاء مبطلب احلماية املالية

 مفيدة للوفاء باألهداف األربعة األخرى والتعامل مع مشاكل حتسني اإلنصاف           ويشمل اإلصالح أيضاً أساليب    -٥١٣
ويهدف اإلصالح إىل توليد نظام صحي جديد مالئم بشكل أفضل للوفاء باملتطلبات الصحية             . واملسـاواة يف اخلدمات   

السياسية واالقتصادية  الناشـئة عـن التغـيُّرات الدميغرافـية والوبائـية واالستجابة للفرص املتاحة من خالل التنمية                 
 .واالجتماعية يف املكسيك

 ) ب(٥١الفقرة 

 .١-١٢يرد وصف املشاكل املتصلة باحلالة الصحية العقلية يف املكسيك يف هذا التقرير حتت املادة  -٥١٤



E/C.12/4/Add.16 
Page 129 

ولكـي يـتم نشـر معيار جيد من الصحة بني أهايل املكسيك قامت وزارة الصحة بتطبيق برنامج التمارين                    -٥١٥
 ١٣ ٠٥٨ مركزاً صحياً بدعم ومشورة من       ٥ ٥٣٥ة مـن أجل صحة أفضل، الذي جيري تشغيله حالياً يف            الرياضـي 

 . وحدة نشطة أخرى من هذا الربنامج تديرها مؤسسات أخرى٢٠٢وهناك . جمموعة نشطة

 مليون شخص؛ ومت تدريب     ٢,٤ دورة تعليمـية من أجل الصحة حضرها         ١٢٥ ٠٠٠ ُعقـدت    ٢٠٠٣ويف   -٥١٦
 دورات تدريبية أخرى حضرها ١ ٠٠٤ومت تقدمي .  دورة١ ١٨٣ معـلم متارين من أجل الصحة يف     ١٢ ٠٠٠قـرابة   
 . شخص من العاملني يف املؤسسات١٠ ٠٠٠

 . ورقة معلومات٣٨٧ ٤٦٠ مليون شخص على ١,١ حصل ما جمموعه ٢٠٠٣ويف  -٥١٧

 )ج(٥١الفقرة 

ان هذا النظام مقسماً إىل عمال القطاع الرمسي         ك ١٩٤٣مـنذ إطالق النظام الصحي املكسيكي ألول مرة يف           -٥١٨
وأسرهم الذين حيصلون على الضمان االجتماعي، من ناحية، وبقية السكان الذين ال يتمتعون بتغطية أي خمطط تأميين                 

ورغم التحسينات يف احلالة الصحية ألهايل املكسيك يف العقود الستة األخرية وثالثة أجيال من              . عام، من ناحية أخرى   
 .صالحات النظام الصحي مل ميكن بعد التغلُّب على االختالالت املالية أو عدم املساواة يف النفاذ إىل الرعاية الصحيةإ

يناير / كانون الثاين  ١ ويف   ٢٠٠٣أبريل  /وقـد متـت املوافقة على اإلصالح اهليكلي للنظام الصحي يف نيسان            -٥١٩
والغرض من  . ف باسم النظام االجتماعي للحماية الصحية      بـدأ العمل مبخطط شامل للضمان االجتماعي يعر        ٢٠٠٤

 .هذا النظام هو توفري فرص متساوية جلميع املكسيكيني من ناحية املشاركة يف التأمني الصحي العام

وكـان الغـرض مـن هذا اإلصالح هو زيادة الطابع الدميقراطي يف النظام الصحي وفقاً ملبدأ وجوب ضمان                    -٥٢٠
ع املواطنني واملقيمني يف البلد بغض النظر عن الدخل أو مكان اإلقامة أو األصل اإلثين أو حالة                الـرعاية الصـحية جلمي    

ولذلـك يفي هذا اإلصالح بأهداف تقليل نسبة املصروفات اليت تدفعها األسرة املكسيكية من جيبها وتقليل                . العمـل 
 .حيحدوث حاالت املصروفات الكارثية على الصحة وتوسيع تغطية التأمني الص

املساواة يف الفرص وعدم االستبعاد اجلماعي والعدالة املالية وتقاسم         : ويستند اإلصالح إىل مخسة معايري أساسية      -٥٢١
 .ووفقاً هلذه املعايري يسعى اإلصالح إىل تغيري شكل النظام الصحي حسب اجملموعات. املسؤولية واالستقالل الشخصي

 على أساس متويل منصف ومحاية اجتماعية شاملة للسكان، ويف الوقت  واهلـدف هـو بناء نظام متكامل أُفقياً        -٥٢٢
نفسـه كفالة أداء كل مؤسسة إلحدى الوظائف األساسية الثالث للنظام الصحي برمته، وهي اإلدارة والتمويل وتقدمي            

 .اخلدمات، وبالتايل كفالة تغطية مجيع اجملموعات االجتماعية اليت يتألف منها سكان املكسيك

 :ويهـدف اإلصـالح أيضاً إىل عالج االختالالت املالية اخلمسة الكربى اليت تؤثر على النظام الصحي احلايل                 -٥٢٣
عدم ) ج(االعتماد على النفقات اليت يدفعها املريض كمصدر للتمويل؛         ) ب(اخنفـاض مسـتوى النفقات العامة؛       ) أ(

عدم التساوي يف جهد    ) د(عليهم وكذلك بني الواليات؛     املسـاواة يف توزيـع املوارد بني املؤمَّن عليهم وغري املؤمَّن            
 .اخنفاض نسبة النفقات املخصصة لالستثمار) ه (التمويل الذي تبذله خمتلف الكيانات؛ 
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وسـريتفع املسـتوى العام للنفقات للوفاء باالحتياجات الصحية للسكان الذين ميرون بعملية معقَّدة من تغري                 -٥٢٤
وسيتم تغيري نظام متويل الصحة وتبديل االعتماد احلايل على املدفوعات اليت يقدمها           .  السن احلالـة الوبائـية والتقدم يف     

املـريض عند حصوله على اخلدمات إىل نظام الدفع املطلق على أساس الضرائب االحتادية واملسامهات العائلية املدعومة                 
توزيعاً عادالً بني املؤمن عليهم وغري املؤمن       وباإلضافة إىل ذلك سيتم توزيع متويل الصحة        . وفقـاً ملسـتويات الدخل    

وباإلضافة إىل ذلك سينتهي توزيع     . عليهم وسيستند هذا التمويل إىل االحتياجات الصحية وليس إىل القدرة على الدفع           
 املـوارد بـني الواليات على أساس امليزانية السالبة وسيستند من اآلن فصاعداً إىل عدد من األسر املؤمن عليها وعلى                   

وستكون مسامهات الواليات أكثر انتظاماً     . شـفافية الصـيغة اليت هتدف إىل تصحيح حاالت عدم املساواة بالتدريج           
. وبدالً من تقدمي هذه املسامهات على أساس ما تراه الوالية فسوف تستند هذه املسامهات إىل عدد األسر املؤمن عليها                  

 .غيلية واالستثمارية للخطة الرئيسية للبنية التحتيةوأخرياً سيكون من الضروري أن متتثل النفقات التش

 : مسة جديدة من أجل حتقيق أهدافه١٢وسوف ُيدِخل اإلصالح  -٥٢٥

 احلماية لتمويل أنشطة الصحة العامة؛ � 

 تأمني التغطية جملموعة شاملة من اخلدمات مبا فيها اخلدمات اليت تؤدي إىل مصروفات كارثية؛ � 

 ارد يقلِّل حاالت عدم املساواة بني الواليات؛أسلوب لتوزيع املو � 

 وضع امليزانية بطريقة دميقراطية على أساس عدد األسر املؤمن عليها؛ � 

 التشديد على جوانب االقتصاد الصغري واالقتصاد الكلي يف مزايا نظام صحي وظيفي؛ � 

 اءة؛احلوافز لالستثمارات يف البنية التحتية بطريقة تتسم بالكفاية والكف � 

 تسجيل األسر املؤمن عليها؛ � 

 استعمال احلقائق واملعلومات كأساس لتصميم وتطبيق اإلصالح؛ � 

 دقة الرصد والتقييم؛ � 

 زيادة املشاركة الفعَّالة جلانب القطاع الذي ال يستهدف الربح والقطاع اخلاص؛ � 

 استعمال احلوافز لتشجيع األداء اجليد ملقدمي اخلدمة؛ � 

 .د على توافق الرأي بني صانعي السياسات ومقدمي اخلدمة الصحية واملستعملنيالتأكي � 

ويشـكِّل خمطط التأمني الصحي للشعب الذراع التشغيلي للنظام ويتيح لكل املواطنني املكسيكيني غري املؤمن                -٥٢٦
هاية فترة انتقالية تتألف من     وبن. عليهم إمكانية الوصول إىل التأمني الصحي العام الذي يشمل الرعاية الصحية الشخصية           
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سـبع سـنوات جيـب أن يقدِّم املخطط التغطية لكل من ال تشمله بالفعل أي تغطية من إحدى مؤسسات الضمان                     
 . محاية مالية شاملة٢٠١٠ويعين ذلك أن النظام الصحي للمكسيك سيحقق حبلول عام . االجتماعي

ستند إىل املوارد املقدَّمة من احلكومة االحتادية وحكومات        ومتويل خمطط التأمني الصحي للشعب متويل ثالثي ي        -٥٢٧
وهبذه الطريقة سيتم تنسيق مصادر التمويل بني املؤسسة املكسيكية للضمان االجتماعي           . الواليات واألسر املؤمن عليها   

 .ومؤسسة السالمة واخلدمات االجتماعية لعمال الدولة وهيئة التأمني القومي

بع جتاه التمويل العام دميقراطياً وليس سلبياً أو بريوقراطياً، وسينتقل من التركيز على العرض              وسيكون النهج املت   -٥٢٨
وسيتم توزيع موارد   . إىل إعانة الطلب من خالل نقل املوارد االحتادية إىل الواليات على أساس عدد األسر املؤمن عليها               

ة بني الواليات واجملموعات االجتماعية باستعمال      الدعـم االحتادي حسب نظام يهدف إىل تقليل حاالت عدم املساوا          
وسيساعد الطابع التطوعي للعضوية    . االحتـياجات الصحية وحاالت النقص الصحي واألداء الصحي كمعايري أساسية         

عـلى حتقيق التوازن بني الطلب والعرض يف النظام الصحي من خالل إقامة حوافز لتشجيع مقدِّمي اخلدمة على األداء                   
 .اصة على صعيد الواليات، نظراً ألن توزيع املوارد سيعتمد على عدد املؤمن عليهماجليد وخ

وجيـدر اإلشارة إىل أن أول من سيتاح لـه فرصة الوصول إىل هذا النظام الصحي اجلديد ستكون اجملموعات                   -٥٢٩
ين ال ينتمون يف الوقت احلاضر إىل األكـثر حرماناً يف البلد وأن التغطية الشاملة سوف متتد تدرجيياً إىل بقية السكان الذ    

 .أي نظام صحي آخر

 )د(٥١الفقرة 

يشـمل اإلصـالح أيضاً جمموعة من السمات اجلديدة اليت هتدف إىل تشجيع احلركة واالستقالل الذايت على                  -٥٣٠
قائق سوف تشمل   واآلليات املستعملة لتوليد احل   . الصعيد الشخصي، واليت متثِّل املعلومات واحلقائق عناصرمها األساسية       

 .٢٠٠١على سبيل املثال مرحلة جتريبية ملخطط التأمني الصحي الوطين بدأت يف 

وقد .  والية يف االحتاد   ٣٢ من   ٢٤ أسرة يف املخطط يف      ٦٢٢ ٨١٩ مت تسجيل ما جمموعه      ٢٠٠٣ويف هنايـة     -٥٣١
ت، صياغة كثري من السمات     أمكـن، بفضـل مدة املرحلة التجريبية ونطاقها، ومبشاركة املستفيدين ومقدمي اخلدما           

ونظراً ألن اإلصالح يضع املواطن يف قلب العملية الدميقراطية فإن دعم األسر            . اجلديـدة اليت هتدف إىل حتقيق اإلصالح      
وهلذا الغرض ستقوم وزارة الصحة بتشغيل نظام معلومات األعضاء ليمكن          . املؤمن عليها أمر حيوي لنجاحه واستدامته     

سلوب وضع امليزانية مسبقاً من خالل تعيني مبالغ مسامهات مقدَّمة من األسر املنفردة وكفالة              اسـتخدامه يف تطبـيق أ     
 .وسيكون التشديد أيضاً على إعالم ومتكني املستفيدين املشتركني يف املخطط. الشفافية يف توزيع املوارد

سيتم إصدار تقارير سنوية    و. وسـيعمل اإلصالح أيضاً على تعزيز الرصد وفحص السجالت وأنشطة التقييم           -٥٣٢
 لتحقيق ٢٠٠١وباإلضافة إىل ذلك تسعى احلملة الوطنية لعام . مـثالً تشـمل مؤشرات األداء يف كل والية على حدة          

نوعـية اخلدمـات الصحية إىل حتسني النوعية التقنية للخدمات الصحية وجودة العالقات بني األشخاص بوضع قائمة                 
 .ت ونظام للشكاوى واالقتراحات وإجراءات رمسية للموافقة على مقدمي اخلدماتباالستحقاقات للمستفيدين باخلدما
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 )ه (٥١الفقرة 

يشمل برنامج الرعاية الصحية لألطفال تدابري لصاحل املواليد اجلدد والُرضَّع واألطفال قبل سن املدارس وأطفال                -٥٣٣
ضت معدالت وفيات املواليد اجلدد والُرضَّع       اخنف ٢٠٠٣ وعام   ٢٠٠٠ويف الفترة بني عام     . املـدارس حىت سن التاسعة    

 يف املائة على التوايل، بفضل عوامل منها السياسات         ١١,٩ و ١٢,١ و ١٠,٨وبني سن ما قبل املدرسة واخلامسة بنسبة        
 :والتدابري التالية اليت اختذهتا احلكومة املكسيكية

 لتنفسي؛ختفيض حاالت الوفاة النامجة عن االلتهابات احلادة يف اجلهاز ا � 

 ختفيض حاالت الوفاة النامجة عن اإلسهال احلاد؛ � 

 تتمتع املكسيك بأمشل نظام تطعيم يف أمريكا الالتينية ويتسم بارتفاع معدالت التغطية؛ � 

شلل األطفال  (االسـتمرار يف استئصـال وإزالـة ومكافحة األمراض اليت ميكن الوقاية منها بالتطعيم                � 
 ؛)ليد واحلصبةوالدفتريا وتيتانوس املوا

 التوزيع الواسع جملموعات أمالح اجلفاف عن طريق الفم؛ � 

 تدريب األمهات على اكتشاف العالمات األوىل ألمراض اجلهاز التنفسي احلادة وأمراض اإلسهال احلاد؛ � 

 .يف املناطق األكثر هامشية) البندازول(إعطاء فيتامني ألف والقضاء على الطفيليات  � 

 

 .٢٠٠٤وزارة الصحة،  :دراملص
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)٢(حىت سن اخلامسة )١(الرضع  )١(املواليد   

 .وزارة الصحة: املصدر
 .قام تقديريةأر )ت(
 . مولود جديد١ ٠٠٠لكل  )١(
 . طفل حتت سن اخلامسة١٠٠ ٠٠٠لكل  )٢(

)ت(

 الُرضَّع واألطفال حتتمعدالت الوفيات بني املواليد و
 ٢٠٠٣-٢٠٠٠سن اخلامسة، 
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 استعمال التطعيم ١٩٩٩وزادت سرعة اخنفاض الوفيات بسبب أمراض اجلهاز التنفسي احلادة عندما مت يف  -٥٣٤
  حالة وفاة إىل٣٨,٨ سنوات من ٥الذي خفَّض معدل وفيات األطفال حتت سن ) DPT + HB + Hib(اخلماسي 
 .)٢٠(٢٠٠٣ و٢٠٠٠ حالة وفاة بني عامي ٣٠,٧

 ١٦,٧ إىل   ٢٢,٩، من   ٢٧,١ اخنفضت وفيات أمراض اإلسهال احلادة بنسبة        ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠وبـني عامي     -٥٣٥
 . طفل حتت سن اخلامسة١٠٠ ٠٠٠حالة وفاة لكل 

ويهدف برنامج على قدم املساواة من بداية احلياة إىل كفالة احلمل الصحي والوضع اآلمن والطفولة اخلالية من                  -٥٣٦
كسيكيات إىل جانب املساواة يف فرص النمو والتنمية لكل األطفال من امليالد وحىت سن              التعقـيدات لكـل النساء امل     

 .الثانية

 "نعم للمرأة" وحدة ُتعرف باسم  ٢٥١ بلدية من خالل     ٥٠٠ويف ظـل هـذا الربنامج اُتخذت عدة تدابري يف            -٥٣٧
)"Sí Mujer" ( فاد من هذه التدابري أكثر قليالً واست.  وحدة يف املستشفيات١٠٢ وحدة منها يف عيادات و١٤٩يعمل

 . يف املائة من األطفال حتت سن الثانية٦١ يف املائة من احلوامل و٣٩من مليون شخص منهم 

 يف املائة أكثر مما مت يف       ١٨,٨ مولود أو    ٨٧٧ ٠٠٠ومت تطبـيق اختـبارات الفحص على املواليد اجلدد على            -٥٣٨
واختبارات الشرائح السريعة الكتشاف تضخُّم الغدة الدرقية اخللقي ) لفلترا(الفـترة السابقة، مبا يف ذلك ورق الترشيح        

 .مبكراً واستعِملت يف األماكن املهمَّشة من البلد

 زجاجة من   ٥٥ ٠٠٠ مت توزيع    ٢٠٠٣مايو  /وأثـناء أسـبوع الصـحة الوطين الثاين الذي مت تنظيمه يف أيار             -٥٣٩
 .لنساء يف سن احلملحامض الفوليك والعناصر الغذائية الصغرى على ا

 ٣,٨ويف املتوسط تلقت كل امرأة حامل       .  ملـيون حالـة فحص قبل الوالدة       ٢,٣ويف اجملمـوع مت إجـراء        -٥٤٠
 .٢٠٠٢ يف املائة باملقارنة بعام ٦,٤ويوضِّح هذا الرقم زيادة بنسبة . فحوصات أثناء محلها

 ٢٠٠٣-٢٠٠٠برنامج على قدم املساواة من بداية احلياة، 
  السنويالتغيُّر األرقام السنوية

 ٢٠٠٢ )ت(٢٠٠٣ )النسبة املئوية(
 الوصف

 التغطية   
 الواليات املستفيدة ١٧ ٣٢ ٨٨,٢
 البلديات املستفيدة ٣٣٠ ٥٠٠ ٥١,١

 )١(املوارد البشرية   

 األطباء ١٢ ٧٢٩ ١٧ ٥٧٦ 
 املمرضات ١٦ ٦٤٢ ٢٩ ١٠١ 
 املساعدون الطبيون ٣ ٥٤٤ ٤ ٩٧٩ 
 لطبيةالرعاية ا   

                                                      

 . طفل حتت سن اخلامسة١٠٠ ٠٠٠نية من استند هذا االخنفاض إىل عيِّنة سكا )٢٠( 
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  السنويالتغيُّر األرقام السنوية
 ٢٠٠٢ )ت(٢٠٠٣ )النسبة املئوية(

 الوصف

 )النسبة املئوية(التغطية املؤسسية لرعاية الوضع  ٧٧,٥٢ ٧٩,٨٠ ٢,٩
 )بالعدد(االستشارات قبل الوضع للحوامل  ٣,٥٨ ٣,٨١ ٦,٤٢

 .٢٠٠٤وزارة الصحة،  :املصدر

 .أرقام تقديرية )ت( 
 .مباشرة يف أنشطة الربنامجتشمل املوارد البشرية مجيع موظفي وزارة الصحة يف الوالية وال تقتصر على املشاركني  )١( 

 :٢٠٠٦وبتطبيق هذا الربنامج يؤمل حتقيق األهداف التالية يف عام  -٥٤١

  أم على األقل من الوفاة؛٤٢٠إنقاذ  � 

  مولود من الوفاة؛٤ ٠٠٠إنقاذ  � 

 . طفل حتت سن الثانية من الوفاة١٢ ٠٠٠إنقاذ  � 

 )و(٥١الفقرة 

 امليـاه

م مياه الشرب بدأ جملس املياه الوطين برناجماً لتسديد مستحقات البلديات لالستثمار         لتحقـيق زيادة كفاءة تعقي     -٥٤٢
 .يف حتسني كفاءة إضافة الكلور ويف البنية التحتية ملياه الشرب والتخلص من الفضالت

ت ومت القـيام بإجراءات مشتركة من جانب وزارة الصحة وجملس املياه الوطين مثل إعداد دليل عن أخذ عينا                  -٥٤٣
وحتديـد الكلوريـن اخلايل من البقايا وصياغة مبادئ توجيهية ونظام معلومات عن تعقيم املياه بكفاءة ووضع اتفاقات          
تنسـيقية عـلى مستوى الواليات بغية تعزيز وتنفيذ تدابري حلماية صحة السكان من املخاطر اإلصحاحية الناشئة عن                  

 .املوجودة يف املياه والوقاية من األمراض املنقولة باملياهالتعرض للعوامل املادية والكيميائية والبيولوجية 

 . حالة يف مساكن منفردة٤ ١٧٠ ٣٤٠ مت القيام حباالت فحص الكلورين يف ٢٠٠٣ويف عام  -٥٤٤

 . يف املائة من السكان٨٣,٣٩والوصول إىل املياه بنوعية جيدة من الناحية امليكروبيولوجية مكفول لنسبة  -٥٤٥

 . محلة لتنظيف خزانات وصهاريج املياه٢٠٠٤ عام وستجري يف -٥٤٦

 بدراسة استقصائية عن أنظمة توصيل املياه واملناطق الكثيفة بالسكان واملناطق اليت يتم             ٢٠٠٤وسيتم القيام يف     -٥٤٧
 توصـيل املـياه إلـيها بصـورة متقطعة؛ مع التركيز بصفة خاصة على مواقع املخاطر العالية مثل حمطات احلافالت                   

 .سواق إخلواأل

ونظـراً ألن الزرنـيخ والفلوريـن مها أهم امللوِّثات الكيميائية للمياه وأكثرها خضوعاً لألحباث ويؤثران على               -٥٤٨
مناطق واسعة يف البالد فسوف تقوم اللجنة االحتادية للحماية من املخاطر اإلصحاحية مبشاريع ذات أولوية بالتعاون مع                 
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اه وجملس املياه الوطين وستكون نتائج هذه املشاريع دليالً للمشاريع املقبلة يف الواليات             املعهد املكسيكي لتكنولوجيا املي   
 .األخرى اليت يتعيَّن عليها التعامل مع نفس املشاكل

 ٢٠٠٤-٢٠٠٣وباإلضـافة إىل ذلـك أعدت اللجنة االحتادية للحماية من املخاطر اإلصحاحية خطة للفترة                -٥٤٩
الزمة الدنيا يف املعامل يف ضوء األولويات واملتطلبات احلالية على صعيد الواليات            لتحسـني التدريـب واملعـدات ال      

والصعيد اإلقليمي لتحديد حمتوى الفلورين والزرنيخ واملعامل املادية والكيميائية األخرى وللقيام بتشخيص كامل لنوعية              
 .املياه الصاحلة لالستعمال واالستهالك اآلدمي يف البلد

من ) (الدرجة الرابعة ( زاد استرياد املبيدات الزراعية ذات السمية اخلفيفة         ٢٠٠١ وحىت عام    ١٩٩٨ومـن عام     -٥٥٠
الـيت تنطوي على خطر أقل على الصحة، وأّدى ذلك إىل اخنفاض مناظر يف واردات املبيدات                )  يف املائـة   ٧٠ إىل   ٦٤

 .عمال مادة دي دي يت يف مكافحة املالرياوقد توقَّف متاماً است).  يف املائة٣ إىل ٥من (الزراعية فائقة السمية 

ويف إطار األنشطة اجلارية داخل اإلطار الدويل للجنة التعاون البيئي جيري النظر يف سحب املنتجات اليت حتتوي                  -٥٥١
 .على مادة ليندان من السوق ملكافحة اإلصابات بالقمل ومادة اللندان التقين لالستعمال الزراعي

 اهلـواء

طلع اللجنة االحتادية للحماية من املخاطر اإلصحاحية، بالتنسيق مع جلنة البيئة احلضرية ويف إطار              وسـوف تض   -٥٥٢
 سنة يف ٦٥بـرنامج حتسـني نوعـية اهلواء، بدراسة ورصد شخصي بني األطفال يف سن املدارس والبالغني فوق سن              

يتم القيام برصد يف نفس الوقت للملوِّثات وس. املـنطقة احلضـرية يف وادي املكسيك، مبساعدة فريق تقين عايل املهارة      
 . وثاين أكسيد النيتروجني والكربون العضوي والعنصريPM10اجلوية مبا فيها األوزون و

وسـيتم تطبيق نظام رصد األثر الصحي فيما يتعلق بالتعرَّض هلذه امللوِّثات بغية كفالة استمرار رصد األعراض                  -٥٥٣
 .مع زيادة التعرُّض للملوثات املذكورة أعالهالصحية الكتشاف أي عالقة حمتملة 

.  يف املائة من كل املساكن يف املناطق الريفية وشبه احلضرية تستعمل الكتلة احليوية للوقود              ١٧ويقدَّر أن حوايل     -٥٥٤
 السن  وهـو ما يؤدي إىل تلويث اهلواء ويزيد بالتايل من خطر األمراض التنفسية اليت تؤثر على األطفال والنساء وكبار                  

، وبالتنسيق مع املعهد الوطين للصحة العامة، سيتم القيام بدراسة عن احتماالت استعمال             ٢٠٠٤ويف عام   . بالـتحديد 
 .مواقد بديلة يف املناطق الريفية للسكان األصليني لتقليل التعرُّض بني األسر

 .حيا لرصد نوعية مياه البحر موقعاً سيا٣٣ منطقة ساحلية يف ٢١٨وتأخذ اللجنة االحتادية عيِّنات من  -٥٥٥

وأنشـئت جلان السواحل احمللية بالتنسيق مع جملس املياه الوطين للقيام بإجراءات مشتركة للحفاظ على نظافة                 -٥٥٦
 .املواقع السياحية

وجرت ثالثة دراسات وبائية على الشواطئ اليت سجِّلت فيها أعلى معدالت التلوُّث ببكتريا فضالت األمعاء،                -٥٥٧
وأكدت الدراسات أن اخلطر يف الواقع ضئيل للغاية        .  لقياس مستويات هذه امللوِّثات وجتنُّب خطرها على الصحة        وذلك

 .وفقاً للمعايري الدولية اليت وضعتها منظمة الصحة الدولية
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 يف منطقة تتسم بارتفاع املخاطر بسبب استعمال مياه الفضالت اخلام يف ري             ٢٠٠٤وجرت دراسة وبائية يف      -٥٥٨
 .املنتجات الزراعية وخاصة حدائق اخلضروات، بغية تنفيذ إجراءات تنظيم اخلطر

وتشـكِّل أواين الطبخ املطلية بالرصاص مصدراً رئيسياً من التعرُّض يف بلدنا ولتقدير حجم املشكلة اضطلعت                 -٥٥٩
 الصناعة أو مستعملي اللجـنة االحتاديـة مبشـروع للقضاء على التعرُّض ألكسيد الرصاص بني األشخاص العاملني يف     

األواين املطلـية بالرصاص إلعداد أو استهالك أو ختزين األغذية واملشروبات، هبدف تقليل تركيزات الرصاص يف الدم                 
وجيري يف الوقت احلاضر تشغيل مشروع جترييب يف والية مكسيكو وسيتم توسيعه بعد ذلك إىل الواليات                . بني السكان 

 .يها صناعة هذه األوايناألخرى يف البلد اليت جتري ف

 )ز(٥١الفقرة 

قامـت وزارة الصحة، بغرض حتسني احلالة الصحية لشعب املكسيك من خالل دعم وتنسيق عمليات الرصد                 -٥٦٠
والوقايـة واملكافحـة أكثر األمراض تكرراً ووقوعاً واألمراض اجلديدة اليت تؤثر على خمتلف شرائح اجملتمع، بإدخال                 

 . الوقاية من هذه األمراض وعالجها ومكافحتهاأنشطة يف براجمها بغرض

 )الدنج(محى الضنك 

ورغم مالحظة . جتـري السيطرة الوبائية على محى الضنك التقليدية والنـزفية يف املناطق املعرَّضة هلا من البالد              -٥٦١
د يف نفس   بعـض حـاالت االنتشـار فقد كانت تتصل هذه احلاالت أساساً بانتشار نوعني من اللقاح يف وقت واح                  

ويف الوقـت نفسه أدت زيادة العواصف االستوائية واألعاصري على سواحل البالد إىل موجات جديدة من                . املـنطقة 
 .االنتشار يف املناطق اليت كان املرض فيها حتت السيطرة فعالً

 ٦٠ت بنسبة   واخنفض عدد احلاال  .  يف املائة  ٢٨,٣ اخنفض معدل اإلصابة بالضنك التقليدي حبوايل        ٢٠٠٣ويف   -٥٦٢
 ظلت اإلصابة بالضنك التقليدي أقل من النسبة املستهدفة         ٢٠٠٣-٢٠٠١ويف الفترة   . يف املائـة باملقارنة بالعام السابق     

 . نسمة١٠٠ ٠٠٠ حالة لكل ٢٠اليت حددها برنامج الصحة الوطين، وهي 

مر احلفاظ عليه يف  يف املائة وهو مستوى است٢وظلـت معـدالت الوفـاة بسـبب الضنك النـزيف أقل من         -٥٦٣
 .السنوات الثالث األخرية

 املعدالت ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ *٢٠٠٣

 )١(اإلصابة بالضنك التقليدي ١,٧ ٤,٦ ١٢,٩ ٤,٨

 )٢(الوفاة بسبب الضنك النـزيف صفر ٠,٣ ٠,٤ ٠,٨

 .وزارة الصحة :املصدر
 .أرقام أوَّلية *
 .جملس السكان الوطين نسمة وبني السكان حسب أرقام ١٠٠ ٠٠٠املعدَّل لكل  )١(
 . حالة ضنك نـزيف١٠٠املعدل لكل  )٢(
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 املالريا

 يف املائة   ٢١,٧ مت تسجيل أقل رقم على اإلطالق حلاالت املالريا مع حدوث اخنفاض بنسبة              ٢٠٠٣يف عـام     -٥٦٤
 .ت يف املائة على مدى ثالث سنوا٥١ حدث اخنفاض بنسبة ٢٠٠٠وابتداًء من عام . باملقارنة بالسنة السابقة

وقـد مت القضـاء عـلى استعمال مادة دي دي يت وبدأ تطبيق استراتيجيات جديدة تتسم بفعالية التكاليف                    -٥٦٥
والسـالمة البيئـية وتنطوي على مشاركة اجملتمعات احمللية يف إطار برنامج للقضاء على أماكن توالد وتواجد بعوض                  

 ).EHSA(أنوفيليس 

وجيري احتواء املرض مع اخنفاض     .  مليون عيِّنة دم   ١,٥مع أخذ قرابة    وقـد اسـتمرت حالة التحذير الوبائي         -٥٦٦
 .٢٠٠٢ يف املائة يف عدد املواقع اليت تتواجد فيها بعوض أنوفيليس باملقارنة بعام ١٢,٥بنسبة 

ة  والي ١١ومت تعزيـز اسـتراتيجية العالج املركَّز يف الواليات األربع اليت تتسم بعدم استقرار نقل املرض ويف                   -٥٦٧
 .أخرى مت التخطيط فيها لبدء عملية القضاء على املرض

 السنة

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ 
 النشاط

 عدد احلاالت ٢٥ ٠٢٣ ١٣ ٤٥٠ ٧ ٣٩٠ ٤ ٩٩٦ ٤ ٦٢٤ ٣ ٦٢١

ــاكن تواجــد صفر ٢٥٤ ٦٧٨ ١ ٢٠٠ ٢ ٠٨٣ ٣ ٠٢٤ أم
 بعوض أنوفيليس

 .وزارة الصحة :املصدر 

 )أونكوسركية(كالبية الذنب 

يف املناطق اجلبلية حيث جتعل     ) شياباس وأواكساكا (حيـدث مـرض كالبـية الذنب يف واليتني يف املكسيك             -٥٦٨
ويؤثر أساساً على السكان األصليني وهلذا فإنه يشكِّل مشكلة         . الظـروف اجلغرافـية من العسري السيطرة على املرض        

ك فلم حيدث أي انتشار نشط للبؤر من هاتني         ورغم ذل . صـحية عامـة جملموعـة من السكان مهمَّشة هتميشاً كبرياً          
واستمر تغطية السكان .  يف املائة سنويا٣٨,١واخنفـض عدد احلاالت يف البؤرة اجلنوبية يف شياباس بنسبة      . الواليـتني 

 . يف املائة طوال السنوات الثالث األخرية٨٥املؤهلني للعالج بدواء مكتيزان بنسبة تزيد عن 
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 .وزارة الصحة :املصدر

 الـدرن

وميكن أن يؤثر على أي جمموعة      . يشكِّل الدرن الرئوي مشكلة صحية عامة كربى وأولوية صحية يف املكسيك           -٥٦٩
وقد استمرت . سـكانية ولكنه يتركَّز بصورة أكثر تكراراً بني األشخاص يف سن العمل دون تفرقة بني الرجال والنساء    

 حالة  ٢٠جم عن الدرن الرئوي يف اجتاه ثابت طوال السنوات اخلمس األخرية، حيث تذبذب حول               اإلصابة باملرض النا  
 .١٥ نسمة بني البالغني فوق سن ١٠٠ ٠٠٠لكل 

. ٢٠٠٠ مقارنة بعام    ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٠,٤واخنفضـت الوفـيات اليت تعزى إىل الدرن الرئوي بنسبة            -٥٧٠
وزاد العالج النوعي للحاالت املقاومة     ).  يف املائة  ٩٠وكان اهلدف   ( يف املائة    ٨٣ومعدل الشفاء يف الوقت احلاضر هو       

 . يف املائة٥٠لألدوية بقرابة 

 عملية منظار للبكتريا العصبية لتشخيص احلاالت اجلديدة واكتشافها يف        ٦٠٠ ٠٠٠ومت إجـراء أكـثر مـن         -٥٧١
 .من املتصلني باملرضى لتجنُّب احتماالت العدوى يف املائة ٩٥وجرت أيضاً دراسات وبائية على . الوقت املناسب

 ممرضة وموظف طيب    ٢٥٠ والية واستخدام أكثر من      ٣٢وأنشـئت شبكة متريض الدرن املكسيكية مبشاركة         -٥٧٢
 حماضرة  ٢٥ ٠٠٠وباإلضافة إىل ذلك يتم االحتفال باليوم العاملي للدرن على الصعيد الوطين بإعطاء أكثر من               . مهـين 

 رسالة على   ٦ ٣٠٠ منشور تعليمي وإذاعة     ٤٨٨ ٠٠٠ شخص، وتوزيع أكثر من      ٣٨٠ ٠٠٠ن  حيضـرها أكـثر م    
وجرت أنشطة كثرية على الصعيد الوطين وصعيد الواليات واملقاطعات والصعيد          . اإلذاعـة والتليفزيون ويف الصحف    

ناء كل هذه األنشطة مت حث      احملـلي مع تنظيم أنشطة اجتماعية وأكادميية ومشاركة املنظمات الوطنية والدولية، ويف أث            
 ."املكسيك بدون درن"العاملني يف الرعاية الصحية على بذل كل جهودهم لتحقيق هدف 

وأقـيم تعاون ثنائي مع الواليات املتحدة لتعزيز إحالة املرضى بني البلدين ونظام إدارة معلومات احلاالت، مع                  -٥٧٣
لدين املهاجرون الذين يعانون من الدرن لكفالة استمرار العالج،         إدخـال نظام البطاقة الصحية للدرن ليستعملها يف الب        

 ."غادر البلد وأنت يف صحة جيدة وُعد إليها يف صحة جيدة"دعماً لربنامج 
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 .ومتثِّل املكسيك أمريكا يف املبادرة العاملية لوقف الدرن اليت تنظمها منظمة الصحة العاملية -٥٧٤

 اإليدز/نقص املناعة البشري فريوس

.  يف املائة يف أحناء البالد٣يف السـنوات الـثالث األخرية زادت حاالت مرضى اإليدز مبعدل سنوي متوسطه              -٥٧٥
 يزيد عّما كان عليه يف العام املاضي فقد ظل املعدَّل           ٢٠٠٣رغـم أن جمموع عدد حاالت اإليدز اليت مت تشخيصها يف            

 .٢٠٠٣ و٢٠٠٢ يف املائة يف عامي ٤,٨ثابتاً نسبياً عند نسبة 

 ٣٠٠اإليدز خصص االحتاد أكثر من      /ولـتوفري الرعاية الطبية للمرضى املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية          -٥٧٦
. مليون بيزو لشراء األدوية املضادة للفريوس لصاحل أقل الشرائح السكانية محاية من غري املشمولني بالضمان االجتماعي               

.  مريض جديد يف النظام٣ ٤٠٠ مريض وقبول   ٣ ٠٠٠الج ألكثر من    وُتسـتعَمل هـذه األموال لضمان استمرار الع       
 . مريضاً آخر٢ ٩٦١وباإلضافة إىل ذلك سترعى حكومات الواليات 

 ٢٠٠٣-٢٠٠٠مؤشرات اجتاهات اإليدز، 
٢٠٠٣ 

 التغيُّر يف النسبة املئوية مقارنة بعام

٢٠٠٠ ٢٠٠٣ 
 احلاالت املالحظة

 الوصف ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 )ت(جمموع عدد احلاالت ٤ ٥٩٦ ٤ ٦٩٦ ٤ ٩١٦ ٥ ٠٢٠ ٩,٢ ٢,١

 الرجال ٣ ٩٨١ ٤ ٠٨٦ ٤ ٢١٤ ٤ ٣٠٣ ٨,١ ٢,١

 النساء ٦١٥ ٦١٠ ٧٠٢ ٧١٧ ١٦,٦ ٢,١

 )١(عدد احلاالت اجلديدة املكتشفة ١ ١١٤ ١ ١٧٢ ١ ٥٧٤ ٢ ٠٣٣ ٨٢,٥ ٢٩,٢

 )٢(املعدل السنوي لإلصابة ٤,٢ ٤,٣ ٤,٤٨ ٤,٥ ٧,١ ٠,٤٤

 .٢٠٠٤الصحة، وزارة  :املصدر

ويناظر ذلك احلاالت اجلديدة املقدَّرة كل سنة من سنوات         . أرقـام تقديرية حسب التأخري يف التبليغ عن حاالت اإليدز          )ت( 
 .التشخيص
 .حاالت اإليدز املبلغة أثناء السنة )١(
 .ن سنوات التشخيصمعدل اإلصابة السنوية حيسب على أساس اجملموع التقديري للحاالت اجلديدة يف كل سنة م )٢( 

 :اإليدز يف املكسيك جيدر مالحظة ما يلي/ومن ناحية التقدُّم يف مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية -٥٧٧

 مليون دوالر ملشاريع الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية بني الشرائح السكانية عالية              ٢٠اعـتماد    � 
 .مي يف كل أحناء البلد مشروع تعلي٤٠٠اخلطر وعالية التعرُّض من خالل 

يزالون   يف املائة للمرضى الذين ال     ١٠٠ يف املائة إىل     ٨٤زيادة التغطية بالعالج اجملاين ضد الفريوس من         � 
 .على قيد احلياة واملسجَّلني يف مؤسسات القطاع الصحي
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 اإليدز الذين حيصلون/النسبة املئوية ملرضى فريوس نقص املناعة البشري
 لفريوسعلى عالج مضاد ل

 .وزارة الصحة :املصدر

 ويف إطـار الربنامج اجلاري لنشر االستعمال الصحيح للواقيات الذكرية بني السكان             ٢٠٠٣وبـنهاية عـام      -٥٧٨
 املعرَّضـني للسـلوك اخلطـر واملتعرضـني عمومـاً بقدر أكرب للمرض وغريه من األمراض املنقولة جنسياً، مت توزيع                   

 .ملنظمات املدنية واملراكز التعليمية واملستويات املختلفة من اإلدارة العامة واقي ذكري من خالل ا١٦ ٥٠٠ ٠٠٠

  إىل ٧٣ ٠٠٠ اخنفضـت التكاليف السنوية للعالج لكل مريض من          ٢٠٠٤ إىل عـام     ٢٠٠١ومـن عـام      -٥٧٩
لفريوس  مت االنتهاء من مفاوضات لتقليل أسعار اخلط األول للعالج املضاد ل           ٢٠٠٢يونيه  /ويف حزيران .  بيزو ٥١ ٠٠٠

وأسعار هذا العالج اليت تراوحت يف عام       . الـذي ُيسـتعَمل بصورة أكثر شيوعاً لألشخاص الذين يعيشون بالفريوس          
 . دوالرا٦٩٠ً إىل ٣٥٠ دوالر أصبحت مستقرة اآلن يف نطاق ٥ ٠٠٠ و١ ٠٠٠ بني أرقام ٢٠٠١

 ٢٠٠٢ اختباراً يف عام     ٤٤٨ ٨٢٥ة من    يف املائ  ١٠,٥وزاد عدد اختبارات فريوس نقص املناعة البشرية بنسبة          -٥٨٠
 .٢٠٠٣ اختباراً يف ٤٩٥ ٩٩٣إىل 

 استشارة لعالج األمراض املنقولة جنسياً باملقارنة بالسنة السابقة حيث كان           ٤٠٨ ٠٠٠ مت إعطاء    ٢٠٠٣ويف   -٥٨١
 . يف املائة١٣,٣ استشارة وهو ما يعين زيادة بنسبة ٣٦٠ ٠٠٠عدد االستشارات 

اإليدز متت  /ة الكافية لألشخاص بدون ضمان اجتماعي واملتأثرين بفريوس نقص املناعة البشرية          ولـتوفري الرعاي   -٥٨٢
 ٢٣ بزيادة   ٢٠٠٣ يف عام    ٩٤ إىل   ٢٠٠٢ يف عام    ٧٦زيادة خدمات الرعاية املتخصصة يف وحدات وزارة الصحة من          

شخاص املتأثرين بفريوس نقص املناعة     وأنشئت هذه اخلدمات اجلديدة يف الواليات اليت تشهد أعلى أعداد األ          . يف املائة 
 .اإليدز واليت يصعب فيها الوصول إىل الرعاية الصحية بسبب بعد املسافات/البشرية

 املزمنة) التنكسية(األمراض احلرضية 

اتسـمت فترة االنتقال الوبائي يف املكسيك بانتشار أمراض غري منقولة تشمل البول السكري وارتفاع ضغط                 -٥٨٣
 . بسبب تقدُّم السكان يف السن وزيادة املخاطر النامجة عن التصنيع والتحضُّرالدم الشرياين
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 البول السكَّري

حتت عنوان السكري مشلت األنشطة ترويج أمناط احلياة الصحية؛ واالكتشاف املبكِّر لألشخاص الذين يعانون               -٥٨٤
موعات املساعدة املتبادلة بغية مساعدة     مـن السـكري؛ وتدريب العاملني الطبيني والسكان من خالل املشاركة يف جم            

 .التحكُّم الغذائي يف املرض لدى األشخاص املتأثرين من خالل استمرار تنفيذ محالت التوعية االجتماعية والتعليمية

 "حتسني نوعية الرعاية ملرضى السكَّري    "وبالتنسيق مع منظمة الصحة للبلدان األمريكية تتابع املكسيك مشروع           -٥٨٥
سني قدرة مقدمي خدمات الصحة على تشخيص ومراقبة السكري وتطبيق استراتيجيات لكفالة نوعية الرعاية              هبدف حت 

 .يف حاالت السكَّري

 مليون فحص يف عام     ٦,٥ مليون اختبار فحص، وهو رقم ارتفع إىل         ٦,١ مت إجـراء أكـثر من        ٢٠٠٢ويف   -٥٨٦
 . يف املائة٧ بزيادة قدرها ٢٠٠٣

 شخص  ١٣٢ ٠٠٠ة مساعدة متبادلة داخل مؤسسات القطاع الصحي مبشاركة قرابة           جمموع ٧ ٤١٣وتعمل   -٥٨٧
 .يعانون من السكري وارتفاع ضغط الدم الشرياين اجلهازي والبدانة

  البول السكَّري-األمراض احلرضية املزمنة 

 اإلجراء ٢٠٠٢ ٢٠٠٣
 االكتشاف ٦ ١٠٧ ٨٢٢ ٦ ٥٣٩ ٣٢٢
 احلاالت املعالََجة ٣٢١ ٨٥٧ ٣٦٩ ٦٠٦
 احلاالت املرصودة ١٠٨ ٧٣١ ١٣١ ٧٧٠
 جمموعات املساعدة املتبادلة ٤ ٠٨٥ ٧ ٤١٣

 .٢٠٠٤وزارة الصحة،  :املصدر

 ارتفاع ضغط الدم الشرياين

تشـكِّل أمراض األوعية القلبية مشكلة صحية عامة حيث حتتل املرتبة األوىل يف جداول الوفيات العمومية يف                  -٥٨٨
 . تشكِّل أمراض القلب أول أسباب الوفاةومن بني هذه األمراض. املكسيك

والـزيادة املطردة يف التعرُّض لبعض عوامل اخلطر مثل سوء التغذية واحلياة اخلاملة والبدانة واضطرابات التمثيل         -٥٨٩
الغذائـي للنشويات والدهون والربوتينات إىل جانب التدخني وإدمان الكحول وارتفاع ضغط الدم الشرياين الفعلي من     

 .ور اليت تشجِّع على ظهور األمراض إىل درجة أصبحت معها أمراض األوعية القلبية تشكِّل حتدِّياً كبرياً يف البلداألم

وتشـمل األنشـطة اجلاريـة ملكافحة ضغط الدم الشرياين تشجيع أساليب احلياة الصحية واالكتشاف املبكر                 -٥٩٠
املني يف الرعاية الصحية والسكان من خالل املشاركة يف         لألشخاص الذين يعانون من ضغط الدم الشرياين وتدريب الع        

 .جمموعات املساعدة املتباَدلة

  مليون ٨,٦ ملـيون حالـة وهـو رقم زاد إىل أكثر من             ٨,٥ مت القـيام باختـبارات فحـص         ٢٠٠٢ويف   -٥٩١
 .٢٠٠٣حالة يف 
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 شخص بالغ   ١١٧ ٠٠٠وخطة ختفيض ضغط الدم الشرياين لدى األشخاص فوق سن الستني تغطي أكثر من               -٥٩٢
 يف  ٤٤,٥يف هذا السن يعانون من ضغط الدم الشرياين، ونتيجة لذلك متت السيطرة على حاالت الضغط الشرياين يف                  

  يف املائة من خطر اإلصابة بأحد أمراض       ٢٠املائـة مـن املرضى؛ ومن املرجَّح أن يساعد ذلك على الوقاية من حوايل               
 .املخ الوعائية

 يف املائة من مجيع املرضى اخلاضعني للعالج و        ٤٥,٨ على أرقام الضغط الشرياين يف حالة        وقـد متت السيطرة    -٥٩٣
وتتوفر جمموعات املساعدة الذاتية يف     .  يف املائة من األشخاص فوق سن الستني الذين يعانون من ارتفاع الضغط            ٤٤,٥
وكان الرقم اخلاص بانتشار    . تني بنقطتني مئوي  ٢٠٠٢ يف املائـة مـن الوحدات الطبية وهي نسبة تزيد عن نسبة              ٤٢

وكان معدل الوفيات بسبب أمراض القلب نتيجة فقر الدم املوضعي          .  يف املائة  ٣٦,٣ارتفـاع ضغط الدم الشرياين هو       
 . نسمة١ ٠٠٠ يف املائة لكل ٢٥,٤ يف املائة وكان املعدل املناظر يف حالة األمراض املخية الوعائية ٤٤,٩٧

 )ح(٥١الفقرة 

 .٥ -، جيم ١٢جابة على هذا السؤال يف املادة ترد اإل -٥٩٤

 )ط(٥١الفقرة 

ففي املقام األول تقوم احلاجة إىل املوارد العامة        . أّدى البدء يف تطبيق اإلصالح إىل ظهور سلسلة من التحديات          -٥٩٥
ات الصحية ومتويل اخلدم . كـبديل عن النفقات الشخصية وللوفاء بكل االحتياجات الصحية غري املشبعة لدى السكان            

العامـة واجملتمعية يتطلب أيضاً إعادة تنظيم هائلة لكفالة حتقيق توازن بني االستثمار يف الوقاية واالستثمار يف اخلدمات                  
ويتمـثل أحـد التحديات األخرى يف إنشاء ثقافة تنظيمية داخل النظام لتحسني قدرته على               . العالجـية الشخصـية   

 يبدأ السكان يف منح ثقتهم للخدمات العامة لكي يتكون لديهم اقتناع بفائدة             وجيب أن . االستجابة وخدمة املستعملني  
ويتألف أحد التحديات األخرى من     . املسـامهة مقدماً يف الرعاية الصحية واالنضمام إىل خمطط التأمني الصحي الوطين           

كيد من احلوافز لينصّب بقدر أكرب      وهناك حاجة أثناء مرحلة االنتقال إىل تغيري التأ       . إنشاء بيئة تنافسية يف جانب العرض     
ويتطلب حتقيق  ذلك يف ظروف التغيُّرات التنظيمية واجلهازية السريعة قدراً كبرياً من           . عـلى الطلب مع حتسني العرض     

 .إعادة هندسة النظام على أساس استراتيجيات مالئمة إلدارة التغيري

وردين مع توخي قدر أكرب من التنقُّل اجلغرايف واملؤسسي         وسيتم أيضاً تطبيق آليات للتعويض بني الواليات وامل        -٥٩٦
وينبغي إعطاء مزيد من    . يف نظـام الـتأمني العام وزيادة املنافسة بني املورِّدين وتوسيع نطاق االختيار أمام املستعملني              

 .لربحاالهتمام لتشجيع املشاركة األوسع واألكثر رشداً من جانب القطاع اخلاص والقطاع الذي ال يستهدف ا

ويتـيح اإلصالح املكسيكي أيضاً مثاالً هاماً للطريقة اليت ميكن هبا التحرك يف وقت واحد على صعيد العناصر                   -٥٩٧
وأخرياً يتيح اإلصالح املكسيكي منوذجاً لكسر احللقة املفرغة بفضل توليد          . األخالقـية والتقنية والسياسية يف اإلصالح     

 .وطين والدويلاملعلومات والبيانات على الصعيدين ال
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 ٥٢الفقرة 

أّدت التغـيُّرات الـيت طرأت على اهلرم السكاين إىل إحداث حتوُّل دميغرايف أثر على الصورة الوبائية العامة مع                    -٥٩٨
زيـادة الطلـب على عالج أمراض من قبيل السكّري وارتفاع الضغط وهي أمراض أكثر تعقيداً وتكلفة وتؤثر أساساً                   

 .على الكبار

 لزيادة نسبة كبار السن بني السكان بفضل التدابري الوقائية املتخذة يف السنوات املاضية واليت كان هلا                 ونتـيجة  -٥٩٩
تـأثري كـبري مـن ناحية زيادة العمر املتوقَّع، أصبح على النظام الصحي الوطين أن يبذل مزيداً من اجلهود على صعيد           

ويف هذا الصدد تتضمَّن معظم الربامج أهدافاً . الـربامج لقطـاع مـن السـكان جيب ضمان أسلوب حياة كرمية له     
وإجـراءات موجَّهـة خصيصاً هلذا القطاع من السكان مبشاركة نشطة من املستويات احلكومية الثالث أي املستوى                 

وتشمل األمثلة محالت تطعيم الكبار مثل محلة الوقاية وإعادة التأهيل          . االحتادي ومستويات الواليات واملستوى البلدي    
 .العاهات والسيطرة على احلوادث والرعاية الطبية املتخصصةمن 

 .ويف السنوات الثمان األخرية ارتفع العمر املتوقع مبقدار سنتني تقريباً -٦٠٠

 .٢٠٠٤وزارة الصحة،  :املصدر

 ٥٣الفقرة 

 التنسيق مع   يـنطوي بـرنامج الصحة اجليدة للمجتمعات احمللية على مشاركة البلديات واجملتمعات احمللية يف              -٦٠١
 .السلطات الصحية

 :والتدابري الرئيسية للرعاية الصحية اليت جيري االطالع هبا هي ما يلي -٦٠٢

 الوعي مبشاركة السلطات احمللية وإرشادها وتشجيعها وتعزيزها واالعتراف هبا؛ � 

 إعالن اجلمهور وتثقيفه وتدريبه؛ � 

 تطوير أدوات االتصال التعليمي؛ � 

 ابري وااللتزامات من خالل جلان بلدية حملية؛إدارة التد � 

 .تقدمي الدعم التقين واملايل لتنفيذ املشاريع � 
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 يف املائة من مجيع البلديات يف البلد حيث يتم إنشاء جلان صحية             ٧١,٢٢ويغطـي الـنظام يف الوقت احلاضر         -٦٠٣
ية؛ واستمرت مناقشته يف حلقة عمل      وقد ُوِضع تشخيص للحالة العامة للمشاركة مع السلطات الصح        . بلديـة فـيها   

 .خمتصة بتحديد األولويات والتخطيط ومن املنتظر أن ينشأ عنها برنامج للعمل

 يف املائة من بلديات السكان األصليني قد مت بالفعل إدماجها يف النظام بزيادة          ٥٩,٢٧ومـن اجلدير بالذكر أن       -٦٠٤
 .٢٠٠٢ يف املائة عن عام ١٠,٨٨قدرها 

 . شبكة٣٠ شبكة إىل ٢٥ زاد عدد شبكات الواليات للبلديات الصحية من ٢٠٠٣ و٢٠٠٠مي وبني عا -٦٠٥

 : بلدية من كل أحناء البلد يف الربنامج١ ٧٤٢وحىت اآلن مت إدماج  -٦٠٦

 مت ختصيص ٢٠٠٢يتمـثّل أحد أهداف الربنامج يف توفري الدعم املايل ملشاريع الصحة البلدية؛ ويف عام       � 
  مشروعاً بلدياً؛٣٧١ليون بيزو لدعم  م٧٦موارد بقيمة 

 مشروعاً منها للحصول على الدعم      ١٧٦ مشروعاً ومت اختيار     ٤٢٨ويف السـنة املالية اجلارية مت قبول         � 
 بيزو، مع مسامهة    ٢٨ ٦٠٠ ٠٠٠ بسبب ختفيض ميزانية الربنامج إىل       ٢٠٠٢وهـو عدد يقل عن عام       

 .بيزو ٢٩ ٥٠٠ ٠٠٠بلدية إضافية هلذه املشاريع مببلغ 

 جلنة  ٢٠ ٩٩٥ومن ناحية تدابري الرعاية الصحية اجملتمعية اليت هتدف إىل إقرار جودة الصحة اجملتمعية مت إنشاء                 -٦٠٧
 جلنة محالت إعالمية    ٨ ١٥٤ جلنة منها بربنامج عمل وتشخيصات، ونظَّمت        ١٦ ٥١٥صـحية حملـية، ومت تـزويد        

 . وحدة١٥٥ إقرار جودة صحة للجمهور بشأن موضوعات عن صفة الرعاية الذاتية، ومت

 ٥٤الفقرة 

 على أساس اتفاقات تنسيق     ٢٠٠١أغسطس  /انطلـق بـرنامج التعليم الصحي املشترك بني القطاعات يف آب           -٦٠٨
 :موقَّعة بني وزارة التعليم ووزارة الصحة

 مدرسة ومت إثبات الصحة اجليدة والسالمة يف        ٧ ١٨٧ كان الربنامج يغطي     ٢٠٠٣أغسـطس   /يف آب  � 
  مدرسة ثانوية؛١١٢ مدرسة أوَّلية و٩٤٤ وحدة قبل املدارس الرمسية و٢١٥منها :  مدرسة١ ٢٧١

 تلميذ  ٤ ٢٩١ ٠٠٠ مت فحص ما جمموعه      ٢٠٠٣-٢٠٠٢ و ٢٠٠٢-٢٠٠١يف السـنتني الدراسيتني      � 
  تلميذ منهم إىل وحداهتم الصحية؛١ ٦٢٨ ٠٠٠أحيل 

من السنة  (دراسية اجملانية املوزَّعة يف املدارس االبتدائية       مت تنقـيح وحتديث احملتوى التعليمي يف الكتب ال         � 
 .فيما يتعلق بالصحة) األوىل إىل السنة السادسة

بـدأت وزارة الصحة برنامج التمرينات الصحية لتحسني الصحة من أجل تشجيع املواطنني املكسيكيني على                -٦٠٩
 .حتسني حالتهم الصحية
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 ٦ ١٣٠ مركزاً صحياً بتوجيه من      ٢ ٦٧٧ الصحة يعمل من خالل      بـرنامج التدريـبات الصـحية لتحسني       -٦١٠
 . وحدة نشطة أخرى من الربنامج٩٤وتقوم مؤسسات أخرى بتشغيل . جمموعة

 ٢ ٤٠٠ ٠٠٠ دورات تعليمية ملوضوع الصحة وُعقدت مبساعدة      ١٢٥ ٩٠٩ مت تكـريس ما جمموعه       ٢٠٠٣ويف   -٦١١
.  دورة تدريبية  ١ ١٨٩ برنامج التدريبات الرياضية من خالل        معلم يعملون يف   ٣ ٦٧٢ويف اجملمـوع مت تدريب      . شـخص 

 . مساعدا١٠ً ٠٢٧ دورات تدريبية اشترك فيها ١ ٠٠٦وبالنسبة للعاملني على الصعيد املؤسسي مت تقدمي 

 . شخصا١ً ١٠٦ ٦٦١ منشوراً إعالمياً على ٣٨٩ ٠٢١ مت توزيع ما جمموعه ٢٠٠٣ويف عام  -٦١٢

 ٥٥الفقرة 

 . من العهد١٢ان رئيسيان لدور املساعدة الدولية يف اإلعمال الكامل للحقوق املكرَّسة يف املادة هناك جانب -٦١٣

 جانب متعدد األطراف )أ( 

بالنسـبة للتأمني الصحي الوطين، وهو املخطط احلكومي الرئيسي الذي يهدف إىل كفالة ضمان وصول مجيع                 -٦١٤
ساعدة من هيئات دولية منها البنك الدويل وبنك البلدان األمريكية   السـكان إىل اخلدمـات الطبية، مت احلصول على امل         

للتنمـية ومـنظمة الصحة العاملية من خالل نشر اخلربات اليت اكتسبتها بلدان أخرى يف موضوع احلماية االجتماعية؛                  
يع ناجحة يف جمال    والدعـم املباشـر للزيارات قام هبا مسؤولو النظام االجتماعي حلماية الصحة إىل بلدان تنفِّذ مشار               

الرعاية الصحية؛ وتقدمي التمويل والدعم املؤسسني لتنظيم أنشطة دولية يف املكسيك هبدف إتاحة منتدى ملناقشة وحتليل                
 .اخلربة املكتسبة يف جمال متويل الصحة

 اجلانب الثنائي واإلقليمي )ب( 

ية عامة إقليمية أتاحت هذه املساعدات      جاءت املساعدات الدولية الثنائية إما من حكومات أو مؤسسات صح          -٦١٥
 .تبادل اخلربات من أجل تدريب املسؤولني املكسيكيني على خمتلف جوانب الرعاية الصحية العامة

ومبوجب خمطط املنح الدراسية املعروض من حكومة اليابان عن طريق الوكالة اليابانية للتعاون الدويل مت تقدمي                 -٦١٦
يف موضوع اخلدمات الصحية احمللية وتتعلق      ) منها أربع منح ملسؤولني مكسيكيني    (اضي  مخـس منح دراسية يف العام امل      

 .واحدة بالصحة اإلجنابية

وقام موظفو منظمة الصحة للبلدان األمريكية بعدة بعثات إىل املكسيك لتعزيز التعاون التقين يف جماالت التلقيح                 -٦١٧
وباإلضافة إىل ذلك   . عدية واألمراض غري املنقولة يف مجلة أمور      وصـحة الشعوب األصلية والصحة العامة واألمراض املُ       

حضـر املوظفـون املكسـيك عدداً من األنشطة اليت نظمتها املنظمة بشأن موضوعات تشمل الصحة العامة والتلقيح                  
 .واألمراض اجلديدة

العاملية بالتنسيق مع وزارة    منظمة الصحة   /وفـيما يتعلق بتبادل اخلربات قامت منظمة الصحة للبلدان األمريكية          -٦١٨
 :الصحة يف املكسيك واملكاتب الثنائية املناظرة بوضع الربامج األربعة التالية للتعاون التقين بني البلدان
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والوقاية منه؛ وغرض   ) السعار(مشـروع للـتعاون التقين بني املكسيك وبليز بشأن مراقبة داء الكِلب              � 
يشمل املشاركة اجملتمعية لتخفيض خماطر انتقال املرض بني        املشـروع هـو تعزيـز نظام الرقابة الذي          

 .الشرائح الضعيفة من السكان

مشـروع الـتعاون الـتقين بني املكسيك وغواتيماال بشأن تقليل خماطر انتقال داء الكِلب عرب مناطق                  � 
 األمريكية وجيري استعراض هذا املشروع يف املقر املركزي ملنظمة الصحة للبلدان    . احلـدود بني البلدين   
 .الحتمال املوافقة عليه

مشـروع للتعاون التقين بني املكسيك والربازيل بشأن تشجيع املشاركة املدنية يف الصحة بغرض تعزيز                � 
. آلـيات الـبلدين ملشاركة السكان يف حتسني نوعية اخلدمات ووضع سياسات للبلدين يف هذا اجملال               

 .راض هذا االقتراحوتقوم وزارة الصحة يف املكسيك حالياً باستع

مشـروع للتعاون التقين بني املكسيك وكوستاريكا يف جمال الصحة وبالتحديد تبادل اخلربات الناجحة               � 
يف جمـال التحكـيم الطيب وتسجيل بيانات السرطان والتشوُّهات اخللقية ووفيات األمهات واألطفال              

 .ومراقبة الصحة

  أن وزارة الصحة مل حتصل حىت اآلن على أي١٢مـن املادة    ) أ(ينـبغي أن يالَحـظ يف صـدد الفقـرة            :ملحوظة
 .مساعدة دولية 

 ١٣ املادة -حاء 

 من املبادئ التوجيهية) أ(٥٦الفقرة 

وتنص .  من الدستور على أن لكل فرد احلق يف احلصول على التعليم           ٣كمـا سبق أن أبلغنا اللجنة تنص املادة          -٦١٩
ويف الوقت .  التعليم ما قبل سن املدرسة والتعليم االبتدائي والثانوي بدون مقابل  املـادة أيضـاً على التزام الدولة بتوفري       

نفسـه تقـوم احلكومة بتشغيل برامج احتادية، مثل الكتب املدرسية اجملانية، إلتاحة املواد املطبوعة لكل تالميذ املدارس             
االحتادية البنية التحتية األساسية للمدارس     وبناًء على مبادرة حكومات الواليات تنشئ احلكومة        . االبتدائـية يف الـبلد    

لـتوفري التعلـيم االبتدائي؛ وأخرياً من خالل صياغة برامج تعويضية ودورات متكاملة للمجموعات السكانية املعزولة                
 .واملتناثرة وألطفال املهاجرين

 )ب(٥٦الفقرة 

 بدأ حتفيز برنامج واسع النطاق لشراء       ١٩٩٧واعتباراً من عام    . ١٩٩٣أصـبح التعليم الثانوي إلزامياً منذ عام         -٦٢٠
ويتم إعارة هذه . الكتـب املدرسـية من دور النشر اخلاصة بعد أن تكون قد وافقت عليها وصرَّحت هبا وزارة التعليم            

 .الكتب للتالميذ يف املدارس ليستعملها ثالثة أجيال من التالميذ
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 )ج(٥٦الفقرة 

ت القليلة املاضية على ضخامة اجلهد املبذول لزيادة فرص الوصول إىل           تشـهد السياسـات املطبَّقة يف السنوا       -٦٢١
 .التعليم العايل

 القيد يف املدارس
٢٠٠١-٢٠٠٠ 

 القيد يف املدارس
٢٠٠١-٢٠٠٠ 

٢ ١٩٧ ٧٠٢ ٢ ٥٢٢ ٢٧٦ 
 .٢٠٠٤وزارة التعليم، وحدة الشؤون الدولية،  :املصدر

 تلميذاً، وهو ما يزيد عن السنة الدراسية        ٢ ٥٢٢ ٢٧٦ مت تسـجيل     ٢٠٠٤-٢٠٠٣ويف السـنة الدراسـية       -٦٢٢
السنة ( تلميذ   ٩٩٠ ٠٠٠ مبقدار   ١٩٩٦-١٩٩٥ تلمـيذ، وعن السنة الدراسية       ٣٢٥ ٠٠٠ بقـرابة    ٢٠٠١-٢٠٠٠

 يف املائة على    ٦٤,٥ و ١٤,٧٧ومتثِّل هذه األعداد زيادة بنسبة      ). الدراسـية األوىل يف فـترة السنوات الست السابقة        
 .ليم العايلالتوايل يف نظام التع

 . بيزو لكل طالب٤٣ ٨٠٠ مببلغ ٢٠٠٤ويقدَّر اإلنفاق االحتادي يف عام  -٦٢٣

ويسـتفيد مـن النظام الفرعي للتعليم العايل عدداً من الطلبة من األسر يف العشريات الثالث يف قاع عشريات                    -٦٢٤
 يف القمة، وهو ما يوضح أن جمانية         مرة عدد املستفيدين من النظام من األسر يف العشريات الثالث          ١٢الدخـل يوازي    

وهلذا السبب وضعت اإلدارة احلالية برناجماً وطنياً للمنح الدراسية يف          . التعليم العايل تعمِّق عدم املساواة يف الوصول إليه       
وهـذه املنح غري قابلة للسداد ويتم دفعها على أساس شهري للطلبة الذين يواجهون صعوبات مالية                . التعلـيم العـايل   

 .تمكنوا من بدء الدراسة اجلامعية أو مواصلتهالي

 )د(٥٦الفقرة 

 سنة فأكثر ١٥تسـعى املؤسسـة الوطنية لتعليم الكبار إىل البحث عن بدائل تعليمية للصغار والكبار من سن                -٦٢٥
تاجون إىل  وبعبارة أخرى ختدم املؤسسة السكان الذين حي      . الذين مل يبدأوا أو يستكملوا التعليم األساسي لسبب أو آخر         

 سنة غري املسجَّلني يف     ١٤ و ١٠وختدم أيضاً الصغار بني سن      . تعلُّـم القـراءة والكتابة وإىل التعليم األوَّيل أو الثانوي         
 .النظام املدرسي

 مليون شخص يف كل أحناء البلد       ٣٢,٥ويـبلغ الطلب احملّتَمل على التعليم األساسي للكبار يف الوقت احلاضر             -٦٢٦
ات األولوية مثل املرأة واألشخاص من الشعوب األصلية الذين ال يتكلمون سوى لغة واحدة أو               ويشـمل ذلـك قطاع    

 سنة الذين يؤدون اخلدمة العسكرية الوطنية وكبار السن واملعوَّقني وعمال  ١٨يتكـلمون لغـتني، واألشخاص يف سن        
دة األمريكية الذين مل يبدأوا تعليمهم      اليومـية الزراعـيني املهاجـرين واملكسيكيني الذين يعيشون يف الواليات املتح           

 .األساسي أو مل يستكملوه

ومت توسـيع فـرص الـتعلُّم املنهجية بني اجلنسني لتمتد إىل التعليم األساسي يف العقود األخرية حيث كانت                    -٦٢٧
 .األغلبية لكبار السن يف معدالت حمو األمية وللشباب وصغار الراشدين يف التعليم الثانوي
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تسعينات القرن املاضي بدأت مؤسسة تعليم الكبار إدخال تغيريات مؤسسية هامة متشياً مع التفكري السائد               ويف   -٦٢٨
 . الذي أكّد على أن التعليم األساسي حق أساسي لكل شخص١٩٩٠يف عدة حمافل دولية مثل مؤمتر خومتيني لعام 

ساسي للشباب والبالغني إىل صيغ تعليمية      وتسـتند خمـتلف منـاذج مؤسسة تعليم الكبار اخلاصة بالتعليم األ            -٦٢٩
 .مفتوحة ومرنة بغرض التوافق مع طبيعة اجملموعات السكانية املوجَّهة إليها والوقت املتاح هلم

 كان ٢٠٠٢ وبنهاية عام    ٢٠٠٠يف عام   ) MEVyT(ومـن بني هذه النماذج بدأ منوذج التعليم للحياة والعمل            -٦٣٠
 ٠٠٠ويف تلك السنة استكمل     .  شاب وبالغ  ٦٥٠ ٠٠٠ والية خلدمة ما يزيد عن       ٢١هـذا النموذج قد تعزَّز فعالً يف        

 . تدريبهم األوَّيل لتعلُّم القراءة والكتابة٤٠ ٥٠٠ شخص تعليمهم االبتدائي و٣٤ ٠٠٠ شخص تعليمهم الثانوي و٦٣

الحتياجات  يف تصميم وصياغة مناذج جديدة تستجيب       ٢٠٠٣-٢٠٠٠ومت إحـراز تقـدُّم هـائل يف الفترة           -٦٣١
 .خمتلف شرائح السكان وخاصة الشباب والنساء

 سنة، وهو عبارة عن     ١٤ و ١٠وهـناك منـوذج آخر وهو النهج اجلديد للتعليم األوَّيل األساسي لألطفال بني               -٦٣٢
 سنة الذين مل يبدأوا قط      ١٤ إىل   ١٠اسـتراتيجية لتخفـيض أسباب التخلُّف التعليمي بني أفراد اجملموعة العمرية من             

وقد ُوضع هذا الربنامج يف     . التعليم األويل أو مل يستكملوه لسبب آخر وليس لديهم استعداد للعودة إىل املدارس األوَّلية             
 . وُبذلت منذ ذلك الوقت جهود كبرية لزيادة نوعيته وأمهيته١٩٩٠اختصاصات املؤسسة الوطنية لتعليم الكبار منذ 

وترتبط كل  . وضوعات لزيادة املرونة واألمهية يف تغطية التعليم األوَّيل       ويـتم تنظيم الربنامج التعليمي حسب امل       -٦٣٣
 .وتشمل املواد املستعملة الكتب املدرسية اجملانية من وزارة التعليم. )٢١(مرحلة مبختلف مستويات التعليم األوَّيل

؛ وهي استراتيجية تربط    "األماكن اجملتمعية " إنشاء وتطبيق استراتيجية تشغيلية جديدة باسم        ٢٠٠٢وبـدأ يف     -٦٣٤
 .فرص التعليم بالوسائط املتعددة وخدمات تكنولوجيا املعلومات

 الفرص التعليمية لكل اجملتمع احمللي ويقدِّم على سبيل األولوية برامج           "األمـاكن اجملتمعية  "ويتـيح مشـروع      -٦٣٥
 : هي"األماكن اجملتمعية"ف وأهدا. وخدمات تعليمية للصغار والبالغني الذين مل يستكملوا تعليمهم األساسي

تقـدمي بـرامج وخدمات موجَّهة حنو التعليم والتدريب واالمتحانات املسلسلة والربط بالربامج العامة               � 
 واالجتماعية األخرى اليت تؤدي إىل متكني الشباب والبالغني املتخلفني واجملتمعات اليت يعيشون فيها؛

دمات التعليمية والتعلُّم املطلوب للحياة والعمل وتشجيع اسـتعمال التكنولوجـيا لدعـم الربامج واخل        � 
 االستعمال الوظيفي للغة؛

 تسهيل التعلُّم وممارسة مهارات احلاسوب اليت تزيد فرص تشغيل وتدريب األشخاص؛ � 

                                                      

إدارة احملتويات واألساليب واملواد، املؤسسة     . اخلطوط التوجيهية . ١٤-١٠بـرنامج التعلـيم األوَّيل       )٢١( 
 .٦-٣، الصفحات ١٩٩٥الوطنية لتعليم الكبار، 
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كفالـة إتاحة تعليم وتدريب متعدِّد اجلوانب مبوارد متنوعة حيث ميكن استعمال إمكانات كل مورد                � 
 أفضل املزايا سواء بصفة منفصلة أو بصفة متكاملة مع املوارد األخرى، وحيث يتم              للحصـول عـلى   

 .تشجيع الربط بالربامج أو اإلجراءات العامة اهلامة األخرى

 التعليم املوجَّه حنو شرائح حمدَّدة من السكان

، ويعتنق هنجاً يف التعامل مع      يشمل هذا املشروع توفري التعليم املتكامل للشباب والبالغني من السكان األصليني           -٦٣٦
حمو األمية األساسي والتدريب التكنولوجي من منظور يراعي خمتلف الثقافات مع تطبيق استراتيجيات ازدواج اللغة من                

وجيعل املشروع أيضاً من املمكن توليد ُسبل خمتلفة للتعلُّم متشياً مع مهارات            . أجـل االستجابة للتنوع الثقايف واللغوي     
ويهدف كل ما سبق إىل     . دى األشخاص املستهَدفني وقدرهتم على استعمال اللغة املكتوبة يف سياقات حمدَّدة          االتصال ل 

 .ضمان استمرار تعليم هؤالء السكان

 الذين ينتمون إىل جمموعة من اجملموعات اإلثنية اإلثنتني         )٢٢( مليون شخص  ١٣ كـان هناك     ٢٠٠٢ويف عـام     -٦٣٧
واستناداً إىل معيار ثقايف هو معيار االنتماء، وهو معيار أوسع من معيار اللغة،             . ملكسيكيةوالستني املعروفة يف األراضي ا    

تقـّدر املؤسسة الوطنية للشعوب األصلية، بالتعاون مع جملس السكان الوطين، بأن عدد أفراد الشعوب األصلية يف البلد         
ويشمل هذا الرقم اجملموعتني    . كان البلد  يف املائة من جمموع س     ١٣؛ وبكـلمات أخرى ميثِّلون      ١٢ ٧٠٧ ٠٠٠يـبلغ   

 : شخصاً من الشعوب األصلية١٠ ٢٥٣ ٦٢٧الكبريتني اللتني متثالن 

 شخصاً يف سن اخلامسة وما فوقها، ويتحدثون لغة من لغات           ٦ ٠٤٤ ٥٤٧جمموعـة يـبلغ عددها         )أ( 
 السكان األصليني؛

 رغم أهنم ال يتكلمون إحدى لغات  شخصـاً آخـر وُيعَتـربون من السكان األصليني       ٤ ٢٠٩ ٠٨٠ )ب(  
 .)٢٣(الشعوب األصلية

ويعين ذلك أهنم مستبعدون من الظروف      : ويعـيش السكان األصليون الوطنيون يف حالة من التهميش املفرط          -٦٣٨
وتشمل هذه الظروف الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء        . املتوسـطة الـيت يعـيش فيها املواطنون ويتناسلون        

 .ات الصحية اجليدةوالطرق واخلدم

                                                      

 ذلك األشخاص   تشمل البيانات املتحدثني وغري املتحدثني بأي لغة من لغات السكان األصليني، مبا يف             )٢٢( 
املؤسسة الوطنية للشعوب  . الذين ال يتحدثون أي لغة أصلية ولكنهم يدَّعون االنتماء إىل جمموعة من السكان األصليني             

تقديرات السكان األصليني تستند إىل بيانات التعداد العام : جملس السكان الوطين/برنامج األمم املتحدة اإلمنائي/األصلية
، املؤسسة الوطنية لإلحصاءات واجلغرافيا واملعلوماتية، باملؤشرات االجتماعية        ٢٠٠٠ -ساكن  الثاين عشر للسكان وامل   

برنامج األمم املتحدة   /املؤسسة الوطنية للشعوب األصلية   . ٢٠٠٢االقتصادية اخلاصة بالسكان األصليني يف املكسيك،       
 .٤٧جملس السكان الوطين، ص /اإلمنائي

 .، املرجع املذكور٢٠٠٢جملس السكان الوطين، /برنامج األمم املتحدة/صليةاملؤسسة الوطنية للشعوب األ )٢٣( 
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وتقـوم املؤسسة الوطنية لتعليم الكبار بتنفيذ مشروع حمو أمية حمدَّد جملموعات السكان األصليني والغرض منه                 -٦٣٩
متكـني الشباب والبالغني من تطوير مهارات أساسية يف الرياضيات والقراءة والكتابة بلغتهم األم وباألسبانية ليتمكنوا                

وجيري هذا  . االت والتفاعل يف خمتلف السياقات؛ وسيتضح ذلك يف حتسُّن ظروف املعيشة          مـن التعامل مع خمتلف احل     
 والية ويركِّز على الشباب والبالغني األصليني يف املناطق الريفية؛ ويتضمن مواد تنصب بالتحديد على               ١٤الـربنامج يف    

وتتوفر املواد يف   (انية كلغة ثانية يف الوقت نفسه       اللغـة واللهجة احمللية لغرض حمو األمية باللغة األم ولغرض تعلُّم األسب           
 شخصاً فصوالً دراسية يف ظل مشروع حمو األمية باللغة          ٢٣ ٠٩٤ حضر   ٢٠٠٣مايو  /ويف أيار ).  لغة وهلجة حملية   ٥٣

 . شخصاً فصوالً باللغة األسبانية كلغة ثانية١٢ ٧٩٣األم وحضر 

، "جسور إىل املستقبل  "السكان يوجد أيضاً مشروع رائد عنوانه       وباإلضافة إىل ذلك وبالنسبة هلذه الشرحية من         -٦٤٠
يشـمل عنصـراً حملو األمية األساسية والتكنولوجية بتركيز على تعزيز اجلانب املشترك بني الثقافات واجلانب اللغوي                 

 - املشروع حملياً    ويتم صياغة املواد التعليمية املستعملة يف هذا      . ويرتـبط باخلـيارات التعليمية األخرى للحياة والعمل       
 . لكي تتضمن ثقافة اجملموعات اإلثنية-بدعم من املكاتب املركزية 

 برامج لعمال اليومية الزراعيني املهاجرين

خيـدم هـذا الربنامج االحتياجات احملدَّدة لألشخاص الذين يعيشون يف ظروف تتسم بالتنقُّل الكثيف حبثاً عن                  -٦٤١
وبالتايل فإن هذه الشرحية    . ة التهميش املفرط خارج النظام التعليمي الرمسي      العمـل، وهـي ظروف هتوي هبم إىل حال        

السكانية تستدعي تصميم ووضع استراتيجيات تسهِّل مشاركتهم يف العمليات التعليمية اليت متكِّنهم من تطوير مهارات               
يستطيعون ممارسة حقوقهم   االتصـال األساسـية لديهم والقدرة على التفكري املنطقي وحل املشاكل واملشاركة حبيث              

يف املخيمات والنـزل واملستوطنات غري     : ٢٠٠٣ والية يف    ١٦وقد نفذ الربنامج يف     . وتعزيز أحوال معيشتهم وعملهم   
 شخص يف   ٤ ٠٠٠ويف تلك السنة استفاد     . الرمسـية واجملتمعات اليت تنشأ يف القرى اليت يرحل أهلها إىل مناطق أخرى            

ويكرِّس الربنامج أحد قطاعاته    .  شخصاً استفادوا من خالل برنامج حمو األمية       ٥٦٢ منهم   املتوسط شهرياً من الربنامج   
 زائراً من القطاعات الصحية والتعليمية      ١٦ملشـروع رائـد مشـترك بـني القطاعـات يف ست واليات مبشاركة               

 استعمال األسبانية   ويشـمل الربنامج استراتيجيات تعليمية تستهدف السكان األصلني املهاجرين على         . واالجتماعـية 
ومن . ٢٠٠٣ شخص أيضاً يف     ٤ ٠٠٠وكان عدد السكان الذين وصل إليهم املشروع التدرييب شهرياً هو           . كلغة ثانية 

 .السمات األساسية للربنامج مرونته حيث يعمل وفقاً لطول إقامة املهاجرين

ندوق التعاون املكسيكي األسباين     ويف إطار مشروع مشترك بني الوكاالت ميوله ص        ٢٠٠٢واعتـباراً من عام      -٦٤٢
، وهو مشروع تعليمي ُوضع لوالييت      "تعزيز وحتسني التعليم الثقايف املشترك للمهاجرين     "املشترك بدأ العمل يف مشروع      

تشخيص االحتياجات  : نارايـت وأواكساكا، ويشمل مخسة خطوط عمل جتمع أنشطة متقامسة مع مؤسسات أخرى            
ام املوجَّه للسكان املستهَدفني، وتصميم هنج جيمع بني الثقافات والقطاعات واملنهجية           التعليمـية وسـعة ونوعية االهتم     

 .املقترحة لتعلُّم األسبانية كلغة ثانية وتدريب العاملني التربويني
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 االهتمام باجملتمعات املكسيكية يف اخلارج

مات حمو األمية والتعليم األوَّيل والثانوي      تقدِّم املؤسسة الوطنية لتعليم الكبار، بالتنسيق مع إدارات أخرى، خد          -٦٤٣
.  يف بعض مناطق الواليات املتحدة األمريكية      "األماكن اجملتمعية "مـن خـالل نظام التعليم املفتوح التقليدي ومشروع          

والغـرض مـن الـربنامج هـو مساعدة املواطنني املكسيكيني الذين يعيشون يف اخلارج على التكيُّف من خالل تعلُّم           
 .ية كجسر يعربون عليه إلجادة اللغة اإلنكليزيةاألسبان

 اجلانب اجلنساين

قامـت املؤسسة الوطنية لتعليم الكبار بأنشطة تؤكد عدم غياب املسألة اجلنسانية فيما يتصل بإدماج احملتويات                 -٦٤٤
 .واملواد التعليمية يف منوذج التعليم للحياة والعمل

 مناذجها وموادها التعليمية بغرض حتديث البيانات       ٢٠٠٢تستعرض منذ   ظلـت املؤسسة الوطنية لتعليم الكبار        -٦٤٥
وإدماج املنظور اجلنساين كلما تواجد وإزالة األمناط اجلنسانية الشائعة وتعزيز التفكري بشأن األدوار املوزعة تقليدياً على                

 .الرجال والنساء وإعادة تقييمها

ؤسسة الوطنية لتعليم الكبار لالهتمام بشباب اجملندين يف اخلدمة         بـرنامج وزارة الدفاع الوطين ووزارة التعليم وامل       
 العسكرية الوطنية

 بدأت املؤسسة الوطنية لتعليم الكبار تنفِّذ، باالشتراك مع وزارة الدفاع الوطين ووزارة التعليم،              ١٩٩٧منذ عام    -٦٤٦
رك بني هذه اجلهات الثالث يزوِّد هؤالء الشباب        والربنامج املشت . برناجماً للشباب الذين يؤدون اخلدمة العسكرية الوطنية      

 يسعى إىل توسيع نطاق التعليم الرمسي لكي يتمكن هؤالء          التعليم للحياة بالتعلـيم األساسـي ويـنفِّذ مشروعاً عنوانه         
  من التكيُّف مع خمتلف جوانب حالتهم املباشرة وتبادل خرباهتم         - بطريقة مفتوحة وبدون متطلبات أكادميية       -الشباب  

 والـتمكِّن مـن اختـاذ قرارات مستنرية تتعلق حبياهتم الشخصية وجتنُّب السلوك الفردي أو اجلماعي الذي يضعهم يف                  
 .طريق اخلطر

ويهـدف هـذا الربنامج إىل مساعدة اجملندين الذين مل يبدأوا تعليمهم األساسي أو مل يستكملوه للدخول يف                   -٦٤٧
 .ا التعليم األساسي للعمل بصفة مستشارينالعملية التعليمية ومساعدة الذين استكملو

 .ومتتد فوائد هذا الربنامج إىل عموم السكان الذين يساعدهم اجملندون الذين يعملون بصفة مستشارين -٦٤٨

 جمنداً، مع توفري التعليم من خالل       ٥٨٧ حتقيق حمو األمية يف حالة       ٢٠٠٣ومـن نـتائج هذا الربنامج يف عام          -٦٤٩
 . شاباً وبالغاً كبرياً بني السكان عموما٩ً ١٥٤لصاحل برنامج حمو األمية 

 البالغون اآلخرون

تسـعى احلكومة هبذا الربنامج إىل وضع أهداف وخطوط عمل واستراتيجيات صياغة األنشطة التعليمية هبدف                -٦٥٠
 .موعاتتشجيع وتطوير ثقافة تنصب على التقدُّم يف السن يف خمتلف السياقات وبني اجلنسني ويف خمتلف اجمل
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ومـن خالل النظام اآليل للمتابعة واعتماد الشهادات أنشأت حكومة املكسيك قواعد بيانات إلنتاج معلومات         -٦٥١
موثوقـة وحديـثة عـن حالة تلك اخلدمات يف كل أحناء أراضي البالد؛ باإلضافة إىل احلصول على مؤشرات تتصل                    

الذين مل يستكملوه وعن الشهادات املمنوحة واخلربة املعتمدة        بالشـباب والـبالغني يف النظام واملستفيدين من النظام و         
واملعارف السابقة والنماذج املطلوبة ومناذج االعتماد وبيانات عن شخصيات الشباب والبالغني وبيانات عن شخصيات              

 .قييمه كمِّياًاملستشارين وِنَسب االعتماد وأداء البالغني وأداء املستشارين ومؤشرات أخرى بغرض متابعة الربنامج وت

 النشر والتبادل

 وهو مشروع   "حمو األمية كعملية للمشاركة املدنية    " باسم   ٢٠٠٢ينـبغي أن نذكـر صياغة مشروع يف عام           -٦٥٢
ويدعو هذا املشروع إىل إقامة     . موجَّـه إىل املـربني والباحـثني واجلمهور املعنيني يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب             

آثـار الرؤية العريضة حملو األمية مبا يف ذلك حتليل املفاهيم اجلديدة املتصلة بالثقافة املكتوبة               منـتدى للـتفكري بشـأن       
واملسـامهات األخـرية يف جمـال تعلُّـم الرياضيات وإمكانيات إنشاء مشاريع إمنائية مستدامة على أساس استعمال                  

للغة املكتوبة واالعتراف بنقاط اإلشارة النظرية      تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة تعليمية لدعم عملية اكتساب ا        
 .اليت تربط التعليم ألغراض الدميقراطية وحقوق اإلنسان مبشاريع حمو األمية

 تعزيز عمليات البحث والتقييم واالبتكار يف اجملال التعليمي

واة يف فرص النفاذ إىل     يـتم تصميم مجيع األهداف واألنشطة واالستراتيجيات واملشاريع اجلديدة لتحقيق املسا           -٦٥٣
ويف هذا الصدد   . التعلـيم وحتقيق أمهيته ونوعيته مع إيالء املراعاة الدائمة لعدم جتانس السكان املستهدفني واحتياجاهتم             

جيـري دعـم األحبـاث بشأن التكنولوجيات اجلديدة من خالل شراكات استراتيجية مع مراكز األحباث والباحثني                 
 .املشهورين يف هذا اجملال

 مبشاركة اجملتمع وخاصة الطلبة يف مخس واليات        "التخلص من التخلُّف هنائيا   "وجيـري تنفيذ مشروع بعنوان       -٦٥٤
 .من اجلمهورية وذلك لتجنُّب ختلُّف الشباب الذين مل حيصلوا على التعليم الثانوي

نات نوعية وكمِّية    وكان الغرض منها احلصول على بيا      "٢٠٠٣عوامل السياق   "وجـرت دراسة حبثية بعنوان       -٦٥٥
ومن النتائج  . عـن عوامل السياق اليت تؤثر على حضور الشباب والكبار واستمرارهم يف التعليم األساسي واستكماله              

اهلامـة أن واحـداً من كل ثالثة من الكبار الذين يدرسون يف إطار املؤسسة الوطنية لتعليم الكبار يواجه صعوبات يف                     
 .عملهم ساعات طويلة وجمهدةالدراسة ويرجع ذلك أساساً إىل 

 وتبـيَّن أن املـرأة الـيت تكـرِّس نفسـها ألعمال البيت جتد أن الواجبات املنـزلية متثِّل عقبة يف االستمرار                     -٦٥٦
 .يف دراستها

وتوضِّح اإلحصاءات أن هذا املستوى يف عام       . واالجتـاه يف خدمـات التعليم هو الزيادة يف املستوى الثانوي           ٦٥٧
  يف املائة  ٢٥,٥ يف املائة من السكان املستهدفني يف حني أن تدريب حمو األمية والتعليم األوَّيل بلغ                ٥١,٦ بلـغ    ٢٠٠٣

 . يف املائة على التوايل٢٢,٩و
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لعام "زيادة االهتمام بالشباب والبالغني وإدماجهم واالحتفاظ هبم        "وينـبغي أن يالَحـظ أن املشروع املعنون          -٦٥٨
 شخصاً، وهو ما يزيد عن رقم       ١ ٢٣٩ ٠٤٦دافعة وجنم عنها أن جمموع القيد بلغ         قـد أدى إىل تولـيد قوة         ٢٠٠٣

 . شخص١٥٠ ٠٠٠املليون املستهدف بأكثر من 

ومـن املتوقع أن يؤدي تعزيز الربامج التعليمية اجلديدة لفئات سكانية حمدَّدة والتقدم احملرز يف االستراتيجيات                 -٦٥٩
 . املقدَّمةالتشغيلية املساعدة على زيادة اخلدمات

 يف املائة أو أكثر، يف تباين       ٤٥ بلغ معدل استكمال الدراسة      ٢٠٠٠ومن جمموع السكان املستهَدفني حىت عام        -٦٦٠
وجيب أن نذكر أن املؤسسة ختدم غري املقيَّدين يف األنظمة          .  يف املائة  ٣٥ حيث كان املعدل     ١٩٩٨واضـح مـع عام      

 . ميكن أن تقاَرن مبعدالت التعليم اإللزامياملفتوحة، وهو السبب يف أن هذه املعدالت ال

 )األوَّيل والثانوي(األشخاص الداخلني يف الربنامج واستكملوا تدريب حمو األمية والتعليم 

٪ ١٩٩٨ ٪ ١٩٩٩ ٪ ٢٠٠٠ ٪ ٢٠٠١ ٪ ٢٠٠٢ ٪ ٢٠٠٣ 
املؤسسة الوطنية 
 لتعليم الكبار

جمموع عدد األشخاص  ١ ٩٢٥ ٣٧١ ١٠٠ ١ ٧٨٣ ٩٧٠ ١٠٠ ١ ١٠٢ ١٤٠ ١٠٠ ١ ٠٣٧ ٦٥٣ ١٠٠ ١ ٠٨٧ ٥٤٩ ١٠٠ ١ ٢٣٩ ٠٤٦ ١٠٠
 الداخلني يف الربنامج

جمموع عدد األشخاص  ٦٧٨ ٨٥٠ ٣٥ ٧٣٧ ٥٧٣ ٤١ ٦٢٢ ٢٦٤ ٥٦ ٥٨٥ ٤٧٧ ٥٦ ٥٢٦ ٠٥٥ ٤٨ ٥٥٥ ٤٢٧ ٤٥
الذين استكملوا 

 الربنامج

 .SASA :املصدر

ومن هذا اجملموع   . ٢٠٠٣ عام    أشخاص يف  ٥٣٦ ٣١٠وبلـغ عدد األشخاص الذين استكملوا هذا املستوى          -٦٦١
 .أي أن عدد النساء بلغ ضعف عدد الرجال:  يف املائة من النساء٦١ يف املائة من الرجال و٣٩كان 

 يف  ٢٣ومتثِّل  )  شخصاً ١٢٣ ٤٨٣( هي أفضل احلاضرين     ١٩-١٥وعلى نفس النسق كانت اجملموعة العمرية        -٦٦٢
.  شخصاً ١ ٨٩٩ سنة حيث حضر منها      ١٤-١٠نت اجملموعة العمرية    املائة من اجملموع يف حني أن أسوأ احلاضرين كا        

 .واألمر املشري لالهتمام هو أن مقابل كل رجل يستكمل هذا املستوى جند أن امرأة تستكمله أيضاً

 ٥٨الفقرة 

األساسي يقوم النظام التعليمي الوطين بتنفيذ عدد من األنشطة خلدمة االحتياجات التعليمية واحتياجات التعلُّم               -٦٦٣
 وصل التعليم األوَّيل إىل     ٢٠٠٣-٢٠٠٢ويف السنة الدراسية    . لـدى األطفـال يف سن املدارس من السكان األصليني         

 يف املائة؛ أي    ٩,٦ بنسبة   ١٩٩٩-١٩٩٨ ولداً وبنتاً من السكان األصليني، أو ما يزيد عن السنة الدراسية             ٨٣٧ ٢٩٦
سكان األصليني؛ وهذا يعين أن هذا األسلوب التعليمي قد اتسع أكثر            ولد وبنت من ال    ٧٣ ٠٠٠بزيادة تقدَّر بأكثر من     

 .من أساليب التعليم األوَّيل األخرى
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 القيد يف التعليم األوَّيل للسكان األصليني

 السنة الدراسية التالميذ املدرسون املدارس

١٩٩٨/١٩٩٩ ٧٦٣ ٥٤٣ ٣٠ ٧٣٨ ٨ ٤٢٩ 

١٩٩٩/٢٠٠٠ ٧٧٨ ٥٦١ ٣١ ٤٣٢ ٨ ٩٦٢ 

٢٠٠٠/٢٠٠١ ٧٩٢ ٥٣٠ ٣٢ ٠٠٦ ٩ ٠٦٥ 

٢٠٠١/٢٠٠٢ ٨١٨ ٣٥٥ ٣٣ ٠٨٩ ٩ ٣٠٧ 

٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٨٣٧ ٢٩٦ ٣٤ ٠٦٢ ٩ ٤٧٠ 

 .٢٠٠٤وزارة التعليم، وحدة الشؤون الدولية،  :املصدر

 يف املائة من املدارس األوَّلية تضم ست سنوات أو فصول دراسية؛ ولكن ال              ٨٦,٩وإىل جانـب ذلك جند أن        -٦٦٤
 يف املائة من املدارس جيري على       ٧٣,٨س للتدريس لكل فصل مدرسي، نظراً ألن التعليم يف          يوجد يف كل املدارس مدر    

 يف املائة من املدارس     ٢٦,٢يـد أي عدد يتراوح من مدرس واحد إىل مخسة مدرسني؛ بينما ختدم النسبة الباقية وهي                 
 .الفصول الستة

إلنصاف واملساواة يف التعليم على حتسني أداء       وقـد سـاعدت صياغة خمتلف املبادرات اليت هتدف إىل حتقيق ا            -٦٦٥
 .املدارس األوَّلية

 املؤشرات التعليمية األساسية يف التعليم األوَّيل للسكان األصليني

 السنة الدراسية معدل التخرج معدل التسرب معدل النجاح معدل الفشل

١٩٩٨/١٩٩٩ ٦٥,٩ ٤,٨ ٨٦,٤ ١٣,٦ 

١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦٧,٧ ٤,٥ ٨٦,٨ ١٣,٢ 

٢٠٠٠/٢٠٠١ ٧٣,٥ ٣,٨ ٨٧,٥ ١٢,٥ 

٢٠٠١/٢٠٠٢ ٧٥,٧ ٣,٠ ٨٨,٠ ١٢,٠ 

٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٧٨,٩ ٣,٠ ٨٨,٨ ١١,٢ 

 .٢٠٠٤وزارة التعليم، وحدة الشؤون الدولية،  :املصدر

  بنهاية السنة الدراسية   - يف املائة    ١١,٩ إىل   - يف املائة    ٠,١ويقـدَّر أن معـدل الفشـل سـينخفض بنسبة            -٦٦٦
 . يف املائة٢٠ ومن املتوقع أن ينخفض معدل التسرب إىل ٢٠٠٣-٢٠٠٢ الدراسية ، مقارنة بالسنة٢٠٠٤-٢٠٠٣

 يف  ٧٨,٩ إىل   ١٩٩٩-١٩٩٨ يف املائة يف السنة الدراسية       ٦٥,٩ويف الوقـت نفسه ارتفع معدل التخرج من          -٦٦٧
 .٢٠٠٣-٢٠٠٢املائة يف السنة الدراسية 

 مليون  ٣٢,٦ مليون منهم    ٦٢,٨ سنة فأكثر    ١٥ يبلغ عدد السكان من سن       ٢٠٠٠وحسب نتائج تعداد سنة      -٦٦٨
 يف املائة من هذه اجملموعة السكانية متخلفون تعليمياً وهو ما يعين أهنم مل يبدأوا التعليم       ٥٢مـن املكسـيكيني؛ أي أن       

ونسبة الرجال )  مليون١٧,٧( يف املائة ٥٢,٥ومـن هؤالء املتخلفني تبلغ نسبة النساء   . األساسـي أو مل يسـتكملوه     
 يف املائة   ٥٠ مليون مكسيكي ومكسيكية، أو قرابة       ١٦,٢وإىل جانب ذلك يقل سن      ).  مليون ١٤,٨( يف املائة    ٤٥,٥

 . سنة٤٠من هذه اجملموعة السكانية، عن 
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 ٢٠٠٠ سنة فأكثر حسب اجلنس وحسب الفئات العمرية اخلمسية، ١٥السكان املتخلفون تعليمياً من سن 
 التخلف التعليمي

 النساء

 عليميالتخلف الت
 التخلف التعليمي الرجال

١٥السكان من سن 
 الفئات العمرية اخلمسية سنة فأكثر

 اجملموع ٦٢ ٨٤٢ ٦٣٨ ٣٢ ٥٥٧ ٤٦١ ٪٥٢ ١٤ ٨٢٥ ١٥٧ ٪٤٥,٥ ١٧ ٧٣٢ ٣٠٤ ٪٥٤,٥

  سنة١٩ سنة إىل ١٥ ٩ ٩٩٢ ١٣٥ ٣ ٣٦٠ ٠٨٩ ٪٣٤ ١ ٦٣٣ ٦٦٥ ٪٣٣ ١ ٧٢٦ ٤٢٤ ٪٣٤

  سنة٢٤ سنة إىل ٢٠ ٩ ٠٧١ ١٣٤ ٣ ٣٧١ ٩٢٩ ٪٣٧ ١ ٥٦٦ ٣٠٠ ٪٣٦ ١ ٨٠٥ ٦٢٩ ٪٣٨

  سنة٢٩ سنة إىل ٢٥ ٨ ١٥٧ ٧٤٣ ٣ ١٧١ ٤٣١ ٪٣٩ ١ ٤٥٥ ٥٨٤ ٪٣٨ ١ ٧١٥ ٨٤٧ ٪٤٠

  سنة٣٤ سنة إىل ٣٠ ٧ ١٣٦ ٥٢٣ ٣ ٠٤٣ ٩٠٨ ٪٤٣ ١ ٣٥٣ ٦٠٠ ٪٤٠ ١ ٦٩٠ ٣٠٨ ٪٤٥

  سنة٣٩ سنة إىل ٣٥ ٦ ٣٥٢ ٥٣٨ ٣ ٢١٧ ٩١٢ ٪٥١ ١ ٤٠٣ ٣٠٠ ٪٤٦ ١ ٨١٤ ٦١٢ ٪٥٥

  سنة٤٤ سنة إىل ٤٠ ٥ ١٩٤ ٨٣٣ ٣ ٠٧٥ ٣٨٦ ٪٥٩ ١ ٣٤٨ ٠٠٣ ٪٥٤ ١ ٧٢٧ ٣٨٣ ٪٦٤

  سنة٤٩ سنة إىل ٤٥ ٤ ٠٧٢ ٠٩١ ٢ ٧٣٣ ٨٣١ ٪٦٧ ١ ٢١٥ ٠٥٦ ٪٦٢ ١ ٥١٨ ٧٧٥ ٪٧٢

  سنة٥٤ سنة إىل ٥٠ ٣ ٣٥٧ ٩٥٣ ٢ ٤٦٥ ٥١٧ ٪٧٣ ١ ١٢١ ٣٥٨ ٪٦٩ ١ ٣٤٤ ١٥٩ ٪٧٨

  سنة٥٩ سنة إىل ٥٥ ٢ ٥٥٩ ٢٣١ ٢ ٠٤٩ ٣٤٦ ٪٨٠ ٩٤٤ ٦٤٤ ٪٧٧ ١ ١٠٤ ٧٠٢ ٪٨٣

  سنة٦٤ سنة إىل ٦٠ ٢ ١٩٨ ١٤٦ ١ ٨٥٧ ٢٧٢ ٪٨٤ ٨٥٨ ٢٠٨ ٪٨٢ ٩٩٩ ٠٦٤ ٪٨٧

  سنة فأكثر٦٥ ٤ ٧٥٠ ٣١١ ٤ ٢١٠ ٨٤٠ ٪٨٩ ١ ٩٢٥ ٤٣٩ ٪٨٧ ٢ ٨٥٢ ٤٠١ ٪٩٠

 .، املؤسسة الوطنية لإلحصاء واجلغرافيا واملعلوماتية٢٠٠٠التعداد العام الثاين عشر للسكان واملساكن،  :املصدر

وقد لوحظت .  يف املائة يف الريف٣٥يف املناطق احلضرية و)  يف املائة٦٥(ويوجـد قرابة ثلثي املتخلفني تعليمياً       -٦٦٩
 :التفاصيل التالية فيما يتعلق بالتخلف التعليمي

 .تقل مستويات تعليم املرأة عن مستويات تعليم الرجل � 

 . يف املائة٤٧جال  يف املائة من األميني وميثِّل الر٦٢متثل املرأة  � 

؛ وكانت  ٤٠ يف املائة أقل من سن       ٥٠ وكان   ٣٠ يف املائة أقل من سن       ٣٠من املتخلفني تعليمياً كان      � 
 ٥٩-٥٥ يف املائة يف اجملموعة العمرية       ٨١املستويات أعلى من ذلك بني الكبار األكرب سناً، مع وجود           

 يف املائة بني اجملموعة     ٣٥,٣كان املعدل    سنة، يف حني     ٦٤-٦٠ يف املائـة يف اجملموعـة العمرية         ٨٨و
 . سنة فأقل٢٥العمرية 

 يف املائة من الكبار     ٦٥ سنة ميثِّلون ثلثي األميني يف حني كان         ٤٠لوحـظ أن الذين يزيد عمرهم عن         � 
 . سنة٤٠الذين مل يستكملوا التعليم الثانوي أقل من 
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 السكان املتخلفون تعليمياً حسب املكان ومستوى التعليم

 التخلف التعليمي
األميون بدون استكمال 

 التعليم الثانوي
األميون بدون استكمال التعليم 

 األوَّيل
 اجلنس والفئة العمرية اخلمسية األميون

 الواليات املكسيكية املتحدة ٥ ٩٤٢ ٠٩١ ٪١٠٠ ١١ ٧١٦ ٧١٥ ٪١٠٠ ١٤ ٨٩٨ ٦٥٥ ٪١٠٠ ٣٢ ٥٥٧ ٤٦١ ٪١٠٠

 املناطق الريفية ٣ ٠٢٣ ٥٦٧ ٪٥١ ٤ ٥٣٥ ٦٢١ ٪٣٩ ٣ ٧١٧ ٥٣٦ ٪٢٥ ١١ ٢٧٦ ٧٢٤ ٪٣٥

 املناطق احلضرية ٢ ٩١٨ ٥٢٤ ٪٤٩ ٧ ١٨١ ٠٩٤ ٪٦١ ١١ ١٨١ ١١٩ ٪٧٥ ٢١ ٢٨٠ ٧٣٧ ٪٦٥

 .، املؤسسة الوطنية لإلحصاء واجلغرافيا واملعلوماتية٢٠٠٠التعداد العام الثاين عشر للسكان واملساكن،  :املصدر

 ٥٩الفقرة 

 ية املخصصة للتعليمالنسبة املئوية من امليزان � 

 . يف املائة٢٥,٤ كانت نسبة امليزانية االحتادية املخصصة للتعليم ٢٠٠٣يف عام  -٦٧٠

 وصف النظام املدرسي � 

 التنظيم

 .األساسي والثانوي والعايل:  من التعليم هيثالثةينص قانون التعليم العام على أن هناك أنواعاً  -٦٧١

 ومل يكن   .ما قبل سن املدرسة، واالبتدائي، والثانوي     : تويات يشمل ثالثة مس   األساسيفالتعلـيم    �
التعلـيم قبل سن املدرسة شرطاً حىت اآلن للوصول إىل مستوى التعليم االبتدائي؛ وهو يتألف من   
. ثالثة صفوف، األول لسن ثالث سنوات، والثاين لسن أربع سنوات، والثالث لسن مخس سنوات

َعّد إمتامه، الذي ١٥ إىل ٦ة صفوف لألطفال والبالغني من وجيزَّأ التعليم االبتدائي إىل ست  عاماً؛ وُي
وهناك ثالثة مستويات للتعليم    . تصـدر به شهادة رمسية، شرطاً أساسياً لدخول املستوى الثانوي         

وتوفَّر املستويات  . الثانوي، وإمتامه الذي تصدر به شهادة رمسية شرط للقبول يف التعليم الثانوي           
م األساسي عن طريق خدمات تتكيَّف حسب االحتياجات اللغوية والثقافية لفئات           الـثالثة للتعلي  

 .السكان األصليني بالبلد وسكان املناطق الريفية النائية وفئات املهاجرين

وتغطي الشهادة الثانوية   . مستوى الشهادة الثانوية والتعليم املهين التقين      الثانويويشـمل التعليم     �
وجود حاالت معزولة تكون هبا املناهج لعامني وألربعة أعوام؛ والشهادة يف عامة ثالثة أعوام رغم 

ويشمل التعليم املهين التقين ثالثة صفوف، وإن . هذا املستوى شرط أساسي للقبول بالتعليم العايل
كانت هناك مناهج أيضاً لعامني وخلمسة أعوام، واهلدف األساسي منه هو التدريب على األعمال    

 تؤدي املناهج إىل شهادة خترُّج، وإن كانت هناك مؤسسات تقدِّم مناهج متكِّن             التقنـية، حيـث   
 .الطالب من احلصول على شهادة الثانوية العامة عن طريق التفوُّق يف مواضيع إضافية

 الفين العايل :  بعد احلصول على الشهادة الثانوية وهو يشمل ثالثة مستويات         العايلويـبدأ التعليم     �
 ويشمل التعليم الفين العايل .الدراسات العليا وودرجة الليسانساً بأنه املهين املشَتَرك، وُيَعرَّف أيض
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مـنهجني ملـدة عـامني تعطى يف هنايتهما شهادة وهو ُيَدرِّب املهنيني الفنيني املهرة مع قدٍر من                  
ة وُتمَنح درجة الليسانس يف املؤسسات التكنولوجي     . التخصـص، ولكنه ال مينح درجة الليسانس      

وهو منهج يؤدي إىل منح درجة ويدرِّب املهنيني على شىت جماالت           . واجلامعـية وإعداد املعلِّمني   
ويتطلب الوصول إىل مرحلة الدراسات العليا احلصول       . املعـرفة مبناهج ملدة أربعة أعوام أو أكثر       

عـلى درجـة الليسـانس وهـو ُيقَسَّم إىل مواضيع إىل دراسات متخصصة ودرجة املاجستري                
وهو يقدِّم التدريب املهين بدرجة عالية من التخصص وُتمَنح يف هنايته درجة أكادميية  . لدكتوراةوا

 .أو دبلوم ختصصي

وباإلضـافة إىل هذه األنواع الثالثة من التعليم يشمل نظام التعليم تعليماً أوَّلياً، وتعليماً خاصاً وتعليماً                 -٦٧٢
 يوماً إىل ثالثة أعوام واملقصود منه هو حفز تنميتهم          ٤٥ من عمر    ويسـتوعب التعليم األوَّيل األطفال    . للكـبار 

اجلسمانية واإلدراكية والعاطفية واالجتماعية، ويشمل إرشادات لآلباء واألوصياء يف جمال تربية أبنائهم أو األطفال 
هارات املميَّزة، ويشمل   وُيوجَّه التعليم اخلاص إىل األفراد ذوي اإلعاقات املؤقتة أو الدائمة أو ذوي امل            . يف كنفهم 

 سنة وأكثر ممن مل ينتظموا ١٥أما تعليم الكبار فُيَصمَّم من أجل األشخاص من عمر . توجيهات لآلباء واألوصياء 
 .أو مل ُيكملوا دورة يف التعليم األساسي، وهو يشمل حمو األمية والتعليم االبتدائي والثانوي والتدريب املهين

 وطريقة القيد توفِّر تغطية .القيد وعدم القيد: طريقتني فإن نظام التعليم يتألف من       ورهناً بطريقة التدريس   -٦٧٣
أوسـع وتتطلـب املواظبة الكاملة أو املواظبة لبعض الوقت؛ إذ على التلميذ أن يواظب على الدراسة يف مؤسسة      

 .إلكمال منهج وفق جدول زمين حمدَّد رمسياً

فتوح أو التعليم عن ُبعد وهي ال تتطلب التفرُّغ الكامل وال التفرُّغ             تشمل التعليم امل   عدم القيد وطـريقة    -٦٧٤
 .لبعض الوقت وتتكيَّف حسب احتياجات املستفيدين منها ومديريها بدعم من مستشارين

 اإلدارة

وفِّرها تقـدِّم خدمات التعليم العام وُتَنظَّم من ِقَبل وزارة التعليم يف احلالة االحتادية، ويف حالة الواليات ت                 -٦٧٥
 .هيئات مسؤولة عن التعليم يف كل كيان احتادي

ووفقـاً لقانون التعليم العام فإن االحتاد يضطلع بدور حتديد املعايري يف التعليم األساسي والعادي وحيدِّد                 -٦٧٦
ب املـبادئ التوجيهـية واخلطط والربامج بالتعاون مع سلطات التعليم احمللية؛ ويضع املناهج وُيعد وُيصدر الكت               

وتتحمل سلطات التعليم احمللية املسؤولية عن      . الدراسـية اجملانـية ويتوىل التخطيط والتقييم على املستوى الوطين         
التعلـيم األوَّيل واألساسـي واخلـاص وإعداد املعلِّمني وكذلك التدريب املتقدِّم والدورات التنشيطية واملتقدمة               

ويف .  تعزِّز وتقدِّم اخلدمات التعليمية من أي نوع وبأي طريقة         وجيوز للبلديات أن  . للمعلمني يف التعليم األساسي   
 .حالة اإلدارات االحتادية فإن نظام التعليم العام هو الذي يوفِّر التعليم وإعداد املعلِّمني

اخلدمات التعليمية كما تقدِّمها    ) وزارة التعليم والوزارات التنفيذية األخرى    (وهبذه الطريقة يتوىل االحتاد      -٦٧٧
 .الواليات واحلكومات البلدية وكذلك املؤسسات املستقلة واألفراد اخلاصة
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وباإلضافة إىل التعليم األساسي على مستوى االحتاد فإن نظام التعليم العام قد تطوَّر ليوفِّر خدمات أخرى        -٦٧٨
 الوطنية للتعليم الفين واملهين يف الكلية) التعليم الثانوي املتوسط(للسلطات احمللية، مثل خدمات التعليم املهين الفين 

ولذلك الغرض،  . وبرامج الشهادة الثانوية للدخول لكليات جامعية، وهيئات التعليم العام الالمركزية         ) كونالت(
؛ وهي )ODES(ُوِضع إطار قانوين أُحلقت به هذه اخلدمات وتعرف باسم اهليئات الالمركزية حلكومات الواليات 

 كذلك ُنِقلت خدمات التعليم املهين والعايل إىل ذلك اإلطار أو         . والوالياتتعمـل بـتمويل مـن االحتـادات         
 .أُدِرَجت فيه

 .ويتم التوسع يف هذه اخلدمات عن طريق التنسيق بني السلطات احمللية واالحتاد -٦٧٩

ات وقد أضيفت خدمات التعليم األساسي وكذلك التعليم الثانوي واملهين على مستوى االحتاد إىل اخلدم              -٦٨٠
والفكرة من وراء هذه االستراتيجية هي تعزيز       . اليت تتوىل املستويات نفسها املوجودة من قبل يف الواليات نفسها         

ُنظـم الواليات وتوحيد وظيفة اإلرشاد يف وزارة التعليم العام، مع اإلبقاء على احترام وظيفتها يف وضع املعايري                  
يف نظام التعليم الوطين، فهو نشاط بالغ األمهية بالنظر إىل التنوُّع           والوظـيفة التعويضـية اليت تعزِّز النمو العادل         

 . كياناً احتادياً تشكِّل التراب الوطين٣٢والتضارب يف التقدُّم التعليمي بني 

 والقرب من املدارس خصوصاً يف املناطق الريفية. النشاط يف بناء املدارس اجلديدة � 

جلديدة ُتيسِّر حتليل األقاليم الصغرى من أجل حتديد مواقع املدارس اجلديدة هناك أداة ختطيط لبناء املدارس ا -٦٨١
ففي املناطق الريفية توجد خدمة للتعليم اجملتمعي تغطي القرى . بطريقة تتيح تلبية الطلب يف مناطق التجمُّع اخلاصة

 . نسمة٥٠٠اليت يقل عدد سكاهنا عن 

وبالنسبة للتعليم الثانوي والتعليم العايل . وارد االحتادية وموارد الوالياتوميوَّل بناء املدارس االبتدائية من امل -٦٨٢
والتدريب املهين فإن بناء املدارس اجلديدة ميوَّل بنسب متساوية من احلكومة االحتادية وحكومات الواليات وفق               

 .املوارد، وبذا تشجِّع الواليات على اإلسهام ومن مث تتضاَعف مقادير "القسمة املتساوية"نظام 

 قوائم املدارس � 

قبل بداية كل دورة مدرسية ُتَحدَّد املواد واملتطلبات املدرسية اليت يستخدمها تالميذ التعليم األساسي يف                -٦٨٣
ويلزم توفري املواد واألدوات املدرسية املدرجة يف القائمة لكل مستوى تعليمي من أجل أداء              . املـدارس العامـة   

 .درسية؛ ومع ذلك قد يطلب املعلمون مواد دراسية أخرى مع تقدُّم املناهج التعليميةاألنشطة خالل الدورة امل

 )أ(٦٠الفقرة 

ومل تظهر عملياً يف . ال توجد يف تغطية اجلنسني أي دالئل على متييز بني الولد والبنت يف شىت أنواع التعليم -٦٨٤
بالتعليم األساسي واملرحلة األوىل من التعليم  أي فروق يف مؤشرات التغطية تتعلق ٢٠٠٤-٢٠٠٣الدورة املدرسية 

أما يف حالة املرحلة العليا من التعليم الثانوي فإن االجتاه قد انعكس منذ أواسط التسعينات ومتيل النسبة                 . الثانوي
 . يف املائة٣,٥احلالية لصاحل الفتيات بنسبة 
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 )ب(٦٠الفقرة 

ع نظام تعليمي فكري متكافئ متعدِّد اللغات والثقافات وعايل تقوم وزارة التعليم العام بالتشجيع على اتبا -٦٨٥
اجلودة يليب االحتياجات التعليمية والتعلُّم األساسي للبنات واألوالد والشباب من السكان األصليني ويعزِّز إقامة              

 .جمتمع تتكافأ فيه الفرص بني األفراد ويكون النمو اجملتمعي فيه هدفاً مشتركاً بني اجلميع

 شروع املتعدد املستوياتامل � 

يواجـه السـكان الريفيون يف اجملتمعات الصغرية حتدياً يتمثَّل يف احلصول على نوع التعليم الذي يوائم                  -٦٨٦
 .احتياجاهتم ويساعد يف حتسني أدائهم التعليمي

ذ من الدراسة   ومن القضايا الرئيسية يف هذا الصدد احلصول على تعليم أساسي ودائم وسليم ميكِّن التالمي              -٦٨٧
 .بشكل مستقل

ولتحقيق ذلك الغرض ُوِضع املشروع املتعدد املستويات من أجل استنباط خطة تعليمية وإدخال تعديالت               -٦٨٨
عـلى املـناهج الدراسية تركِّز على تنمية قدرات ومهارات من أجل التعليم املتصل والتعاون واملساعدة املتبادلة                 

 .م التالميذ القراءةويكون مبثابة مورد تعليمي ويعلِّ

  كياناً  ١٤وُيطَـبَّق االقـتراح التعلـيمي حالـياً عـلى مسـتوى جترييب يف عدد صغري من املدارس يف                     -٦٨٩
 يف املائة من هذه ٢٠ سوف ُيطَبَّق يف حنو ٢٠٠٥-٢٠٠٤وخالل السنة الدراسية ). يونيه/ حزيران-فرباير /شباط(

سيوسَّع الربنامج ليشمل مجيع املدارس املتعددة املستويات يف         ٢٠٠٦-٢٠٠٥وخالل السنة الدراسية    . الكيانات
 :البلد، على النحو التايل

 ٣٨ ٩٥١ ):باستثناء الدورات اجملتمعية(املدارس املتعددة املستويات 

 ١٠ ٩٨٢ املدارس ذات املدرس الواحد 

 ١٢ ٦٤٥     املدارس ذات املدرَِّسني اإلثنني 

 ٨ ٤٥٤     املدارس ذات املدرسني الثالثة 

 ٣ ٩٣٢     املدارس ذات املدرسني األربعة 

 ٢ ٩٣٨     املدارس ذات املدرسني اخلمسة 
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 برنامج التعليم االبتدائي للبنات واألوالد املهاجرين � 

يرمي برنامج التعليم االبتدائي للبنات واألوالد املهاجرين إىل تغطية جمموع األطفال املهاجرين املقيمني يف               -٦٩٠
ومبا أهنم من األطفال . ، جبدول زمين ُمَخفَّض أيضاً)من ثالثة إىل مخسة أشهر أو ستة      (مات لفترات قصرية    املخـيَّ 

 .العاملني فإهنم يتمتعون أيضا بظروف خاصة

وتتطلـب هـذه الظروف اخلاصة شكالً بديالً من أشكال التعليم ينمِّي فيه التالميذ مهاراهتم األساسية                 -٦٩١
ولتحقيق هذه الغاية فإن برنامج التعليم االبتدائي للبنات واألوالد املهاجرين يرسم خريطة            . موقدراهتم على التعلُّ  

ومن عناصره األساسية تعليم التالميذ القراءة ليتسىن أن يكونوا قادرين على           . مدرسـية تليب احتياجات التالميذ    
 .مواصلة الدراسة املستقلة

 التغطية حيث أن نظام التعليم العام ونظام اللجنة الوطنية للنهوض           ومن التحديات الرئيسية يف هذا اجملال،      -٦٩٢
 . تلميذ حمتاجني إىل هذه اخلدمة٣٠٠ ٠٠٠ يف املائة من حنو ١٠بالتعليم ال يصالن إال إىل قرابة 

 .وتقتضي هذه احلاجة زيادة يف املوارد كي يتسىن التوسُّع يف اخلدمات التعليمية هلذه الفئة من السكان -٦٩٣

 الربنامج الوطين لتعزيز التعليم اخلاص والتكامل التعليمي � 

ميثل الربنامج الوطين لتعزيز التعليم اخلاص والتكامل التعليمي، الذي أعدته إدارة التعليم األساسي وتدريب  -٦٩٤
عليمية؛ وهو حيدِّد املعلِّمني بوزارة التعليم العام، استجابة من احلكومة االحتادية الحتياجات ومقترحات املواطنني الت

االجتـاه الـذي ينـبغي للمجتمع أن يتخذه وصوالً إىل التكامل التعليمي واالجتماعي والعمل لألشخاص ذوي                 
 .االحتياجات التعليمية اخلاصة، سواء أكان ذلك يشمل أو ال يشمل اإلعاقة

ترم التنوُّع وتقيِّمه وتوفِّر لكل فرد ويسلِّم هذا الربنامج بالتنوُّع ويسعى إىل أن تسود اجملتمع ثقافة واحدة حت -٦٩٥
ويشمل هذا التحدي القوى التعليمية واآلباء ومنظمات اجملتمع . فرصة احلصول على فرص متساوية للعيش بكرامة

 .املدين واجملتمع بأكمله على املستوى الوطين

 سلطات التعليم اخلاص على وفـيما يـتعلق باحلالة الراهنة للتعليم اخلاص وعملية التكامل التعليمي، فإن          -٦٩٦
 .٢٠٠٢-٢٠٠١مستوى الوالية تقدِّم املعلومات التالية عن بداية السنة الدراسية 

 وصلت ٢٠٠٢-٢٠٠١وخالل السنة الدراسية .  دائرة للتعليم اخلاص يف ربوع البلد٤ ٠٩٧يوجد حالياً  -٦٩٧
 .ىل خمتلف أشكال التعليم األوَّيل واألساسي طالباً ممن حيتاجون إىل التعليم اخلاص وإ٥٢٥ ٢٣٢تلك الدوائر إىل 

 .وفيما يلي جدول يبيِّن السكان الذين يتلقون خدمات التعليم اخلاص املختلفة -٦٩٨
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 أرقام تقريبية. السكان الذين تصلهم خدمات التعليم اخلاص األساسي

 النسبة املئوية التقريبية حسب نوع العجز
احلركة 
 الذاتية

الضعف 
 الذهين

ضعف 
 احلركة

ضعف 
 اإلبصار

ضعف 
 السمع

التالميذ ذوو 
االحتياجات 

 خلاصةالتعليمية ا

التالميذ ذوو 
االحتياجات 
 التعليمية اخلاصة

 اخلدمة اجملموع

٣١٩ ٨٤٣ ٢٨٧ ٨٥٩ ٣١ ٩٨٤ ٪١٤ ٪٧ ٪١١ ٪٥١ ٪١٧ USAER 

١٠١ ٧٧٦ ٣٠ ٥٢٣ ٧١ ٢٥٣ ٪١٣ ٪٢,٧ ٪١٥ ٪٦٩ ٪٠,٤ CAM 

- ٩٩ ٥٠٠ ٩٢ ٥٣٥ ٦ ٩٦٥ ٪١٦ ٪٦ ٪٣١ ٪٤٧ CAPEP 

ــات  ٤ ١١٣ ٢ ٥٨٥ ١ ٥٢٨ - - - - - خدمـ
 أخرى

 اجملموع  ٥٢٥ ٢٣٢ ٤١٣ ٥٠٢ ١١١ ٧٣٠ - - - - -
 .٢٠٠٤وزارة التعليم، وحدة الشؤون الدولية،  :املصدر

USAER: وحدة خدمات الدعم التعليمي العادي. 
CAM: مركز االهتمام املتعدد. 

CAPEP:  التربوي-لتقدمي الدعم النفسي مركز التعليم قبل سنوات الدراسة . 

 )ج(٦٠الفقرة 

 الربامج التعويضية

يف ضوء إدراك احلكومة االحتادية، للحاجة إىل تكثيف جهودها للقضاء على الفوارق يف جمال تلبية الطلبات  -٦٩٩
رس الريفية ومدارس   التعليمية، ولكي تعزِّز فرص الوصول إىل النظام التعليمي الذي ُيقَدَّم لألوالد والبنات يف املدا             

السـكان األصليني يف القرى املعزولة واألماكن اليت يصعب الوصول إليها واملناطق احلضرية املهمَّشة، واستمرار               
التمتُّع هبا، قامت هذه احلكومة بتنفيذ سياسات تعويضية ُتستخَدم مبوجبها موارد حمدَّدة لدعم الكيانات االحتادية               

نتباه على املناطق األكثر ختلُّفاً لتوليد أنشطة شاملة ومرنة تكيَّف حسب القضايا الـتابعة لـلحكومات وتركِّز اال   
 .والطلبات احمللية وتشجِّع على املشاركة االجتماعية النشطة بغية إقامة عالقات أوثق بني املدرسة واجملتمع

خرى فإهنا تركِّز على العادات وتستهدف األنشطة التعويضية العوامل اهليكلية للتخلُّف التعليمي؛ وبعبارة أ -٧٠٠
اليت تؤكِّد وتربط بني أوجه القوة وأوجه الضعف يف املمارسات الراهنة يف جمال التدريس وإدارة املدارس وإدارة                 

األول، مؤسسي ويتعلق باإلدارة املؤسسية، والثاين يتعلق بنوع        : اخلدمـات التعليمية، على اساس عنصرين هامني      
 .لتعليم اليت تتطلَّب إدارة ذات كفاءةالتعليم على أساس جودة ا

 تعليم السكان األصليني

تـتخذ احلكومة املكسيكية إجراءات تعليمية تعزِّز النهوض بأحوال معيشة السكان األصليني ويف الوقت               -٧٠١
نفسـه حصوهلم على مزايا التنمية الوطنية وحتفز مراعاة واحترام حقوق اإلنسان وخاصة ما يتصل منها بالنساء                 

 .األطفال، واالحترام الكامل للخصائص اخلاصة الثقافية واللغوية لكل فئة أصليةو
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ويف هـذا الصدد فإن اهلدف من السياسة التعليمية هو تأكيد أن التعليم الذي يقدَّم للبنات واألوالد من                   -٧٠٢
افية واللغوية ميكن أن    فاالعتراف خبصائصهم الثق  . السـكان األصليني هو تعليم ثنائي اللغة ومشترك بني الثقافات         

 .يساعد يف تلبية احتياجاهتم التعليمية والتعليُّمية األساسية بطريقة متساوية ومالئمة

 التعليم اجملتمعي

ُتسـتخَدم املرافق اجملتمعية األساسية يف توفري التعليم األساسي لألطفال الذين يعيشون يف املناطق األبعد                 -٧٠٣
 .واألكثر تناثراً يف البلد

 نسمة،  ٥٠٠وتقـّر اللوائح بأن اخلدمات اجملتمعية جيب أن تقام يف القرى اليت ال يزيد عدد سكاهنا عن                   -٧٠٤
 يف املائة منها ال يصل      ٧٥ حملية صغرية، و   ٢٠٠ ٠٠٠وهـي مهمة تعترضها صعوبات كثرية ألن بالبلد أكثر من           

 .١٠٠عدد سكاهنا إىل 

 املنح الدراسية

 يف أن تقضي على الفوارق يف اخلدمات التعليمية اليت تؤثِّر على أضعف             رغـبة مـن احلكومة املكسيكية      -٧٠٥
الفئات السكانية، كاملراهقني والشباب الذين ال يستطيعون بسبب نقص املوارد مواصلة تعليمهم، فإهنا تقدِّم منحاً 

 .دراسية لتعزيز الربامج ولدعم تلك الفئات

موع املنح اليت قُدَِّمت إىل األطفال والشباب احملتاجني إىل  بلغ جم٢٠٠٤-٢٠٠٣ويف خالل السنة الدراسية  -٧٠٦
وُيسترعى اهتمام خاص إىل برنامج فرص    .  مليون منحة  ٥,٢التعلـيم مـن املرحلة االبتدائية إىل ما بعد اجلامعية           

 . مليون منحة دراسية ألطفال وشباب من أجل التعليم األساسي والثانوي٤,٦التنمية البشرية الذي قدَّم 

وقـد أتاحـت األنشـطة املختلفة املوصوفة لألطفال والشباب من الفئات املستضعفة مزيداً من الفرص                 -٧٠٧
 .للحصول على التعليم

 )د(٦٠الفقرة 

تنطوي األنشطة الرئيسية املصمَّمة للتشجيع على التعليم ثنائي اللغة املشترك بني الثقافات على خصائص               -٧٠٨
ملواد التعليمية والتشجيع على التدريب األساسي واملهين للمدرسني ثنائيي اللغة          أكادميـية وتشغيلية تشمل إعداد ا     

 .وإعداد مشاريع تعليمية والتشجيع على استخدام لغات السكان األصليني والتدريس هبا يف العمليات التعليمية

اجات املدرسية لألطفال من   واملقصـود من املواد التعليمية هو تعزيز املمارسات التعليمية اليت تلبِّي االحتي            -٧٠٩
 .السكان األصليني وتساعد يف تلبية احتياجاهتم التعليمية األساسية باتباع هنج ثنائي اللغة ومشترك بني الثقافات

وُيـنظَر إىل التدريب األساسي واملهين للمدرسني ثنائيي اللغة باعتباره عملية متكاملة ومنهجية ومستمرة               -٧١٠
طابع املستمر والتقدُّمي للتدريب األساسي للمعلِّمني والدورات التنشيطية للمعلِّمني    تـتخذ شـكالً عملـياً يف ال       

والنهوض هبم أكادميياً وحتسني قدراهتم املهنية بغية تعزيز تدريب املعلمني يف أماكن العمل والتشجيع على العمل                 
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املدارس ومعلميها باعتماد هنج ثنائي     اجلمـاعي بني املدرسني وإجياد الظروف املالئمة للتبادل التربوي بني رؤساء            
 .اللغة ومشترك بني الثقافات

ويتطلب التشجيع على تنمية اللغات األصلية مواصلة البحث وتعريف املنهجيات والتدريب وإعداد املواد              -٧١١
 .التعليمية اليت تكفل للتالميذ تعلُّم القراءة والكتابة بلغة السكان األصليني واللغة األسبانية

 ٦١رة الفق

تـتفاوت مرتبات املعلِّمني يف التعليم األساسي حسب الكيان االحتادي الذي يعملون به وحسب ما إذا                  -٧١٢
كانوا، مسجَّلني كمعلمني مؤهَّلني، وحسب وضعهم الوظيفي واملزايا املختلفة اليت يتلقوهنا حسب األقدمية وشكل 

 .الفواتري الغذائية اليت ُتقدَّم هلم

ة العالية من التعليم الثانوي هناك عدد خمتلف من املنشآت العامة اليت هلا جداول مرتبات خمتلفة         ويف املرحل  -٧١٣
رهـناً مبـا إذا كانـت تدخل يف نطاق النظام االحتادي، أو مؤسسات ال مركزية أو تدخل يف نطاق جامعات                     

 .لتعليم العايلوهناك وضع مماثل بالنسبة إىل ا. الواليات، وكل منها تضع معايريها اخلاصة هبا

أمـا مرتبات العاملني اآلخرين يف اخلدمة العامة فهي تتباين أيضاً حسب ما إذا كانوا يعملون يف حكومة                  -٧١٤
 .بالوالية أو حكومة احتادية أو مؤسسة أخرى ولكل منهم جدول مرتبات خمتلف

علمني والعاملني اآلخرين يف اخلدمة     وعلى هذا يتعذر إجراء مقارنة عامة للطريقة اليت تتطوَّر هبا مرتبات امل            -٧١٥
 .العامة مبضي الوقت

وباملثل فإن املقاييس اليت ميكن اعتمادها لتحسني األحوال املعيشية للمعلِّمني تتوقف على املوارد االقتصادية  -٧١٦
 .للمؤسسة والظروف اخلاصة وعلى حكومة الوالية أو احلكومة االحتادية

 ٦٢الفقرة 

 . يف املائة١٢,٦س اليت ال تنشئها احلكومة وال تديرها تظل عند إن نسبة املدار -٧١٧

وال جيد األفراد الراغبون يف إنشاء مدارس خاصة أي صعوبة يف ذلك، فيما عدا أن عليهم االلتزام بالقواعد  -٧١٨
ُتجري عادة اختبارات   وفيما يتعلق بالقبول باملدارس الثانوية العليا والتعليم العايل فإن املؤسسات           . والُنظم املقرَّرة 

 .قبول قبل قيد التالميذ بالصف األول

 ٦٣الفقرة 

مل حتدث أي تغيريات على مدى الفترة اليت يغطيها التقرير، يف السياسات الوطنية والقوانني أو املمارسات          -٧١٩
 .١٣اليت تؤثر سلباً على احلق الذي ُتجسِّده املادة 
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 ٦٤الفقرة 

 .عم املايل للربامج الرامية إىل املساواة وإىل حتسني وحتديث التعليم الفين والتدريبيقدِّم البنك الدويل الد -٧٢٠

 ١٤ املادة -طاء 

  من املبادئ التوجيهية٦٥الفقرة 

ِبر املادة    -٧٢١ كما أهنا .  من الدستور أن التعليم السابق للمدرسة والتعليم االبتدائي والثانوي تعليم إلزامي      ٣تعَت
 . الذي تقدمه الدولة جيب أن يكون علمانياً وجمانياًتنص على أن التعليم

 ١٥ املادة -ياء 

  من املبادئ التوجيهية٦٦الفقرة 

 هو األداة اليت ُتفَعِّل االستراتيجيات الواردة يف اخلطة الوطنية          ٢٠٠٦-٢٠٠١الـربنامج الوطين للثقافة،      -٧٢٢
قايف من اإلسهام يف التنمية االجتماعية بوجه بشري        اإلمنائـية للفترة نفسها وهو يرمي إىل متكني عمل القطاع الث          

تـتوافق فيه تأكيدات التنوُّع االجتماعي واالستجابة والوصول املضمون إىل الفرص واخلدمات الثقافية واحترام              
وتتمثَّل اجملاالت الرئيسية للسعي فيه، يف البحوث وحفظ        . حـرية التعبري واإلبداع، مع املكوِّنات املركزية هليكله       

الـتراث الثقايف؛ والثقافات الشعبية والثقافات اخلاصة بالسكان األصليني؛ والتراث والتنمية والسياحة؛ وتشجيع             
اإلبداع الفين؛ والتعليم والبحوث يف جماالت الفنون والثقافة؛ والتعبري الثقايف؛ والقراءة والكتب؛ والوسائل السمعية 

 .واملرئية؛ والصلة الثقافية والتعاون الدويل

وباإلضافة إىل الربنامج الوطين للثقافة فإن الصكوك القانونية التالية تشكِّل هيكالً تشريعياً حلماية التراث               -٧٢٣
القانون االحتادي املنظِّم لآلثار    : الثقايف للمكسيك واحلفاظ عليه وضمان مشاركة اجلميع يف احلياة الثقافية لبلدنا          

؛ والقانون الذي أنشأ املعهد الوطين للفنون اجلملية؛ والقانون العضوي املنظِّم           واملواقع املعمارية والفنية والتارخيية   
للمؤسسـة الوطنية للعمارة والتاريخ؛ وقانون املكتبات العامة؛ وقانون امللكية الوطنية العامة؛ والقانون االحتادي              

 .لإلذاعة والتليفزيون؛ والقانون االحتادي للسينما

كسيكية يف هذا السياق املؤسسات التالية اليت تدعم اإلبداع وتطوُّر ونشر صناعة            كذلك لدى احلكومة امل    -٧٢٤
 .مؤسسة السينما املكسيكية، ومؤسسة اإلنتاج السينمائي، واملؤسسة االحتادية للسينما: الفيلم الوطنية

عنية بالنشاط   لضمان أداء املؤسسات املختلفة امل     ١٩٨٣وقد أُسِّست املؤسسة املكسيكية للسينما يف عام         -٧٢٥
واملؤسسة هي اهليئة احلكومية املسؤولة حاليا عن  . السـينمائي واملنتمية للهيئة التنفيذية االحتادية، بطريقة متكاملة       

تعزيز تطوير صناعة السينما الوطنية مع التأكيد على إنتاج األفالم وإنتاج ونشر املواد السينمائية الفنية املكسيكية                
 .وتكييف الربامج واالستراتيجيات املالئمة للسياق الراهنعن طريق اقتراح وتوليد 
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ديسمرب /وقـد أُنشئ الصندوق اخلاص بنوعية اإلنتاج السينمائي بناء على مبادرة الرئيس يف كانون األول     -٧٢٦
األعمال األصلية والنصوص والتجارب املقترحة     (، بغـية إعـادة تنشـيط صناعة السينما العالية اجلودة            ١٩٩٧

اجلريدة  أقّر جملس النواب نشر القانون االحتادي للسينما يف          ١٩٩٢ديسمرب  / كـانون األول   ٢٩ويف  . )لألفـالم 
 . بقصد تعزيز إنتاج وتوزيع وبيع األفالم وعرضها وكذلك إنقاذها واحلفاظ عليهاالرمسية لالحتاد

ويف . يا الناشئة حينئذ  ومـع ذلـك مل تتناول تلك الوثيقة مجيع العناصر الالزمة للصناعة بغية حل القضا               -٧٢٧
أعقاب سلسلة من االجتماعات واالتفاقات مع القطاعات املعنية ُنِشر املرسوم الرامي إىل إصالح القانون االحتادي 

أما اللوائح املنظِّمة للقانون االحتادي للسينما فقد       . ١٩٩٩يناير  / كانون الثاين  ٥للسينما، النافذ حالياً، وذلك يف      
 ويسَّرت إجياد صندوق لالستثمار يف األفالم وتعزيزها ٢٠٠١مارس / آذار٢٩ يف لرمسية لالحتاداجلريدة اُنِشرت يف 

 .الذي يرمي إىل تعزيز جودة األفالم التجارية

 )أ(٦٦الفقرة 

، ٢٠٠٣يف عام   ) كوناكولتا(بلغ جمموع امليزانية املخصصة للفترة املالية للمجلس الوطين للثقافة والفنون            -٧٢٨
 .٢٠٠٣ بيزو مكسيكي، وفق ميزانية االحتاد لإلنفاق لعام ٥ ٧٩٩ ٨٣٤ ٦٣٠يف جمموعها 

 .وتتناول الفقرات التالية املوارد االقتصادية ملختلف هيئات اجمللس الوطين كوناكولتا وكيفية إنفاقها -٧٢٩

ين للثقافة  ، باعتباره الذراع املايل للمجلس الوط     )فونكا(وقـد وجَّـه الصندوق الوطين للثقافة والفنون          -٧٣٠
 ٨٤٣,٣، موارد ناحية تعزيز اإلبداع الفين والتنمية الثقافية يف البلد مبلغ  ٢٠٠٣-١٩٩٨والفـنون، خالل الفترة     

واسُتخِدمت هذه املوارد يف تلبية االحتياجات واملقترحات الثقافية ).  مليون دوالر أمريكي٨٥تقريباً (مليون بيزو 
 . برناجما٢٠ً الدولة، عن طريق تنفيذ برامج ثقافية تزيد عن اليت أثارها جمتمع الفنون والثقافة يف

اإلنتاج الفين والثقايف   ) فونكا(ويف هذا السياق مكَّن دعم الدولة املكسيكية لإلبداع من خالل الصندوق             -٧٣١
 .العايل اجلودة من تعزيز تفسري اجملتمع للتنمية يف إطار من االحترام املطلق حلرية التعبري واإلبداع

ويف الوقـت نفسه كانت امليزانية احملدَّدة للمعهد الوطين للسكان والتاريخ مصمَّمة من أجل تعزيز التنمية       -٧٣٢
 :الثقافية واملشاركة الشعبية يف احلياة الثقافية على النحو التايل

 بآالف البيزو: امليزانية املخصصة

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ 

٨١٤ ٥٤٥,٠ ١ ٣٨٢ ٣٩٦,٢ ١ ٤٥٩ ٧٢٣,٧ ١ ٤٥٠ ٨٣٢,٣ ١ ٨٢٥ ٤٥٠,٧ ٢ ٠١٧ ٩٩٧,٥ 

 .)كوناكولتا(  اجمللس الوطين للثقافة والفنون :املصدر

املسؤولية عن الروابط الثقافية بني واليات      ) DGVCyC(تـتوىل إدارة الروابط الثقافية واملشاركة املدنية         -٧٣٣
بني احلكومة االحتادية والواليات واحلكومات البلدية      اجلمهورية املكسيكية واالحتاد عن طريق برامج التعاون فيما         

 صندوقاً للدولة من أجل الثقافة والفنون       ٣١وهي تدير   . مـع املشاركة املنظَّمة من اجملتمع يف التصميم والتناغم        
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لفة تشـمل البلد بأسره، تقدَّم من خالهلا للفنانني يف مواطنهم فرص التمويل إلدارة ونشر املشاريع الثقافية املخت                
 مشروعاً  ١ ٣٩٩ تلقى   ٢٠٠٣وخالل عام   . ويقيِّمها وحيكم عليها الفنانون واملفكرون من جمتمعاهتم احمللية ذاهتا        

 .أحكاماً لصاحلها

وختصِّص إدارة الثقافات الشعبية واألصلية بصفة دائمة أمواال للتنمية الثقافية من خالل تطبيق برامج خمتلفة  -٧٣٤
 عاماً ممثَّلة ٢٦وهذه اإلدارة املوجودة منذ .  املعنية بالثقافات الشعبية واألصلية يف بلدنامبشاركة القطاعات املختلفة

يف مجـيع الواليات يف اجلمهورية من خالل مكاتب إقليمية ترعى برامج من قبيل الربنامج املعين بالتنمية املتكاملة          
 ث التارخيية واإلثنوغرافية املتعلقة   لـثقافات السـكان األصـليني، وتشـجِّع اإلبـداع الفـين واألديب والبحو             

 .بالشعوب األصلية

وهناك الربنامج الوطين للفنون الشعبية الذي يتوىل التدريب واملساعدة الفنية للحرفيني من الرجال والنساء  -٧٣٥
والفـنانني مـن الذكور واإلناث وكذلك أنشطة حلماية املعارف واحلرف التقليدية والتراث من األشياء والصور          

وباملثل فإن برنامج دعم الثقافات البلدية واجملتمعية يهدف أيضاً إىل دعم هيئات            . الفـن التصويري للمكسيك   و
الواليـات العاملـة من أجل ثقافات بلدنا األصلية والشعبية ويقدِّم هلم املشورة بشأن وضع املشاريع وتزويدهم                 

 .باملوارد االقتصادية التكميلية ملشاريع التمويل

تلقى إسهاماً أوَّلياً ووحيداً    ) فوبروسني(ا يتعلق بصناعة األفالم فإن صندوق اإلنتاج السينمائي اجليد          وفيم -٧٣٦
وفيما بني  . ١٩٩٨يناير  / مليون بيزو من احلكومة االحتادية استخدمه يف بدء عملياته يف كانون الثاين            ١٣٥مببلغ  

 منها  ٤٠، و ) يف املائة من جمموع اإلنتاج الوطين      ٥٠( فيلماً قصرياً    ٤٧ قدَّم الدعم إلنتاج     ٢٠٠٣إنشـائه وعام    
 ١٣٧ جائزة دولية و ٨٦ُعرضت وكانت مشاركتها يف مهرجانات األفالم ومعارضها تلقى ارتياحاً عالياً، ونالت            

 .جائزة وطنية

ن  مليو ٧٠إسهاماً من احلكومة االحتادية قدره      ) فيديسني(وتلقى صندوق االستثمار يف األفالم وتروجيها        -٧٣٧
 أِذن مبوارد   ٢٠٠٣وفيما بني إنشاء الصندوق وعام      . ٢٠٠٣ مليون يف عام     ٧٠ وآخر مبقدار    ٢٠٠١بيزو يف عام    

.  وقد ُعِرض منها أربعة أفالم     - هي مشاركته الكبرية يف جمموع اإلنتاج الوطين لألفالم          - فيلماً قصرياً  ١٦إلنتاج  
للسينما تلتزم وزارة املالية برصد موارد يف امليزانية االحتادية ، الفرع ثانيا، من القانون االحتادي ٣٤ومبوجب املادة 

 أداة لتنفيذ   ٢٠٠٦-٢٠٠١وُيعد الربنامج الوطين للثقافة     . لإلنفاق يف كل عام باعتماد سنوي خيصص للصندوق       
ية االجتماعية االستراتيجيات الواردة يف اخلطة اإلمنائية الوطنية للفترة نفسها ويكفل إسهام القطاع الثقايف يف التنم            

ببعد بشري، مع التأكيد على التنوُّع الثقايف واالنفتاح وضمان احلصول على الفرص الثقافية واخلدمات، واالحترام 
وجماالت النشاط الرئيسية هي البحوث     . حلـرية التعـبري واإلبداع باعتبارها مكوِّنات مركزية ودائمة يف هيكله          

 الشعبية واألصلية؛ والتراث والتنمية والسياحة؛ وحفز اإلبداع الفين؛         واحلفـاظ عـلى التراث الثقايف؛ والثقافات      
والتعليم والبحوث يف جمايل الفنون والثقافة؛ والبعد الثقايف؛ والقراءة والكتب؛ والوسائل السمعية البصرية؛ والتراث 

 .الثقايف واملشاركة املدنية، والتعاون الدويل
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 )ب(٦٦الفقرة 

من خالل الصندوق الوطين للثقافة والفنون بتنفيذ عدد        ) كوناكولتا( للثقافة والفنون    يقوم اجمللس الوطين   -٧٣٨
وتأيت . من املشاريع لإلسهام يف تطوير وترسيخ البىن األساسية الثقافية للبلد ولتعزيز املشاركة اجلماهريية يف الثقافة

 :املشاريع على النحو التايل

 قدَّمت أكثر من    ٢٠٠٣ و ١٩٩٨الصدد بني عامي     وهي يف هذا     -مسـارح لألوساط املسرحية      �
 عمل وُعرضت ألول مرة وشهدها حنو       ١ ٢٠٠ عرضـاً مسـرحياً وأنتجت أكثر من         ١٠ ٠٠٠

 .مليونني من الناس

تقـدمي الدعـم لفرق الفنون املسرحية الفنية احملترفة يف أحدث مبادرة للصندوق الوطين للثقافة                �
ويزمع الربنامج تقدمي   . ٢٠٠٣أكتوبر  / يف تشرين األول   ، وقد أذيعت ألول مرة    )فونكا(والفنون  

 . فرقة فنية على األقل يف أحناء البلد مبا يصل إىل مليون بيزو لكل فرقة٣٠الدعم إىل 

 الغرض من هذا الربنامج هو املساعدة -برنامج احلصول على اخلدمات الرقمية يف املكتبات العامة  �
تمعات املنخفضة الدخل، وتزويدهم بفرص احلصول على على حتسني نوعية حياة األشخاص يف اجمل

احلواسيب واملواقع احلاسوبية والطابعات وشبكة اإلنترنت وما (تكنولوجيات املعلومات واالتصال 
َبر الصندوق   ). إىل ذلك  كذلك مبثابة الذراع املالية للمجلس الوطين للثقافة والفنون        ) فونكا(ويعَت

 لشراء املعدات وتشغيل Bill and Melinda Gates مؤسسـة  ، يف إدارة إسـهام )كوناكولـتا (
. الـربنامج، الذي أعده اجمللس من خالل إدارته للمكتبات مع عدد من إدارات احلكومة االحتادية  

 . مكتبة عامة٦٥٧ اشتريت املعدات احلاسوبية من أجل ٢٠٠٣ويف عام 

شروع عن طريق منافسة دولية مشلت      هذا امل  ُنفِّذ   - باملكسيك   "خوسيه داسكونيلوس "بناء مكتبة    �
، أعلن حمكِّم دويل مشروعاً أوَّلياً ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٣ويف .  بلدا٣٢ً مشاركاً من ٥٩٢

 .مقدَّماً من جمموعة من املهندسني املعماريني املكسيكيني على أنه املشروع الفائز

، بالتنسيق مع إدارة الثقافة     )كافون( ينفِّذ الصندوق    -بـرنامج دعم تصميمات الفنيون واحلرف        �
الذي يهدف إىل تنمية دعم     ) بروادا(الشـعبية واألصـلية بـرنامج دعم تطوير الفنون واِحلَرف           

 .وتدريب الفرق واجملتمعات املكرَّسة إلنتاج وابتكار الفنون واحلرف املكسيكية

 :ملختلفة البىن التحتية التاليةلديه من خالل هيئاته ا) كوناكولتا(اجمللس الوطين للثقافة والفنون  -٧٣٩

 أثراً ٧٩ موقعاً معمارياً تارخيياً، و١٧٣ متحفاً، و١١٢املؤسسة الوطنية للسكان والتاريخ ولديها  �
 . معمل تصوير مفتوحة للجماهري١٢ مكتبة و٥١تارخيياً غري قابل للنقل، و
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 ٢٩قافة الفنية يتبع نظاماً يضم      ويف ميدان الث  .  متحفاً ١٥واملؤسسة الوطنية للفنون اجلملية لديها       �
وجترى البحوث والتوثيق واملعلومات عن الفنون يف أربعة        . مدرسة بني تعليم أساسي وتعليم عالٍ     

 .مراكز وطنية متخصصة يف املوسيقى والرقص واملسرح والفنون التشكيلية

نون املسرحية،  مدرسة الف ): سينارت(هناك مخس مؤسسات تعليمية تكوِّن املركز الوطين للفنون          �
ومركـز التدريـب السـينمائي، واملدرسة الوطنية للرقص التقليدي واملعاصر، واملعهد الوطين             

 الوطنية للرسم والنحت واحلفر، باإلضافة إىل أربعة مراكز "ال امسريالدا"للموسـيقى، ومدرسـة     
ة الفنون  للـبحوث يف جمـاالت املسرح والفنون التشكيلية واملوسيقى والرقص، إضافة إىل مكتب            

ومركز اإلعالم املتعدِّد ناهيك عن سلسلة من قاعات العرض واملسارح واملعارض واحملافل اخلاصة             
 .بالعرض والسينما واللقاءات الفنية والثقافية األخرى من املكسيك وبلدان أخرى

هو املسرح اإلغريقي و  : املركز الثقايف اإلغريقي لـه مسرحان ومنطقتان لالستخدامات املختلفة        �
وهو . مكـان متثَّل فيه العروض الكبرية احلجم اليت يؤّدي فيها ممثلون ومديرون فنيون مشهورون             

.  شخصاً ويناسب األعمال والعروض املوجَّهة إىل قطاعات عريضة من اجملتمع          ٤٦٠يتسـع لعدد    
هو املكان الذي تقدَّم فيه مجيع أنواع العروض الدرامية، ومعظمها          ) Gruta(ومسـرح اجليـب     

ـ  واملسرح .  متفرِّج ١٠٠ و ٨٠وهو يتسع ملا بني     . نانني شبان وفرق تسعى إىل ترسيخ أسلوهبا      لف
القوطي عبارة عن بناء بالطريقة القوطية األسبانية للقرن السادس عشر ويتسع ملائيت متفرج وهو              
مكان خمصص أساساً للحفالت املوسيقية التقليدية وعروض الكتب واإلنتاج الذي ال يضر بأحوال 

والرواق هو مكان مكشوف ميكن أن يتسع ألعمال األطفال واحلفالت املوسيقية           . فـظ املباين  ح
 حفالً أسبوعياً يف    ١٥وُتعرض يف تلك األماكن األربعة      . واملسرحية التقليدية ويتسع ملائيت متفرج    

 وظيفة؛ وحيضر هذه العروض حنو      ٧٠٠ عرضاً خمتلفاً سنوياً، وأكثر من       ٥٠املتوسط؛ وأكثر من    
 . مشاهد سنويا٨٠ً ٠٠٠

.  دار سينما جتارية ذات ملكية خاصة٣ ٠٥٤وفيما يتعلق بدور السينما، توجد املكسيك بنية أساسية من  -٧٤٠
وعالوة على هذا ففي معظم مؤسسات التعليم العايل واملراكز الثقافية يف البلد توجد أماكن أيضاً تقام فيها عروض 

 ).UNAM(تبة الوطنية لألفالم ومكتبة األفالم لألفالم الثقافية، تشمل عروض املك

وتتحمَّل إدارة املكتبات، يف الوقت نفسه املسؤولية عن تنسيق الشبكة الوطنية للمكتبات العامة، اليت تضم  -٧٤١
 مكتـبة موزَّعـة عـلى األراضي املكسيكية وتشغَّل مبشاركة احلكومة االحتادية وحكومات الواليات               ٦ ٤١٢

ـ . والـبلديات  .  مليوناً ٨٠ مليون جملَّد ومعدَّل االستشارات السنوية يف حدود         ٣٢ا خمزون إمجايل يقارب     ولديه
وهي تقدِّم  . وتشـتمل املكتـبات العامة على األعمال األساسية واألعمال املرجعية والدوريات وكتب األطفال            

راجع واإلرشادات، يف حني    باالستعارة يف املوقع واالستعارة اخلارجية وتوفري امل      : اخلدمـات لـلجمهور باجملـان     
 .أصبحت بعض املكتبات مؤخراً جمهَّزة باإلنترنت

ولتحقيق تلك الغاية توفِّر . والغرض األساسي إلدارة املطبوعات هو املساعدة يف تعزيز القراءة يف املكسيك -٧٤٢
  يوجد منها حالياً أكثر مناإلدارة املـواد الببليوغرافـية لشبكة املكتبات العامة الوطنية وتنظِّم غرف القراءة اليت          
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 غـرفة يف اجلمهورية املكسيكية ويف عدد قليل من الواليات يف الواليات املتحدة األمريكية اليت هبا متثيل                  ٣ ٨٠٠
 هي املسؤولة عن توزيع وتسويق املطبوعات واملنتجات        EDUCALوهناك هيئة تسمى    . للسـكان املكسـيكيني   

 للثقافة والفنون وكذلك األعمال اليت تنشرها احلكومة االحتادية وحكومات          الثقافية ملختلف مناطق اجمللس الوطين    
  مكتبة يف  ٣٧ مكتبة يف مدينة املكسيك و     ١٩وهلا  . الواليـات والـبلديات وإدارات القطـاع العـام األخرى         

 .داخل البلد

ة الشعبية الواقعة يف    وتضطلع إدارة الثقافة الشعبية للشعوب األصلية باملسؤولية عن املتحف الوطين للثقاف           -٧٤٣
 عاماً ال ميكن    ٢٣والبنـية األساسية للبيت القدمي املتردية تدرجيياً واليت ظل املتحف هبا ملدة             . مديـنة املكسـيك   

يف أيام العطالت، حسب عدد املعارض، اليت جيتذهبا والذي يصل إىل ما            : إصالحها نظراً إىل ضخامة عدد الزوار     
فأصبح من  . يارات الدائمة املوجَّهة اليت يقوم هبا الطالب على مدار العام          زائر غري الز   ٢٥ ٠٠٠ و ٥ ٠٠٠بـني   

ويعمل . احلـيوي أن يتم التوسع يف القاعات والبىن التحتية كي يتسىن عرض التعبريات عن الثقافة الشعبية حبرية                
لقاءات اليت تقام  قطعة على تعزيز الوعي بشىت أنواع املعارض وال١٦٠ ٠٠٠مركز املعلومات والوثائق الذي يضم 

 ظلت هذه اإلدارة تتعاون يف مشاريع إلنشاء متحف للفنون          ٢٠٠١ويف الوقت نفسه فمنذ عام      . يف هذه املنطقة  
 .الشعبية يف مدينة املكسيك

وتدير إدارة الروابط الثقافية واملسؤولية املدنية برنامج دعم البىن التحتية األساسية الثقافية يف الواليات وهو  -٧٤٤
كذلك يوطِّد برنامج   .  يسهم يف استعادة األماكن الثقافية اململوكة للواليات والبلديات واستخدامها األمثل          الذي

الفنانني املبدعني بالواليات، العالقات بني األفراد املربِّزين الذين يشكِّلون جزءاً من النظام الوطين للفنانني املبدعني         
وقد أنشئت الشبكة الوطنية للمهرجانات     .  خمتلف اهليئات داخل البلد    وأوساط الفنانني ودعاة النهوض بالثقافة يف     

ومما جيدر ذكره نظام تدريب وحتديث . الفنية والثقافية لغرض تعزيز روابط التعاون واإلسهام يف تنمية التعبري الفين
د عن طريق إقامة احللقات مروِّجي ومديري الثقافة الذي يساعد يف إضفاء الطابع املهين على النهضة الثقافية يف البل

 .الدراسية والدورات وحلقات العمل والدورات اليت متنح دبلومات

 )ج(٦٦الفقرة 

 معرضاً وطنياً ودولياً    ٣ ٨٥٧ما يصل جمموعه إىل     ) INAH(أقامـت املؤسسة الوطنية للتاريخ والسكان        -٧٤٥
 :على النحو التايل

 املعارض املقامة

١٩٨٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ 

٨٢٧ ٧٢٣ ٧٢٢ ٦٠٤ ٦٢٧ ٣٥٤ 

 ).كوناكولتا(  اجمللس الوطين للثقافة والفنون :املصدر

 ومعرض فيزي اآلهلة، ومعرض الذهب واحلضارة، ومعرض        Aztecasمعرض  : وأبـرز هذه املعارض هي     -٧٤٦
 .الطريق إىل أزتالن ومعرض الشفقيمايا
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 األهداف اليت جيسِّدها الربنامج الوطين للثقافة     ورغـبة مـن املؤسسـة الوطنية للفنون اجلملية يف حتقيق             -٧٤٧
، فقد ركزت أساساً على أعمال البحث واحلفظ للتراث الفين املنقول وغري املنقول وجرده ونشره ٢٠٠٦-٢٠٠١

ودعَّمت املكسيك الطلبة وصغار املبدعني واستفادت أقصى استفادة من املدارس واملراكز . من بدء القرن العشرين  
 ؛١٥ ٥٨٨لقاءات للجمهور عامة،    ) أ: ( وحده ٢٠٠٣ققـت األرقـام الوطنـية التالية يف عام          وحت. الثقافـية 

عدد احلضور يف   ) د(؛  ٤٠٦املعارض املقامة،   ) ج(؛  ٣ ٢٨٣ ٣٦٣األعـداد اليت حضرت اللقاءات العامة،       ) ب(
. ٧٥٥فنية املستعادة،   األعمال ال ) و(؛  ٨ ٥٧٠التالميذ الذين تلقوا تعليماً فنياً،      ) ه  (؛  ٣ ٣٠٦ ١٧٨املعـارض،   

كذلك تشجِّع على مشاركة املتخصصني يف املهرجانات واجلوائز واملسابقات والدورات واحللقات الدراسية على             
 ١٢٩ويف إطار برنامج الطالب يف اخلارج، تلقى        . املسـتوى الدويل، وهذه منشورة عرب وسائل اإلعالم املختلفة        

وهذا التبادل الثقايف الدينامي    . ة كي تتسىن هلم الدراسة يف اخلارج      شخصـاً دعمـاً اقتصادياً يف السنوات األخري       
واإلسهام املستمر من املكسيكيني يف اخلارج يف تزايد كبري، إذ أن املؤسسة تركز على تنمية التعاون الثقايف املستمر 

 .والدينامي لكل من يقدِّم مقترحات مبتكرة

برنامج املبدعني ) FONCA(ينفِّذ الصندوق الوطين للثقافة والفنون ويف إطـار عملية تعزيز اهلوية الثقافية      -٧٤٨
الشباب املوجَّه حنو إجياد ظروف مواتية للعملية اإلبداعية للفنانني املكسيكيني الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني               

 ٦١٨دِّمت  ومن بني هذه املنح قُ    .  منحة ١ ٢٩٨وقد منح هذا الصندوق منذ إنشائه ما جمموعه         .  عاماً ٣٥ و ٢٠
 .٢٠٠٣-١٩٩٨خالل الفترة )  يف املائة٤٧,٦(منحة 

ويف هذا السياق ابُتِكر برنامج دعم املترمجني واملؤدِّين لتوفري الظروف املواتية للوصول إىل املهنية والترويج     -٧٤٩
وقدَّم هذا . العاملنيوحتديث املناهج الدراسية للمترمجني وللدعاية والنشر ملعارف ومهارات فنية للفنانني واملبدعني 

 ِمنح خالل الفترة    ٤٠٦ومن بني هذه املنح قدِّمت      . ١٩٨٩ منحة منذ إنشائه يف عام       ٧٦٠الـربنامج ما جمموعه     
٢٠٠٣-١٩٩٨. 

ومـن بـني آخر مبادرات الصندوق الثقافية ما يفي باملعايري اخلاصة بالتقدير املتباَدل بني األفراد والفرق                  -٧٥٠
؛ والغرض األساسي منه هو تعزيز ظهور "البوابة إىل األمريكتني: املكسيك"ا يسمى واألمـم واألقالـيم وهـو م    

أساليب جديدة لتطبيق وتنفيذ املقترحات الثقافية وإقامة عالقات فنية واقتصادية للوصول إىل مجاهري جديدة ونشر 
 .وتعميم املنتجات الثقافية

 يف  ٢٠٠٣يونيه  / ملتقى الفنون املسرحية يف حزيران     "نيالبوابة إىل األمريكت  : املكسيك"ونظَّـم الربنامج     -٧٥١
مدينة املكسيك للترويج إلنشاء مساحة ثقافية لتعزيز إجياد الفرص واالستثمار واملعارف وتقدمي املقترحات وإقامة              

نون يف العالقات مع املنظمات الوطنية والدولية وتوطيد التعاون بقصد التوسُّع يف اإلسهام الذي تقدمه الثقافة والف          
 .تكوين الثروة االجتماعية

وحضـر اللقـاء مبدعون وفنانون يف جماالت الرقص واملوسيقى واملسرح بغية إقامة صالت مع منظمات                 -٧٥٢
وقد مشل  . أمـريكا الالتينية ومع املروِّجني والفنانني واملديرين املسرحيني والرواد الثقافيني من ربوع العامل كافة             

 الندوة اخلاصة بالفنون املسرحية؛ وسوق الفنون املسرحية، واملعرض املسرحي        : لنشاطاللقـاء ثالثـة أنواع من ا      
 .األول لألمريكتني
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إقامة سوق حملي ) ١: ( مشروعاً متوسط املدى يسري يف اجتاهني"البوابة إىل األمريكتني"وُيَعد هذا الربنامج  -٧٥٣
تعزيز أمريكا الالتينية بوصفها ) ٢( توزيع مزاياه؛ للنهوض بالفنون املسرحية، وخاصة إجياد سوق عمل يتيح زيادة

 .منطقة إنتاج وحتقيق لآلفاق اإلمنائية

وتقـوم إدارة الثقافات الشعبية واألصلية، من جانبها، عن طريق براجمها وأنشطتها املختلفة بدفع عملية                -٧٥٤
. يني مبا يعكس اهلوية الثقافية للمكسيكالترويج ملختلف اللقاءات ووسائل التعبري عن الثقافة الشعبية للسكان األصل

وهي تشجِّع على اإلبداع الفين احلر من خالل برناجمها لدعم الثقافات البلدية واجملتمعية وإقامة اللقاءات واحملافل                
وحلقات العمل عن اإلبداع الذايت والتعبري الفين داخل وخارج الدوائر والقرى واجملتمعات احمللية وتقوم حبمالت               

ومع ذلك ال يزال أمامها شوط كبري من العمل لتحسني          .  تدعمها وسائل اإلعالم املختلفة اليت تصل إليها       للنشـر 
 .التعرُّف على هذه اجملاالت وجعل تنفيذ تلك الربامج أكثر كفاءة وللتعزيز املالئم لصورهتا أمام العامل

 من املروِّجني الثقافيني    ٣١٣توسطه   ملا م  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ويف هذا السياق مت توفري التدريب خالل عامي          -٧٥٥
من الوكاالت البلدية ودور الثقافة ووحدات ومكاتب الثقافة الشعبية واألصلية، وعدد أصغر من املروِّجني الثقافيني 

 :أو ممثلي الرابطات، يف الكيانات السبعة التالية يف اجلمهورية/املستقلني و

٢٠٠٤ - ٢٠٠٣ 

 الكيان املشاركون

١٧ Morelos 

٢٤ SLP 

٢٨ Guanajuato 

١٨ Puebla 

٢٥ Sacatecas 

٢٤ Tabasco 

٢٣ Quintana Roo 

١٥٣ Distrito Federal 

  مناطق٨: اجملموع  ٣١٣

 ).كوناكولتا(  اجمللس الوطين للثقافة والفنون :املصدر

 البلديات يهدف إىل إنشاء صناديق وتنفِّذ إدارة الروابط الثقافية واملشاركة املدنية برناجماً للتنمية الثقافية يف -٧٥٦
 ٢٠٠٣واعتباراً من عام    . مالية وتكوين جمالس مدنية بلدية للثقافة لتقوم بتخطيط وتنفيذ وإدارة موارد الربنامج           

 . جملسا١٨٥ً بلدية وأنشئ رمسياً ٢٨٠انضمت إىل الربنامج 

 الذي ُيعقَد يف كل "عطليت يف املكتبة" ونفَّذت إدارة املكتبات عدداً من برامج دعم القراءة، مشلت مشروع -٧٥٧
 .صيف ويوجَّه أساساً إىل األطفال والشباب
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ولتحقيق تلك الغاية   . تعزيز اهلوية الثقافية  ) CCH(ومن بني االهتمامات األساسية ملركز الثقافة اإلغريقية         -٧٥٨
 ترمي إىل   "املبدعون الشباب "ن  ويشمل ذلك دورة بعنوا   . أعد املركز مشاريع شىت هتتم بالدراما واإلنتاج الوطين       

إظهار كتَّاب ومديري املسرحيات من الشبان املتخرجني لتوهم من األكادمييات والذين يقدِّمون مدخالت شخصية 
 .بالغة األمهية لعرضها على املسرح

يكية  وهي جائزة لألعمال املسرحية املكس     "الكتَّاب املسرحيون الشباب الوطنيون   "وهناك مسابقة بعنوان     -٧٥٩
 ومتثِّل املسرحية الفائزة يف املسرح نفسه يف دورة "املسرح القوطي"وُتدَرج األعمال النهائية يف اجمللَّد . غري املنشورة

، حيث ُتكرَّس سبعة    "األسبوع الدويل للمسرحيات املعاصرة   "ومن األحداث املهمة األخرى     . "املبدعون الشباب "
 وقراءات تعبريية وأحيانا تقام حلقات عمل باإلضافة إىل أنشطة تركِّز على أيام للدراما تشمل إقامة موائد مستديرة

 .ويسهم هذا احلدث يف انتشار املسرح يف املكسيك. تبادل األفكار بني املشاركني الوطنيني واألجانب

ض النهووعالوة على هذا فإن مؤسسة السينما املكسيكية، وهي واحدة ممن تتمثل أهدافهم األساسية يف                -٧٦٠
بالسينما املكسيكية كأحد مظاهرنا الثقافية ذات احلضور األعظم والتأثري الكبري يف املكسيك واالعتراف األكرب هبا 

 تنفِّذ أنشطة وطنية يف جمايل الترويج والنشر، وتشارك يف أشهر عروض األفالم املعروفة يف البلد وتعزز إنتاج دولياً،
يف مهرجانات وأسواق الفيلم الدولية الرئيسية، اليت توزِّع فيها سنوياً كتالوج وهي متثَّل أيضاً . أفالم ثقافية جديدة

 .اإلنتاج العام، الذي يضم أفالماً مدعومة من الدولة واملنتجني اخلاصني

 ٤٩، وهي القناة التليفزيونية الثقافية، يف الوقت احلاضر بنسبة ٢٢وتقوم اإلدارة الوطنية لإلنتاج يف القناة  -٧٦١
 ٣٣٢ائة من كل أعمال الربجمة، وحيتمل أن يستقبلها مليون مستقبل إشارة يف وادي املكسيك وأن تستقَبل يف يف امل

وقد رفع هذا عدد مشاهدي القناة     .  وشبكات التليفزيون املباشر   SKYبلدة يف اجلمهورية املكسيكية، عرب الكبل،       
وتعطى لإلنتاج الوطين أولوية يف     . ٢٠٠٢ل الفترة    يف املائة يف فترات املشاهدة الشعبية العشر خال        ٦٦ بنسبة   ٢٢

 .أوقات الذروة؛ وقد غُيِّرت خريطة الربامج لتتيح للمشاهدين تعرُّفاً أفضل على أنواع اإلذاعات املختلفة

 برامج التاريخ والعلم؛ والصور والسفر والطبيعة؛ والربامج املوسيقية واألوبرا والرقص؛           ٢٢وتغطي القناة    -٧٦٢
م الوثائقـية والشؤون اجلارية؛ والدورات السينمائية والتحقيقات اخلاصة، ويشمل ذلك اإلنتاج الوطين             واألفـال 

وتعطى أمهية كبرية للمواد التليفزيونية املستندة إىل       . والربامج الوطنية من أفضل الكتالوجات التليفزيونية يف العامل       
 .ة والثقافيةاتفاقات وتعاون مع املؤسسات الوطنية والدولية التعليمي

ويصل مدى هذه اإلشارة، اليت     .  طموحاً بث إشارة إىل الواليات املتحدة      ٢٢ومـن أكثر مشاريع القناة       -٧٦٣
 دولية جديدة، تبث برامج ختتلف عن الربامج اليت ُتَبث وطنياً، وتصل إىل تسع واليات           ٢٢تعمل حالياً مبثابة قناة     

نية يف الواليات املتحدة، مثل واليات إلينويس ونيومكسكو وتكساس        بلـدة هبا أكرب جتمُّع للناطقني باألسبا       ٥٠و
 .ونيفادا وكاليفورنيا وفلوريدا وأريزونا ونيويورك وكولورادو

تضم ) DVDs( باالشتراك مع مؤسسة إديوكال سلسلة من األقراص الرقمية املرئية           ٢٢وتـوزِّع القـناة      -٧٦٤
وسيكون معيار برجمة القناة    ). كوناكولتا(لمجلس الوطين للثقافة والفنون     جمموعة القناة يف املكتبة املرئية العاملية ل      

، ومهرجان  )فونداسيون تليفزيا (هيئة التليفزيون   : عـايل اجلودة ومتنوعاً حبسب االتفاقات مع املؤسسات التالية        
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يفي لآلالت  املكسيك يف املركز التارخيي وكورسي خوليو كورتازار ومهرجان سرفنتيس الدويل، واملهرجان الص           
 ٢٢الشـعبية، ومعـرض جاداليارا الدويل للكتاب، ومعرض األفالم املكسيكية واأليربو أمريكية، وكرسي القناة     

 .للتليفزيون الثقايف باجلامعة األيربوأمريكية

إىل تعزيز ونشر ) كوناكولتا(ويهدف مهرجان سرفنتيس الدويل الذي يديره اجمللس الوطين للثقافة والفنون  -٧٦٥
ـ   عاماً متعاقبة وسيكون هذا العام هو عامه الثاين         ٣١وقد ُعقد املهرجان يف غانيواتو على مدى        . ثقافة والفنون ال

وأصبحت املبادرة اخلاصة أحد املروِّجني األقوياء      . وهـو مموَّل من امليزانية االحتادية وميزانية الوالية       . والـثالثني 
 تعزيز جودة الفنانني التمثيليني بل وبوجه أخص حتدث         لـلمهرجان مـن خالل آليات للمشاركة ال تقتصر على         

 .حتسينات تكنولوجية على ُنظم االتصال

وخالل اإلدارة احلالية، وباإلضافة إىل إعداد برنامج دويل تشترك فيه القارات اخلمس ألقيت نظرة فاحصة        -٧٦٦
 ."ضيوف شرف"رها  باعتباالقارات والبلدان والوالياتعلى عمليات ثقافية معيَّنة عرب أسلوب 

وإلحقاق هذا املبدأ، ال ينفَّذ الربنامج الفين       . والغرض من املهرجان هو تيسري احلصول على السلع الثقافية         -٧٦٧
وُوضع برنامج للوصول إليه    . يف األماكن التقليدية كاملسارح والكنائس فحسب بل ويف امليادين والشوارع العامة          

الفنية وهناك منهج أكادميي يفيد يف تعزيز وإثراء العمليات اإلبداعية املوهوبة للفنانني والطلبة من شىت التخصصات 
ويدخل املهرجان ضمن الربنامج الوطين للثقافة، فييسر الوصول إىل السلع واخلدمات الثقافية، وحرية             . للمحليني

 .التعبري، والترويج لنشر الفنون وإدارة وتوليد املنتجات الثقافية

 )د(٦٦الفقرة 

ُيسجِّل مشروع متحف واكساكا للثقافات تغيُّرا يف النهج املتَّبع يف الوصول إىل غرف املعرض اإلثنوغرايف             -٧٦٨
وُينظَر إىل  . ومن مث فقد اعُتِبرت الشعوب اهلندية فقرة مستقلة يف التاريخ وُعرضت يف معارض مستقلة             . يف البلد 

بطال التاريخ، الذي يستعاد فيه دورها يف العمليات جمـتمعات السـكان األصـليني، يف النهج اجلديد على أهنا أ       
ويف الوقت نفسه ُخصِّص مكان ميكن فيه للمجتمعات        . االجتماعية اليت وحَّدت والية واكساكا والبلد منذ الفتح       

 .اإلعراب عن رؤيتها الراهنة لتنظيمها االجتماعي والسياسي واالقتصادي والثقايف

الشعوب باهلندية، والنايار، والبوريبيشا،    :  املتحف الوطين للسكان   وباملـثل أعـيدت هـيكلة الغرف يف        -٧٦٩
ويف هذا العرض اجلديد مت حتديث النصوص . واألوتومي، والناهوا، واجلماعات الشمالية، واهلواستيكو، والتوتوناكا

أما . وغرافيةاألكادميية والعلمية للمتحف حبيث تشمل التحقيقات السابقة، وأثرى هذا املخزون من جمموعات إثن            
املتحف الوطين للتاريخ الذي جاء على مثال متحف واكساكا للثقافات فقد ربط بني األحداث الوطنية واملشاركة 

وُتنشر الوثائق والوقائع اليت تشهد على وضع اجملتمعات يف تطور التاريخ الوطين            . يف اجملتمعات اهلندية للمكسيك   
و اإلقليمي الواقع يف تانبيكو، تاموليباس، هنجاً خمتلفاً عن النهج          ويتخذ متحف كوستيك  . بطـول قطاعات اجملتمع   

 .املتبع عادة يف املتاحف التارخيية واإلثنوغرافية، بابتعاده عن الفصل التقليدي بني املوضوعني

 من املؤمتر العام لالحتاد، عن طريقة جديدة        ٢٠٠١ من الدستور، املعتمد يف عام       ٢وُيعـرب تعديل املادة      -٧٧٠
ـ  ويف ذلك السياق تتخذ إدارة الثقافات الشعبية       . نظر إىل وضع الشعوب األصلية يف اجملتمع املكسيكي وفهمه        لل
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واألصـلية، من خالل برناجمها للتنمية الشاملة لثقافات الشعوب األصلية، إجراءات لتحسني األحوال االجتماعية              
 .للشعوب األصلية يف املكسيك

ول لآلداب يف جمال لغات الشعوب األصلية، لالعتراف باإلبداع األديب          وأنشـئت جائزة نيجاهول كويوت     -٧٧١
 أصبحت املشاريع الثقافية ٢٠٠٢ويف الوقت نفسه فمنذ عام . وحتفيزه بني الكتَّاب من الشعوب األصلية باملكسيك

تعزيز املساعي  الـيت تبـتدعها املرأة اعترافاً بدور نساء السكان األصليني يف تنمية ثقافاهتن وشعوهبن تساعد يف                 
ويرمي برنامج نساء الشعوب األصلية يف التنمية الثقافية إىل اإلسهام يف االعتراف بدور             . التنظيمية املختلفة للمرأة  

املـرأة من الشعوب األصلية يف احلفاظ على ثقافات شعوهبن وإمكانياهتن اخلالّقة يف توليد االستجابات للمشاكل                
ة اليت تواجه تلك الشعوب؛ كما يساعد الربنامج يف إقامة عالقات متساوية بني          االجتماعـية واالقتصادية والثقافي   

الـرجل واملـرأة فضالً عن إجياد مساحة لنشر األعمال اخلالّقة لنساء الشعوب األصلية حيث جيد التنوُّع الثقايف                  
 .عبرياً هلاللشعوب األصلية يف اجملاالت الثقافية املختلفة اليت ينشطن فيها واليت تقّوي هويتهن ت

 جيمع بني   "نساء الشعوب األصلية يف الفن الشعيب     : مبدعو األحالم والواقع  "ويف هذا السياق فإن مشروع       -٧٧٢
األول يف  : وقد ُعقد لقاءان حىت اآلن    . نسـاء الشـعوب األصـلية املبدعات من الثقافات املختلفة يف املكسيك           

 ٥٠وحضر اللقاءين أكثر من     .  يف تويبال  ٢٠٠٣مارس  / يف مدينة املكسيك، والثاين يف آذار      ٢٠٠٢مـارس   /آذار
 .امرأة مبدعة يف شىت جماالت األدب واملوسيقى والفنون واحلرف والرسم

 يف املتحف الوطين    ٢٠٠٣ يف عام    "موسـيقى الشـعوب األصلية    "وُعقـدت الـندوة القاريـة األوىل،         -٧٧٣
 يف  "أصوات أمريكا "والقضايا كذلك ُعرضت    لألنثروبولوجـيا يف مدينة املكسيك وُعرضت فيها شىت اخلصائص          

ونظَّمت اللجنة الوطنية التابعة للمجلس كوناكولتا واملعنية بتنمية الشعوب األصلية          . قاعـة االسـتماع الوطنية    
 TACوالثقافات الشعبية وثقافات السكان األصليني أول عرض موسيقي للسكان األصليني يف األمريكتني، مع فرقة 

 يف تنظيم املؤمتر األيبريو     SECTURمؤسسة  /حكومة الوالية /ميشواكان/ الشعبية واألصلية  واشـتركت الـثقافات   
 .أمريكي املعين بالتراث الثقايف والتنمية والسياحة املعقود يف موريال، نشواكان

وأتاحـت نـدوة قلـب أمريكا أمام قادة السكان األصليني الفرصة ملناقشة قضاياهم اإلمنائية وأهدافهم                 -٧٧٤
 .كشاف مساهتم املشتركة وخياراهتم الستهالل حوار مع القطاعات األخرى من اجملتمعواست

وُنشر كتاب يتضمَّن الوثائق الدولية والوطنية اليت تشرح االحتفال باليوم الدويل للغات األم الذي أنشأته                -٧٧٥
ومؤلفوه . ، مبجلس النواب  وكان النشر مبعرفة مكتب ممثلي تنمية الشعوب األصلية       ) فرباير/ شباط ٢١(اليونسكو  

مـن الكتاب بلغات السكان األصليني ومن الثقافات الشعبية وثقافات السكان األصليني التابعة للمجلس الوطين               
 .للثقافة والفنون، كوناكولتا

من جانبه برنامج الكتَّاب بلغات الشعوب األصلية منذ عام ) فونكا(ونفَّذ الصندوق الوطين للثقافة والفنون  -٧٧٦
وشجَّع هذا النشاط على تطوير األشكال األدبية اخلاصة بتلك اللغات وإحيائها والكتابة هبا ونقلها، مع               . ١٩٩٢

ومن .  من الكّتاب بثالثني لغة من لغات السكان األصليني١٧٣وأفاد الربنامج . االعتبار الواجب لتقاليدها وعاداهتا
 .٢٠٠٣-١٩٩٦ة  منحة يف الفتر٩٦بني هذه املنح الدراسية قُدِّمت 
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فبينما استفاد تطوير   . ومـثل هذا يف األمهية يف ميدان الثقافة التقليدية ما يشمل التأليف املوسيقي واألداء              -٧٧٧
هذا التعبري املوسيقي وتدوينه من دعم الفرق املختلفة املعنية حبفظه مل توجد خطة متويل دائمة تساعد يف تعزيز جرد 

 .داع يف هذا امليداناألعمال وتقدمي دعم حقيقي لإلب

أول إعالن لـه عن منح دراسية      ) فونكا( أصـدر الصـندوق الوطين للثقافة والفنون         ٢٠٠١ويف عـام     -٧٧٨
وتتألف اجلهات املستهَدفة من امللحنني واملؤدِّين للموسيقى التقليدية وكذلك         . للموسيقيني املكسيكيني التقليديني  

أو يستعيد صوتيات وهيكل املوسيقى /يدية وأي شخص يتقيد و   للفـرق الـيت تـترجم هذه املوسيقى بآالت تقل         
والغرض من ذلك هو اإلسهام يف احلفاظ على األصوات وتوحيد أنواع التأليف املوسيقي مبا يشجِّع على . التقليدية

ويهدف الصندوق إىل احلفاظ على اللغة املوسيقية       . تطويـره وإدماجـه يف املـراجع الوطنية والعاملية املوسيقية         
وقدَّم الربنامج يف اإلذاعات الثالث التابعة لـه منحاً دراسية ملوسيقيني ومؤلفني للموسيقى التقليدية             . وتشجيعها

 .من أقاليم خمتلفة يف البلد

 )ه (٦٦الفقرة 

، من خالل هيئاته املختلفة، وبقدر اإلمكان من خالل وسائل اإلعالم           )كوناكولتا(ُيعـزِّز اجمللس الوطين      -٧٧٩
 الذي يشجِّع   "اسبوتس"وقد استهل مؤخراً يف هذا السياق إذاعة الربنامج التليفزيوين          . ة يف احلياة الثقافية   املشارك

 .على القراءة وعلى الكتب

كذلك فمن أهم خطوط العمل يف املؤسسة الوطنية للتاريخ والسكان وهي مؤسسة أكادميية ُمَبرَِّزة، نشر                -٧٨٠
 القنوات الرئيسية   - سنوات   ١٠ وعمرها ال يزيد على      -ارة اإلعالم   ويف ذلـك السياق أصبحت إد     . املعـارف 

 .للمعهد لالتصال لبث نتائج البحوث إىل اجملتمع املكسيكي عن طريق اتصاله اليومي بوسائل اإلعالم

وخـالل السـنوات اخلمـس األخرية تلقت املؤسسة دعماً قوياً من أجل إضفاء الطابع االجتماعي على         -٧٨١
علم اآلثار، واآلثار التارخيية، وعلم اإلنسان، والتاريخ واملتاحف،        : ولِّدة من باحثيه يف شىت اجملاالت     املعـارف املت  

وال مندوحة عن اإلقرار باألمهية الكبرية لوسائل اإلعالم اجلماهريية بوصفها          . وهبـذا تنفتح املؤسسة على اجملتمع     
 اجملال يتزايد فيه االفتقار إىل املوارد االقتصادية الالزمة         غري أن هذا  . دعمـاً حيوياً يف جمال نشر الرسائل الثقافية       
 .لوصول هذه املعلومات إىل اجملتمع املكسيكي

وينظّم مركز الثقافة اإلغريقية كل شهر مؤمترات صحفية يدعى إليها املراسلون الثقافيون ملختلف صحف               -٧٨٢
مركز الذي ال ميلك إال ميزانية صغرية، وذلك لضمان         وهـذا ميـثِّل جهداً هائالً وحتدياً كبرياً بالنسبة لل         . الـبلد 

 .املشاركة الفاعلة يف إعداد اللقاءات اليت تسهم يف احلياة الثقافية

الصحافة : شىت وسائل اإلعالن للترويج للعمل الذي يضطلع به يف براجمه         ) فونكا(ويسـتخدم الصندوق     -٧٨٣
ومن خالل وسائل اإلعالم هذه يبقي على األوساط الثقافية         . الوطنية والتليفزيون واإلذاعة ونظام اإلنترنت الدويل     

كما أنه حيوِّل نتائج إعالناته     . واجلمهـور ككـل على علم بأنشطته الداعمة ومنحه الدراسية ومبادراته الثقافية           
 .وبرجمته وجدولته إىل القاءات واملعارض اليت ينظمها
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 أن وسائل اإلعالم أصبحت تشغل مساحة أكرب لنشر املظاهر          ويتوازى مع التقدُّم يف الدميقراطية يف بلدنا       -٧٨٤
 .وقد أعطت بوجه خاص تغطية أوسع للمواضيع الثقافية املتعلقة بالشعوب األصلية. الثقافية املختلفة للبلد

 ١١القناة  : ووسـائل اإلعالم اليت تتيح املشاركة األوسع يف احلياة الثقافية هي وسائل اإلعالم احلكومية              -٧٨٥
 . واإلذاعة التعليمية٢٢قناة وال

ال حتتل الثقافة الشعبية، يف معظم أشكال التعبري عنها، مكاناً مرموقاً يف وسائل اإلعالم، ولعل ذلك يرجع  -٧٨٦
 مبعناه "الفن الشعيب"و. إىل األحقاد اليت ال تزال تسود أو إىل أن هناك معرفة أقل بالفن الشعيب منها بالفن املصقول

مفهوم حممَّل بالتهميش، فهو يشمل االحتفاالت والطقوس القدمية اليت ما زالت حيَّة يف حياة بلدنا               االزدرائي هو   
والتعبريات املختلفة عن الثقافات الشعبية وثقافات الشعوب األصلية ُينظر إليها يف املقام األول        . الدينـية والثقافية  

 على أهنا نتاج تفكري وفلسفات خمتلفة ومجاليات كلية على أهنا جاذبة للسواح أو وعاء مفعم باملفاتن الساحرة، ال       
 .ومعارف وخربات هامة

والفصـل املكرَّس لوسائل اإلعالم املسموعة واملرئية يف السياسات الثقافية للحكومة املكسيكية احملدَّدة يف      -٧٨٧
 إنتاج ونشر املواد    اإلسهام عن طريق  ... " حيدِّد اهلدف العام على أنه       ٢٠٠٦-٢٠٠١بـرنامج الـثقافة الوطين      

السمعية البصرية للنشر على نطاق أوسع وأفضل للثقافة الوطنية واملظاهر األبرز للثقافة العاملية بني قطاعات متزايدة 
العـرض مـن السـكان، عـلى أسـاس أن املعرفة والتقدير والتمتُّع بالثقافة عوامل أساسية لتعزيز نوعية حياة                

 ."املكسيكيني

فبمجرد انتهاء عرضها   . ضح يف عرض األفالم اليت ترعاها الدولة يف دور السينما التجارية          وكـل مـا سبق وا      -٧٨٨
كما أهنا ُتعَرض على شبكة األفالم      . الـتجاري ُتنَشر يف نسق فيديو ويف برامج تليفزيونية جمانية أو بالدفع عند املشاهدة             

 .الثقافية الوطنية

 )و(٦٦الفقرة 

 أولوية للمجال الثقايف يف البحوث وحلفظ التراث الثقايف والغرض          ٢٠٠٦-٢٠٠١طين  يويل الربنامج الثقايف الو    -٧٨٩
العـام من ذلك هو دراسة وحفظ التراث امللموس وغري امللموس الذي يشكِّل الثروة الثقافية للمكسيك، حبيث يصبح                  

 .معروفاً وحيمى وُينَشر من أجل أن تتمتع به األجيال احلاضرة واملستقبلة

ـ  -٧٩٠ يك أمـة مـن سـت أمم هبا أهم مواقع تراث البشرية وهي األوىل يف القارة األمريكية؛ وُتجرى هبا       واملكس
) INAH(ومن اجلهود اليت تبذهلا املؤسسة الوطنية للتاريخ والسكان         . الـبحوث وأنشـطة احلفظ يف كل تلك املواقع        

 البدء بتنفيذ برنامج محاية التراث الثقايف من        لـتاليف تـأثريات أي كارثـة طبيعية على اآلثار التارخيية واملواقع األثرية            
وهذا الربنامج الذي يستند إىل اتفاق مع املركز الوطين للوقاية من الكوارث يشمل عدداً من اآلليات للوقاية                 . الكوارث

 .واختاذ اإلجراءات للتصدي للتهديدات املستمرة النامجة عن الظواهر الطبيعية، ومنها الزالزل واألعاصري

وقد فازت االحتفاالت بيوم املوتى باعتراف اليونسكو يف اإلعالن الثاين لروائع التراث الشفوي وغري امللموس                -٧٩١
ومن .  صوَّتت املكسيك العتماد االتفاقية الدولية حلماية التراث الثقايف غري امللموس          ٢٠٠٣وباملثل ففي عام    . للبشـرية 
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ليت تشمل الفنون والتقاليد تسلِّم إدارة الثقافات الشعبية واألصلية وبالتايل           جلائزة العلم والفنون الوطنية ا     ٦خالل اجملال   
 .تؤيد األشخاص العاملني لصاحل تقاليد البلد

ويف حني أن إدارات اجمللس الوطين للثقافة والفنون املسؤولة عن هذا اجملال الثقايف هي املؤسسة الوطنية للتاريخ                  -٧٩٢
يشترك يف  ) فونكا( اجلملية وإدارة املواقع واآلثار، فإن الصندوق الوطين للثقافة والفنون           والسكان واملعهد الوطين للفنون   

 وبرنامج حيازة األعمال    "اعتمد عمالً فنياً  "الصناديق األثرية الفرعية والصناديق اليت تتبع برنامج        : إطار عنوانني تنفيذيني  
درجيي مع إحراز التقدُّم املستمر بشأن التعديالت على املواقع         وقد متت تصفية الصناديق الفرعية األثرية بشكل ت       . األدبية

 .األثرية واملناطق األخرى األثرية

محاية وصيانة املوقع األثري لتوت غنخ آمون، واملوقع األثري         : ومل يعـد يوجد من هذه املواقع حالياً غري ثالثة          -٧٩٣
 ُخصِّصت  "اعتمد أثراً أدبياً  "ويف إطار برنامج    . يشياباسألتافسـتا شايشيويتس فيزاكاتكباس واملوقع األثري ياكشيالن ف       

 والية  ٢٠ حلفظ واستعادة وصيانة األعمال املختلفة الواقعة يف         ٢٠٠٣ مليون بيزو يف عام      ١٣موارد تصل إىل أكثر من      
 . صندوقاً فرعياً للثقافة٤٠يف اجلمهورية عن طريق تشغيل 

هو املؤسسة املسؤولة عن  ) IMCINE( مؤسسة السينما املكسيكية     واألرشـيف الوطـين لألفالم، الذي تنسِّقه       -٧٩٤
 .استعادة وتصنيف وحفظ األعمال السينمائية اليت ترعاها الدولة واستعادهتا واحلفاظ عليها ونشرها

 )ز(٦٦الفقرة 

سينما إن املـبادئ األساسـية للسياسـة الثقافية تشمل احترام حرية التعبري واإلبداع؛ ولذا تضمن مؤسسة ال                 -٧٩٥
وهذا واضح يف الدعوات إىل املشاركة يف املنح الدراسية اليت         . املكسـيكية وتعزز حرية التعبري يف كل براجمها وأنشطتها        

تقدمهـا حكومة املكسيك لألشخاص املعنيني بكتابة النصوص وإعداد املشاريع السينمائية وإعداد الوثائقيات القصرية؛              
 برامج الدعم لصناعة األفالم كما قد يالَحظ يف التصوير التجاري جلميع األفالم             كما أنه واضح يف لوائح تشغيل وتقييم      

 .اليت تدعمها الدولة

 من الدستور، ويعزِّز امللكية اللثقافية لألمة؛       ٢٨وحيمـي القانون االحتادي حلماية حق النشر الذي ُيفَعِّل املادة            -٧٩٦
الناشرين واملنتجني واملؤسسات اإلذاعية، فيما يتعلق باألعمال       ومحايـة حقـوق املؤلفني، والفنانني واملؤدين، وكذلك         

 األدبـية والفنـية بكـل أشـكاهلا، وتـرمجاهتا وأدائهـا، ونشـرها صوتياً وفيديوياً وإذاعتها ومجيع حقوق امللكية                   
 .الفكرية األخرى

حرية التعبري واإلبداع؛   ويف الوقـت نفسـه جتدر مالحظة أن املبادئ األساسية للسياسة الثقافية تشمل احترام                -٧٩٧
وهذا واضح يف الدعوات إىل     . ولـذا تضـمن مؤسسة السينما املكسيكية وتعزز حرية التعبري يف كل براجمها وأنشطتها             

املشـاركة يف الدعم الذي تقدمه حكومة املكسيك لألشخاص املعنيني لكتابة النصوص وإعداد املشاريع السينمائية ويف                
وميكن كذلك مالحظته يف    . ه واضح يف لوائح تشغيل وتقييم الدعم لصناعة األفالم        كما أن . صـنع وثائقـيات قصرية    

 .العرض التجاري لكل األفالم اليت تدعمها الدولة
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 )ح(٦٦الفقرة 

تتبع املؤسسة الوطنية للتاريخ والسكان املدرسة الوطنية للسكان والتاريخ ومقرها يف مدينة املكسيك ويف               -٧٩٨
نية لعلوم االستعادة واملتاحف، اليت متنح درجات يف جمال علم السكان االجتماعي وعلم             شيهوهوا، واملدرسة الوط  

وهي متنح  . السـكان الفـيزيائي واآلثار والتاريخ والتاريخ اإلثين واللغويات واإلثنية، واستعادة املنتجات املنقولة            
ر واللغويات والتاريخ والتاريخ اإلثين شهادات املاجستري يف علم السكان االجتماعي وعلم السكان الفيزيائي واآلثا

 .ومتنح درجة الدكتوراة يف علم السكان وعلوم اللغة والتاريخ والتاريخ اإلثين. والعمارة وعلوم املتاحف

 املقر  ٢٠٠٢فرباير  / شباط ١١كذلك افتتح يف    .  تلميذ ٢ ٥٠٠ومتوسط معدل القيد يف هذه املدارس هو         -٧٩٩
ويضمن حتديثها وحوسبتها حتسني . و بونفيل بتاال يف املدرسة الوطنية لآلثار والتاريخالرئيسي اجلديد ملكتبة غيلريم

ويف الوقت نفسه أنشئت املدرسة الغربية للحفظ       . اخلدمـات وإنشاء روابط أفضل بني املعهد واألوساط العلمية        
والتعاون املشترك من احلكومة     ،"اعتمد عمالً أدبياً  "واالستعادة بدعم من املعهد الوطين للتاريخ والسكان ورابطة         

؛ وهي أول مركز للبلد لتدريب      ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٢٥االحتادية وحكومة الوالية وفتحت أبواهبا للجمهور يف        
 .املتخصصني يف استعادة اآلثار

 مدرسة يف البلد،    ٢٩شبكة تضم   ) INBA(ويف ميدان اإلبداع الفين أصبح للمعهد الوطين للفنون اجلميلة           -٨٠٠
وتتخذ البحوث والوثائق واملعلومات املتعلقة بالفن  . م دورات تـتراوح بني التعليم األساسي والتعليم العايل        تقـد 

 .مقرها يف أربعة مراكز وطنية متخصصة يف املوسيقى والرقص واملسرح والفنون التشكيلية

 ١٩٩٣الذي استهل يف عام     وينفِّذ الصندوق الوطين للثقافة والفنون برنامج الدعم للدراسات يف اخلارج            -٨٠١
وقد أصبح هذا الربنامج    . لتلبـية احتياجات الفنانني والفنانات إىل تطوير مستوياهتم املهنية واألكادميية يف اخلارج           

أهم دعم وطين وحيد للفنانني الراغبني يف مواصلة الدراسة العليا أو زيادة الدراسة يف أي بلد يف العامل يف مواضيع     
 .ت التعليمية العليا يف املكسيكال توفرها املؤسسا

؛ ومن )مع ما يقابلها من ختصصات( ختصص فين ١١ طلباً يف ١ ٥٨٩وخالل السنوات العشر املاضية قدِّم  -٨٠٢
 منحة وأفادت إحصائياً األبناء املوهوبني وكذلك الشباب والبالغني الذين ميثلون           ٨٨٠بـني هذه الطلبات قدِّمت      

  منحة، أي ٥٧٤ومن بني تلك املنح قدِّمت .  مليون بيزو٥٩ وبلغ اإلنفاق عليها  يف املائـة من اجملموع    ٥٥,٣٨
وعالوة على هذا، ومن ضمن وظائف املنح املقدمة يف إطار هذا . ٢٠٠٣ - ١٩٩٨ يف املائة خالل الفترة ٦٥,٢٢

 .ماهلم دراساهتمالربنامج، استفاد البلد ككل من عروض املستفيدين من اخلدمات املهنية واألكادميية مبجرد إك

. ولـوال ذلك الربنامج لكانت الدولة يف وضع ال يسمح هلا بالتصدي لعمليات التوحيد املهين واألكادميي            -٨٠٣
ومـن مث فالربنامج يتيح للبلد احلفاظ على العالقات مع احلركات الفنية والثقافية املوجودة يف العامل وحيول دون                  

طالب املعرفة فَُهم قد يكتسبوهنا مث حيولوهنا فيما بعد إىل مزايا للتنمية            إغـالق احلـدود أمام التنوع والتعددية ل       
 .االجتماعية والفنية والثقافية للبلد

كذلـك تشـجع إدارة الثقافات الشعبية واألصلية على إنشاء مدارس متنقلة للفنون واحلرف وتصميمها                -٨٠٤
ما تنفِّذ إدارة الروابط الثقافية أمور واملشاركة املدنية ما         وتوفـر اإلدارة والتدريب الراقي للتعزيز الثقايف املهين بين        
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الربنامج املستمر للتدريب إلداريي ومديري الثقافة؛ وبرنامج منح الدرجات : يلي، من خالل نظام النهضة الثقافية    
 "ئدةالثقافة على املا  "النموذجـية عـن بعد ملروجي ومديري الثقافة؛ وبرنامج حلقات التوعية عن بعد من أجل                

الدرجة : واملديـرين؛ والنظام الفرعي لربامج تدريب املهنيني الذي ينفَّذ بالتعاون مع جامعات خمتلفة  لـلمروجني   
املفـتوحة يف اإلدارة الثقافية من اجلامعة املستقلة يف سان لويس اتوسي؛ والدرجة يف التنمية الثقافية من اجلامعة                  

نمية الثقافية واإلدارة من جامعة غاداالجارا، ودرجة املاجستري يف تعزيز  املستقلة اناياريت؛ ودرجة املاجستري يف الت     
 .الثقافة والتنمية من اجلامعة املستقلة يف كوهاويال

وينسـق املركز الثقايف اإلغريقي حلقات عمل عن تنظيم الدورات وحلقات العمل املصمَّمة إلثراء املعرفة     -٨٠٥
 .ملسرحينيواملوارد والتقنيات للمهنيني والطالب ا

مع مركز التدريب السينمائي، تدريب مديري األفالم       ) IMCINE(وتنسـق مؤسسة السينما املكسيكية       -٨٠٦
رفـيعي املسـتوى يف اجملـاالت التقنية والفنية للتصوير السينمائي واإلنتاج والصوت والتحرير وكتابة النصوص               

 ُعقدت حلقات ٢٠٠١ - ١٩٨٣خالل الفترة و. واإلدارة، كجـزء من مفهوم شامل للخربات واللغات الفيلمية     
األفالم "و. عمـل حلفـز كتاب النصوص على إثراء هيكلهم ومضامني أنشطتهم وتعزيز التدريب املهين للكتاب              

ويف هذا السياق يستهل إعالن .  نشاط آخر ميكِّن مديري األفالم الشبان من التركيز على األنشطة املهنية"القصرية
 .تار املشاريع اليت تنتجها املؤسسة، على يد حمكِّم متعدد التخصصاتعام جديد يف كل سنة وخت

 )ط(٦٦الفقرة 

 بالنسبة لتحديد وجرد التراث الثقايف ١٩٩٨أصدرت املؤسسة الوطنية للتاريخ والسكان كتالوجاً يف عام         -٨٠٧
 ارتفع ٢٠٠٣ل بينما يف عام  موقعاً أثرياً مسجالً وأثراً تارخيياً غري منقو٦٨ ٠٧٩وإعداد كتالوجه وتسجيله، ضم 

 . أثراً تارخييا٧٨ً ٥٦٢ مواقع أثرية و٣٤ ١١٠ منه ١١٢ ٦٦٢الرقم إىل 

ووصلت املطبوعات اليت حصلت على املوافقة على التحرير من املؤسسة، والدوريات اليت تنشر البحوث               -٨٠٨
 .تاليةاليت جترى وفقاً للتخصصات املختلفة للباحثني يف املؤسسة إىل املستويات ال

 املطبوعات

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ 

٨٠ ٨٧ ٨٨ ٦٧ ٨٦ ٧١ 

 عدد النسخ

١١٢ ٥٠٠ ١٣٦ ٩٠٠ ١٠٢ ١٠٠ ٨١ ٦٠٠ ٩٥ ٦٠٠ ٧٢ ٣٠٠ 

 .)كوناكولتا(  املؤسسة الوطنية للثقافة والفنون :املصدر
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 )اجملالت(الدوريات 

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ 

٤٦ ٥٠ ٦٤ ٥٤ ٣٠ ٤٣ 

 النسخعدد 

٤٦٧ ١٥٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٤٣٢ ٥٠٠ ٣٦٠ ٠٠٠ ٨٤ ٥٠٠ ١٣٩ ٢٠٠ 

 .)كوناكولتا(  املؤسسة الوطنية للثقافة والفنون :املصدر

 مشروع حمدَّد يف العام، ١ ٠٠٠وكذلك فيما يتعلق حبفظ وتنمية ونشر الثقافة أجرت املؤسسة ما متوسطه  -٨٠٩
 باحثاً من ختصصات ١١٤ املكسيك يف األلفية اجلديدة، مشلت وخاصة بالنسبة إىل إثنية أقاليم الشعوب األصلية يف

وأبرز املشاريع يف هذا اجملال يف      .  منهم يعملون متفرغني يف املؤسسة     ٤٨خمـتلفة ومؤسسـات أكادميية خمتلفة، و      
العقـود األخرية هو الذي يعكس اإلسقاطات الفعلية ألي ممارسة أكادميية جديرة بالذكر ويثبت احليوية الفكرية                

 كتاباً بينما   ١٧ نشر   ٢٠٠٣ويف عام   . والقـدرة على التفكري يف املشاكل الوطنية فيجعلها إنتاجية بوجه خاص          
 .كانت أربعة كتب أخرى يف مرحلة الطبع

وهناك مشروع آخر هو مشروع أطلس اآلثار لألماكن الطبيعية اجلوفية والكهوف الغاطسة يف شبه قارة                -٨١٠
قدِّم اآلن دليالً جديداً عظمياً وكربونياً يتصل حبيوانات العصر البليستوسيين          يوكاتـان، وهـو املشروع الذي ي      

وهذه . والسكان األول لشبه القارة الذين كانوا يستخدمون الكهوف، اجلافة يف بعض األحيان، لتوفري امللجأ واملياه
 .اإلسهامات تكمل الدراسات عما قبل التاريخ يف املكسيك يف هذه املنطقة

ة مشروع آخر يكتسي نطاقه أمهية حيوية ملعرفة سكان وثقافات القارة األمريكية بأكملها، ذلك هو               ومث -٨١١
الـذي حيلـل البدايات األوىل للتركيبة السكانية ألمريكا كما ترى من جزيرة إسربيتو سانتو يف باجا كاليفورنيا     

اقع البحرية املترسبة يف كومات من صنع        عينة من شىت أنواع القو     ١٤ويثبت التاريخ الكربوين بالنسبة إىل      . سور
 . سنة تقريبا٤٠ً ٠٠٠اإلنسان بالتأكيد أهنا تعود إىل حنو 

وتكمـن أمهـية االكتشاف يف أن تأكد ارتباط هذه القواقع باألحجار املوجودة يف املنطقة يعطينا الدليل           -٨١٢
وقد اكتملت استعادة   . مريكية بأسرها األول على وجود البشر يف املكسيك، وهذا من بني األقدم على القارة األ            

 كما اكتمل تطوير اجملموعة يف متحف       ١٩٩٨املعـبد السـابق لسانتو دومنجو دجيوزمان يف أوكساكا يف عام            
 .الثقافات يف أوكساكا

 ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٧وبعد ثالث سنوات من العمل اكتمل ترميم املتحف الوطين للتاريخ، ويف  -٨١٣
 غرفة كُرست للتاريخ    ١٦فقه لـلجمهور، وصحبت ذلك أوصاف جديدة تارخيية وتصويرية يف           افتتحـت مـرا   

ووفق املسار نفسه افتتح    . املكسـيكي وثالث غرفات للمعارض املعاصرة هي اليت تشكل املتحف الوطين للتاريخ           
 أُعيد  ٢٠٠٣ليه  يو/ متوز ١٠ويف  . ٢٠٠٣متحف تاريخ هيوستيكا، املكرس للهوية اإلقليمية، مرة أخرى يف عام           

 قطعة نتجت عن أحدث     ١٦٠ قطعة منها    ٧٠٠وهي تضم أكثر من     . افتتاح غرفة مايا يف املتحف الوطين لآلثار      
 . املعروضة ألول مرةINAHاكتشافات املعهد الوطين 
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 غرف جديدة يف متحف الكارمن، توفِّر دليالً مرئياً على          ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٢٩كذلـك افتتحت يف      -٨١٤
مية لألسرة اهلسبانية اجلديدة يف القرن السابع عشر؛ وتيسَّرت استعادة هذه الغرف يف املتحف عن طريق احلياة اليو

األعمـال املشـتركة لـلمجلس الوطين كوناكولتا من خالل املؤسسة الوطنية للتاريخ والسكان وحكومة مدينة      
يونيه / يف حزيران٢٠٠٢ شهد عام وفضالً عن هذا فقد.املكسـيك ومتحف فرانـز مايري ورابطات اجملتمع املدين   

عقـد املائدة املستديرة الرابعة يف بالنكا عن موضوع ثقافة الدفن يف جمتمع املايا، وهو حدث شهد أيضاً الذكرى             
 ٢٠٠٢يونيه /وُعقدت املائدة املستديرة الثالثة يف مونت ألبان يف حزيران. السنوية اخلمسني الكتشاف مقربة باكال

ملتعلق باهلياكل السياسية يف أوكساكا القدمية وأتاح الكثري من اإلسهامات القيمة صوب فهم             عن املوضوع العام ا   
سبتمرب /وُعقدت املائدة املستديرة الثالثة يف تويويت هاوكان، يف أيلول. أمنـاط السلوك االجتماعي يف ذلك الوقت      

 . ورقة حبث٤٤، وتناولت موضوع املعمار وختطيط املدن وُعرضت فيها ٢٠٠٢

) INBA(وفـيما يتعلق حبفظ وصيانة التراث الفين املنقول فقد أصبح لدى املعهد الوطين للفنون اجلميلة                 -٨١٥
. مركـز حفـظ متخصص هام لكتالوجاته وأعمال احلفظ به وأصبحت لـه أمهية أساسية للتاريخ الثقايف للبلد                

 .تراث الفين غري املنقولكذلك تضطلع إدارة املعمار باملسؤولية عن محاية ونشر املعلومات عن ال

وكمـا يعـلم اجلمـيع فإن املكسيك وقَّعت وصوتت لصاحل االتفاقية الدولية حلماية التراث الثقايف غري                  -٨١٦
 قطعة يف أحد    ١٦٠ ٠٠٠ويف هـذا السياق فإن إدارة الثقافات الشعبية واألصلية توفر احلماية لنحو             . املـلموس 

 الشعبية وثقافة الشعوب األصلية وهي تعزز إجياد معلومات مماثلة يف           مراكـز املعلومـات والتوثيق بشأن الثقافة      
ويدعم برنامج الدعم للمبدعني من السكان األصليني وحيفز اإلبداع الفين الفردي واجلماعي للسكان        . الواليـات 

معات وهو ينشر فن السكان األصليني بغية تقدميه بسيناريوهات جديدة ويستهدف التج          . األصليني بشىت مظاهره  
السكانية يف الداخل واخلارج ويعزز املقترحات اليت تدعو إىل إحياء وتطوير رؤية مجالية لثقافات الشعوب األصلية 

ولتحقيق تلك الغاية نشرت عدة أعمال مشلت جمموعة جائزة         . وصـورهتا يف العـامل عـن طريق اإلبداع الفين         
األطفال والسكان "كتابة : "أمانيس" نتائج جمموعة نيكساهولكويوتل لآلداب بلغات السكان األصليني، يف أعقاب

، والغـرض منها هو يف مجلة أمور التمكني من وصول املواد اليت يكتبها األطفال بلغاهتم األصلية إىل                  "األصـليني 
واستفادت تلك املطبوعات من تعاون املؤسسات االحتادية ومؤسسات الواليات         . جمـتمعات السـكان األصليني    

 .فراد من السكان األصليني ومنظمات تعمل على النهوض بتلك الثقافاتاملختلفة ومن أ

وتأيت هذه . كذلك ينفِّذ الصندوق فونكا مشاريع دولية للنهوض بالثقافة الوطنية ونشرها يف بلدان أخرى         -٨١٧
 :الربامج على النحو التايل

 .برنامج ترمجة األعمال املكسيكية إىل لغات أخرى � 

 .اكن الفنونبرنامج تبادل أم � 

 .صندوق االتصاالت الثقافية بني املكسيك والواليات املتحدة من أجل الثقافة � 

ويسـعى برنامج ترمجة األعمال املكسيكية إىل لغات أخرى، إىل دعم دور النشر األجنبية لترمجة ونشر                  -٨١٨
 الفن والثقافة واألدب والعلم     :واملواضيع املمكنة يف هذا اجملال هي     . أعمـال املؤلفـني املكسـيكيني جبودة عالية       
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 ١٩٩٩ عمالً بني عامي ٦٠وقد مت تقييم أكثر من    . والفلسـفة والعلـوم االجتماعية والتاريخ اخلاص باملكسيك       
ومن املؤلفني املختارين أوكتافيو باز، وسيلفيا مولينا، وجورج        .  مؤلفاً ٣٥ ورصدت االعتمادات لترمجة     ٢٠٠٣و

واللغات اليت ترمجت إليها األعمال الوطنية هي       . يم سابني، وهذا قليل من كثري     إبارجوانغوتيا، وخوان فيلريو وج   
 . األملانية واإلنكليزية والفرنسية والعربية واليابانية والرومانية

، باالتفاقات  )فونكا(ويهـتم برنامج تبادل أماكن الفنون الذي وضعه الصندوق الوطين للثقافة والفنون              -٨١٩
واهلدف من  . تلف البلدان، ومنها كندا وكولومبيا وفرنسا والواليات املتحدة وفنـزويال        ومذكرات التفاهم مع خم   

وهو . الربنامج هو توفري مكان للفنانني الوطنيني يعدون فيه مشروعاً حمدداً يف بلد آخر على مدى فترة زمنية حمدَّدة
وهذه الفروع هي . اً معيَّناً يف أقاليم خمتلفةيعزز دفع عملهم قُدماً عن طريق االتصال بالفنانني الذين يتقامسون فرع  

ومنذ نشأة الربنامج يف عام     . الفنون املرئية والرقص واألدب ووسائل اإلعالم السمعية البصرية واملوسيقى واملسرح         
 .٢٠٠٣ - ١٩٩٨ منهم خالل الفترة ٢٣٠ فنان ٣٠٠ وهو يقدِّم مساعدة ملا يزيد قليالً عن ١٩٩٢

لوطين للثقافة والفنون كوناكولتا الدؤوب حلفز التعاون الدويل أنشأ من خالل الصندوق ويف سعي اجمللس ا -٨٢٠
ولتوليد معارف أكثر عمقاً وإقامة عالقات أكثر اتساعاً بني املكسيك . فونكا آليات لتعزيز التنمية الثقافية املتبادلة

ه يف الواليات املتحدة بشأن إنشاء ووضع       والواليات املتحدة وتعاون الصندوق تعاوناً وثيقاً مع املؤسسات الشبي        
 .برامج لتعزيز التبادل الثقايف

 أنشئ الصندوق االستئماين املشترك بني املكسيك والواليات املتحدة من أجل           ١٩٩٢وهكـذا ففي عام      -٨٢١
منه هو  مبشاركة من مؤسسة روكفيلر ومؤسسة بانكومار الثقافية؛ واهلدف         ) وهو حالياً االتصال الثقايف   (الثقافة  

تعزيـز التبادل الفين والتعاون الثقايف بني البلدين من خالل دعم الصندوق ملشاريع متميزة ثنائية على أساس متني       
تعكس الدعم الفين والثقايف للمكسيك والواليات املتحدة وتستطيع تعزيز عالقة وثيقة ودائمة بني الباحثني الفنيني      

وفيما . افية املماثلة يف البلدين يف جمموعة متنوعة من التخصصات الفنية         األقارب والفرق املستقلة واملؤسسات الثق    
 مشروعاً ثنائياً مجعت بني املبدعني واملؤسسات       ٢٧٥ دعم الصندوق االستئماين     ٢٠٠٣ وعام   ١٩٩٨بـني عام    

ثقافات وروابط  وكان هلذا أثره البعيد لصاحل املعرفة األوسع نطاقاً واألكثر موضوعية حبياة و           . الثقافية من البلدين  
 .جتمع البلدين معاً

يف مبادرات ثقافية أخرى تؤثر أيضاً على التنمية الثقافية وتعززها؛ وتنطوي    ) فونكا(ويشـترك الصندوق     -٨٢٢
وهتدف الترمجة  . تشجيع الترمجة األدبية وتقدمي الدعم لنشر االستعراضات املستقلة       : هـذه الـربامج على ما يلي      

فيدعو . الترمجة األدبية وتعزيزها للتعريف بأعمال املؤلفني باللغة األجنبية يف بلدنا         األدبـية إىل التشـجيع عـلى        
الصـندوق باالشتراك مع إدارة املطبوعات، ودور النشر واملترمجني إىل التنافس من أجل نيل حنو مثاين منح مالية                  

 بيزو مكسيكي لكٍل؛ وتقدَّم هذه املنح ٦٣ ٠٠٠فردية لترمجة األعمال األدبية األجنبية إىل األسبانية مببلغ يصل إىل 
 منحة لترمجة أعمال ٤٩ قدِّمت ٢٠٠٣ و١٩٩٨وفيما بني عامي . يف أربع إدارات حسب جدول العمل املأذون به

أدبـية عالـية اجلـودة؛ واللغات اليت متت الترمجة منها هي البلغارية واإلنكليزية والفرنسية واألملانية واإليطالية                 
 .نية والبولندية والروسية والسويديةوالكورية والالتي
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وللتشـجيع على نشر اآلداب والفنون املكسيكية ينسق اجمللس الوطين، كوناكولتا، من خالل الصندوق               -٨٢٣
ناشري املطبوعات املستقلة إىل ) INBA( ويدعو املعهد الوطين للفنون اجلميلة "ا أدينتروتري"فونكا الربنامج الثقايف  
ويراعى يف تصميم الربنامج اخلاص بالدعوة إىل تقدمي الطلبات         .  منحة ملطبوعاهتم  ١٩ن بني   التنافس على منحة م   

 :ثالث فئات من الناشرين يف البلد يتعيَّن أن تستويف الشروط التالية

اجملالت األدبية املنشورة يف واليات البلد واليت نشر منها عددان على األقل أو اليت تكون موجودة                 �
. ألقل وتشمل أهدافها على األفضل النهوض باألدب ونشره وخاصة أعمال الشبان          ملدة سنة على ا   

 . بيزو٧١ ٠٠٠وختتار مثاين جمالت وقد تتلقى، رهناً بنوع املطبوعات، منحة سنوية تصل إىل 

اجملالت األدبية املنشورة يف دائرة احتادية وصدر منها عددان على األقل وتشمل أهدافها تعزيز ونشر  �
وختتار ست جمالت وقد تتلقى، رهناً بنوع املطبوعات، منحة سنوية تصل إىل       . ملكسـيكي األدب ا 
 . بيزو٧١ ٠٠٠

اجملالت الفنية املنشورة يف الدائرة االحتادية أو يف واليات اجلمهورية، ويصدر منها ثالثة أعداد على    �
زيز ونشر األدب األقـل والـيت تظـل موجودة ملدة عام واحد على األقل واليت تشمل أهدافها تع     

اهلندسة املعمارية والفنون املرئية    (املكسـيكي مـع تركـيز ختصصي أو مشترك بني التخصصات            
وختتار مخس جمالت وقد تتلقى،     ). والرقص واألدب واإلعالم املسموع املرئي واملوسيقى واملسرح      

 . بيزو١١٤ ٠٠٠رهناً بنوع املنشور، منحة سنوية تصل إىل 

 . جملة نشرت داخل البلد ويف الدائرة االحتادية٦٥ قدِّمت منح إىل ٢٠٠٣ - ١٩٩٨وخالل الفترة  -٨٢٤

 تعزيز ونشر الثقافية السينمائية يف الداخل IMCINEوتشمل األنشطة األساسية ملؤسسة السينما املكسيكية  -٨٢٥
 .بني السكانواخلارج؛ وهي هلذه الغاية تدعم وتنظم عدداً من اللقاءات الثقافية السينمائية اليت تقرب 

 اآلثار اإلجيابية واملصاعب

شـهدت األعوام األخرية زيادة يف الربامج الثقافية احلكومية اليت تركز على تأكيد تعددية املكسيك فتويل     -٨٢٦
ويشهد على هذا تزايد املشاركة     . أولوية خاصة للتظاهرات الثقافية للقرى واجملتمعات اخلاصة بالشعوب األصلية        

ة نيزاهول كويوتل لآلداب بلغات السكان األصليني، واالحتفال السنوي باليوم الدويل للشعوب            الواسعة يف جائز  
األصلية يف العامل واالجتماع السنوي للمبدعات من نساء السكان األصليني، ونشر اجملموعات األدبية اليت تكتبها               

 .ينينساء السكان األصليني ومشاريع البحوث بشأن عدد من مواضيع السكان األصل

وأهم اآلثار اإلجيابية هي سّن القوانني اليت حتمي ثقافة الشعوب األصلية، وإنشاء مؤسسات جديدة وتعزيز  -٨٢٧
 من الدستور لتعترف ٢ ُعدلت املادة ٢٠٠١وبصفة أكثر حتديداً ففي عام . القائم منها العاملة لصاحل هؤالء الناس

هتم ومعارفهم وكل مكونات ثقافتهم وهويتهم وضمان هذا        حبـق جمتمعات السكان األصليني يف احلفاظ على لغا        
 أقر القانون املنشئ للجنة الوطنية لتنمية الشعوب األصلية، وأصبحت          ٢٠٠٣ويف عام   . احلق وإثراء هذه املعارف   

 .إدارة الثقافات الشعبية إدارة للثقافات الشعبية واألصلية
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روابط الثقافية واملشاركة املدنية تنفِّذ حالياً برناجماً خاصاً ويف هذا السياق، وكما ذكر أعاله، فإن إدارة ال -٨٢٨
للفـئات ذات اإلعاقـات املخـتلفة ويف حاالت احلرمان يف املستشفيات والسجون ومراكز التأهيل االجتماعي                

 .واملالجئ وما إليها

لمشاركة وإلشراكهم يف   وتكمن الصعوبات يف امليزانيات اهلزيلة املتاحة لتنفيذ مزيد من خيارات الفئات ل            -٨٢٩
شـىت املشـاريع؛ كما أن هناك مشاكل عزلة اجملتمعات نفسها وعدم اكتمال العمليات ونقص التنسيق بني شىت                 

 .املؤسسات املعنية هبذا القطاع من اجملتمع

 )أ(٦٧الفقرة 

، إىل حق  ٢٠٠٢ يونيه/يشـري قـانون العلم والتكنولوجيا، املنشور يف اجلريدة الرمسية لالحتاد يف حزيران             -٨٣٠
ويف ذلك السياق فقد جاء اإلعراب      . الشعب املكسيكي يف تقاسم املنافع الناشئة عن التقدُّم العلمي والتكنولوجي         

 :، الفرعان أوالً وثانيا٢ًعن هذا احلق يف البنود التالية من املادة 

 :التكنولوجياُيعد ما يلي أساس سياسة الدولة للحفاظ على تكامل النظم الوطنية للعلم و -٨٣١

زيـادة القـدرة العلمية والتكنولوجية وتدريب الباحثني من أجل حل املشاكل الوطنية األساسية               �
 واإلسهام يف تنمية البلد وتعزيز كل جوانب رفاه السكان؛

تعزيز تطوير وربط االبتكار األساسي العلمي والتكنولوجي املتصل بتحديث وحتسني نوعية التعليم             �
ود املعرفة فضالً عن جعل العلم والتكنولوجيا عنصراً أساسياً يف الثقافة العامة            والتوسـع يف حـد    

 .للمجتمع

 مركز حبث يف شىت جماالت      ٢٧ويف الوقـت نفسه ينسق اجمللس الوطين للعلم والتكنولوجيا جمموعة من             -٨٣٢
س شبكة من مراكز البحث وعلى هذا فللمجل. املعرفة سعياً إىل االستجابة لقضايا جمتمع معقد كمجتمع املكسيك

منتشرة على أراضي الوطن ترمي إىل حتديد املشاكل اإلقليمية واحمللية املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا وتسعى إىل إجياد 
وتبذل حماولة من خالل شبكة املراكز هذه للتفاعل مع مؤسسات التعليم العايل واحلكومات . احللول لتلك املشاكل
 .اصة واجملتمع ككلاحمللية واملبادرات اخل

 )ب(٦٧الفقرة 

فيما يتعلق بنشر املعلومات عن التقدم العلمي فإن اجمللس الوطين للعلم والتكنولوجيا ابتكر برنامج االتصال  -٨٣٣
والغرض من  . ٢٠٠٦-٢٠٠١االجتماعي الذي حتدَّدت مبادئه التوجيهية يف الربنامج اخلاص للعلم والتكنولوجيا،           

ز ثقافة اجملتمع املكسيكي العلمية والتكنولوجية من خالل تشكيلة من اإلجراءات، حيث من             هذا الربنامج هو تعزي   
األمور احليوية أن يقتنع اجملتمع باألمهية االستراتيجية للعلم والتكنولوجية فلكليهما تأثري مباشر على نوعية احلياة               

 .وكذلك على اإلنتاجية والتنافس
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إجراءات خمتلفة لتوعية السكان، وال سيما الشباب، بأمهية العلم         وهبـذه الطـريقة يـتم االضـطالع ب         -٨٣٤
 :وهذه اإلجراءات تشمل ما يلي. والتكنولوجيا يف عامل اليوم

 والغرض من هذا احلدث هو تعزيز العلم والتكنولوجيا بني          -األسبوع الوطين للعلم والتكنولوجيا      �
واملعلمني والباحثني واألكادمييني وأصحاب   الشـباب واألطفال يف كل املستويات التعليمية واآلباء         

ويتقاسم هذا  . املشـاريع واعتـبارهم العمود األساسي القتصاد بلدنا وثقافته وتنميته االجتماعية          
اهلدف املؤسسات التعليمية والرابطات العلمية وأصحاب املشاريع ومراكز البحوث ومتاحف العلم           

 . شخص يف أحناء البلد١١ ٠٠٠رك يف هذا العمل ومن املقدَّر أن يشت. واحلكومات يف الواليات

 هو برنامج إذاعي للمجلس الوطين للعلم والتكنولوجيا مدته نصف          ConSienciaبـرنامج راديو     �
سـاعة يـرمي إىل نشر املواضيع املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا بصورة بسيطة وواضحة باستخدام              

 . أصوات متخصصني مكسيكيني معروفني

 :  منظمات أخرى األنشطة التاليةواستهلت -٨٣٥

 مبعرفة جمموعة   ٢٠٠٢ هو برنامج أكادميي ابتكر ونسق ونفِّذ يف عام          "العلم يف مدرستك  "برنامج   �
وهدفه هو حتسني مسلك مدرسي    . يف األكادميية املكسيكية للعلوم   كيني األعضاء   يمن العلماء املكس  

 .ديث املعارف بتلك املواضيعالتعليم األساسي والثانوي يف الرياضيات والعلوم وحت

وهـدف هـذا الربنامج هو عرض مشروع جيمع بني العلميني واملعلمني معاً ومن مث يرفع مستوى                �
تدريـس العلوم والرياضيات يف املدارس االبتدائية والثانوية، سعياً إىل تزويدهم، ال بفهم صحيح              

طالعهم على نوع التدريس املطلوب     وواضح للمفاهيم الرياضية والعلمية اليت تدرَّس فحسب بل وإ        
 .حسب املبادئ التعليمية حيث يبين به التالميذ معرفتهم على أساس نشاطهم احملدَّد

 إعداد قاعدة بيانات، ٢٠٠٢ استهلت األكادميية املكسيكية للعلوم يف عام - "أطلس العلوم"برنامج  �
الذي ،  )mx.unam.amc.www://http(متاحة على املوقع اإللكتروين لألكادميية املكسيكية للعلوم        

يـرمي إىل تسجيل النشاط العلمي الوطين حسب موقع الباحثني والبىن التحتية وجماالت الدراسة              
وسيتم حتديث املوقع بشكل مستمر وينتظر أن يوفر        . واحلـياة العلمية والطلبة، بني بيانات أخرى      

 .املة خالل مخس سنواتتغطية وطنية ك

 )ج(٦٧الفقرة 

تشـمل الـتدابري املتخذة للحيلولة دون تأثري التقدُّم العلمي والتكنولوجي على كرامة األفراد أو احلقوق                 -٨٣٦
أبريل / نيسان ٣٠األساسـية، أن يسـتعرض مؤمتر االحتاد ويعتمد عدة لوائح تتعلق بالطب اجليين، واعتماده يف                

ين للطب اجليين مما سوف ميكن بلدنا من إجراء البحوث العالجية على اخلاليا اجلذعية               إنشاء املعهد الوط   ٢٠٠٤
 . واألجنة، مع التقيُّد التام باملبادئ األخالقية
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كذلـك فمـن بـني املواضـيع اليت ناقشتها تلك اهليئة التشريعية نفسها أحكاماً تنظم املسائل املتصلة                   -٨٣٧
ء؛ ومع ذلك فبالنظر إىل تعقد اآلراء حول هذه القضية واملضاعفات احملتملة  باالستنسـاخ والتعديل اجليين لألعضا    

العلمـية واألخالقية فإنه يرجى أن تشهد الشهور املقبلة اتفاقات جديدة تضع قوانني حديثة وشاملة حتمي أيضاً                 
 .حقوق األفراد واجملتمع ككل

 ٦٨الفقرة 

لى أن حق النشر يشمل االعتراف الذي متنحه الدولة  ع١١يـنص قانون حقوق النشر االحتادي يف مادته      -٨٣٨
 من القانون، الذي يتمتع املؤلفون مبوجبه باحلماية        ١٣ألي مـبدع لألعمال الفنية واألدبية املشار إليها يف املادة           

 األديب،  واألوىل منها تعرَّف بأهنا احلق    . ثالالزمـة للتمتع باالمتيازات واملزايا احلصرية الشخصية واملتعلقة باملريا        
 .والثانية تعرَّف بأهنا احلق يف املرياث

 ليعطي للمبدعني لألعمال األدبية والفنية محاية ٢٠٠٣يوليه / متوز٢٣وقد ُعدل هذا القانون املشار إليه يف  -٨٣٩
  سنة إىل٧٥فقد غري صالحية التمتع باحلقوق يف املرياث طوال حياهتم وملدة           . أوسع مما كانوا يتمتعون هبا من قبل      

 . سنة بعد وفاهتم١٠٠

وفـيما يتعلق حبماية الثقافة فإن إدارة الثقافات الشعبية واألصلية استهلت عن طريق احملاضرات وحلقات                -٨٤٠
وبالتوازي مع هذا فإهنا تقدم . العمـل دراسـة للقوانني ذات الصلة وآليات التوجيه داخل برامج عملها املختلفة       

 . املبدعني والكتاب والباحثني بشأن كيفية احلصول على شهادة حق النشرإرشادات أساسية موجَّهة أساساً إىل

، "حق النشر، أحد األصول االستراتيجية للمستقبل"وينـبغي اسـترعاء االهتمام إىل احللقة الدراسية عن     -٨٤١
 .ة الفكرية باملتحف الوطين لألنثروبولوجيا، واليت شاركت فيها املنظمة العاملية للملكي٢٠٠٣املعقودة يف عام 

ويف جمال ثقافة السكان األصليني فإن القضية األساسية هي أنه من حيث احلقوق، كقاعدة عامة مل ختصص  -٨٤٢
وعلى . أي مـوارد لتنفيذ برامج حمددة تشمل املعلومات عن القوانني القائمة وبرامج اإلرشاد للدفاع عن احلقوق        

يوجد حالياً عدد كبري من التصميمات انتحلت من أجل الربح،          سبيل املثال ففي جمال اإلبداع يف الفنون واحلرف         
 .وأساساً من جانب أصحاب مشاريع صينيني

وفـيما يتعلق باحلق يف احلماية للمصاحل األدبية واملادية املنبثقة عن أي عمل علمي، فقد أعدت املكسيك                  -٨٤٣
لمي والتكنولوجي، عن طريق املؤسسة املكسيكية      إطاراً مؤسسياً معقداً يعزز محاية امللكية الفكرية على التقدم الع         

 .للملكية الصناعية

وهـذه املؤسسـة هيئة ال مركزية تابعة للحكومة االحتادية حتمي امللكية الصناعية قانوناً عن طريق منح                  -٨٤٤
ز ونشر  الرباءات وتسجيل العالمات التجارية وغري ذلك من اجلوانب القانونية ومعاجلة املخالفات التجارية وتعزي            
ومن مث . الـنظام وتوفـري اإلرشادات واملشورة لألفراد بغية تعزيز التنمية التكنولوجية والتجارية والصناعية للبلد           

 .فاملؤسسة هي اهليئة املسؤولة عن التحقق من االمتثال لقانون امللكية الصناعية وغريه من القواعد الوطنية والدولية
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 )أ(٦٩الفقرة 

ت دستورية ولكن توجد أحكام إعالنية متثِّل الصك القانوين األعلى املوجود حالياً            مل تدخـل أي تعديال     -٨٤٥
 وهي تشكل أداة نافعة يف ختطيط ووضع        اجلريدة الرمسية لالحتاد  حلمايـة الـتراث الـثقايف وهي اليت نشرت يف           

 ٢٧قع أثرية تارخيية و حكماً من هذا القبيل بالنسبة إىل موا١٥وهناك . السياسات حلكومات الواليات والبلديات
 .حكماً يف مواقع أثرية قدمية

 ٢٠٠٦-٢٠٠١كذلك استهل اجمللس الوطين للثقافة والفنون كوناكولتا، يف إطار برنامج الثقافة الوطين              -٨٤٦
 :، يهدف أساساً إىل ما يلي"اءحنو بلد من القرَّ"ومن خالل إدارة املطبوعات، برناجماً بعنوان 

 عنصريني أساسيني يف التعليم العام للسكان وزيادة الفرص الثقافية وتكوين           جعل القراءة والكتاب   �
 وعي نقدي؛

اسـتنباط وتنفـيذ بـرامج واستراتيجيات لتدريب القراء، باالشتراك مع اهليئات العامة األخرى               �
 ورابطات اجملتمع املدين؛

 .دعم املؤلفني املكسيكيني املعاصرين يف الداخل واخلارج �

 :ق تلك الغاية ُيعد الربنامج االستراتيجيات التاليةولتحقي -٨٤٧

  يف اإلذاعة والتليفزيون ميكن فيها قراءة النصوص اليت يرجح أن جتتذب اهتمام اجلمهور؛"لقطات" �

  إذاعية وتليفزيونية تدعو اجلمهور إىل استخدام الكتب واملكتبات ودور الكتب؛"لقطات" �

ة واسعة االنتشار زهيدة الثمن مع شركات خاصة كبرية         النشـر املشـترك جملموعات كتب جديد       �
وصغرية ومتوسطة عن شىت املواضيع الفنية والثقافية اليت تستهدف القرَّاء من خمتلف الفئات العمرية 

 وال سيما األطفال والشباب؛

إنشـاء فـرق تدريب يف الواليات تكون ضمن شبكة وطنية تشمل مهارات عالية اجلودة للغاية                 �
ا الربنامج الوطين لقاعات القراءة، حبيث تزيد عدد غرف القراءة املوجودة وجتعل تنظيمها             ويرعاه

 وحمتوياهتا متمشيةً مع االحتياجات احمللية؛

جتهيز غرف للقراءة باالشتراك مع إدارة الروابط اجلامعية، يف مؤسسات التعليم العايل، ومع إدارة               �
 ألصحاب االحتياجات اخلاصة كاألطفال يف املالجئ ودور الروابط الثقافية ومشاركة اجملتمع املدين   

 األيتام وكبار السن يف البيوت والسجناء ونـزالء املستشفيات ومن إليهم؛

عقد دورات بالتنسيق مع وزارة اخلارجية ومنظمات املواطنني احمللية، عن إنشاء قاعات قراءة أخرى  �
  اخلارج؛للمجتمعات املكسيكية وذوي األصول املكسيكية يف
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تعزز صناديق الواليات اخلاصة بتعزيز القراءة بوصفها آلية لتمويل دورات التدريب وحيازة الكتب     �
 يف غرف القراءة؛

تقييم نتائج أسواق الكتاب اليت تعقد يف البلد بقصد إدخال التحسينات والتوسع يف اخلدمات العامة  �
 وحتسينها؛

 لد بغية تشجيع الكتاب الشبان ونشر أعماهلم؛استغالل إعالنات جديدة على مستوى الب �

 املشاركة يف نشر الكتب املسجلة واألقراص املدجمة؛ �

وفـيما يتعلق بالتدابري املتخذة لضمان احلفاظ على العلوم وتطويرها ونشرها مت حتديث القوانني وأعدت                -٨٤٨
 .دورات حبث خمتلفة لتعزيز األنشطة العلمية والتكنولوجية يف بلدنا

وهو حيدِّد آليات جديدة    .  أقر قانون العلم والتكنولوجيا الساري حالياً وذلك باإلمجاع        ٢٠٠٢ويف عام    -٨٤٩
 .لدعم تطوير األنشطة العلمية والتكنولوجية يف البلد

والقانون ينظِّم املنح اليت جيب على احلكومات تقدميها حلفز وتعزيز وتطوير البحوث العلمية والتكنولوجية      -٨٥٠
 :ويهدف هذا القانون إىل ما يلي.  البلدككل يف

تنظـيم املـنح الـيت جيـب على احلكومة االحتادية تقدميها حلفز وتعزيز وتطوير البحوث العلمية                 �
 والتكنولوجية ككل يف البلد؛

 حتديد األدوات اليت تستخدمها احلكومة للوفاء بالتزاماهتا بدعم البحوث العلمية والتكنولوجية؛ �

ت تنسيق األنشطة مع اإلدارات ووحدات اإلدارة العامة االحتادية واملؤسسات األخرى        إنشـاء آليا   �
الـيت تسـاعد يف وضع سياسات وبرامج للتنمية العلمية والتكنولوجية أو اليت تنفذ بنفسها تلك                

 األنشطة؛

إنشـاء هيـئات وآليات للتنسيق مع حكومات الواليات املتحدة وللربط واملشاركة من األوساط               �
لعلمية واألكادميية يف مؤسسات التعليم العايل، واجلمهور والقطاعني االجتماعي واخلاص من أجل            ا

تولـيد وصياغة سياسات لتعزيز وتطوير وتطبيق العلم والتكنولوجيا، عالوة على تدريب املهنيني             
 على العلم والتكنولوجيا؛

 ربط البحوث العلمية والتكنولوجية بالتعليم؛ �

ـ      � رق العاملة يف البحث العلمي والتكنولوجي يف مؤسسات التعليم العايل العامة           دعـم قـدرة الف
وتشـجيعها فنـتائج ذلك تتفق واملبادئ واخلطط والربامج والقواعد الداخلية الداخلة يف نظمها              

 احملددة؛
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 حتديد أسس االعتراف بالبحوث العلمية والتكنولوجية للهيئات املعاونة مثل مراكز البحوث العامة؛ �

تنظـيم اسـتخدام املوارد املتولدة ذاتياً يف تلك املراكز واملوارد اليت تقدمها أطراف ثالثة لتمويل                 �
 .البحوث التكنولوجية والتنمية

 مكرراً إىل قانون العلم والتكنولوجيا وهي تبيِّن عزم         ٩ أضيفت املادة    ٢٠٠٤أبـريل   / نيسـان  ٢٧ويف   -٨٥١
يف ) العام واخلاص(يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل ليكون كامل االستثمار  ١احلكومة االحتادية على اإلبقاء على 

 . البحوث والتنمية يف املكسيك، وهو هدف طاملا أوصت به اليونسكو ألي اقتصاد كاقتصادنا

وعـالوة عـلى هذا فقد شهد ذلك العام نفسه املوافقة على القانون العضوي بشأن اجمللس الوطين للعلم               -٨٥٢
تكنولوجيا، وهو الذي يدخل تعديالت خمتلفة على أداء اجمللس متكنه من العمل بكفاءة لبلوغ األهداف املقترحة وال

 :ولتحقيق ذلك اهلدف يقترح القانون العضوي ما يلي. للقانون اخلاص بالعلم والتكنولوجيا

أمام رئيس اجلمهورية، أن يصبح اجمللس الوطين للعلم والتكنولوجيا كياناً غري قطاعي ُيسأل مباشرة  �
 فيخرجه من سياقه السابق، الذي كان فيه مسؤوال أمام وزارة التعليم العام؛

إنشـاء جملس عام للبحوث العلمية والتنمية التكنولوجية يكون هيئة سياسة وتنسيق يرأسها رئيس               �
املدين للعلم اجلمهوريـة وتـتألف من عدة وزارات، وممثلني هلذا اجمللس وأفراد مربزين من اجملتمع              

 والتكنولوجيا يف بلدنا؛

 إنشاء وتشغيل جلنة مشتركة بني الوزارات ختتص بتكامل امليزانية االحتادية للعلم والتكنولوجيا؛ �

 يف امليزانية للمجلس الوطين للعلم والتكنولوجيا ومراكزه للبحوث العامة وعددها           ٣٨إنشاء الباب    �
  مركزاً؛٢٨

لوم والتكنولوجيا تكون هيئة مستقلة ودائمة يستشريها التنفيذيون واجمللس     إنشاء جلنة استشارية للع    �
 العام واجمللس الوطين للعلم والتكنولوجيا؛

  كياناً احتادياً هي اليت تكون بلدنا؛٣٢إنشاء املؤمتر الوطين للعلم والتكنولوجيا الذي يشترك فيه  �

 االحتادية والصناديق املشتركة وتوفر هلا      إنشـاء صناديق قطاعية تشترك فيها الوزارات واحلكومة        �
 االعتمادات من حكومات الواليات والبلديات؛

تعزيـز االسـتثمار اخلـاص يف البحوث والتنمية التكنولوجية عن طريق حوافز ضريبية لشركات           �
 يف املائة على نفقاهتا     ٣٠ائتمان ضرييب بنسبة    (األعمال اليت تقبل حتدي املشاركة يف تلك األنشطة         

 ).السنوية على البحوث والتنمية التكنولوجية
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 هو الوثيقة اليت تتضمن العناصر األساسية لتحديد ٢٠٠٦ - ٢٠٠١والربنامج اخلاص للعلم والتكنولوجيا     -٨٥٣
وهو حيدِّد األهداف االستراتيجية املرشدة     . اخلطـوط العريضة لتطوير العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف املكسيك        

 :وفة فيما يليالثالثة املوص

 أن تكون هناك سياسة حكومية للعلم والتكنولوجيا؛ -١

 أن تزيد قدرة البلد العلمية والتكنولوجية؛ -٢

 .أن تزيد منافسة أصحاب األعمال وابتكاراهتم -٣

وفضـالً عن هذا فالربامج املوضوعية املختلفة للمجلس الوطين للعلم والتكنولوجيا تسعى إىل حتسني أداء                -٨٥٤
برنامج الزمالة والدراسات   (ام املكسيكي للعلم والتكنولوجيا عن طريق تدريب املوارد البشرية عالية التأهيل            النظ

برنامج احلوافز  (وتقدمي الدعم للمنافسة الصناعية     ) برنامج متويل البحوث  (، وتطويـر الـبحوث العلمية       )العلـيا 
 ).الضريبية للبحوث والتنمية والتكنولوجيا

 )ب(٦٩الفقرة 

كما ذُكر آنفاً فإن املؤسسة الوطنية للتاريخ والسكان هي املسؤولة عن حتديد وجرد وإعداد كتالوجات                -٨٥٥
وتسـجيل املنتجات الثقافية، واملسؤول أيضاً عن نشر الكتب واالستعراضات وعقد الندوات واملوائد املستديرة              

 .ملناقشة ونشر البحوث عن هذا املوضوع

بية واألصلية تنظم من جانبها بصفة دائمة حمافل واجتماعات وندوات وحلقات عمل وإدارة الثقافات الشع -٨٥٦
وبـرامج وتعقد مسابقات وتنشر إعالنات ترمي إىل إحكام الروابط بني املبدعني والباحثني واملنظمني واجملتمعات               

 األدوات اليت حتتاجها أمام هذه احمللية والقرى واجلريان بغية استعادة وحتديث وتعزيز التنوع الثقايف للبلد، مع توفري
 . ونشر الكتب هو أحد أهم وسائل اإلعالم املستخدمة. اجلهات

حتديث التشريعات واألنشطة   : ولقـد اختذت خطوات جديرة بالذكر لضمان حفظ وتطوير ونشر العلوم           -٨٥٧
 . املختلفة من أجل النهوض بأنشطتنا العلمية والتكنولوجية

انون العلم والتكنولوجيا النافذ حالياً وذلك باإلمجاع وهو حيدِّد آليات جديدة لدعم  أُقر ق٢٠٠٢ويف عام  -٨٥٨
 .تطوير األنشطة العلمية والتكنولوجية يف البلد

ويـنظم هـذا القانون املنح الدراسية اليت ُتضطر احلكومة إىل تقدميها لكي حتفز وتعزِّز البحوث العلمية                  -٨٥٩
 :وتتمثل أهداف هذا القانون فيما يلي.  يف البلدوالتكنولوجية وتطورها بشكل كلٍي

تنظيم املنح اليت تلتزم احلكومة االحتادية بتقدميها بغية حفز وتعزيز األنشطة العلمية والتكنولوجية              �
 وتطويرها يف البلد ككل؛

 حتديد األدوات اليت تستخدمها احلكومة للوفاء بالتزامها بدعم البحوث العلمية والتكنولوجية؛ �
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إنشاء اآلليات لتنسيق األنشطة مع إدارات ووحدات اإلدارة العامة االحتادية وسائر املؤسسات اليت  �
تسـهم يف وضع السياسات والربامج للتنمية العلمية والتكنولوجية أو املؤسسات اليت جتري تلك              

 األنشطة بنفسها؛

الحتاد ولربط ومشاركة   إنشـاء اهليـئات واآلليات من أجل التنسيق مع احلكومات يف واليات ا             �
األوساط العلمية واألكادميية يف مؤسسات التعليم العايل والقطاعات العامة واالجتماعية واخلاصة           
مـن أجل ابتكار وصياغة السياسات للنهوض بالعلم والتكنولوجيا وتطبيقاهتا وتطويرها وكذلك            

 لتدريب املهنيني يف جمال العلم والتكنولوجيا؛

  العلمية والتكنولوجية والتعليم؛الربط بني البحوث �

دعم القدرات وتعزيز الفرق العاملة يف جمال البحوث العلمية والتكنولوجية يف مؤسسات التعليم              �
العام العايل، واليت تتفق نتائجها مع املبادئ واخلطط والربامج والقواعد الداخلية الواردة يف لوائحها 

 احملددة؛

 العلمية والتكنولوجية للهيئات املعاونة كمراكز البحوث العامة؛حتديد أسس االعتراف بالبحوث  �

تنظـيم اسـتخدام املوارد املتولدة ذاتياً يف تلك املراكز واملوارد املقدَّمة من جهات ثالثة لتمويل                 �
 .البحوث التكنولوجية والتنمية

د عزم احلكومة االحتادية على      مكرراً إىل القانون وهي حتدِّ     ٩ أًضيفت املادة    ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٧ويف   -٨٦٠
يف البحوث والتنمية يف    ) العام واخلاص ( يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل لتكون جمموع االستثمار           ١بلوغ نسبة   

 .املكسيك، وهو هدف أوصت به اليونسكو ألي اقتصاد كاقتصادنا

 اجمللس الوطين للعلم والتكنولوجيا، وعـالوة على هذا فقد شهد العام نفسه إقرار القانون العضوي بشأن      -٨٦١
الذي أدخل تعديالت خمتلفة على أداء هذا اجمللس لتمكينه من بلوغ األهداف املقترحة يف قانون العلم والتكنولوجيا 

ولتحقيق تلك الغاية أقر القانون العضوي بأن يكون اجمللس كياناً غري قطاعي مسؤوالً مباشرة أمام رئيس  . بكفاءة
 :مما يضعه خارج سياقه السابق عندما كان مسؤوالً أمام وزارة التعليم العام ومينحه السلطات التاليةاجلمهورية، 

إنشاء جملس عام للبحوث العلمية والتنمية التكنولوجية يكون هيئة سياسات وتنسيق ويرأسه رئيس  �
وأفراد مربزين  اجلمهورية ويتألف من عدة وزارات، وممثلني للمجلس الوطين للعلم والتكنولوجيا           

 من جمتمع بلدنا املدين التكنولوجي والعلمي؛

 إنشاء وتشغيل اللجنة املشتركة بني الوزارات واملعنية بتكامل امليزانية االحتادية للعلم والتكنولوجيا؛ �

 من امليزانية للمجلس الوطين للعلم والتكنولوجيا ومراكزه الثمانية والعشرين  ٣٨إنشـاء الـباب      �
 مة؛للبحوث العا
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إنشـاء اللجنة االستشارية للعلم والتكنولوجيا تستشريها اهليئات التنفيذية واجمللس العام وجملس             �
 إدارة هذا اجمللس؛

  كياناً احتادياً يتألف منها بلدنا؛٣٢إنشاء املؤمتر الوطين للعلم والتكنولوجيا الذي يشترك فيه  �

حلكومة االحتادية والصناديق املشتركة، بتمويل إنشاء صناديق قطاعية، مبشاركة الوزارات وهيئات ا �
 مشترك تقدمه الوالية واحلكومات البلدية؛

تعزيـز االسـتثمار اخلاص يف البحوث والتنمية التكنولوجية من خالل حوافز ضريبية ألصحاب               �
 يف املائة إعفاء ضرييب على اإلنفاق       ٣٠(األعمال الذين يقبلون حتدي املشاركة يف تلك األنشطة         

 ).سنوي على البحوث والتنمية التكنولوجيةال

 هو الوثيقة اليت تتضمن العناصر األساسية لتحديد ٢٠٠٦ - ٢٠٠١والربنامج اخلاص للعلم والتكنولوجيا،  -٨٦٢
 .اخلطوط العريضة لتطوير العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف املكسيك

لم والتكنولوجيا، فضالً عن هذا إىل حتسني أداء        وتسـعى الربامج املوضوعية املختلفة للمجلس الوطين للع        -٨٦٣
برنامج املنح  (نظـام العـلم والتكنولوجيا يف املكسيك عن طريق تدريب املوارد البشرية املؤهلة الرفيعة املستوى                

برنامج احلوافز الضريبية (ودعم التنافس الصناعي ) برنامج متويل البحوث(وتطوير البحوث العلمية ) الدراسية العليا
 ).ن أجل البحوث والتنمية التكنولوجيةم

 ) أ(٧٠الفقرة 

، كما ذُكر آنفاً إىل جعل عمل القطاع الصناعي يسهم          ٢٠٠٦ - ٢٠٠١يسعى الربنامج الوطين للثقافة،      -٨٦٤
يف التنمـية االجتماعية مع ُبعد بشري، تتأكد فيه مسائل التنوع الثقايف واالنفتاح وضمان احلصول على الفرص                 

 .خلدمات الثقافية واحترام حرية التعبري واإلبداع لتكون دائماً مكونات مركزية يف هيكل الربنامجالثقافية وا

ولقـد ظلـت الدولة املكسيكية تتصرف بوصفها الضامن اٍألساسي حلماية املمتلكات املكسيكية األثرية               -٨٦٥
 :لتايل الدستوري والقانوينوالتارخيية والفنية والكتابات القدمية، وهذا غرض أصبح لدى بلدنا اإلطار ا

يؤكد الدستور السياسي للواليات املكسيكية املتحدة أن املؤمتر العام لالحتاد لـه السلطة احلصرية    �
 .للتشريع بشأن التراث األثري والتارخيي والفين والكتابات القدمية اليت هتم الوطن

ي يعزِّز ويشجع اإلبداع والبحوث يف      القانون املنشئ للمعهد الوطين للفنون اجلميلة واآلداب، الذ        �
الفـنون اجلمـيلة يف جماالت املوسيقى والفنون الشعبية والفنون املسرحية والرقص واآلداب بكل         

 .فروعها واهلندسة املعمارية

وهذه املؤسسة هي اهليئة املسؤولة عن      . القـانون التأسيسي للمؤسسة الوطنية للسكان والتاريخ       �
الوطين األثري والتارخيي واملعماري والسكاين وحفظه ونشره، وعن        الـبحوث يف جمـال التراث       
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ووفقاً للقانون التأسيسي للمؤسسة    . تدريـب املهنـيني املسؤولني عن محاية ونشر ذلك التراث         
الوطنية للسكان والتاريخ تضطلع املؤسسة باملسؤولية عن البحوث العلمية بشأن السكان والتاريخ 

ن البلد وعلى حفظ وجتديد التراث املعماري والتارخيي والكتابات         الـيت تتركز أساساً على سكا     
القدمية؛ ومحاية وحفظ وجتديد واستعادة ذلك التراث، وتعزيز ونشر اجلوانب واألنشطة اليت تدخل 

 .يف نطاق اختصاصه

، ١٩٧٢مايو  /القانون االحتادي بشأن املعامل واملواقع األثرية والفنية والتارخيية املوجودة منذ أيار           �
ولوائحـه الـيت تنظم البحث يف التراث الثقايف ذي األمهية االجتماعية والوطنية وحفظه ومحايته               

أما . وجتديده، وهو يشمل اآلثار املعمارية والفنية والتارخيية وجممعات اآلثار اليت ختص كالً منها            
أساس املعايري املتصلة   اللوائح القانونية املخصصة حلماية التراث الثقايف يف بلدنا فقد طورت على            

وقد . بالدفاع عن املعامل واملواقع املعمارية والتارخيية، من ناحية، وباألعمال الفنية من ناحية أخرى
ولَّـدت هـذه القواعد نظام محاية ونشر لذلك التراث الثقايف مهيكالً حول أداء األجهزة عالية                

 للفنون اجلميلة واآلداب، وكالمها     املعهد الوطين للسكان والتاريخ، واملعهد الوطين     : التخصـص 
 .يعتمد على احلكومة االحتادية

وينظم قانون املكتبات العامة الوظيفة التعليمية والثقافية عن طريق إنشاء املكتبات العامة وصيانتها  �
وتنظيمها فهي أساس الشبكة الوطنية للمكتبات العامة، اليت تنسق تقنياً ومعيارياً عن طريق اجمللس 

ـ  ، من خالل إدارة املكتبات، اليت تنشئ وتوزع خمزونات         )كوناكولتا(ين للـثقافة والفنون     الوط
األعمـال الببليوغرافـية للنهوض بالقراءة وتدريب موظفي املكتبات والتشجيع على تطوير البىن             
 .األساسية للمكتبات حبيث تسهم يف وصول مجيع األشخاص إىل املعرفة على قدم املساواة وبال قيد

يـنص القـانون العام للملكية الوطنية على أن التراث الوطين يشمل املمتلكات يف جمالني العام                و �
وتشمل امللكية يف اجملال العام اآلثار املنقولة وغري املنقولة، التارخيية أو الفنية اململوكة             . واخلـاص 

 ميكن االستعاضة عنها عادة، لالحتاد واملعامل األثرية؛ وامللكية االحتادية املنقولة اليت هي بطبيعتها ال    
كالوثائق وامللفات املكتبية؛ واملخطوطات وكتب املراحل األوىل لفن الطباعة واملطبوعات والكتب 
والوثـائق والدوريـات واخلرائط واخلطط والنشرات اهلامة أو النادرة والتسجيالت وجمموعات            

واحليوانات؛ واجملموعات العلمية أو    املقـاالت؛ واألشياء اإلثنولوجية والقدمية؛ وأنواع النباتات        
التكنولوجـية؛ واألسلحة والعمالت وجمموعات طوابع الربيد؛ وأرشيفات التسجيالت الصوتية،          
واألفـالم، والصـور واألشـرطة وأي أشياء أخرى حتتوي على صور وأصوات واألشياء الفنية               

 .والتارخيية احملفوظة يف املتاحف

ادي هو التشجيع على إنتاج وتوزيع وبيع وتصوير األفالم         والغـرض مـن قـانون السينما االحت        �
وجتديدهـا وحفظها وكل ذلك بغرض دراسة وتناول املسائل املتعلقة بالتكامل والتطوير والتنمية           

 .لصناعة األفالم الوطنية
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وحيـدِّد القـانون االحتادي لإلذاعة والتليفزيون أن الوظيفة االجتماعية لإلذاعة والتليفزيون هي              �
ولتحقيق تلك الغاية، فإهنما    . ملساعدة يف تعزيز التكامل الوطين وحتسني أشكال التعايش البشري        ا

يسـعيان مـن خـالل إذاعاهتما إىل تأكيد احترام مبادئ األخالق االجتماعية وكرامة اإلنسان               
والـروابط األسـرية؛ وحتاشـي التأثريات الضارة واملقلقة على تناغم تنشئة األطفال والشباب؛              

إلسهام يف رفع املستوى الثقايف للناس واحلفاظ على اخلصائص الوطنية، وعادات البلد وتقاليده، وا
ولغات الشعوب وغرس القيم الوطنية املكسيكية؛ وتعزيز املعتقدات الدميقراطية والوحدة الوطنية           

 .والصداقة والتعاون على املستوى الدويل

وخطط عمله فإن املقر    ) كوناكولتا(الوطين للثقافة والفنون    ويف ذلـك السياق ويف إطار أهداف اجمللس          -٨٦٦
وهبذه . ٢٠٠٣ديسمرب  /الرئيسـي للمدرسـة الوطنية للحفظ والترميم وعلوم املتاحف افتتحت يف كانون األول            

 متر مربع، اكتسب أعضاء األوساط األكادميية واملدرسة الوطنية للحفظ ١٠ ٠٠٠املساحة اجلديدة اليت تزيد على 
ـ  غرف حماضرات جديدة وقاعات حللقات العمل وخمتربات جمهَّزة وقاعات         ) إنكرمي(يم وعلـوم املتاحف     والترم

 .استماع ومكتبة يف مبىن يناسب تنمية التدريس والبحوث يف جمال جتديد اآلثار

كذلـك افتتحـت درجـة ماجستري يف األنثروبولوجيا االجتماعية باملدرسة الوطنية للسكان والتاريخ،               -٨٦٧
 توهذه هي أول دورة على ذلك املستوى تقدَّم يف مشال املكسيك يف جمال علم السكان، وقد استنبط                . واهواشيه

 . املعهد الوطين للتاريخ والسكان، ومؤسسة سيساس: يف نسق يربط بني اخلربات والدعم ملؤسستني

 الفرع  ٣تحدة ينص يف مادته     وفيما يتعلق بالبحوث العلمية فإن الدستور السياسي للواليات املكسيكية امل          -٨٦٨
 .خامساً على أن تدعم الدولة البحوث العلمية والتكنولوجية

ولقـد استخدمت معايري وهنج شىت يف تشغيل النظام املكسيكي للعلم والتكنولوجيا منذ أن أنشئ اجمللس                 -٨٦٩
 أن يوضع رمسياً إطار قانوين      غري أنه كان البد أن متر ثالثة عقود قبل        . ١٩٧٠الوطين للعلم والتكنولوجيا يف عام      

يرسي أسس خط رئيسي للعمل يف احلكومة االحتادية من أجل النهوض بالبحوث العلمية والتكنولوجية وتعزيزها               
 كجزء من إطار اتفاق     ١٩٩٩مايو  /أما قانون تعزيز البحوث العلمية والتكنولوجية الذي ُسن يف أيار         . وتطويرها

ادميية املكسيكية للعلوم واجمللس الوطين للعلم والتكنولوجيا فهو جيمع آراء          بـني جملس العلوم االستشاري واألك     
خمـتلف الفـاعلني يف النظام وينشئ آليات لصون التدفق الدائم لآلراء اليت تؤكد صياغة األنشطة لتعزيز التنمية                  

 : وأبرز ستة مالمح هامة يف القانون هي. العلمية والتكنولوجية

 وم والتكنولوجيا؛الربنامج اخلاص للعل `١`

 احملفل الدائم للعلم والتكنولوجيا؛ `٢`

 صناديق اجمللس الوطين للعلم والتكنولوجيا وصناديق البحوث العلمية والتنمية التكنولوجية؛ `٣`

 النظام املتكامل للمعلومات من أجل البحوث العلمية والتكنولوجية؛ `٤`
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  وأصحاب األعمال؛السجل الوطين للمؤسسات العلمية والتكنولوجية `٥`

 .مراكز البحث العامة `٦`

وهو يتناول فيما يتناول ال مركزية      . ٢٠٠٠ - ١٩٩٥وقد صيغ برنامج العلم والتكنولوجيا خالل الفترة         -٨٧٠
 . البحوث العلمية والتكنولوجية يف البلد

لتكنولوجيا ُشكل خالل وقد ُنفذ هذا الربنامج بقدر حمدود من النجاح؛ غري أن اجمللس املتخصص للعلم وا           -٨٧١
 .تلك الفترة نتيجة لقانون النهوض ببحوث العلم والتكنولوجيا

 :قانون العلم والتكنولوجيا يرمي إىل � 

تنظـيم املنح الدراسية اليت جيب أن تقدمها احلكومة االحتادية من أجل حفز وتعزيز وتطوير العلم           -أوالًً 
 والتكنولوجيا بصفة عامة يف البلد؛

 حتديد األدوات اليت تستخدمها احلكومة للوفاء بالتزامها بدعم حبوث العلم والتكنولوجيا؛ -ثانياً 

إنشـاء اآللـيات الالزمـة لتنسيق األنشطة مع إدارات احلكومة االحتادية ووحداهتا واملؤسسات            -ثالثاً 
وم نفسها األخرى اليت تساعد يف رسم السياسات والربامج للنهوض بالعلم والتكنولوجيا أو اليت تق

 بإدارة تلك األنشطة؛

إنشاء اهليئات واآلليات للتنسيق مع حكومات الواليات االحتادية وللربط واملشاركة من األوساط             -رابعاً 
األكادميية العلمية يف املؤسسات التعليمية العالية والقطاعات العامة واالجتماعية واخلاصة من أجل        

لم والتكنولوجيا والتطور والتطبيق فيهما ومن أجل   تولـيد وصـياغة السياسات لتعزيز ونشر الع       
 تدريب املهنيني يف جمال العلم والتكنولوجيا؛

  الربط بني البحوث العلمية والتكنولوجية والتعليم؛-خامساً 

دعم القدرات وتعزيز الفرق العاملة يف البحوث العلمية والتكنولوجية يف مؤسسات التعليم العام              -سادساً
 تتفق نتائجها مع املبادئ واخلطط والربامج والقواعد الداخلية املوجودة يف اللوائح            والعـايل، اليت  

 اخلاصة بكل منها؛

حتديد أُسس االعتراف بالبحوث العلمية والتكنولوجية للهيئات املعاونة باعتبارها مراكز للبحوث            -سابعاً
 العامة؛

البحوث العلمية العامة واملوارد اليت تقدمها أطراف       تنظيم استخدام املوارد املولدة ذاتياً يف مراكز         -ثامناً 
 .ثالثة لتمويل البحوث التكنولوجية وتطويرها

 : ويرسي القانون النقاط التالية اليت تؤكد سياسة الدولة يف تكامل النظام الوطين للعلم والتكنولوجيا -٨٧٢
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ل املشاكل الوطنية األساسية ومتكينهم زيادة القدرة العلمية والتكنولوجية وتدريب الباحثني بغية ح -أوالً 
 من اإلسهام يف تنمية البلد وتعزيز مجيع جوانب رفاه السكان؛

تعزيـز تطويـر وربـط االبتكارات العلمية والتكنولوجية املتصلة بتحديث وتعزيز نوعية التعليم      -ثانياً 
سية للثقافة العامة   والتوسـع يف حـدود املعرفة ونقل العلم والتكنولوجيا إىل أحد املالمح األسا            

 للمجتمع؛

إدمـاج التنمية التكنولوجية والتجديد يف العمليات اإلنتاجية بغية زيادة إنتاجية وتنافسية اجلهاز              -ثالثاً 
 اإلنتاجي الوطين؛

تكـامل اجلهود اليت تبذهلا القطاعات املختلفة املولِّدة واملستهلكة للمعرفة العلمية والتكنولوجية،             -رابعاً 
 ز اجملاالت االستراتيجية للمعرفة من أجل تنمية البلد؛بغية حف

 تعزيـز التنمـية اإلقليمـية مـن خـالل السياسات املتكاملة لالمركزية يف األنشطة العلمية                -خامساً
 والتكنولوجية؛ 

 تعزيـز العملـيات الـيت تيسِّر حتديد أولويات تشارك احلكومة االحتادية وختصيص واالستفادة              -سادساً
 . املوارد من أجل العلم والتكنولوجياالقصوى من 

 القانون العضوي املنشئ للمجلس الوطين للعلم والتكنولوجيا � 

 مبوجب قانون املؤمتر العام     ١٩٧٠ديسمرب  /لقد أُنشئ اجمللس الوطين للعلم والتكنولوجيا يف كانون األول         -٨٧٣
ديسمرب من ذلك العام واملشروح يف املرسوم       / كانون األول  ٢٩لالحتـاد، املنشـور يف اجلريدة الرمسية لالحتاد يف          

 مواد تتعلق بتكامل أداء جملس ١٠وقد غري التعديل بشكل أساسي   . ١٩٧٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٧الصادر يف   
 .إدارة املؤسسة

وتتمثل مهمة اجمللس الوطين للعلم والتكنولوجيا يف تعزيز وتوطيد التنمية العلمية وإضفاء الطابع العصري               -٨٧٤
ـ  لى التكنولوجيا يف املكسيك من خالل املوارد البشرية رفيعة املستوى، وتعزيز وصيانة مشاريع البحث احملدَّدة               ع

 .ونشر املعلومات العلمية والتكنولوجية

وترد السياسات واإلجراءات واملعايري اليت يعزز هبا اجمللس البحوث العلمية والتنمية التكنولوجية يف الربنامج  -٨٧٥
 . ٢٠٠٦-٢٠٠٠لعلم والتكنولوجيا، الوطين ل

واهلدف هو تعزيز النظام الوطين للعلم والتكنولوجيا الذي يليب احتياجات البلد ذات األولوية وجيد احللول  -٨٧٦
 :للمشاكل واالحتياجات احملدَّدة ويرفع مستوى معيشة السكان ورفاههم ويشمل

 حتديد سياسة الدولة بشأن تلك املواضيع؛ �

 ة البلد العلمية والتكنولوجية؛زيادة قدر �
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 .رفع مستوى اجلودة والتنافسية والتجديد يف األعمال �

 ٢٠٢٥الرؤية لعام  -٨٧٧

٢٠٠٢ 

إنشـاء الربنامج اخلاص للعلم والتكنولوجيا، وهو نتاج عملية مكثَّفة للتشاور الوطين يقوم فيها               �
واحملافظون باملساعدة يف إعداد هذا العلميون وخرباء التكنولوجيا وأصحاب املشاريع واألكادمييون 

 .الصك احليوي لتنمية املكسيك العلمية والتكنولوجية

٢٠٠٦ 

سـوف تشارك املكسيك بنشاط يف توليد وحيازة ونشر املعارف على الصعيد الدويل ساعية إىل                �
 . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل على العلم والتكنولوجيا١إنفاق ما يصل إىل 

 ثقافة املكسيك العلمية والتكنولوجية قد ازدادت بقدر كبري وأصبحت البحوث التكنولوجية تكون �
 .والتنمية أكثر جناحاً

 يسـهم اسـتخدام العـلم والتكنولوجـيا يف عملـيات اإلنـتاج بشكل تدرجيي ملا فيه النمو                  �
 .االقتصادي للبلد

٢٠٢٥ 

 .حمللي اإلمجايل يف أنشطة البحث والتطوير يف املائة من الناتج ا٢سوف تستثمر املكسيك أكثر من  �

وبفضـل اجلهـود اليت يبذهلا اجلميع سيصبح اقتصاد املكسيك واحداً من أهم اقتصادات العامل                �
 .العشرة

 . بلداً هي األكثر تقدماً يف العلم والتكنولوجيا٢٠ستصبح املكسيك واحداً من بني  �

 )ب(٧٠الفقرة 

 حلقة دراسية دائمة مشلت ما      ١١يخ والسكان نشاطاً أكادميياً مكثَّفاً يف       اسـتحدث اجمللس الوطين للتار     -٨٧٨
رسم األيقونات وتكوين الكلمات وقواعد لغات السكان األصليني والتاريخ         : يتعلق بالدراسات األفرومكسيكية  

يات والدراسات اللغوي واألساطري والديانات يف التاريخ السكاين والتحليل النفسي والدراسات املشتركة بني اإلثن   
 . التارخيية والسكانية يف والية غرييرو

 واحلدود أدت إىل عقد حلقات عمل لتحليل ومناقشة العوملة          "الشيكانو"واحللقـة الدراسية الدائمة عن       -٨٧٩
 وهناك أيضاً احللقة الدراسية   . وتأثرياهتـا عـلى االقتصاد والثقافة واالجتاهات النظرية الرئيسية يف اهلجرة الدولية           
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الدائمـة عـن األطفال واملراهقني والدورة اليت متنح دبلوماً عن تاريخ العنف وهي اليت ترمي إىل مكافحة تلك                   
 الذي تناول - املرض يف جنوب شرق املكسيك -املشكلة االجتماعية والسيطرة على ظهورها؛ وأول مؤمتر صحي 
ور السابقة لألسبانية، وكذلك األحوال الصحية      مدى تأثري اآلثار السكانية واملادية على الصحة واملرض يف العص         

أما الدورة اليت متنح دبلوماً يف علوم السكان واجلنس، فعن طريق تبادل . من العصر االستعماري إىل الوقت احلاضر
اخلربات األكادميية، استكملت النهج املتبع إزاء هذه املواضيع والظواهر املهملة لسنوات طويلة واليت تعوق تفهم               

 .كما شارك باحثوها يف كثري من احملافل األكادميية الدولية. فراد واجلماعات وغريهماأل

واسـتخدمت إدارة الثقافات الشعبية واألصلية االجتماعات واحللقات الدراسية وسائر اللقاءات لتيسري             -٨٨٠
ات هذا التبادل اخلالق جلية     وتظهر مثر . تـبادل إنتاج املبدعني املختلفني للثقافة الشعبية وثقافة السكان األصليني         

 .حني يكمل أحد املؤلفني أو املبدعني مشروعاً أو عمالً ويعترف رمسياً باألعمال األخرى

 )ج(٧٠الفقرة 

يدعم اجمللس الوطين للثقافة والفنون من خالل املؤسسة الوطنية للتاريخ والسكان إنشاء أكادميية مكسيكية  -٨٨١
وهي أول مؤسسة من نوعها . ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٢يت أنشئت رمسياً يف للعلوم السكانية، وهي املؤسسة ال

 شخصاً  ٤٢وتتألف األكادميية من    . يف أمريكا الالتينية ويرأسها الدكتور بياتريز باربا أهواتزين، الباحث باملعهد         
سكان وجامعة املكسيك   مـربزين يف ميدان علوم السكان الوطنية والدولية وتدعمها املؤسسة الوطنية للتاريخ وال            

الوطنية املستقلة واألكادميية املكسيكية للعلوم واألكادميية األسبانو أمريكية للعلوم والفنون واآلداب، واألكادميية            
ومن بني وظائفها تعزيز ونشر العلوم السكانية يف املكسيك واإلعالن عن التقدم الذي حيرزه              . املكسيكية للتاريخ 

 . اخلارجالباحثون املكسيكيون يف

وقد أقامت إدارة الثقافات الشعبية واألصلية عدداً من الصناديق ملساعدة املبدعني، ومن بينها برنامج دعم       -٨٨٢
كما أهنا تقدِّم اإلرشادات القانونية واملشورة العامة       . الثقافات البلدية واجملتمعية، والربنامج الوطين للفنون الشعبية      

 .اآلداب والفنون واحلرف واملسرح واملوسيقى وما إىل ذلك: يف عدة ميادينبشأن تكوين الرابطات الثقافية 

ويـأذن املعهـد الوطين حلقوق النشر، من جانبه بتشكيل وتشغيل مجعيات تدار مجاعياً وتشكِّل حلماية                 -٨٨٣
لتام مع املؤلفـني الوطنـيني واألجانب ومحلة احلقوق املتصلة بذلك مع ضمان أن تعمل هذه اجلمعيات بالتوافق ا          

 مجعية تدار مجاعياً بشأن حقوق النشر ١٢وهناك حالياً . نصوص القانون االحتادي حلقوق النشر ولوائحه التنفيذية
 . وما يتصل هبا من حقوق

 يف ترسيخ قدرات البحث العلمي      ٢٠٠٦-٢٠٠١وقـد أفـلح الـربنامج اخلاص للعلم والتكنولوجيا،           -٨٨٤
وفري تدريب متخصص للمعلمني والباحثني من الرجال والنساء يف اجملاالت والتكنولوجي والتوسع فيها عن طريق ت   

ووضع يف الوقت نفسه نظام مؤسسي يربط بني خمتلف مراكز البحوث العاملة يف اإلدارات    . العلمية والتكنولوجية 
كز البحوث يف   والكـيانات التابعة لإلدارة العامة االحتادية، واجلامعات احلكومية ومؤسسات التعليم العايل ومرا           

 .خمتلف اجلامعات والشركات اخلاصة
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وعلى الرغم من استحداث هذه املؤسسات فإن سرعة التقدُّم العلمي والتكنولوجي على املستوى العاملي               -٨٨٥
أوجدت حاجة إىل إنشاء قواعد يف بلدنا أكثر حتديداً وعصرنة من أجل تعزيز تطوير البحوث العلمية والتكنولوجية 

وليست حدود املعرفة العلمية والتطور التكنولوجي دينامية فحسب بل . يد من املوارد لتلك األنشطة وختصيص املز 
 .ويزداد فيها التخصص والتنوع

واهلدف . والربنامج اخلاص للتكنولوجيا والعلوم هو أداة احلكومة االحتادية األساسية للتخطيط يف هذا اجملال -٨٨٦
وقد أنشئ  . ود الوطنية الرامية إىل تعزيز األنشطة العلمية والتكنولوجية يف البلد         منه هو التكامل والتنسيق بني اجله     

 يف املائة من الناتج احمللي ١الربنامج هبدف ضمان وصول االستثمار الوطين يف البحوث التجريبية والتنمية إىل نسبة 
ائة من ذلك املبلغ ويستثمر القطاع  يف امل٦٠، على أساس أن احلكومة االحتادية تستثمر ٢٠٠٦اإلمجايل حبلول عام 

 يف املائة، فإن هذا ٥وبافتراض أن املعدل املتوسط السنوي للنمو يف الناتج احمللي اإلمجايل هو .  يف املائة٤٠اخلاص 
 . يف املائة من معدل النمو املتوسط السنوي لالستثمار يف البحوث والتنمية التكنولوجية٢٢اهلدف ميثل نسبة 

رح الربنامج استراتيجيات وخطوط عمل وبرامج قطاعية للعلم والتكنولوجيا تعوض اإلجناز           كذلـك يقت   -٨٨٧
ومثة مؤشرات  . الكفء يف هدف لإلنفاق وللتدريب عايل اجلودة للباحثني يف الدارسات العليا للعلم والتكنولوجيا            

 .٢٠٠٦-٢٠٠١أيضاً ملراجعة التقُّدم احملرز والتنفيذ يف الربنامج خالل الفترة 

وعلى الرغم من التشديد على هدف زيادة االستثمار يف األنشطة العلمية والتكنولوجية فإن الربنامج حيدث  -٨٨٨
 .تغيرياً هيكلياً حامساً يف كفاءة وفعالية استخدام املوارد

إلنتاجي وال ميكن إجناز هذه املهمة إال من خالل اجلهود املتضافرة من اجملتمع والقطاع األكادميي والقطاع ا -٨٨٩
فهذه اجلهات الفاعلة الرئيسية جيب أن تقتنع بالعائدات االجتماعية . وحكومـات الواليـات واحلكومة االحتادية   

 جيب أن حتدث املكسيك زيادة كبرية يف ٢٠٠٦وحبلول عام . واخلاصة العالية من االستثمار يف العلم والتكنولوجيا
وال ميكن بغري .  فضالً عن استثمارها يف البىن التحتية واملخترباتموظفيها املكرسني للبحوث والتنمية التكنولوجية،

  الذي يطالب بالتنافسية واالنفتاح واملساعي العلمية      "االقتصاد اجلديد "ذلـك توقـع الـنجاح فـيما يسـمي           
 .والتكنولوجية اجلادة

حتادية يف االستثمار مبزيد    ويساعد الربنامج اخلاص للعلم والتكنولوجيا إدارات وكيانات اإلدارة العامة اال          -٨٩٠
كما ميثل هذا الربنامج    . من الكفاءة والفعالية يف العلم والتكنولوجيا، وتاليف االزدواجية واالستفادة من التآُزرات          

جهود القطاعات اإلنتاجية والعامة من أجل إدماج التنمية التكنولوجية يف العمليات اإلنتاجية للشركات الوطنية              
وينعكس التعاون بني احلكومة    . البشرية اليت تتزايد احلاجة إليها للجهاز اإلنتاجي والتعليمي       ويف تدريـب املوارد     

 .االحتادية وحكومات الواليات، يف اإلجراءات املشتركة اليت تصمم ملواجهة االحتياجات وتلبيتها

 الصعوبات 

 :يستدعي تنفيذ هذه األهداف ما يلي -٨٩١
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اديق القطاعية واملشتركة واملؤسسية من أجل دفع عجلة االستثمار أن توفر احلكومات املوارد للصن -١
 .االحتادي يف البحوث التجريبية والتنمية

أن يزيد القطاع اإلنتاجي اخلاص استثماراته يف البحوث التجريبية والتنمية إىل معدل سنوي يصل               -٢
املائة على األقل من عائداهتا  يف ١ يف املائة، مما يعين أن على الشركات الرئيسية أن تستثمر ٣٣إىل 

 .يف تلك األنشطة

ويلزم توفري املزيد من املوارد إذا أريد أن تليب احتياجات الدعم للمنظمات واملؤسسات العاملة يف البحوث  -٨٩٢
 .بالصورة الواجبة

 )أ(٧١الفقرة 

لدان اليت لديها برامج للتعاون  بنشاط يف االجتماعات الثنائية مع الب-شارك اجمللس الوطين للثقافة والفنون  -٨٩٣
كذلك ميثَّل اجمللس الوطين يف احملافل املتعددة األطراف واإلقليمية الدولية، . الثقايف، اليت تستقى منها أنشطة التعاون

فيمثل أمامها موقف بلدنا يف أمور من بينها املواضيع الرئيسية للتنوع الثقايف ومحاية وحفظ التراث الثقايف امللموس 
 . امللموسوغري

 من  ٨٩ يف املادة    ١٩٩٨وظـل الـتعاون الـدويل أداة يف السياسة اخلارجية املكسيكية، وأُدرج يف عام                -٨٩٤
ويف . ويعترب هذا التعاون الدويل أداة أساسية لتعزيز التضامن الدويل وأداة مكملة للجهود اإلمنائية الوطنية. دستورنا

 صكاً للتعاون بني الوكاالت بشأن اآلثار والسكان        ١٣٠والفنون قرابة   ذلـك السياق وقَّع اجمللس الوطين للثقافة        
 .والتراث الثقايف ومواقع الفنون واإلذاعة والتليفزيون والسينما، مع عدة بلدان خمتلفة

 :واشترك اجمللس الوطين للثقافة والفنون فيما يلي -٨٩٥

كسيك والواليات واملتحدة املعقودة    بصدد االجتماع اخلامس عشر للجنة الثنائية املشتركة بني امل         �
، فقد وقِّع اتفاق تعاون بني املؤسسة       ١٩٩٨يونيه  / حزيران ١١ و ١٠يف واشـنطن العاصـمة يف       

الوطنية للتاريخ والسكان وإدارة املتنـزهات الوطنية بالواليات املتحدة بقصد تبادل املتخصصني           
 . وعقد اللقاءات الثقافية

رمي إىل إنشاء صندوق ائتماين بني حكومة والية سان لويس           وقِّـع اتفـاق ي     ٢٠٠١ويف عـام     �
بوتوسي، باناميكس للنهوض بالثقافة، واجمللس الوطين للثقافة والفنون، من خالل املؤسسة الوطنية 

 .للتاريخ والسكان، لتنمية البحوث بشأن املوقع األثري تامتوك

 من ٢٠٠١اية الكنيسة، وقَّع اتفاق يف عام للوقاية من سرقة السلع املنقولة اململوكة لالحتاد يف رع      �
حكومة والية تالكسكاال، وأبرشيتها، واملعهد الوطين للتاريخ والسكان، لتنفيذ أنشطة مشتركة           

 .ملكافحة تلك األنشطة اإلجرامية
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 اتفاق تعاون مع حكومة والية تالكسكاال، وهو أول اتفاق احتادي من ٢٠٠٢كذلك وقَّع يف عام  �
مل استراتيجيات لتسجيل وإعداد كتالوجات املمتلكات املنقولة املوجودة يف         وهـو يش  . نوعـه 

األماكن الدينية، وكذلك األنشطة املشتركة ملنع نقل وإتالف وسرقة ذلك التراث أو االجتار غري              
 .املشروع به

ن  مع والية بوببال وإدارة آثار بوببال لضما       ٢٠٠١ويف السـياق نفسه وقَّع اتفاق تعاون يف عام           �
محايـة الفـنون الدينية عن طريق تدريب السلطات الدينية وموظفي حكومة الوالية على جرد               

 .املمتلكات املنقولة ووضع كتالوجاهتا يف املعابد والكنائس

وقـد وجـد اجمللس الوطين حلقوق النشر، من جانبه أنه مقر استراتيجي يف الساحة الدولية لتمثيل آراء                   -٨٩٦
ملكسيكيني عن طريق املشاركة يف صياغة السياسات املكسيكية وعرض موقف املكسيك        ومصاحل أوساط الكتاب ا   

 :يف احملافل الدولية واملنظمات الدولية، ومن ذلك

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية؛ �

 منطقة التجارة احلرة لألمريكتني؛ �

 .منتدى التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ �

ؤسسة بنشاط يف التفاوض على معاهدات التجارة احلرة املختلفة اليت تشمل باباً عن             كذلـك شاركت امل    -٨٩٧
 .امللكية الصناعية

 إىل جمموعة من اإلجراءات املستقاة من تدفقات التبادل الناجتة بني "الدويلالـتعاون  "ويشـري مصـطلح     -٨٩٨
ن التنمية االقتصادية والرفاه االجتماعي، أو من سعياً إىل حتقيق منافع مشاركة يف ميادي ،اجلمعيات الوطنية املتفردة

أنشـطة التدفق اليت تنفذها املنظمات الدولية التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واحلكومية الدولية   
د املالية  والتعاون الدويل هبذا التفسري هو تعبئة املوار      . وغري احلكومية تأييداً للمصاحل الدولية احملددة بشكل خاص       
 .والبشرية التقنية والتكنولوجية من أجل تعزيز التنمية الدولية

: ومن املمكن يف الوقت الراهن التمييز بني امليادين املختلفة اليت حيدث فيها التعاون الدويل من أجل التنمية -٨٩٩
ومن املهم هنا بشكل    . والتجارةفهي تشمل العلم والتقنيات والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والنقل والطاقة واملال           

خـاص تعزيـز التعاون التقين والعلمي الذي يسهم يف إدماج البلد يف العملية الدولية الدينامية اليت تتميز بالتقدم           
 .املذهل يف املعارف العلمية والتغيُّر التكنولوجي وما يترتب على ذلك من حتول يف تكنولوجيات اإلنتاج

 والعلمي تدفق املوارد واملعارف واخلربات والتكنولوجيات والتجارب مبا ييسر الربط ويشمل التعاون التقين -٩٠٠
بني القدرات الوطنية والقدرات الدولية يف أكثر اجملاالت تنوعاً؛ فهو جيمع بني آليات تنمية وتوسيع حدود املعارف 

 .العلمية وييسر التطوير املشترك للمنتجات التكنولوجية
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ملكسيك، فالتعاون الدويل هو أداة أساسية لتنفيذ سياستها اخلارجية وآلية عمل جتري من             وبالنسـبة إىل ا    -٩٠١
خالهلـا تبادالت البلد مع بقية أرجاء العامل اليت ال مناص أمامها من تعزيز التنمية االجتماعية وتطويرها وزيادهتا                  

 قد جتسد على أنه أحد املبادئ لوضع        وتتضح حقيقة هذا التأكيد يف أن التعاون الدويل       . وتعزيـزها ودفعها قُدماً   
، الفرع عاشراً من الدستور السياسي للواليات املكسيكية املتحدة، يتعني على اإلدارات    ٨٩املعايري، ووفقاً للمادة    

 . التنفيذية أن تتقيد هبا يف تصرفاهتا يف سياستها اخلارجية

لمية هو اإلسهام يف تعزيز القدرات الوطنية عن واهلدف من التعاون التقين الدويل للمكسيك وسياستها الع       -٩٠٢
 . طريق تنفيذ مشاريع تعزز التنمية االجتماعية الشاملة واملستدامة وتعزيز التنمية املتوازنة للعالقات اخلارجية

وتتوىل إدارة التعاون التقين والعلمي اليت هي جزء من وحدة العالقات االقتصادية والتعاون الدويل، تنسيق  -٩٠٣
ـ  اركة املكسـيك يف شىت الفروع التقنية والعلمية والتكنولوجية للتعاون مع البلدان الصناعية والبلدان نصف             مش

 .املتقدمة والبلدان النامية، وكذلك مع املنظمات املتعددة األطراف واحملافل الدولية

ل تبادل اخلربات   وتسـتند اسـتراتيجية املكسـيك للتعاون الدويل إىل واقع أن البلدان تستفيد من خال               -٩٠٤
 .والقدرات واملوارد البشرية، فائدة متبادلة وحتسن روابطها وتقلل تكاليف تنفيذ املشاريع الشاملة للتنمية البشرية

ولـدى هـذه اإلدارة أربعـة جمـاالت للتعاون التقين والعلمي والتكنولوجي الثنائي واإلقليمي واملتعدد           -٩٠٥
 :مي والتكنولوجي على النحو التايلويتم التعاون التقين والعل. األطراف

الـتعاون الـذي تـتلقاه املكسيك من البلدان الصناعية ويكون على شكل مشاركة مشتركة،                -ألف 
وتنفَّذ مشاريع التعاون بصفة أساسية يف القطاعات ذات . ومشاركة يف التمويل واالستدامة الذاتية

 أنشطة التعاون إىل تعزيز املشاركة االجتماعية وترمي. األولويـة احملددة يف اخلطة الوطنية اإلمنائية  
وإدراج التقنـيات وحماكاة التكنولوجيا املشتركة بني القطاعات واإلسهام يف التنمية االجتماعية            

 .ألضعف األقاليم والفئات

كذلـك تسـعى هذه اإلدارة إىل تعزيز املشاركة املشتركة لشىت املؤسسات االحتادية ومؤسسات       -باء 
املؤسسات األكادميية والسلطات ومراكز التنمية التكنولوجية والقطاع اخلاص لتعزيز    الواليـات و  

 . زيادة مشاركة املرأة يف اجملتمع املدين

وتـنفِّذ مؤسسـات مكسيكية كثرية أنشطة للتعاون التقين والعلمي والتكنولوجي ومشاريع مع              -جيم 
لنوع من املشاريع تكمل القدرات اهليكلية      ومعايري ذلك ا  . البلدان نصف املتقدمة والبلدان النامية    

 .واملالءمة واألمهية والصالحية والتمويل املشترك املفيد على حنو متبادل

وتعـزز املكسـيك وتنفِّذ برامج التعاون مع بلدان أقل تقدماً نسبياً، وخاصة مع بلدان أمريكا                 -دال 
الوطنية والقدرات وإجياد احللول    الوسـطى ومنطقة الكارييب لتمكينها من االستفادة من اخلربات          

 .للمشاكل اإلمنائية
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ويف جمـال الـتعاون املتعدد األطراف يتم أيضاً دفع التعاون مع مؤسسات منظومة األمم املتحدة                -هاء 
وسـائر املـنظمات اإلقليمـية واحملافل الدولية من حيث املشاركة املشتركة والتمويل املشترك              

فائدة وحدات وهيئات   : ملنفَّذة يف إطار هذا العنوان غرض مزدوج      ولألنشطة ا . واالستدامة الذاتية 
 .القطاع العام واخلاص الوطنية، وتبادل الفوائد املتعدد األطراف

فهي تشمل  : ومن املمكن حالياً التمييز بني خمتلف اجملاالت اليت ينتج فيها التعاون الدويل من أجل التنمية               -٩٠٦
ومن األمور ذات األولوية اخلاصة . لتعليم والثقافة والنقل والطاقة واملال والتجارة    العلم والتقنيات والتكنولوجيا وا   

يف هذا اجملال التعاون التقين والعلمي الذي يسهم يف إدماج البلد يف ديناميات العملية الدولية املتسمة بالتقدم املذهل 
 .كنولوجيات اإلنتاجيف املعارف العلمية والتغيري التكنولوجي وما يتبع ذلك من حتول يف ت

ويـنطوي التعاون التقين والعلمي على تدفق املوارد واملعرفة والدراية والتكنولوجيات واخلربة، وهو تدفق جيعل                -٩٠٧
مـن املمكـن ربط القدرات الوطنية بالقدرات الدولية يف أكثر اجملاالت تنوعاً؛ وجيمع آليات لصياغة وتوسيع حدود                  

 .املعرفة العلمية

فـاق احلكومـي بشأن التعاون العلمي والتكنولوجي هو الصك القانوين األساسي للتفاوض على برامج               واالت -٩٠٨
 . اتفاقاً سارياً للتعاون٨٣ويوجد يف املكسيك . التعاون وتنفيذها

 :ويعتنق بلدنا النهج التالية يف أنشطته التعاونية من أجل زيادة كفاءة استعمال املوارد ألغراض التعاون الدويل -٩٠٩

 .ميثل التعاون دعماً تكميالً للجهد الوطين وجيب جتنب خلق نقاط اعتماد على اآلخرين. التكامل �

يقوم املربر للتعاون إذا أمكن يف مرحلة الحقة استمرار ما بدأً من العمليات             . االسـتدامة الذاتية   �
 .اإلمنائية مبوارد العملية ذاهتا

 بصورة مشتركة باملوارد املالية املطلوبة لتطوير املشروع        جيب أن يسهم الطرفني   . التمويل املشترك  �
 .وهذه املخططات ليست خمططات للمساعدة

 .النهج املتبعة إزاء التعاون �

 تستقبل املكسيك التعاون التقين من البلدان الصناعية واملنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع وطنية             التلقِّييف جانب    -٩١٠
 .دماج أحدث التكنولوجيات وتعزيز التنمية االجتماعية ألكثر املناطق واجملموعات ضعفاًلتعزيز القدرات احمللية وإ

 تقـوم احلكومة املكسيكية بالعديد من الربامج الثنائية واإلقليمية لصاحل أقل البلدان منواً        اإلمـداد ويف جانـب     -٩١١
 : مشتركةوخاصة يف أمريكا الوسطى ومنطقة الكارييب اليت توجد فيها جماالت اهتمام

يف هذه احلالة يتم القيام مبشاريع التعاون مع النظراء يف البلدان النامية اليت نشترك . التعاون األفقي �
ويتم تشجيع  . معهـا يف املشاكل واالهتمامات، وخاصة يف أمريكا اجلنوبية وجانب شرق آسيا           
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  مبادرات تدريب تنفـيذ املشـاريع يف قطاعـات األولويـة وتقدمي التعاون التكنولوجي وتعزيز            
 .املوارد البشرية

الطرف األول هو البلد    : هذا النوع من التعاون يعمل مبشاركة ثالثة أطراف       . الـتعاون الثالثي   �
الطالب؛ والطرف الثاين هو الذي يوفر معظم املوارد املالية؛ واملكسيك، اليت يفضل أن تقدم املعرفة 

وجتري برامج من هذا . خالل خمططات التدريبواخلربة من خالل األخصائيني املكسيكيني أو من    
 .النوع وأكثرها مع حكومة اليابان

 :ويتم عادة توفري التعاون الدويل من خالل الطرائق التالية -٩١٢

 تبادل اخلرباء؛ �

 الزيارات القصرية والدورات الدراسية التقنية؛ �

 تبادل املعلومات والوثائق واملواد؛ �

 دراسات اجلدوى؛دراسات ما قبل اجلدوى و �

 بعثات التنقيب والتشخيص؛ �

 االجتماعات واحللقات الدراسية وورش العمل؛ �

 تدريب املوارد البشرية؛ �

 ؛)كميات صغرية(تقدمي املعدات واملواد لتنفيذ املشاريع  �

 .البحث العلمي �

 مشروعاً  ٨٣عت حكومة املكسيك    وفيما يتصل هبذه الُنهج ومن خالل الطرائق املذكورة يف الفقرة السابقة وقَّ            -٩١٣
 .للتعاون التقين والعلمي وميكِّنها ذلك من تنسيق عالقتها مع البلدان واملنظمات الدولية

  نشاطاً ٦٣٥ نشاطاً أو مشروعاً منفرداً منها       ٢ ٢٩٤وهـذه االتفاقـات الـثالثة والثمانني تغطي ما جمموعه            -٩١٤
 .٢٠٠٤ يف عام ٢٥٩ بينما مت استكمال ٧٣٢يف ومن هذا اجملموع جيري العمل .  مشروعا١ً ٦٥٩و
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  اتفاقات التعاون حسب املناطق-١
 )٢٠٠٤أكتوبر /حىت تشرين األول(

 أفريقيا والشرق األوسط ٦
  احمليط اهلادئ-آسيا  ٨
 أمريكا الوسطى ومنطقة الكارييب ٣١
 أوروبا الشرقية والوسطى ١٠
 البلدان الصناعية ١٤
 املنظمات الدولية ٤
 أمريكا اجلنوبية ١٠
 اجملموع  ٨٣

   مشاريع التعاون حسب احلالة والسياق-٢
 )٢٠٠٤أكتوبر /حىت تشرين األول(

 املشاريع
 مشروع أوَّيل ٣٧٧
 مشاريع معتمدة ١٦٩
 التنفيذ ٦٢١
 مشاريع مستكملة ٢٥٩
 مشاريع ملغاة ٢٣٣
 اجملموع  ١ ٦٥٩

 أنشطة منفردة
 مشاريع أوَّلية ١٣٧
  معتمدةمشاريع ٩٢

 التنفيذ ١١١
 مشاريع مستكملة ١٦٦
 مشاريع ملغاة ١٢٩
 اجملموع  ٦٣٥

 مشاريع أو أنشطة منفردة
 مشاريع أوَّلية ٥١٤
 مشاريع معتمدة ٢٦١
 التنفيذ ٧٣٢
 مشاريع مستكملة ٤٢٥
 مشاريع ملغاة ٣٦٢
 اجملموع  ٢ ٢٩٤

 مشاريع وأنشطة منفردة حسب السياق 
 ثنائية ٥٠٨
 عددة األطرافمت ١٣٣
 إقليمية ٨٤
 ثالثية ٧

 اجملموع  ٧٣٢
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 املنتدى/املنظمة/  مشاريع التعاون املنفذة حسب البلد-٣
 )٢٠٠٤أكتوبر /حىت تشرين األول(

 أوروبا
 االحتاد األورويب ٢٣

 فنلندا ١

 فرنسا ١٦

 أملانيا ٤١

 بريطانيا العظمى ١

 إيطاليا  ٢٤

 الربتغال ٢

 أسبانيا ١٥

 سويدال صفر

 اجملموع الفرعي  ١٢٣

 أوروبا الوسطى والشرقية
 اجلمهورية التشيكية ٣

 هنغاريا ٧

 بولندا ٣

 االحتاد الروسي ٣

 اجملموع الفرعي  ١٦

  احمليط اهلادئ-آسيا 
 أستراليا ١

 الصني ١

 اهلند  ٥

 اليابان ٤٤

 كوريا ٣

 نيوزيلندا ١

 اجملموع الفرعي  ٥٥

 أمريكا الشمالية
 كندا  ١٠

 املكسيك ١

 الواليات املتحدة األمريكية ٢٨

 اجملموع الفرعي  ٣٩

 أفريقيا والشرق األوسط
 إيران ١

 إسرائيل ١

 اجملموع الفرعي  ٢
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 املنظمات واحملافل الدولية
 شبكة التعاون الثقايف بني أوروبا وأمريكا الالتينية والكارييب  ١٥

 م والتكنولوجيااملركز اإلقليمي لدراسات العل ٣

 منظمة األغذية والزراعة ١٤

 )G-3(جمموعة الثالثة  ٦
 مرفق البيئة العاملية ٨

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢٦

 القمة األيبريية األمريكية  ٢٠

 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ٢

 معهد أمريكا الالتينية لالتصاالت التربوية ٢

 الحة البحريةاملنظمة الدولية للم ١

 منظمة الدول األمريكية ٨

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ٤٣

 صندوق األمم املتحدة لألنشطة السكانية ٦

 مؤسسة األمم املتحدة للطفولة ١٤

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ٤

 منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العاملية ١١

 ية لألرصاد اجلويةاملنظمة العامل ١

 منظمة التجارة العاملية ١

 اجملموع الفرعي  ١٨٥

 املنتدى/املنظمة/  مشاريع التعاون املنفَّذة حسب البلد-٤
 )٢٠٠٤أكتوبر /حىت تشرين األول(

 أمريكا اجلنوبية
 اجمللس اإلقليمي لألمريكتني ٧

 بليز ٩

 كوستاريكا ٣٥

 CA3 صفر

١ CA8 

١٩ CA7 

 السلفادور ١٧

 غواتيماال ٢٥

 هندوراس ٢٢

 نيكاراغوا ٣٩

 بنما ١٧

 اجملموع الفرعي  ١٩١
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 الكارييب 
 جزر البهاما ٢

 الكارييب اإلقليمي صفر
 اجلماعة الكاريبية ٤
 كوبا ٦٦
 اجلمهورية الدومينيكية ٥

 هاييت صفر
 جامايكا ١٦
 ترينيداد وتوباغو صفر
 اجملموع الفرعي   ٩٣

 ةأمريكا اجلنوبي
 األرجنتني ٢

 بوليفيا صفر
 الربازيل ٣
 شيلي ٢
 كولومبيا ٢
 باراغواي ٤
 بريو ١٢
 أوروغواي ٢
 فنـزويال ١

 غري حمددة صفر
 اجملموع الفرعي  ٢٨

 اجملموع   ٧٣٢

   مشاريع التعاون املنفَّذة حسب القطاعات-٥
 )٢٠٠٤أكتوبر /حىت تشرين األول(

 القطاعات
 ةالتنمية اإلداري ١٣
 الزراعة  ٥٢
 االتصاالت ٤
 الثقافة والفنون ٥٠
 الوقاية من الكوارث واإلغاثة يف حاالت الكوارث ١٢
 السياسة احمللية ١٤
 التعليم ١٤٦
 الطاقة ٣٥
 البيئة ٧٣
 املالية واخلزانة ١
 مصائد األمساك ١٩
 السياسة اخلارجية  ٨
 الصحة ٦٥
 الصناعة ٢٠
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 العمل ٤
 يوانيةالثروة احل ١٠
 التعدين ١
 املوارد الطبيعية ٢١
 العلوم ٧٥
 التنمية االجتماعية ٥٣
 اخلدمات االجتماعية ٢
 اإلحصاءات واجلغرافيا واملعلوماتية ٩
 التكنولوجيا ٣٢
 السياحة ١
 التجارة ٤
 النقل ٧
 غري حمدد ١

 اجملموع  ٧٣٢

 )ب(٧١الفقرة 

ولوجيا اتفاقات تعاون ثنائية مع الوكاالت احلكومية واملراكز البحثية واإلمنائية وقَّـع اجمللس الوطين للعلم والتكن     -٩١٥
 يف كـثري مـن الـبلدان ويواصـل متابعة استراتيجية تفاوضية دائمة لتوسيع وتنويع االتفاقات القائمة واجملاالت اليت                  

 .تشملها واملؤسسات

ية التنمية العلمية والتكنولوجية وتساهم فيها بتمويل       ويف جمـال التنمـية املتكاملة تعزز منظمة الدول األمريك          -٩١٦
مشاريع األحباث واالبتكار التكنولوجي مع التركيز على تدريب املوارد البشرية وتعزيز البنية التحتية املادية للمؤسسات               

 .وتقوية الروابط وتبادل املوارد البشرية املتخصصة

هو برنامج  ) CYTED(لتكنولوجيا ألغراض التنمية    والربنامج األيبريي األمريكي لتسخري العلم وا      �
 من خالل اتفاق إطاري مشترك بني       ١٩٨٤أيـبريي أمـريكي مـتعدد األطراف أنشئ يف عام           

ويستفيد أيضاً من مشاركة املنظمات الدولية بصفة       .  بلداً من أيبرييا وأمريكا    ٢١الوكاالت بني   
 الالتينية والكارييب ومنظمة الدول األمريكية مراقب مثل البنك الدويل واللجنة االقتصادية ألمريكا

ويهدف إىل تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بني أفرقة البحث يف اجلامعات ويف            . واليونسكو
املراكز البحثية واإلمنائية واألعمال التجارية االبتكارية يف البحث عن نتائج ميكن نقلها إىل األنظمة 

 .ة يف البلدان األيبريية األمريكيةاإلنتاجية والسياسات االجتماعي

 بلداً من أمريكيا    ٢٢هذا املركز منظمة دولية إقليمية ينتمي إليها        . مركز أمريكا الالتينية للفيزياء    �
واهلدف من . ١٩٩٣وقد أنشئ املقر الفرعي يف املكسيك يف . الالتينية وأمريكا الوسطى والكارييب
 .يكا الالتينيةاملركز هو تعزيز تنمية الفيزياء يف أمر
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املركز الدويل ألحباث التنمية، وهو شركة عامة مستقلة ذاتياً أنشأها الربملان الكندي حلفز ودعم               �
وهدف املركز هو دعم التعاون بني خمتلف أفرقة البحث يف مجيع           . األحباث لصاحل البلدان النامية   

 .األكادميية منها واحلكومية واخلاصة: القطاعات

، وهي مؤسسة إقليمية يف أمريكا الالتينية وخمصصة لتعزيز ةلالتينية للعلوم البيولوجيشبكة أمريكا ا �
 :وهتدف إىل ما يلي. ةالعلوم البيولوجي

 التعجـيل بالـتطور العلمي والتكنولوجي للبلدان املشاركة يف جمال العلوم البيولوجية            - 
 األساسية؛  

  املتصلة بتنمية ورفاه شعوب املنطقة؛تعزيز األحباث العلمية يف املشاكل البيولوجية - 

 حفـز الـتعاون العـلمي والتكنولوجي بني البلدان املشاركة من خالل تعاون علماء              - 
 .البيولوجيا يف أنشطتهم البحثية والتدريبية  

املؤسسة الدولية للعلم، وهي منظمة غري حكومية مقرها السويد وتقدم الدعم املايل لشباب العلماء  �
 دوالر أمريكي ١٢ ٠٠٠وتقدِّم منحاً تصل حىت . ن النامية إلجراء مشاريع األحباث   مـن الـبلدا   

 .سنوياً وميكن جتديدها مرتني

املركز الدويل للجينات واهلندسة اجلينية والبيولوجيا احليوية، وهو منظمة مستقلة متعددة األطراف  �
يف إيطاليا وهدفها تعزيز تنمية     ومقر املنظمة   .  بلداً نامياً  ٢٤ وانضم إليها    ١٩٨٢أنشـئ يف عام     

الـبلدان األعضـاء من خالل التعاون املتصل باهلندسة اجلينية والتكنولوجيا احليوية على أساس              
 .الطرائق اليت يضعها املركز

أكادميـية العامل الثالث للعلوم وشبكة العامل الثالث للمنظمات العلمية ويتم متويلهما من احلكومة    �
والغرض منهما هو تعزيز التعاون . ومقر األكادميية والشبكة يف إيطاليا. األعضاءاإليطالية والبلدان 

 .العلمي بني البلدان النامية باستعمال خمتلف الطرائق ويف خمتلف جماالت املعارف العلمية

فقرة الفرعية  وال) أ(من النقطة   � �١وبالنسـبة للمجال الثقايف فإن الرد هو نفسه الرد الوارد يف الفقرة الفرعية               -٩١٧
 .٥من النقطة ) ب(

ومعهـد حقـوق الطبع الوطين يعزز من جانبه تنظيم أنشطة تشجع االبتكار والتطور من جانب جمتمع الفن؛                   -٩١٨
 .ويشارك يف هذه األنشطة شخصيات شهرية وطنياً وعاملياً
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 الصعاب

م متطلبات الباحثني من اجمللس الوطين      يستدعي األمر مزيداً من املوارد من أجل الوفاء على النحو الواجب بدع            -٩١٩
للـثقافة والفـنون واجمللس الوطين للعلم والتكنولوجيا حلضور املؤمترات وتقدمي الورقات وحضور الندوات واحللقات               

 .الدراسية وخمتلف املنتديات األكادميية والعلمية الدولية

 ٧٢الفقرة 

 .طين للعلم والتكنولوجيا إنه مل حتدث أية تغيريات إىل األسوأيقول اجمللس الوطين للثقافة والفنون واجمللس الو -٩٢٠

 ٧٣الفقرة 

وقَّعـت املكسيك ثالثة اتفاقيات بشأن املوضوع وبعضها دخل حيز النفاذ وبعضها ال يزال يف عملية التصديق                  -٩٢١
 .وهلذا السبب مل يتم تقدمي أي تقرير

 ٧٤الفقرة 

 املوضوع فليس لديها منهجية حمددة لوضع مؤشرات ثقافية وهو          رغـم أن املكسيك تواصل العمل بشأن هذا        -٩٢٢
 .أمر حيتاج إىل املساعدة التقنية لتنفيذه

اتفاقية بشأن محاية التراث    ويف الوقـت نفسـه شارك اجمللس الوطين للثقافة والفنون يف االجتماعات يف إعداد                -٩٢٣
 تشرين  ١٧املوقَّعة يف باريس، فرنسا، يف      ) اليونسكو(الثقافة   ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم و      الـثقايف غـري املادي    

 .وجيري العمل حالياً للتصديق على هذا الصك من جانب حكومة املكسيك. ٢٠٠٣أكتوبر /األول

وينـبغي أن يشار إىل أن اجمللس الوطين للثقافة والفنون، من خالل املؤسسة الوطنية لألنثروبولوجيا والتاريخ،                 -٩٢٤
 ٢ املعتمدة يف باريس، فرنسا، يف التفاقية محاية التراث الثقايف املغمور باملياه    ط يف األعمـال التحضريية      شـارك بنشـا   

 تشرين  ١٥ أثـناء الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر العام لليونسكو الذي ُعقد من             ٢٠٠١نوفمـرب   /تشـرين الـثاين   
ل حالياً أيضاً للتصديق على االتفاقية من جانب        وجيري العم . ٢٠٠١نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ٣أكـتوبر إىل    /األول

 .املكسيك

، واليت جرت أحدث التفاقية اليونسكو بشأن التنوع الثقايف    وميكنـنا أيضاً أن نضيف قائلني بأنه جيري اإلعداد           -٩٢٥
 تشرين  ٧سبتمرب إىل   / أيلول ٢٩مناقشـة هلـا يف الـدورة الثانـية والـثالثني للمؤمتر العام لليونسكو الذي ُعقد من                  

 .٢٠٠٣أكتوبر /األول

 كانون  ٢١ إىل   ١٧ولصـياغة مشـروع االتفاقـية نظـم قطاع الثقافة يف اليونسكو اجتماعاً يف الفترة من                  -٩٢٦
 خبرياً من االحتاد الروسي واألرجنتني وأستراليا وأملانيا وبربادوس والسنغال وغانا           ١٥ حضره   ٢٠٠٣ديسـمرب   /األول

ويتابع اجمللس الوطين للثقافة    . ند وهنغاريا والواليات املتحدة األمريكية واليابان     وفرنسـا وكـندا ولبـنان ومصر واهل       
 .والفنون عن كثب هذه العملية اليت ينبغي أن تنتهي باعتماد تلك االتفاقية، كما قدم اجمللس تعليقات على التقرير عنها
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 يف املنتديات واهليئات الدولية متعددة وباملـثل كانـت عـدة وحدات من اجمللس الوطين للثقافة والفنون ممثلة             -٩٢٧
ولذلك يعلق اجمللس الوطين    . األطـراف، وهـي متثل أدوات مثالية لترويج وتعزيز التواجد الثقايف للمكسيك يف العامل             

األولويـة على هذه املشاركة وخاصة، كما ذكرنا من قبل، يف اليونسكو، ويف االحتاد األورويب واجمللس الدويل لآلثار                  
 .قع التارخيية واملركز الدويل لدراسة حفظ وجتديد املمتلكات الثقافيةواملوا

ويف الوقـت نفسـه وفيما يتصل بالتعاون الثنائي استمرت وحدات اجمللس الوطين للثقافة والفنون دائماً توفر                  -٩٢٨
، وبذلت اجلهود    املشتركة االجتماعات املنتظمة للجنة  الدعـم الالزم لتحقيق األداء األمثل للوفود اليت متثل املكسيك يف            

أو تعزيز روابط التعاون مع اهليئات املماثلة أو األكادميية يف البلدان اليت تعقد فيها هذه االجتماعات من خالل                  /إلقامة و 
 . ذات الصلةبرامج التعاون التعليمي والثقايفصياغة اقتراحات حمددة إلدراجها يف 

لس الوطين للثقافة والفنون إىل بلدان أمريكا الوسطى والكارييب من          وينـبغي أن نذكر التعاون الذي يقدمه اجمل        -٩٢٩
خـالل اخلـرباء املكسـيكيني الذين يساعدون مباشرة يف العمل املتصل حبفظ وترميم التراث الثقايف والفين باستعمال                  

سية وورش العمل وفترات    اخلدمات االستشارية التقنية واحللقات الدراسية واملؤمترات والدورات الدرا       : الطـرائق التالية  
العمـل حتـت اإلشـراف لتدريب األخصائيني من تلك البلدان يف جماالت تشمل الترويج الثقايف والثقافات الشعبية                  

 .واألصلية والفن احلجري وعلوم املتاحف والتربية الفنية والفنون وتقنيات احلرف

 نشر برامج منح    ٢٠٠٣ و ١٩٩٨ئم يف الفترة بني     وفـيما يتعلق بالتعاون األكادميي والبحثي، مت على أساس دا          -٩٣٠
 .الدراسات العليا واملنح اجلزئية املقدمة من احلكومات واملؤسسات األجنبية وخمتلف املنظمات الدولية

 من خالل   "مالمح الشعوب األصلية يف املكسيك    " مشروع بعنوان    ١٩٩٧يونيه  /وبالـتحديد بـدأ يف حزيران      -٩٣١
وكان اهلدف األساسي هلذا املشروع يشمل توفري جمموعة أساسية         . لدويل وحكومة املكسيك  دائرة املكسيك يف البنك ا    

مـن املعلومـات ملديري مشاريع البنك الدويل والوكاالت احلكومية وبالتايل تقليل االستثمار يف التقييمات االجتماعية     
ت تصرف خمتلف اجلهات الفاعلة، مبا فيها       ويسعى املشروع أيضاً إىل وضع البيانات اإلحصائية والتحليلية حت        . املـنفردة 

وباإلضافة إىل املالمح اإلقليمية    . املـنظمات غري احلكومية والباحثون واجملتمعات األكادميية وجمتمعات الشعوب األصلية         
 والوطنـية اصدر فريق من علماء اجلغرافيا من جامعة املكسيك الوطنية املستقلة واملعهد الوطين للشعوب األصلية الذي                

 اجلغرافية اليت تشمل بيانات دميغرافية واجتماعية اقتصادية وثقافية         تكان قائماً يف ذلك الوقت مصرف بيانات باإلشارا       
 .ومت تشكيل فريق عمل حكومي يشمل عدة وكاالت. وإيكولوجية بشأن السكان األصليني

الشعبية واألصلية، بالتوقيع على اتفاق تعاون      وقـام اجمللس الوطين للثقافة والفنون أيضاً، ممثالً بإدارة الثقافات            -٩٣٢
، وجيري تنفيذه حالياً على يد اجملتمعات احمللية األصلية يف          "اإلحياء الثقايف "تقـين مـع اليونسكو لتنفيذ مشروع بإسم         

 ٣٦٠ولتنفيذ هذا املشروع مت تدريب      . واليـات شـياباس وغرييـرو واواكساكا، لتعزيز وإثراء الثقافات اخلاصة هبم           
.  إلعداد التشخيص الثقايف جملتمعاهتم احمللية وصياغة مبادرات التحول لإلحياء الثقايف          ٢٠٠٣عهداً جمتمعـياً يف عام      مـت 

إىل الربنامج ورغم عدم حضورهم ورش      ) قرابة مائة موظف تقين أو منظمة مرتبطة      (وانضـم عدد آخر من املشاركني       
 .عاهتم احمللية وحتفيزهاالعمل األساسية فقد اكتسبوا مهارات يف النهوض مبجتم
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وفـيما يتصل بتنظيم اليوم الدويل للغات األم، وكان إعالنه بغرض تعزيز املبادرة الدولية لتعزيز محاية اللغات،                  -٩٣٣
 تشرين  ١٨، فقد متت املوافقة يف      ١٩٩٦ونشـأ عن اإلعالن العاملي للحقوق اللغوية الذي صدر عن اليونسكو يف عام              

ى القرار الذي يعترف بأمهية محاية التراث اللغوي والثقايف للبشرية، وهو القرار الذي أوصى               عل ١٩٩٩نوفمرب  /الـثاين 
ويف هذا  . الـدول األعضـاء خبلق الظروف اليت تؤدي إىل بيئة دولية اجتماعية وفكرية واتصاالتية تشجع تعدد اللغات                

ة وثنائي الثقافة الذي دعا إىل عقده املعهد اهلندي         الصـدد ويف سياق االجتماع التقين اإلقليمي املعين بالتعليم ثنائي اللغ          
للـبلدان األمريكية واليونسكو واملركز اإلقليمي لتعليم الكبار وحمو األمية الوظيفية يف أمريكا الالتينية، مت توقيع إعالن                 

ية إعالناً بشأن    أصدرت منظمة الكُتَّاب الذين يكتبون باللغات األصل       ٢٠٠٠ويف عام   . باتشكوارو بشأن احلق يف اللغة    
 .التنوع اإلثين واللغوي والثقايف يف املكسيك

واسـتجابة ملطالبات من الشعوب األصلية أصدرت السلطة التنفيذية االحتادية مؤخراً مرسوماً يتضمن قرارات               -٩٣٤
رات هو  وعلى الصعيد الوطين كان أهم هذه القرا      . ومشاريع هامة جداً للحفاظ على لغات الشعوب األصلية وتطويرها        

 إقامـة مشـروع بشأن التنسيق العام للتعليم ثنائي اللغة واملشترك بني الثقافات ومشروع املعهد الوطين للغات األصلية                 
 .٢٠٠١يف 

  الردود على املالحظات اخلتامية والتوصيات-ثالثاً 

الثقافية بشأن التقرير   وفقاً للمالحظات اخلتامية اليت وافقت عليها جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية و           -٩٣٥
مت إعداد القسم التايل إلبالغ اللجنة باالهتمام الذي أولته حكومة املكسيك ) E/C.12/1/Add.41(الدوري الثالث 

 .ملالحظاهتا وتوصياهتا

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملراعاة املالحظات               -١٥ 
  اخلاصة اليت اعتمدهتا اللجنة بعد دراسة التقرير السابقاخلتامية والتوصيات

تؤكـد دولة املكسيك أهنا ال تدخر وسعاً يف الوفاء بالتزاماهتا الدولية خاصة ما يتعلق باالعتراف حبقوق                  -٩٣٦
اليت اإلنسان وتعزيزها ومحايتها، كما وردت يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،              

وخري شاهد على ذلك هو هذا التقرير والتدابري واملمارسات التشريعية          . تـبين اللجـنة توصـياهتا على أساسها       
 .واملؤسسية واإلدارية وكذلك املمارسات اليومية اليت تتبعها الدولة

ثناء الفترة يساور اللجنة القلق ألن الدولة مل حتقق إالّ النذر اليسري من التقدُّم يف مكافحة الفقر أ -١٦ 
ويزعجها زيادة عدد األشخاص الذين يعيشون حتت . املستعرضـة، رغـم جهودهـا يف ختفيف الفقر    
وتعترب اللجنة أنه ما مل تتم مواجهة مناسبة لألسباب         . مسـتوى خـط الفقر والذين هم يف فقر مدِقع         

بني الواليات، وبني   اهليكلـية للفقر فلن يتحقق التوزيع العادل للثروة بني خمتلف قطاعات اجملتمع، و            
 .املناطق الريفية واحلضرية

 . من املالحظات٣٠ميكن االطالع على الرّد على هذه النقطة يف الرّد على التوصية الواردة يف الفقرة  -٩٣٧
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تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم توازن النهج الذي تسلكه الدولة الطرف يف التصدي   -١٧ 
ة واالجتماعية السائدة يف مناطقها اإلقليمية يف القطاعات املهَملة والضعيفة ملختلف املشاكل االقتصادي

 ).١٧الفقرة (من اجملتمع املكسيكي 

يـراعى دائمـا يف املوارد اليت ختصصها احلكومة االحتادية لإلنفاق االجتماعي إعطاء األولوية يف امليزانية                 -٩٣٨
ق على املهام املتعلقة بالتنمية االجتماعية يف جمموع اإلنفاق         ويتضح ذلك من أن حصة اإلنفا     . للتنمية االجتماعية 

 ٦٠٠ ٥٨٣جمي على التنمية االجتماعية     ن<ا الربناجمي قد زادت يف السنوات األخرية؛ فقد كانت حصة اإلنفاق الرب          
 ٦١,٦ يف املائة و٥٧,٨٦، وهو ما يعادل ٢٠٠٣ مليون بيزو يف ٦٨١ ٩٥٥ وارتفعت إىل ١٩٩٨مليون بيزو يف 

 .املائة من جمموع اإلنفاق الربناجمي على التوايليف 

تعـرب اللجـنة عـن قلقها إزاء استمرار معاناة السكان األصليني، وخصوصاً يف شياباس                -١٨ 
وغرييرو وفرياكروث وأواكساكا، نظراً حملدودية قدرهتم على الوصول إىل اخلدمات الصحية والتعليم            

 .والعمل والتغذية املناسبة واملسكن

تقـوم احلكومة االحتادية من أجل رعاية هذه الفئات من السكان األصليني يف تلك املناطق وغريها بتنفيذ                  -٩٣٩
عدد من الربامج مبا فيها برامج الفرصة، اليت هتدف بشكل عام إىل دعم اُألسر اليت تعيش يف فقر مدقع، من أجل                     

على مستوى معيشة أفضل، وبرنامج التحوُّل      حتسـني مهارات أفرادها وزيادة جماالت االختيار أمامهم للحصول          
االجـتماعي الـذي يهدف إىل تعزيز املسؤولية املشتركة ملستويات احلكومة الثالثة وكذلك الوكاالت املسؤولة               
األخرى من أجل تعزيز التنمية االجتماعية الشاملة لقطاعات السكان اليت تعيش يف حاالت الفقر أو االستبعاد أو                 

 .ملساواة بني اجلنسني أو الضعف االجتماعيالتهميش أو عدم ا

تعترب اللجنة أيضاً أن مشكلة الفساد تترك أثراً سيئاً على التنفيذ الكامل للحقوق االقتصادية  -١٩ 
ولذلك فإن اللجنة ليست مقتنعة باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف بشأن           . واالجتماعية والثقافية 

 .ملشكلة اخلطرية فيما يتعلق باحلقوق اليت حيميها العهدالتدابري املتخذة ملكافحة هذه ا

تدرك احلكومة املكسيكية أنه ال ميكن حتقيق التحوُّل الدميقراطي إالّ من خالل تأسيس ثقافة مدنية تؤكد                 -٩٤٠
 .على قيم النـزاهة واحترام القانون واملساءلة والشرعية

 .ملؤسسات ويف القادةومن أهم تكلفة الفساد عدم ثقة املواطنني يف ا -٩٤١

وتكتسـي أمهية خاصة يف هذا الصدد شفافية األنشطة احلكومية ومسؤولية احلكومات عن اإلدارة العامة                -٩٤٢
ومشـاركة اجملـتمع املدين يف حماربة الفساد باعتبار كل ذلك عناصر أساسية يف ممارسة الدميقراطية واالستقرار                 

 .السياسي والنمو االقتصادي

دها حملاربة الفساد قامت حكومة املكسيك بتحسني فعاليتها ونوعية خدماهتا وتعزيز الشفافية            وضمن جهو  -٩٤٣
 .يف مجيع قطاعات اجملتمع املكسيكي بشكل شامل
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، ٢٠٠٣ودخل القانون االحتادي بشأن الشفافية والوصول إىل املعلومات العامة احلكومية حيِّز النفاذ يف               -٩٤٤
إذ كانت املعلومات اخلاصة باحلكومة يف السابق ُتنَشر حسب . ة بني اجملتمع واحلكومةوكان من نتيجته تغيري العالق
 .أهواء املوظفني العموميني

ويقضي القانون بإتاحة مجيع املعلومات احلكومية للجمهور، ويطلب من الدولة أن تقدِّم حسابات واضحة  -٩٤٥
ي، وهو مما جيعل املوظفني احلكوميني يتصرفون مبزيد من عن أعماهلا للمواطنني، الذين يقومون برصد األداء احلكوم

 .املسؤولية واحلرص

ومن شأن هذه القواعد أن حتسِّن من إنتاجية األنشطة وتشجِّع االستثمار، وإن كانت تقلِّل من القدرة على  -٩٤٦
يات احلكومية وبرامج الدعم إجراء املعامالت التجارية إالّ أهنا تسهِّل تدفُّق املعلومات بشأن فرص األعمال واملستو

ومن شأن ذلك أن يعزِّز تقييم اجملتمع ألعمال احلكومة وقدرهتا، دون تدخُّل جهات أخرى، كما               . لقطاع اإلنتاج 
َبر إسهاماً حامساً يف تعزيز الدميقراطية  .أنه يعَت

املدنية إىل احملكمة وينبغي اإلشارة إىل مشروع قانون جديد بتحويل سلطة فرض عقوبات من وزارة اخلدمة  -٩٤٧
اإلدارية، ومن شأن هذا القانون أن ينسِّق اإلجراءات اخلاصة بفرض عقوبات على موظفي اخلدمة املدنية مبا يتفق                 

 .ومبادئ اإلنصاف

وأّدى الربنامج الوطين ضد الفساد ومن أجل الشفافية والتنمية اإلدارية إىل إشراك اجملتمع يف حماربة الفساد  -٩٤٨
وُتبذَل جهود لتعريف املواطنني بتكلفة الفساد وتؤكد على ضرورة . ثقافة تقوم على الشفافية والنـزاهةوإىل بناء 

 .منعه وحماربته

ونظمت احلكومة عدداً من محالت التوعية لتعزيز برامج النـزاهة، تقوم على نشر مدوَّنات سلوك، حتمل            -٩٤٩
 .عايل يف البلدرسالة حتض على األخالق واألمانة يف نظم التعليم ال

وأطلقـت احلكومة أيضاً محالت وبرامج تثقيفية للتعريف بالقيم وإعالئها، وذلك من خالل إنتاج وثائق                -٩٥٠
 .تليفزيونية وسينمائية وبرامج إذاعية ونشرات مطبوعة، وباستخدام وسائط اإلعالم األخرى، ملكافحة الفساد

ل والشباب وطالب اجلامعات يف جهد يرمي إىل تشجيع         ويف نفس الوقت مت تنظيم مسابقات بني األطفا        -٩٥١
 .التفكري يف أضرار الفساد واقتراح حلول هلذه الظاهرة

وقامت احلكومة مبساعدة هيئات مستقلة بوضع مؤشرات لنظرة اجلمهور للفساد يف خمتلف القطاعات من               -٩٥٢
اذ قرارات سليمة وتنفيذ تدابري     أجـل تشـخيص احلـاالت احلرجة والتركيز على العناصر اليت تساعد على اخت             

 .تصحيحية

 مت نشر اتفاق يف اجلريدة الرمسية لالحتاد بإنشاء جلنة مشتركة بني            ٢٠٠٠ديسمرب  / كـانون األول   ٤ويف   -٩٥٣
ويهدف االتفاق إىل تنسيق السياسات والتدابري اليت تعمل على منع الفساد . الوزارات للشفافية ومكافحة الفساد،   
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 اتفاقاً لتقوم ٢٠ أصدرت اللجنة ٢٠٠٣وحىت آخر عام . زيز الشفافية يف املؤسسات احلكوميةومكافحته وعلى تع
 .بتنفيذها الوحدات والكيانات االحتادية لإلدارة العامة

 إقامة برامج للتعريف بالنـزاهة للموظفني العموميني؛ � 

  املعلومات العامة  نشـر معلومـات عامـة على اإلنترنت متهِّد لقانون الشفافية والوصول إىل             � 
 احلكومية؛   

 وضع برنامج لتحسني التنظيم الداخلي؛ � 

 وضع استراتيجية للمستعِملني تقوم على أساس احملاكاة؛ � 

 إعداد قواعد سلوك ونشرها؛ � 

 إقامة برنامج تدريب يعتمد على القيم؛ � 

 تنفيذ آليات قوية الختيار املوظفني؛ � 

 نظام اختيار املوظفني؛إدخال جمموعة من القيم يف  � 

 استعراض املرتبات يف اجملاالت احلرجة؛ � 

 نشر نتائج عرض الربنامج الوطين ملكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والتنمية اإلدارية؛ � 

 املشاركة اخلارجية يف استعراض معايري إرساء العطاءات؛ � 

 نشر معايري إرساء العطاءات؛ � 

 سائل اإللكترونية؛التقدُّم بالعطاءات بالو � 

 تقييم مستعِملي العمليات احلرجة؛ � 

 ؛"االلتزام بالشفافية"تنظيم  � 

 حتسني مستويات اخلدمة والعناية باملواطنني؛ � 

 التجهيز اإللكتروين واخلدمات؛ � 

 إنشاء اللجنة الفرعية املعنية بالنفاذ إىل املعلومات احلكومية العامة؛ � 

 املعنية بتحسني الفهم بضرورة حماربة الفساد ومؤشرات احلكومة اجليدة؛إنشاء اللجنة الفرعية  � 

التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات اخلاصة باتفاقية مكافحة الرشوة للموظفني العموميني األجانب يف  �
 املعامالت الدولية، وهي اتفاقية ترعاها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛
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تعلق مبوضوع القيم األخالقية تقوم مؤسسات اإلدارة العامة االحتادية املشتركة يف الربنامج التنفيذي وفيما ي -٩٥٤
 مؤسسة، بوضع آليات تعمل على تعزيز الناحية األخالقية والقيم لدى           ١٦١للشفافية ومكافحة الفساد، وعددها     

 :ومن بني ما حتقق من هذه اآلليات ما يلي. املوظفني العموميني

  يف املائة من املؤسسات لديها إجراءات حامسة من ناحية اختيار املوظفني؛٧٠ � 

  يف املائة منها لديها مدوَّنات لقواعد السلوك؛٦٥ � 

  يف املائة منها لديها برامج للتدريب على القيم؛٣٨ � 

 . يف املائة منها لديها برامج للتعريف بالنـزاهة٢٨ � 

ى االعتماد على رأس املال البشري، وهو ما يسمح بالتقدُّم حنو إحداث تغيريات ويتبيَّن من هذه النتائج مد -٩٥٥
 .يف السلوك وفقاً للقيم اليت يتوقعها املواطنون من موظفي اخلدمة العامة

 أجـري تقييم لربامج الشفافية ومكافحة الفساد على أساس مؤشرات لرصد الشفافية، عمالً              ٢٠٠٣ويف   -٩٥٦
وبفضل هذا املؤشر أمكن    . جلهود املؤسسات يف حتقيق أهداف الشفافية ومكافحة الفساد       على إجراء تقييم شامل     

 . موضع التنفيذ"الشفافية واحلكومة النـزيهة"وضع أهداف الرئيس اخلاصة باستراتيجية 

 :وتركِّز اجلهود مبوجب هذه االستراتيجية على ما يلي -٩٥٧

 حتسني العمليات واخلدمات العامة؛ � 

 ملوظفني العموميني؛تدريب ا � 

 إقامة نظم رصد أفضل؛ � 

 املعاقبة على سوء السلوك؛ � 

 إضفاء النوعية اجليدة والشفافية على اخلدمات العامة؛ � 

 .التقارب مع اجملتمع وتعزيز الثقافة االجتماعية اجلديدة املناهضة للفساد � 

 وثيقة قانونية، كما مت     ٨٤٥ إصدار    مت ٢٠٠٣أغسطس  / إىل آب  ٢٠٠٢سبتمرب  /وأثـناء الفترة من أيلول     -٩٥٨
 مشروع قانون والئحة ومرسوماً واتفاقاً ونشرة، باإلضافة إىل تسع دراسات قانونية، يرد             ١٣٤دراسـة وإعداد    
 :أمهها فيما يلي

طرح عطاءات دولية منفصلة ملختلف أنواع املشتريات       : قانون مشتريات القطاع العام وتأجرياته وخدماته      -٩٥٩
 .، لوضع معايري خاصة للتقييم)ائة من املشتريات للشركات الوطنية يف امل٨٥(
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لِزم بنشر شروط عقود األعمال العامة على اإلنترنت: قانون األشغال العامة -٩٦٠  .ُي

 تلقت إدارات وكيانات احلكومة     ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٦حىت  : القـانون االحتـادي للشفافية     -٩٦١
 . منها١٥ ٧٠٣ طلباً للمعلومات ومت الرّد على ١٨ ٧٦٢االحتادية ما جمموعه 

ويف نفـس الوقـت أصبح قانون الوظائف املهنية من أهم نواحي التقدُّم يف حماربة الفساد ومن األدوات                   -٩٦٢
ويضمن هذا القانون استمرار الربامج     . األساسـية لتحسـني قـدرات وكفاءة احلكومة وموظفي اخلدمة املدنية          

أنه وضع األشخاص املناسبني يف خدمة احلكومة وضمان تساوي الفرص واالختيار على            احلكومية، كما أن من ش    
 .أساس اجلدارة لدخول الوظائف احلكومية واالستمرار فيها

ومن أجل هذا مت وضع منوذج نظري للخدمة املدنية الوظيفية وأصبح عنصراً أساسياً يف حتديد املهام ذات                  -٩٦٣
ويساعد هذا النموذج يف توحيد وتنسيق املفاهيم التنظيمية للمشروع         . الستراتيجيةاألولوية ويف أدائها ويف وضع ا     

 .يف النواحي االستراتيجية واملنهجية وخاصة اللغة املشتركة

ومت وضع منوذج للقدرات من أجل تنظيم اخلدمة املهنية الوظيفية يكون أساساً تستخدمه مجيع النظم اليت                 -٩٦٤
 وهو يضم   ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ١٢التنظيم الداخلي لوزارة اخلدمة املدنية يف       يشملها القانون، وقد ُنشر     

وتقوم هذه اإلدارة األخرية بتوجيه اخلدمة      . ألول مرة وحدة املوارد املهنية والبشرية التابعة لإلدارة العامة االحتادية         
 .املهنية الوظيفية بالتنسيق مع الوحدات واهليئات الالمركزية

، وُنشرت يف   اإلدارة العامة االحتادية   صدرت الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املهنية الوظيفية يف          كذلـك  -٩٦٥
ومنذ صدور هذه   . ، وأنشئت مبوجبها اخلدمة املدنية الوظيفية     ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢اجلـريدة الرمسية لالحتاد يف      

يف اإلدارة العامة إال    ) صال إىل املدير العام   من وظائف االت  (الالئحة، ال ميكن تعيني أي شخص يف وظائف معيَّنة          
 .بعد أن يشارك يف مسابقة عامة ومفتوحة يتم فيها تقييم ذوي املؤهالت املطلوبة للوظيفة

 جلنة الختيار وتعيني الفئات املهنية والتقنية يف اإلدارات الالمركزية التابعة لإلدارة العامة ٨٣وتوجد حالياً  -٩٦٦
 .االحتادية

 كأداة تعمل على تسهيل تدريب املوظفني العموميني وتساعد  Campus @وة على ذلك فقد مت تطوير مفهوم وعـال  -٩٦٧
 .على اشتراك اجلامعات واملؤسسات التعليمية يف البلد

 مت تنظيم أنشطة لتعزيز القدرات تبلغ       ٢٠٠٣ديسمرب  /يناير إىل كانون األول   /ويف الفترة من كانون الثاين     -٩٦٨
 استعراضاً ٣ ٣٤١ يف املائة عن نفس الفترة من العام السابق، ومت أيضاً إجراء       ٨١,٦، بـزيادة     نشـاطاً  ٥ ٧٨٤

 ١٣للرصد، وهو ما ساعد على زيادة عدد العاملني يف أجهزة اإلشراف الداخلي املشتركني يف هذه األنشطة من                  
 . يف املائة٣٣إىل 

ا، وهي حتتوي على منهجيات وأفضل املمارسات يف  دليالً ونشرها وحتديثه١١ويف نفس الوقت مت تصميم  -٩٦٩
 .ومل تكن هذه األدلة موجودة يف السابق. هذا اجملال، عمالً على اإلسهام يف حتسني الرقابة الداخلية وأنشطة الوقاية
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 بدأ العمل يف وضع إطار وهيكل لنموذج متكامل لعملية اإلشراف ٢٠٠٣وابتداًء من الربع الرابع من عام  -٩٧٠
ويعتَبر هذا النموذج آلية شاملة لتنسيق وتقييم األداء ملا . ٢٠٠٤قابة الداخلية، وسيبدأ تنفيذ هذا النموذج يف    والر

يزيد عن مائيت هيئة مراقبة داخلية وللمفوضني العموميني وممثلي الواليات، مما حيفزهم على حتقيق نتائج يف اجملاالت 
 :شرات التاليةاخلمسة اليت يتم فيها التقييم على أساس املؤ

 ختفيض خماطر الفساد؛ - 

 ختفيض خماطر الغموض؛ - 

 األداء املؤسسي؛ - 

 األداء التشغيلي؛ - 

 .التغري يف نظرة اإلدارات والوحدات إىل أداء أجهزة الرقابة الداخلية - 

سياسات وسيسـاعد هـذا الـنموذج يف تقييم األداء ألجهزة اإلشراف والرقابة الداخلية والتنسيق مع ال       -٩٧١
واألهداف واملقاصد املوضوعة لوزارة اخلدمة املدنية، على أساس التغيريات املعيارية واملؤسسية على مدى السنوات 

وستعمل أجهزة اإلشراف   . األخرية، وهي التغريات اليت تنظم توجهاهتا حنو الشفافية واألمانة واملؤسسات الفعَّالة          
 .نوية من أجل تنسيق أعمال األجهزة مع األهداف املطلوبة على إعداد تقييمات نصف س٢٠٠٤الداخلي يف 

 تقييماً يف اجملاالت األكثر ٤ ٤٥٢ عقـدت جلـنة الرقابة الداخلية التابعة للحكومة االحتادية      ٢٠٠٣ويف   -٩٧٢
ية  إدارة وكيانا تابعا لإلدارة العموم     ٢٩٦يف  ) أمهها اجملاالت املسؤولة عن الشراء يف األعمال العمومية       (حساسية  

ومع أن هذه التقييمات تقل عن تقييمات       .  يف املائة من اهلدف املخطط لتلك السنة       ٩٨,٦االحتاديـة، وهي متثل     
 يف املائـة فـإن هذا النقص يرجع إىل النهج الوقائي والتعاوين الذي تتبعه إدارات املراقبة           ٢٣,٩ بنسـبة    ٢٠٠٢

سني أنشطة الرقابة الداخلية للكيانات واإلدارات العامة،       الداخلية يف عمليات التقييم، اليت تركِّز على التحليل وحت        
باعتـبار ذلـك تكملـة ملهمة املراقبة، كما تعود إىل ختفيض الوظائف بسبب قيود امليزانية اليت تطبقها احلكومة             

 .االحتادية وبرامج التقاعد الطوعي

ون بيزو وأدت إىل استعادة      ملي ٣ ٢٣١,٣ بلغـت تكلفة أنشطة الرقابة الداخلية حنو         ٢٠٠٢ويف سـنة     -٩٧٣
. ١ : ١,١ واليت بلغت ٢٠٠١، وهي أعلى من النسبة اليت حتققت يف ١ : ١,٦ مليون بيزو، أي بنسبة ٥ ٣٢٨,٦

 مليون بيزو، بنسبة    ٣ ٥٢٨,٥ مليون بيزو وتكلَّفت     ٥ ٢٨٨,١ أسفرت العملية عن استعادة      ٢٠٠٣ويف سـنة    
 .٢٠٠٢، وهو نفس رقم سنة ١ إىل ١,٥استعادة قدرها 

 يف املائة من املشاكل املرحَّلة من هناية سنة         ٦٨,٣ مالحظة، وهي متثِّل     ١٩ ٤٣٤ مت حلّ    ٢٠٠٣ويف سنة    -٩٧٤
 .٢٠٠٣ يف املائة من املشاكل اجلديدة يف ٤٦,٨، و٢٠٠٢

ن  يف املائة ع٤١,٥ تقييماً، بزيادة ٥٣ مت إعداد ٢٠٠٣ديسمرب /يوليه إىل كانون األول/ويف الفترة من متوز -٩٧٥
 ٤,٢٣٢ مالحظة بشأن مبالغ جمموعها      ٢٣٦وأّدت هذه التقييمات إىل وضع      . نفـس الفـترة من السنة السابقة      
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 يف املائة ١٩,٣٧وكان هناك اخنفاض يف مؤشر متوسط املبلغ املستعاد عن كل مالحظة، إذ نقص من . مليون بيزو
 .٢٠٠٣اين من  يف املائة مليون بيزو يف النصف الث١٧,٩٣ إىل ٢٠٠٠مليون بيزو يف 

 عن مخس حاالت يفترض مسؤوليتها عن خمالفات        ٢٠٠٣وأسفر التقييم املباشر يف النصف الثاين من عام          -٩٧٦
 حالة من املسؤولية املفترضة أثناء الفترة ٤٧ مليون بيزو يف ٥٩٢ مليون بيزو، باملقارنة مببلغ     ٥٦تبلغ يف جمموعها    

ومن جمموع  . ٢٠٠٣أي عشرة أضعاف احلاالت املكتشفة يف عام        ،  ٢٠٠٢ديسمرب  /يوليه إىل كانون األول   /متوز
 . مليوناً حباالت حتُيز٣٧ مليون بيزو بأضرار و١٩املبلغ الذي يعود إىل املخالفات يتصل مبلغ 

 تبيَّن وجود خمالفات تبلغ     ٢٠٠٣نتيجة ملتابعة التقييم واستعراضه بالنسبة للنصف األول من عام          : توضيح -٩٧٧
 . مليون بيزو يف مبلغ احلاالت املبلَّغة٥٥٧يزو يف املخالفات اليت مالحظتها و مليون ب٧ ٣٣٤

 من ِقَبل   ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢والبيانات السابقة مأخوذة من تقارير احملاسبة اليت أُجريت وأكملت يف السنتني             -٩٧٨
 .٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١وحدة التدقيق احلكومية، ووردت يف التقرير املؤرخ 

 مت إدخال طريقة جديدة لالختيار بالنسبة لتعيني مكاتب      ٢٠٠٣ا يـتعلق بـربامج التدقيق اخلارجي لسنة         وفـيم  -٩٧٩
املـراجعة اخلارجـية املوكـل إليها حتليل املركز املايل للكيانات الالمركزية وأجهزة اإلدارة العامة االحتادية، وتقوم هذه                  

ومن شأن هذه العملية أن     .  شركات لكل كيان يراد تدقيقه     اإلجـراءات على أساس االختيار املسبق وذلك بدعوة ثالث        
 .جتعل اختيار شركات التدقيق اخلارجية أكثر شفافية باملقارنة بالتعيينات اليت كانت تتم مباشرة أثناء السنوات السابقة

لها، وقد  وحتلي٢٠٠٢ تقريراً عن األوضاع املالية يف السنة املالية ٢٧٨ إعداد ٢٠٠٣ومت ضمن أنشطة عام  -٩٨٠
بينما حصل )  يف املائة٢٣( بياناً ٦٣بياناهتا سليمة وأبديت حتفظات على )  يف املائة64.5( كياناً ١٨٠وجـد أن    

 ).  يف املائة١٢( كياناً ٣٤على رأي سليب، ومل تعط آراء بشأن )  يف املائة٠,٥(كيان واحد 

من املنظمات املالية الدولية اليت مت دراستها أثناء نفس الفترة،        تقريراً عن تدقيق املشاريع والربامج املموَّلة        ٢٢وأُعد   -٩٨١
 .وهناك تقرير واحد يتصل بوزارة العمل واخلدمات االجتماعية مل يصل حىت اآلن.  يف املائة١٠٠ووجد أهنا سليمة 

 ١٦٣٦٤ مالحظة أثناء عملية املراجعة والتقييم، وطلب إيضاحات بشأن          ٢٠١٢ويالحـظ أنه مت إبداء       -٩٨٢
ملـيون بـيزو، وذلك وفقاً لبيانات أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوحدة املراقبة والتقييم يف اإلدارة العامة بتلك      

 .الوزارة، يف نظام املعلومات الدورية

 من ١٥٢٤ مؤسسة من املؤسسات االحتادية و٩٢٩ مت إجراء تدقيقات يف ٢٠٠٣ويف نفس الفترة من عام  -٩٨٣
 يف املائة ويف احلالة الثانية      ٢٧,٢٦ويف احلالة األوىل حدثت زيادة يف هذه التدقيقات بنسبة          : اإلدارات العمومـية  

 .٢٠٠٢ مقارنة بسنة ٢,٦٩بنسبة 

 عملية كبرية، وهو ما يقل عن عدد العمليات يف السنة السابقة بنسبة             ٢٢وأثـناء نفس الفترة مت إجراء        -٩٨٤
. إدارياً ووجهت عشرة اهتامات جنائية للمتهمني بارتكاب خمالفات        إجراًء   ٢٥ يف املائـة، واختذ بشأهنا       ٢٤,١٤

 . موظفا١٧ً من املوظفني العموميني وتوجيه هتم جنائية إىل ١٥وبسبب هذا مت تطبيق إجراء إداري بشأن مسؤولية 
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وفرضت .  عقوبة إدارية على موظفني عموميني ثبت ارتكاهبم خمالفات        ٤١٥٥ مت توجيه    ٢٠٠٣ويف سنة    -٩٨٥
 مليون بيزو   ١٥,٣٩ مليون بيزو، مت استرجاع      ٨٦٠,٠٨ عقوبة وبلغت قيمتها     ٨٦٤وبـات مالية بلغ عددها      عق

 .منها إىل الدولة من خالل ائتمانات ضريبية

ويف أثناء نفس الفترة قدمت تسع شكاوى إىل مكتب املدعي العام للجمهورية بشأن أعمال يشك يف أهنا                  -٩٨٦
 .من املوظفني العموميني وستة من األشخاص العاديني ٢٧تشكِّل خمالفات موجهة إىل 

 ٣٣ مت توجيه االهتام إىل ٢٠٠٣ دعوة جنائية أثناء الفترة ٩١وبتنسـيق مع سلطات التحقيق بشأن إقامة        -٩٨٧
وصدرت أحكام .  من املخالفني٢٣ أمر اعتقال حبق املخالفني، ومت رمسياً احلكم بالسجن على ١٨شخصاً، وصدر 

 مليون بيزو، باإلضافة    ٤١ ٩٦٨خاص أداهنم القضاة، وبلغ جمموع الغرامات اليت سددت إىل الدولة           حبق ثالثة أش  
 . مليون بيزو كتعويض عن األضرار٢ ٦٥٨إىل 

 بلغ جمموع عدد األشخاص الذين عوقبوا مبوجب القوانني املتعلقة مبشتريات اخلدمة العامة ٢٠٠٢ويف عام  -٩٨٨
 حالة، ويف   ٨٣ العمومية واخلدمات املتصلة هبا والقانون اخلاص بامللكية الوطنية،          واإلجيارات واخلدمات واألعمال  

وبلغت الغرامات املفروضة حتت هذا العنوان . ٣٢,٥٣ بنسبة ٢٠٠٢ قراراً إدارياً، أي أقل من ٥٦ مت اختاذ ٢٠٠٣
 . مليون بيزو٣,٧٣٩

 ٢٤ ٧٤٠ االحتادية ما جمموعة تلقت اإلدارات والكيانات. ٢٠٠٣ديسـمرب / كـانون األول ٣١وحـىت    -٩٨٩
 طعناً  ٦٣٦وقُدِّم  .  حالة ٢٦٦مت تلبيتها، وكانت اإلجابة سلبية يف       )  يف املائة  ٧٨,٠٣ (٢١ ٥٣٠استفساراً منها   

 .على أساس عدم التوافق

 ية على ووفقاً ألرقام النظام الشامل لطلبات املعلومات، املنشورة على موقع املؤسسة االحتادية للمعلومات العموم -٩٩٠

 ومائة طلب   ٥٠ مؤسسة تلقت ما بني      ٤١ إدارة عمومية تلقت أكثر من مائة طلب لكل منها، و          ٣٩الشبكة، يستفاد أن    
 . إدارة وكياناً تلقى كل منها أقل من عشرة طلبات١٨ طلباً،  و٥٠ طلبات و١٠ تلقت ما بني ١٣٤لكل منها، و

 طلباً من   ٦٩ ٣٢٦إللكتروين ملساعدة املواطنني    ، وتلقي النظام ا   ٢٠٠٣واختـذت إجـراءات عديدة يف        -٩٩١
املواطـنني، عـالوة عـلى ما تلقته أجهزة املراقبة الداخلية ومكاتب اإلشراف اإلقليمية واملكاتب املركزية ونظام اهلاتف                  

 .٢٠٠٢ يف املائة عن سنة ٢١,٨٣ طلباً اهتماماً مباشراً، بزيادة ٣٦ ٣٥٥ومن هذه الطلبات لقي . ملساعدة املواطنني

 يف املائة عن السنة السابقة،      ٢٤,٧٧ بالغاً، بزيادة    ٣ ٥٧٨ويف نفس الوقت تلقى النظام اإللكتروين للمخالفات         -٩٩٢
 . يف املائة عن السنة السابقة٢,١٩ بالغاً، وهو ما يقل بنسبة ٢٨٤ ٥٣٤ تلقى هذا النظام ٢٠٠٣ويف سنة 

كومات الكيانات االحتادية مت أثناء الفترة من كانون        ومبوجـب اتفاقات تنسيق بني احلكومة االحتادية وح        -٩٣٣
 تدقيقاً يف استعمال املوارد العمومية االحتادية، وهو ما         ٤٢١ تنفيذ   ٢٠٠٣ديسمرب  /يناير إىل كانون األول   /الـثاين 

 .٢٥٥ يف املائة عن السنة السابقة حيث كان العدد ١٦٥يزيد بنسبة 
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 استعراضاً لربامج احتادية ٢٠ مت إجراء ٢٠٠٣ديسمرب / إىل كانون األوليناير/وأثناء الفترة من كانون الثاين -٩٩٤
 ٢٠٠٣ونتيجة هلذه اإلجراءات مت يف سنة .  مليون بيزو٩ ٧٠٠ برناجماً تبلغ قيمتها اإلمجالية ٦٣ ٨٢٤حمدَّدة، تبلغ 

 . مليون بيزو وأعيدت إىل اخلزانة االحتادية١٠٨,٩استرجاع 

دة مشاركة املواطنني يف تعزيز النظام الشامل للمراقبة االجتماعية على          ونـتج عـن هـذه األنشطة زيا        -٩٩٥
ويف هذا اإلطار مت دعم التنسيق والتعاون بني احلكومة االحتادية وحكومات الواليات            . مستويات احلكومة الثالثة  

إبرام اتفاقات  ومت أيضاً   .  برنامج عمل مع مكاتب الرصد يف الواليات والكيانات االحتادية         ٣١مـن خالل توقيع     
 .وخطط عمل مع اإلدارات املسؤولة عن سبعة برامج اجتماعية

ويف نفس السنة، ومع إدماج والييت ناياريت وميشوكان وحبضور وفد من منطقة العاصمة،  ُعقد يف إطار     -٩٩٦
ة ومشاركة  ندوتان هبدف تطوير وحتسني أنشطة الشفافية والرقابة االجتماعي       "احملليات من أجل الشفافية   "مشروع  

 بلدية متثل ٣٤٤ يف املائة من الكيانات االحتادية و١٣ بلدية، متثِّل ٢٤٧املواطنني، حضرها موظفون عموميون من  
 . يف املائة من اجملموع الوطين١٤

، ويف إطار األعمال اليت هتدف إىل تقوية اإلطار القانوين املطبَّق على املوارد االحتادية يف الواليات واحملليات -٩٩٧
مت إجراء حتليل وعرض اقتراحات بتحديث مخسة نظم قانونية للواليات وقدِّمت املشورة واملساعدة التقنية من أجل 

ونظِّمت زيارات إىل املكاتب الفرعية للمراقبة الداخلية يف        .  هتمة أخرى  ٧٠ هتمـة جنائية ومتابعة      ٢٢إدمـاج   
 وبويبال وسونورا ويوكاتان بغرض نقل القضايا       واليـات شـياباس وكواهيال وسواناخواتا وهيدارجو وناياريت       

 شكوى  ٢٩٤املشتركة من اختصاص هذه الواليات إىل االختصاص االحتادي، وعالوة على ذلك مت التعرف على               
قدِّمـت إىل اجلهـات القضائية يف تلك الواليات بشأن إساءة استعمال املوارد االحتادية وجيري العمل على نقل                  

 شكوى معروضة مباشرة على القضاء االحتادي، مما ١١٤ختصاص االحتادي، باإلضافة إىل االختصاص فيها إىل اال 
 .٤٠٤يصل بعدد الشكاوى اجلاري التحقيق فيها إىل 

وقامت وزارة اخلدمة العامة، بالتنسيق مع وحدة املراقبة والرصد يف املعهد القومي للعلوم اجلنائية، بتنظيم                -٩٩٨
 شكل أربعة أحداث إقليمية ٢٠٠٣، أخذت يف عام "د االحتادية وإدارهتا واستعماهلاحتديث أصول املوار"دورة عن 

 من املوظفني العموميني من واليات باخا كاليفورنيا، وباخا كاليفورنيا سور، وكان بيشي، ١٩٢ل   لتقدمي التدريب
الوا، وسينورا، وتابسكو، وشياباس، ودوراجنو، وجواناخواتا، وخاريسكو، ووكساكا، وبويبال، وكينتانا رو، وسين

 لتسهيل  "وى جنائية ادليل رفع دع  " ساعة وقدم فيها     ٤٠وقد استمرت كل دورة ملدة      . ويوكاتان، وزاكاتيكاس 
 . جتميع العناصر الالزمة إلدماجها يف شكل أقرب مناالً للموظفني العموميني املشتغلني هبذا النشاط

، مما ساعد جزئياً    OC-ME/1161ارجية ملشروع البنك الدويل      مت تنسيق املراجعة اخل    ٢٠٠٣ويف هناية عام     -٩٩٩
على متويل مشروع استدامة مياه الشرب وخدمات اإلصحاح يف اجملتمعات الريفية، وكانت مالحظات املراجعني              

 .اخلارجيني على املشروع إجيابية
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 واإلرشادات الواردة فيها، "ةاالحتاديقواعد تشغيل الربامج "وباإلضافة إىل ذلك متت إعادة تصميم نشرة  -١٠٠٠
لتضـمينها معلومـات تتصل بنسق التشغيل واتفاقات التشاور وموجز العطاءات املطروحة ذات األمهية وشروط               

 .للدخول فيها

 دورة  ٢٤ تنظيم   ٢٠٠٣ومـن أجـل تلبية احلاجة إىل تدريب هيئات الرصد يف الواليات مت يف عام                 -١٠٠١
قانون مشتريات القطاع العام، واإلجيارات : وتضمنت موضوعات التدريب.  من املوظفني العموميني٩٢٣حضرها 

 .واخلدمات العمومية، وقانون األشغال العامة، وتقنيات املعاينة اإلحصائية يف عمليات مراجعة احلسابات

 اتفاق تعاون مع منظمات اجتماعية وخاصة خمتلفة من أجل تقدمي دعم دائم             ٣٥ مت توقيع    ٢٠٠٣ويف   -١٠٠٢
وقد حقَّقت . نهجي لدراسة وحتليل ومناقشة الفساد، واستخدام األدوات والربامج اليت تعزز النـزاهة والشفافيةوم

 . ٢٠٠٣تلك االتفاقات مائة يف املائة من أهداف 

مت يف إطار اتفاق تعاون مع اجلامعة الوطنية املستقلة للمكسيك إعطاء دفعة إىل إنشاء خمترب الدراسات                 -١٠٠٣
تحليل وتوثيق الفساد، وذلك بدعم من صندوق تنمية املؤسسات التابع للبنك الدويل، وسوف يدعم هذا اخلاصة ب

الصـندوق ضـمن مشـاريع أخرى، إعداد مؤشر للمشتريات من أجل توضيح أفضل املمارسات بني اإلدارات                 
 .والكيانات االحتادية

 ليا ووزارة التعليم العام، إعداد كتاب بعنوان      مت بالـتعاون مع الرابطة الوطنية للجامعات واملعاهد الع         -١٠٠٤
 مؤسسة من ١٣٨ على ٢٠٠٣يناير /وتوزيعه اعتباراً من كانون الثاين "األخالق واملسؤولية االجتماعية والشفافية"

مؤسسات التعليم العايل اليت هي أعضاء يف الرابطة وعلى خمتلف املدارس الثانوية واملعاهد العليا من أجل تشجعيها 
 . إدماج هذه املفاهيم يف خططها األكادمييةعلى

وعمـالً عـلى النهوض بتوعية املواطنني مبشكلة الفساد قام املعهد املكسيكي للسينما واجمللس الوطين                -١٠٠٥
 ."سينمائية ملناهضة الفساددقائق "للثقافة والفنون بإعداد أربعة أفالم وثائقية بعنوان 

ة الدول األمريكية ملناهضة الفساد مت توقيع اتفاقات مع باراغوي          وتنفـيذاً ألهـداف اتفاقـية منظم       -١٠٠٦
 .واألرجنتني وكندا بشأن التعاون واملساعدة التنقية يف جمال منع الفساد وتعزيز الشفافية

وأنشـئت شبكة املعاهد احلكومية لألخالق العامة لألمريكتني باملشاركة مع األرجنتني وكندا وشيلي              -١٠٠٧
 .اليات املتحدة األمريكية وأوروغوايوبورتوريكو والو

ويف إطـار اتفاقـية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ملناهضة رشوة املوظفني العموميني                -١٠٠٨
األجانب يف معامالت األعمال الدولية، سوف ختضع املكسيك للمرحلة الثانية من تقييم جهودها ملكافحة الفساد، 

 .٢٠٠٤يف بداية 

ومن اجلدير بالذكر أنه ُعقدت مفاوضات مطولة على مدى السنتني املاضيني بشأن اتفاقية األمم املتحدة  -١٠٠٩
 .ملناهضة الفساد
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 وقامت ٢٠٠٤أبريل /وافق جملس الشيوخ يف اجلمهورية على املصادقة على تلك االتفاقية يف نيسان وقد -١٠١٠
وليه املاضي لدى مقر األمم املتحدة يف نيويورك، وستدخل         ي/ متوز ٢٠وزارة اخلارجية بإيداع وثائق التصديق يوم       

 بلداً صدقت منها ستة ١١١وقد وقع على االتفاقية حىت اآلن .  دولة٣٠االتفاقية حيز النفاذ بعد أن تصدق عليها 
 .بلدان عليها

" ماتيكاسنور" قامت وزارة اخلدمة العامة بإنشاء موقع على اإلنترنت بإسم           ٢٠٠٢سبتمرب  /ويف أيلول  -١٠١١
تتجمع فيه األحكام القانونية واإلدارية اليت تنظم عمليات اإلدارات االحتادية لإلدارة العامة وكياناهتا ووظائف هذه 

 . باحثا٢٤٧ً ٠٠٠ كان هذا املوقع قد استفاد منه ٢٠٠٣ديسمرب /ويف كانون األول. اإلدارات والكيانات

 إدارة وكيانا تابعة ٤٤ على الشبكة يف "نورماتيكاس"قع  بدأ إعداد وتشغيل مو٢٠٠٣مارس /ويف آذار -١٠١٢
 .للحكومة االحتادية، وقِّعت معها اتفاقات هبذا الصدد

 .ه يف املائة من الكيانات املوقعة على االتفاقات قد أوىف بالتزامات٨٦ديسمرب كان / كانون األول٣١ويف  -١٠١٣

، بلغ عدد   ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١حىت  وفـيما خيـص االلتزام بتحسني التنظيم الداخلي، و         -١٠١٤
 مؤسسة،  وبدأت هذه املؤسسات يف استعمال أدوات إدارية          ٣٢املؤسسـات االحتادية اليت أقامت تلك اللجان        
 قراراً من خالل جلان حتسني التنظيم الداخلي تتضمن معايري          ٢٥٠للتنسـيق، وأصـدرت حىت ذلك التاريخ حنو         

 .يةللشفافية والتحسينات اإلدار

 ٤ ٠٠٠وسـاعدت شـبكة جلان حتسني التنظيم الداخلي على توحيد عمليات التعاقد لدى أكثر من                 -١٠١٥
 .وحدة من وحدات املشتريات واألشغال العامة يف اإلدارة االحتادية وعلى مستوى الواليات واحملليات

يق الشبكة، نظراً ألمهية هذا ويف ظل هذه اإلدارة أوليت أمهية كبرية لدعم عملية طرح العطاءات عن طر -١٠١٦
وهلذا تركَّزت جهود كثرية على تدريب وحدات الشراء        . األسلوب يف إضفاء الشفافية على العقود ومنع الفساد       

 .واألشغال العامة املسؤولة عن معظم العطاءات

ثرياً يف دعم   وأصبح نظام املشتريات احلكومية اإللكتروين أداة من أدوات الشفافية واملساءلة وساعد ك            -١٠١٧
 .الدميقراطية

 شركة باستخدام شبكة املشتريات اإللكترونية احلكومية لالطالع        ٤٠ ٠٠٠ويف الوقت احلايل تقوم أكثر من        -١٠١٨
 .على البيانات والوصول إىل قواعد بيانات العطاءات واستخدام أنساق الشبكة يف إيداع مدفوعات البنوك

خدم هذه الشركات نظام املشتريات اإللكتروين للوصول إىل قواعد         ووفقـاً لإلحصاءات املتاحة، تست     -١٠١٩
 عطاء كل شهر، وكثري من املمولني يستخدم هذا املوقع للوصول إىل املعلومات وإىل              ٨ ٠٠٠بـيانات أكثر من     

 . مراجعة يومياً يف املتوسط٢٠ ٢٠٠الوثائق، ويبلغ عدد مراجعات املوقع أكثر من 

 .وردين واملتعاقدين املؤهلني لالشتراك يف العطاءات اإللكترونيةوزاد بشكل عام عدد امل -١٠٢٠
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 بدأ تشغيل نظام التجهيز اإللكتروين احلكومي الذي يهدف إىل تيسري           ٢٠٠٢يناير  /ويف كـانون الثاين    -١٠٢١
ع ويستطيع املواطنون اآلن الدخول إىل املواقع احلكومية لالطال       . االتصال من أي جهاز حاسوب مبواقع احلكومة      

على املتطلبات احلكومية واملكاتب واملواعيد اخلاصة جبميع اإلجراءات يف الوحدات االحتادية وإجراء ما يزيد على               
 . يف املائة من هذه املعامالت إلكترونيا٤٠ً

 عملية على صفحة نظام التجهيز      ٥ ٦٧٤وميكـن حالـياً الدخـول إىل املعلومات اخلاصة بأكثر من           -١٠٢٢
 . عملية إلكترونية على هذا املوقع٧٦ بدأ تشغيل ٢٠٠٤أبريل /ومنذ نيسان. ةاإللكتروين احلكومي

وأهـم العملـيات الـيت كان هلذا املوقع اإللكتروين تأثري كبري فيها إمكانية الدخول إىل موقع وحيد                   -١٠٢٣
طباعة  منتسبا، و٥ ٩٩٦ ٤٢٥للتسجيل واحلصول على بطاقات العضوية يف نظام الضمان االجتماعي، الذي يضم 

 .هذه البطاقات

نظراً لعدم جتانس ) تقدمي اإلقرارات على الشبكة (DECLARANETورغم الصعوبة اليت يتسم هبا موقع  -١٠٢٤ 
معـدات احلاسـوب وبنيـته التحتية يف اإلدارات والكيانات التابعة لإلدارة العامة االحتادية والختالف الثقافة                 

 ٩٥ يقوم أكثر ٢٠٠٢مايو /ذ بدء التشغيل اإلجباري هلذا املوقع يف أيارالتكنولوجية للموظفني العموميني، فإنه من
ويف . يف املائـة مـن املوظفني العموميني بتقدمي إقراراهتم عن أصوهلم على اإلنترنت باستخدام التوقيع اإللكتروين               

 . إقراراً عن طريق الشبكة٥٦٠ ٥٠٥ مت تلقي ٢٠٠٤أبريل / إىل نيسان٢٠٠٢مايو /الفترة من أيار

وعلى الرغم من أن هذا الرقم      .  إقراراً ٢١٠ ٥٢٠ هو   ٢٠٠٣مايو  /وكان عدد إقرارات امللكية يف أيار      -١٠٢٥
استرجاع ملف السنة : ، فإن أرقام السنة احلالية تشتمل على مخس خدمات جديدة هي    ٢٠٠٢ميـاثل الـرقم يف      

شادات بشأن حالة تسلُّم النماذج     املاضـية، واسـترجاع الشهادة السابقة، وإلغاء الشهادات، واحلصول على إر          
 .املرسلة، وهو ما ضاعف حجم املعامالت

 ٣٠ ٠٠٠ومـنذ وضـع صفحة نظام طلبات البيانات على الشبكة وتشغيله، مت استشارته من قبل أكثر من                   -١٠٢٦
 . أساسية إلرسال طلبات البياناتةشخص، وهو حيظى بقبول كبري لدى املواطنني الذين يستعملون النظام كأدا

  فالغرض منه دعم القانون االحتادي بشأن الشفافية والوصول mx.gob.wwwCiudadanoأما املوقع يف  -١٠٢٧
إىل املعلومات العمومية احلكومية، ويستخدم كأداة وصل بني اإلدارات العمومية واملواطنني، وتوجد به معلومات              

ملوقع تتركز عمليات وخدمات احلكومة مما يسهِّل ويف هذا ا. عن اإلدارات ميكن الوصول إليها عن طريق اإلنترنت
الوصـول إىل املعلومات اليت تنتجها اإلدارة العامة االحتادية ويهيئ مشاركة مدنية أكرب يف عملية صنع القرارات                 
بشأن املسائل العامة ومواجهة املشاكل، والطلبات واملقترحات املقدمة من املواطنني، وهو موقع حيتوي على أدوات 

 . ا غرف املناقشات واالستفتاءات على اخلطمنه

 :٢٠٠٤الفرص والتحديات لسنة  -١٠٢٨
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 نبذة عامة

إدمـاج قواعد البيانات لتسهيل الدخول إىل البيانات اليت تنشر إلزامياً مبوجب القانون االحتادي               "
 .بشأن الشفافية والوصول إىل املعلومات العمومية احلكومية

مة املهنية الوظيفية وتشغيله، وفقاً للشروط واملواعيد املنصوص عليها يف استكمال تطوير نظام اخلد "
 .قانون اخلدمة املهنية الوظيفية يف اإلدارة العامة االحتادية

 .مواصلة تدريب العاملني يف الرقابة الداخلية دعماً للنهج اجلديد ألجهزة الرقابة هذه "

املوظفني العموميني الذين يرتكبون خمالفات     تشـجيع زيـادة املشـاركة الشعبية يف اإلبالغ عن            "
 .ومالحقتهم قضائياً

كجزء من برنامج ختفيف القيود اإلدارية وتبسيط اإلجراءات، التعرف على النواحي غري املفيدة يف  "
اإلدارة احلكومـية على املستوى االحتادي واإلقليمي وعلى مستوى الواليات واملستويات احمللية            

 .وإزالة هذه العقبات

تعديل القواعد اخلاصة بإدارة األموال املنقولة والتصرف فيها لدى اإلدارات االحتادية وفقاً للقانون  "
العـام للملكـية الوطنـية، الذي هو اآلن قيد اإلقرار، عمالً على حتقيق مزيد من الوضوح يف                  

 .داراتاإلجراءات وتبسيط عملية التصرف يف األموال املنقولة اليت ال فائدة هلا يف اإل

إصدار اللوائح التنظيمية لقوانني مشتريات القطاع العام، والتأجري واخلدمات اليت يقوم هبا القطاع   "
 .العام وما يتصل هبا من خدمات، لتحديثها مبا يتفق مع اإلصالحات القانونية

دعاء تشجيع اإلدارات والكيانات على تنظيم برامج لتأمني املمتلكات املوروثة دون ضرورة الست            "
 .خرباء تقييم خارجيني، وذلك عن طريق إصدار اخلطوط التوجيهية الالزمة

االستمرار يف فرض نظام املخالفات، مع التأكيد على الشفافية واإلجراءات القانونية، فيما يتعلق              "
باملشـتريات وتـأجري اخلدمـات واألشغال العامة، مبا حيسِّن من سري العمليات ويؤدي إىل حل                

 .املخالفات

إدخال نظام مراقبة النوعية يف مجيع جماالت األصول واخلصوم لدى اإلدارات ومعه نظام شهادات               "
 . من أجل زيادة فعالية املوارد الوطنية وحتسني نوعية اخلدمات حتسيناً كبريا٩٠٠٠ًاإليزو 

يت ولكـي نتـبوأ مكاناً الئقاً يف عمليات التكامل جيب أن نكون على وعي كامل بالتحديات ال                 "
تفرضها العوملة وأن نكون على مستوى املسؤولية بإجراء التغيريات املطلوبة حلل مشاكل الفساد يف 

 .القارة وااللتزام مببادئ النـزاهة والشفافية



E/C.12/4/Add.16 
Page 227 

 حكومة على املستوى املهين

 ونشره، عمالً على    ٢٠٠٦-٢٠٠٤مت الـتفكري يف إعداد برنامج خاص للخدمة العامة الوظيفية            "
مدنية مهنية وظيفية وتشغيلها، وذلك من أجل تنسيق جهود خمتلف اإلدارات وتقدمي            إقامة خدمة   

 .دليل إلدخال اخلدمة العامة املهنية

وبعـد نشـر الالئحة التنظيمية أصبح على اإلدارات واألجهزة غري املركزية اخلاضعة للقانون أن                "
ملهنية عن طريق املنافسة العامة     تضمن شغل مجيع وظائفها الشاغرة اخلاضعة لنظام اخلدمة العامة ا         

وحتقيقاً هلذا الغرض فقد تقرر وضع النظام الفرعي ملستويات الدخول إىل الوظائف قبل             . املفتوحة
 .٢٠٠٤عام 

وتبذل جهود مضنية يف حتديث وإدارة سجل الوظائف ويف وضع آليات للتقييم والرصد والشفافية  "
ا الصدد فإن النموذج النظري لتقييم األداء سيطبق على ويف هذ. يف وظائف اخلدمة املهنية الوظيفية

 . أساس وضع أهداف مؤسسية

وسيوضع نظام لالنفصال من اخلدمة يأخذ يف االعتبار أي حجج ميكن أن يبديها املرشحون إزاء                "
 .عملية شغل الوظائف وإزاء أي خمالفات يرتكبها املوظفون يف اخلدمة املدنية

كز النظام على سلسلة من اخلصائص األساسية منها على سبيل املثال  سوف ير٢٠٠٥وحبلول عام  "
سـجل اخلدمات العامة وسجل الوظائف يف جمال ختطيط املوارد البشرية، مبا يف ذلك املواصفات               

 .الوظيفية، لتكون جاهزة للتشغيل الكامل

 .٢٠٠٦وأخرياً من املقرر أن تكون كل هذه النظم عاملة بالكامل حبلول سنة  "

 ومة من نوعية جيدة مع حتسني اإلجراءات اإلداريةحك

يهدف هذا الربنامج إىل تبسيط وحتسني العمليات واخلدمات ذات األثر املدين العايل، ورمبا إلغاء               "
ومن . بعضـها، وكذلك عمليات احلكومة االحتادية اليت تؤثر على إنتاجية الشركات واملواطنني           

 . عملية يف خمتلف جماالت التطبيقات١٧٢ يف املخطط تشغيل نظام النوعية اإلدارية

وتوجد خطط أيضاً لزيادة فعالية برامج الدعم االجتماعي األربعة ذات األثر املدين الكبري، وذلك               "
 .عن طريق تعزيز وتبسيط وتنظيم العملية وتشغيلها وإدارهتا

 احلكومة الرقمية

يات الشراء واألشغال العامة باملعدات  وحدة مكلفة بعمل٢٨٠الغرض من هذا الربنامج هو تزويد        "
 من املوردين أو املتعاقدين لالشتراك ١ ٥٠٠الالزمة إلدارة العطاءات وإعطاء شهادات ملا جمموعة 
 .يف العطاءات عن طريق استعمال الوسائل اإللكترونية
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 وخاصة   تأسف اللجنة ألنه بالرغم من النمو اإلجيايب ملؤشرات االقتصاد الكلي يف املكسيك            -٢٠ 
التراجع الكبري يف معدالت التضخم، فإن اللجنة الوطنية لألجور الدنيا مل ترفع مستوى األجر األدىن،               
وأنـه يف الوضـع احلـايل حيتاج الشخص إىل مخسة أضعاف األجر األدىن للحصول على سلة الطعام            

 ينص عليه التشريع الوطين من العهد وما� `٢`)أ(٧األساسية املقررة رمسياً، وذلك انتهاكاً حلكم املادة 
 ). رابًعاً من الدستور- ١٢٣املادة (

 يف املائة على الرغم من أن النمو ٤,٧اسـتعادت األجـور الدنـيا جـزءاً من قيمتها احلقيقية بنسبة             -١٠٢٩
حلد وفيما يلي صورة ا. االقتصادي مل حيقق ال التوقعات وال ما هو مطلوب إلعادة التنشيط املستدام القتصاد البلد

 :األدىن لألجور حسب املناطق اجلغرافية

النسبة املئوية للعاملني باألجور 
 الدنيا

التغيُّر الفعلي على مدى فترة 
 املنطقة اجلغرافية )٪(ست سنوات 

 ألف ١,٣ ٣٧,٧
 باء ٥,٨ ١٣,٣
 جيم ٩,٣ ٤٩,٠

ل التضخم يف اخنفاض، ومتكَّنت ومع ذلك فإن معد. وكما يتبيَّن فإن أداء االقتصاد كان متواضعاً للغاية -١٠٣٠
اإلدارة احلالية من حتريك النشاط االقتصادي تدرجيياً واستعادة القوة الشرائية لألجور الدنيا، ويأيت ذلك بعد أربع          

 .حكومات متعاقبة مل تستطع حتقيق هذا يف فترات مماثلة

من أجل تقليل الفوارق يف األجور يف       ويالحظ أيضاً أن اللجنة الوطنية لألجور الدنيا قد اختذت تدابري            -١٠٣١
ويف هذا الصدد فإن جملس املمثلني التابع للجنة منح زيادات خمتلفة للمناطق           . البلد عمالً على زيادة دخل العاملني     

 .اجلغرافية الثالث يف اجلمهورية ألغراض تطبيق األجور الدنيا

قارب التدرجيي حنو أجر أدىن موحَّد يف مجيع        ونتـيجة هلذه الزيادات ومن أجل االستمرار يف عملية الت          -١٠٣٢
 ٤,٣أحناء البلد، قرر جملس املمثلني تقليل الفوارق بني األجور الدنيا السارية يف املنطقتني اجلغرافيتني ألف وباء من 

 . يف املائة٧,٤٣ إىل ٨,٣١ يف املائة ويف املنطقتني ألف وجيم من ٣,٤٥إىل 

يف عهد هذه اإلدارة تقليل الفوارق بني املنطقتني اجلغرافيتني ألف وجيم           ومن خالل هذه العملية أمكن       -١٠٣٣
، كما نقصت الفوارق بني ٢٠٠٤ يف املائة يف ٧,٤٣ إىل ٢٠٠٠ يف املائة يف سنة ١٥,٩ يف املائة من ٨,٤٧بنسبة 

  يف املائة يف   ٣,٤٥ إىل   ٢٠٠٠ يف املائة يف سنة      ٧,٩٨ يف املائة من     ٤,٥٢املنطقـتني اجلغرافيتني ألف وباء بنسبة       
 .٢٠٠٤سنة 

تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء حالة العامالت يف فروع الصناعات التجميعية األجنبية،              -٢١ 
حيـث يفرض على بعضهن إجراء اختبارات محل عند التعيني وعلى فترات أثناء العمل ويفصلن إذا                

 .وجد أهنن حوامل
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عمل واخلدمات االجتماعية تقود محلة دائمة هتدف إىل إزالة التمييز فيما يتعلق بأمور العمل فإن وزارة ال -١٠٣٤
 :وفيما يلي بعض جوانب العمل اإلجيايب يف هذا املوضوع. ضد املرأة يف أماكن العمل والتوعية مبسائل اجلنسني

 اتفاقـاً بشأن منع شهادات عدم احلمل كشرط للوظيفة، وبشأن مسؤوليات األسرة             ١٣توقـيع    )١(
 .الطبيعية يف حمل العمل، مع خمتلف املؤسسات وحكومات الواليات ومجعيات املرأةوالرضاعة 

التوعـية حبقـوق املـرأة العاملة من خالل برامج اإلذاعة وامللصقات اإلعالمية ومواثيق احلقوق                )٢(
 .والواجبات وما إىل ذلك

لنقابات العمال من   : مهاتامللتقى الوطين األول للمرأة العاملة، ومحاية األ      : تنظـيم حدثني هامني    )٣(
 .لأجل املساواة بني اجلنسني وضد التحرش اجلنسي والعنف يف جمال العم

ويف نفـس الوقـت ينتظر املوافقة على تعديل مواد خمتلفة من الدستور السياسي للواليات املكسيكية                 -١٠٣٥
حتادي عمالً على منع أصحاب     املتحدة بشأن مسائل العمل، وإصالح قانون الضمان االجتماعي وقانون العمل اال          

 .العمل من طلب شهادات عدم محل من العامالت كشرط للتعني

 ١٦ إىل   ١٤تأسف اللجنة لعدم التزام الدولة الطرف بزيادة السن األدىن لعمل األطفال من              -٢٢ 
 . هو السن الذي تنتهي عنده مرحلة التعليم االبتدائي عادة١٦سنة، ألن سن 

.  من الدستور لتضمني الدستور املكسيكي احترام ومحاية حقوق الطفل٤ تعديل املادة  مت٢٠٠٠يف سنة  -١٠٣٦
واالهتمام بصحتهم من واجب اآلباء احلفاظ على حقوق القُصَّر والوفاء باحتياجاهتم "ويـنص الـتعديل على أن       

 ."عامةوحيدِّد القانون ُسبل محاية القصر املوجودين يف رعاية املؤسسات ال. البدنية والعقلية

 ويف نفس الوقت ينظم األعمال اليت يقوم هبا         ١٤حيظـر القـانون االحتـادي للعمل عمالة األطفال قبل سن             -١٠٣٧
وحتدِّد اللوائح االحتادية بشأن السالمة يف العمل       . األشـخاص فـوق هذا السن الذين يقدمون خدمات شخصية للكبار          

 . فيها١٦ و١٤ اليت ال جيوز تشغيل األطفال ما بني سن  من األعمال اخلطرة وغري الصحية١٥٤والصحة والبيئة 

 سنة وكذلك ١٤ من قانون العمل االحتادي بوضوح على حظر عمالة القُصَّر حتت سن ٢٢وتنص املادة  -١٠٣٨
 سنة ومل يكملوا مرحلة التعليم اإللزامي، إال يف حاالت استثنائية توافق عليها السلطات ١٦ إىل ١٤من هم يف سن 

 . على أساس التوفيق بني الدراسة والعملاملختصة

 من العهد   ٨تأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود خطط لدى الدولة الطرف لسحب حتفظاهتا على املادة               -٢٣ 
رغم أن حق تكوين النقابات وحق اإلضراب منصوص عليهما يف الدستور املكسيكي ويف اللوائح التنظيمية               

 االنضمام إىل النقابات العمالية ليس مفتوحاً أمام مجيع العاملني          وتأسف اللجنة بوجه خاص ألن    . ذات الصلة 
 .يف القطاع العام، وأن املسؤولني يف النقابات ليسوا منتخبني باالقتراع املباشر

 يف مجهورية املكسيك سيتم وفقاً      ٨انضـمت املكسيك إىل العهد على أساس الفهم بأن تطبيق املادة             -١٠٣٩
 . تنص عليها األحكام السارية يف الدستور السياسي ولوائحه التنظيميةللطرائق واإلجراءات اليت
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 من العهد على أن الدولة الطرف ملتزمة، ضمن أمور أخرى، حبق مجيع األشخاص يف               ٨تـنص املادة     -١٠٤٠
تكويـن نقابات عمالية وحق كل شخص يف االنضمام إىل النقابة اليت خيتارها، وعدم فرض أي قيود على ممارسة    

 احلق إال ما تنص عليه القوانني الوطنية الالزمة يف جمتمع دميقراطي لصاحل األمن القومي أو النظام العام من أجل هذا
 .محاية حقوق وحريات اآلخرين

إن مـبدأ حـرية االنضمام إىل النقابات يضمنه الدستور السياسي للواليات املكسيكية املتحدة جلميع                -١٠٤١
هبذه الروح، وبالنظر إىل القيود اليت يفرضها القانون االحتادي الذي ينظم تنفيذ اجلزء             و. العاملني يف خدمة الدولة   

  من الدستور على العمال التابعني للدولة، فقد أصدرت حمكمة العدل العليا القرار رقم             ١٢٣بـاء مـن املـادة       
مة نقابة واحدة    الـذي أيـدت فيه أن مبدأ الشرط القانوين الذي يقضي بأن يكون إلدارات احلكو               ٤٣/١٩٩٩

هو مبدأ يتناىف مع الضمانات االجتماعية حلرية العمل النقايب         )  من القانون املشار إليه أعاله     ٦٨املادة  (للموظفني  
 . من الباب العاشر من الدستور١٢٣املنصوص عليها يف اجلزء باء من املادة 

 بدأ الوارد يف قرار احملكمة العليا رقم      واحملـاكم، وكذلك السلطات اإلدارية املسؤولة، ملزمة بتطبيق امل         -١٠٤٢
 من قانون احلماية    ١٩٢ من الدستور السياسي للواليات املكسيكية املتحدة واملادة         ٩٤ وفقاً للمادة    ٤٣/١٩٩٩

وتطبيقاً هلذا احلكم مسحت السلطات املختصة بتسجيل النقابات يف اإلدارات احلكومية اليت يوجد فيها              ). أمبارو(
 :ومن النقابات اليت مسحت هبا الدولة ما يليأكثر من نقابة، 

 احتاد العاملني يف دائرة إدارة الضرائب؛ -١

احتاد الوحدة الوطنية للعاملني يف زراعة األمساك ومصائد األمساك يف وزارة الزراعة والثروة احليوانية  -٢
 والتنمية الريفية ومصائد األمساك واألغذية؛

 قراطيني يف وزارة البيئة واملوارد الطبيعية؛النقابة الوحيدة للعمال الدمي -٣

 ؛)منطقة العاصمة االحتادية(احتاد العاملني يف النقل والطرق السريعة  -٤

 االحتاد الدميقراطي للعاملني يف مكتب املدعي العام يف منطقة العاصمة االحتادية؛ -٥

 ؛)عاصمة االحتاديةمنطقة ال ("النقابة اجلامعة للعمال األحرار"احتاد عمال كورينا  -٦

 احتاد العمال الوطين الوحيد للعاملني يف املعهد الوطين لإلحصاء، واجلغرافيا وتكنولوجيا املعلومات؛ -٧

 .االحتاد الوطين لتكرمي العمال يف مكتب املدعي العام للجمهورية -٨

إصالح قوانني العمل من  للحكومة املكسيكية، جيري العمل على    "الثقافة العمالية اجلديدة  "وكجزء من    -١٠٤٣
 .أجل تعزيز التدريب واملشاركة واألجور املنصفة للعمال

وعمـال عـلى حتقـيق هذه الغاية أنشئ اجمللس املركزي الختاذ القرارات بشأن إصالح قانون العمل                  -١٠٤٤
عدة وقد قامت منظمات أصحاب العمل واحتادات العمال يف املكسيك، بتسهيل من احلكومة، وبعد              . االحتـادي 
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جلسات من العمل الشاق، بوضع مشروع إلصالح قانون العمل االحتادي يتناول فيما يتناوله حرية العمل النقايب                
 .واالعتراف حبق التفاوض اجلماعي

 قُدم إىل رجال القانون ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٢وقد حتوَّل هذا املشروع إىل مشروع قانون يف  -١٠٤٥
احلزب الثوري الدستوري وحزب العمل الوطين وحزب البيئة      (يسية الثالثة يف املكسيك     يف األحزاب السياسية الرئ   

 ).اخلضراء للمكسيك

وفيما يتعلق حبرية العمل النقايب واالعتراف حبق التفاوض اجلماعي يقترح مشروع القانون تعديل قانون  -١٠٤٦
قابات العمالية وتقرير أعدادهم باالقتراع     العمـل االحتادي حبيث ينص على إجراء االنتخابات للمسؤولني يف الن          

وستنظر اجلهات التشريعية يف املكسيك يف      . السـري املباشر مبا يتفق مع املناخ الدميقراطي السائد يف البلد اليوم           
 .التعديالت املقترحة على قانون العمل االحتادي للموافقة عليها

 .صالح قانون العمل االحتادي متهيدا إلقرارهوسينظر اجمللس التشريعي يف املكسيك يف مشاريع إ -١٠٤٧

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء خصخصة نظام التأمني االجتماعي مما قد يستبعد بعض الذين ال                -٢٤ 
يسـتطيعون املسـامهة يف حساب معاش تقاعدي فردي من مزايا معيَّنة، ومنهم العاطلون عن العمل                

 .دنية والعاملون يف القطاع غري الرمسيوالعاملون غري املتفرغني والعاملون بأجور مت

أغسـطس مـن هذه السنة على اإلصالحات اليت أُدخلت على نظام التقاعد             /متـت املوافقـة يف آب      -١٠٤٨
واملعاشـات التقاعدية أثناء السنوات العشر األخرية يف نظام التأمني االجتماعي يف املكسيك، مبا يف ذلك العناصر           

سـائر املعاشات التقاعدية لألشخاص الذين يعملون يف املستقبل يف نظام التأمني            النهائـية املتصـلة بالـتقاعد و      
االجتماعي، وليس وارداً خصخصة نظام التأمني االجتماعي أو مؤسسات اخلدمات للعاملني يف الدولة، كما أن               

 .هذه اخلدمات ليست موجَّهة هلذه الوجهة

ترحات تعديل القانون أو يف املناقشات واملوافقات اليت        وهذه وجهة النظر اليت أعرب عنها سواًء يف مق         -١٠٤٩
وقد أعرب عن نفس املواقف املسؤولون احلكوميون       . أعطيـت يف اهليـئات التشريعية اليت تشكِّل برملان االحتاد         

ونقابـات العمال واملشتركون يف نظام التأمني االجتماعي ونظام اخلدمات للعاملني يف احلكومة واحتادات العمال               
 .ركزية وغريها يف البلدامل

وكما ذكر آنفاً فإن مشروع التأمني الصحي للمواطنني سيتيح لألشخاص الذين يعانون من الفقر ومن                -١٠٥٠
 .الفقر املدِقع محاية الدولة يف اجملال الصحي

وتوجد هيئات حكومية أخرى، مثل هيئة املساعدة االجتماعية وغريها من الوكاالت يف نظام الصحة               -١٠٥١
 .لوطين تقدِّم دعماً للسكان دون أن تشكل جزءاً من أي نظام للتأمني الصحيا
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تعـرب اللجـنة عن قلقها بسبب وجود كثري من العسكريني والقوات شبه العسكرية بني                -٢٥
جمـتمعات السـكان األصليني يف شياباس وغريها من الواليات يف املنطقة، وخاصة بسبب االهتامات               

جملتمع املدين بأن هذه العناصر تتدخل يف تنفيذ برامج التنمية واإلشراف عليها            املوجَّهة من منظمات ا   
 .ويف توزيع املساعدات االقتصادية واالجتماعية، وبسبب عدم وجود تشاور مع اجملتمعات املعنية

 ٢٠٠٣-١٩٩٨ويشار يف هذا الصدد إىل أنه يف الفترة         . ال توجد أي ميلشيات عسكرية يف املكسيك       -١٠٥٢
ن اجليش املكسيكي يف تنفيذ برامج التنمية االجتماعية يف البلد اليت تقوم هبا احلكومة االحتادية واليت يستفيد                 تعاو

 . من السكان١٢ ٠٨٢ ٠٩٢منها 

 . اليت أبدهتا اللجنة٤٤ولالطالع على مزيد من املعلومات يرجى الرجوع إىل اإلجابة على املالحظة  -١٠٥٣

. إزاء زيادة العنف املنـزيل وخاصة العنف املنـزيل ضد املرأة        تـبدي اللجـنة انـزعاجها       -٢٦ 
كذلك تبدي اللجنة انـزعاجها إزاء الزيادة الكبرية يف عدد أطفال الشوارع رغم جهود احلكومة يف               

 .التصدي هلذه املشكلة

 على القيام بدور    تعمـل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان على تشغيل برامج لصاحل املرأة والطفل واألسرة عمالً              -١٠٥٤
وتسعى اللجنة يف نفس الوقت إىل العمل على إدخال         . إجيايب إزاء الشكاوى من انتهاكات حقوق اإلنسان للمرأة والطفل        

 .حتسينات يف التشريع ويف احملاكم اإلدارية بشكل يضمن القضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ضد املرأة والطفل

 هبدف نشر وتطوير ثقافة املساواة واإلنصاف جملتمع        ٢٠٠١ة للمرأة يف سنة     وأنشـئت املؤسسة الوطني    -١٠٥٥
 .خال من العنف والتمييز يتيح فرص التنمية جلميع النساء يف املكسيك وميكِّن الرجال والنساء من التمتع حبقوقهم

منع العنف املنـزيل وتعمل الشبكة الوطنية للتنمية املتكاملة لألسرة، من خالل برنامج رعاية األطفال و   -١٠٥٦
وإسـاءة معاملـة األطفال إىل تعزيز التوعية والتدريب لألشخاص املسؤولني عن رعاية القُصَّر يف املدارس ودور                 
الـرعاية النهارية واملستشفيات وسائر املؤسسات عمالً على النهوض بالوعي مبختلف جوانب العنف املنـزيل،              

 . ت من أجل حتسني نوعية الرعاية والتعليم والتدريب للقُصَّروكذلك العمل مع جمالس اآلباء يف اجملتمعا

ووفاًء بالتزام احلكومة برعاية األوالد والبنات والشباب يف الشوارع، جيري وضع برنامج وطين للرعاية            -١٠٥٧
هود  يهدف إىل تعزيز التنسيق وربط اجل      "من الشارع إىل احلياة   "والوقايـة للبنات واألوالد والشباب يعرف باسم        

الـيت يقوم هبا القطاع العام والقطاع اخلاص والقطاع االجتماعي بشأن الوقاية والرعاية ألطفال الشوارع بغرض                
 .إجياد حل هلذه املشكلة وتقدمي الرعاية الشاملة حللها على األجلني املتوسط والبعيد

 منظمة من   ٨٣ وتشترك فيه     من احملليات  ١٣٦وجيـري العمل يف إطار هذا الربنامج يف مثاين واليات و           -١٠٥٨
 من البنات والبنني والشباب يف الشوارع ٣٦ ٩٩٢ ما جمموعه ٢٠٠٣منظمات اجملتمع املدين، واستفاد منه يف سنة 

 . خطة للدعم املايل١٤٠ دراسة استقصائية و١١ مشروعاً خمصصاً و١٢٩يف إطار 
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 السابقة وال ردود شافية على      تأسف اللجنة لعدم وجود استجابة ُمرضية ملالحظاهتا اخلتامية        -٢٧ 
إذ مل تتلق اللجنة حىت . أسـئلتها املكتوبة والشفوية املوجَّهة إىل وفد املكسيك بشأن اإلخالء القسري      

اآلن رداً ُمرضياً على أسئلتها بشأن حجم املشكلة والتدابري اليت اختذهتا احلكومة حلماية مجيع املواطنني     
 تظل اللجنة يساورها القلق إزاء نقص املساكن والظروف        وعالوة على ذلك  . ضـد اإلخالء القسري   

غـري املرضـية اليت تتسم هبا نسبة كبرية من املساكن، خاصة يف املناطق الريفية حيث تفتقر كثري من              
 .املساكن إىل الكهرباء والصرف الصحي واملاء

 . باء سادسا٣ًالرد موجود حتت عنوان املادة  -١٠٥٩

ا إزاء استمرار حالة نقص التغذية خاصة يف املناطق الريفية وبني           تعـرب اللجـنة عن قلقه      -٢٨ 
وتعرب اللجنة عن انـزعاجها لعلمها بأن األمراض املتصلة بسوء التغذية . األطفال دون سن اخلامسة

 .تشكِّل سبباً رئيسياً من أسباب حاالت الوفاة يف املكسيك

شبكة الوطنية للتنمية املتكاملة لألسرة شغلها الشاغل       مـنذ بداية عملية الالمركزية اإلدارية، جعلت ال        -١٠٦٠
وقد ساعدت هذه االستراتيجية، ضمن أمور أخرى، على فهم النماذج          . دعـم دورها يف اإلرشاد ووضع املعايري      

الـبديلة للـرعاية ونشرها ودعمها، ويف حالتنا هذه فإن اهليكل اجلديد للربنامج يعمل على تنظيم وتقييم خطط                  
 . وجهة نظر اجلنسني، والتعددية الثقافية، واملنظور اإلثىن ومنظور األجيالالتغذية من 

 ماليني من البنني والبنات الذين يعانون من درجة من نقص           ٥,١ويشـمل برنامج اإلفطار يف املدارس        -١٠٦١
للمدارس الواقعة يف الـتغذية يف مدارس التعليم قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي، وتعطى األولوية يف هذا الربنامج    

وتسعى الدولة إىل تعزيز التنمية البشرية      . مسـاكن السكان األصليني واملناطق الريفية واملناطق احلضرية املهمَّشة        
ويهدف برنامج اإلفطار يف    . كجزء من سياستها االجتماعية الشاملة اليت تتناول نواحي الصحة والتعليم واإلرشاد الغذائي           

 . حتسني نوعية التغذية للبنني والبنات يف البلد وتعليمهم العادات الغذائية السليمةاملدارس يف املكسيك إىل

 الذي بدأ ألول مرة يف املكسيك يف سنة         "رعاية القُصَّر حتت سن مخس سنوات     "ومبوجـب بـرنامج      -١٠٦٢
 الذين يعانون  من القُصَّر حتت سن مخس سنوات ممن ال ينتظمون يف الدراسة،٨٧ ٠٠٠، تقدم الرعاية إىل ٢٠٠٣

ويعيش هؤالء األطفال يف مناطق السكان األصليني       . مـن درجة معيَّنة من سوء التغذية أو املعرضني لسوء التغذية          
ويستثمر يف هذا الربنامج مبلغ     . ويف املـناطق الريفية واحلضرية املهمَّشة وال يتلقون مساعدة من أي برنامج آخر            

يضاً على أنشطة للتوجيه الغذائي موجَّهة إىل اآلباء من أجل تغيري           ويشرف هذا الربنامج أ   .  ملـيون بـيزو    ١٩٧
 .العادات الغذائية والصحية

وتوفِّر هذه . ١٩٩٩ و١٩٩٤وأُجريـت تعـدادات وطنـية لطول األشخاص، تتوفَّر بياناهتا عن سنة           -١٠٦٣
رقمية تعطي مؤشرات عن التعدادات بيانات موزعة حسب الواليات واحملليات، وجداول إحصائية، ورسوما بيانية 

وهذه البيانات هلا فائدة عظيمة ألهنا      . نقص الطول لألعمار املختلفة مبا يتيح املقارنة مع الوقت ومن مكان آلخر           
وسيجري تعداد جديد يف هذا العام يتيح حتليالً مقارناً . تتيح تقييم أثر برامج الصحة والتغذية والرعاية االجتماعية

 .ل التغذية املتصلة بالطولوقياس التقدُّم يف جما



E/C.12/4/Add.16 
Page 234 

 

تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إذ تدرك أن اإلجهاض غري القانوين هو السب الرابع من أسباب  -٢٩ 
 .وفيات النساء يف املكسيك

يف الـبداية نود أن نشري إىل أن ما يقال عن أن اإلجهاض غري القانوين هو السبب الرابع للوفيات بني                     -١٠٦٤
مرض السكري،  :  كانت أسباب الوفيات العشر األوىل بني النساء هي        ٢٠٠١في سنة   ف. النسـاء غـري صحيح    

وأمـراض القلب، وأمراض األعصاب والعظام، وااللتهابات اليت حتدث قبل الوالدة، وااللتهابات الرئوية احلادة،              
ناجتة عن ارتفاع   وتلـيف الكبد وأمراض الكبد األخرى، والتهابات اجلهاز التنفسي السفلي احلادة، واألمراض ال            

 .ضغط الدم، وأمراض الكلى وأورام الرحم

أمـا األمراض املتعلقة باحلمل والوفيات قبل الوالدة وما بعد الوالدة، وهي فئة تشمل الوفيات املتعلقة                 -١٠٦٥
بل إهنا . باإلجهاض من أي نوع، فهي ليست من بني األسباب العشرين الرئيسية للوفيات بني النساء يف املكسيك              

، فاألسباب اخلمسة   )٦٤ إىل   ١٥(يسـت ضمن األسباب العشرة الرئيسية للوفيات بني النساء يف سن اإلجناب             ل
الرئيسـية للوفـيات بـني النساء يف هذه اجملموعة العمرية هي أمراض السكري وأمراض القلب واألورام اخلبيثة                 

 .وأمراض اجلهاز العصيب وأمراض اجلهاز التنفسي

 بوفيات الوالدة يف املكسيك فإن السبب الرابع للوفيات هو املضاعفات الناجتة عن اإلجهاض،              أمـا فيما يتعلق    -١٠٦٦
ومن . وال تقتصر هذه الفئة على اإلجهاض املستحث، ولكنها تشمل مجيع أنواع اإلجهاض مبا يف ذلك اإلجهاض املفاجئ                

 .وجد سجالت هباالصعب حساب عدد حاالت اإلجهاض غري القانوين على وجه التحديد ألنه ال ت

وتركِّـز الـربامج الصـحية واألنشطة اليت هتدف إىل منع اإلجهاض يف املكسيك على منع احلمل غري         -١٠٦٧
املخطـط، والتوسع يف التعليم عن اجلنس للشباب، ومحالت التوعية واالتصال اليت تركِّز على مزايا تنظيم األسرة     

بل وصول السكان إىل خدمات تنظيم األسرة، وخدمات        بشكل مسؤول وعن علم وبقرار من األسرة، وتيسري سُ        
 .الرعاية قبل الوالدة واخلدمات الطبية أثناء الوالدة، والتعرُّف املبكِّر على األخطار واملضاعفات

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع بيانات أساسية تساعدها يف رصد التقدُّم الذي               -٣٠ 
اللجنة لو قامت الدولة الطرف، يف تقريرها الرابع، بتقييم التقدُّم الذي           وتتمىن  . يتم يف مكافحة الفقر   

حتقـق يف حتسني التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسكان البلد، باستخدام البيانات             
 .األساسية كنقاط مرجعية، واستكماهلا مبعلومات إحصائية

ومن .  واألسباب اهليكلية للفقر أهم التحديات اليت تواجهها       تعتـرب احلكومة املكسيكية مكافحة الفقر      -١٠٦٨
اجلوانب الرئيسية يف استراتيجية مكافحة الفقر االعتراف بأن هذه الظاهرة متعددة األبعاد وذات طبيعة خمتلفة جداً 

قتصادي وهلذا السبب فإن مكافحة الفقر لن تتأتى عن طريق النمو اال          . وال تقتصـر على األسباب املادية البحتة      
إذا البـد من وجود منو اقتصادي مستدام وبيئة مستقرة، وكذلك توزيع أفضل للثروة، ألن هذه كلها                 . وحـده 

وباجلمع بني هذه العوامل ميكن العمل على هتيئة فرص حقيقية . مستلزمات أساسية لتحقيق مستويات معيشة أفضل
 .للعمالة ودخول أفضل ألولئك الذين ال ميلكون
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 احلكومة هذا اهلدف نصب عينيها فهي تسعى يف املقام األول إىل ضمان مستوى الئق من                وإذ تضـع   -١٠٦٩
املعيشة جلميع السكان، وهتيئة الظروف اليت تساعد كل شخص يف املكسيك على أن يكون لـه دور متكامل يف                  

صدر السياسات العامة ومن مث فإن الفرد هو م. األنشطة اإلنتاجية واالجتماعية يف البلد على أساس مساواة الفرص
وهدفها، وهتدف هذه السياسات إىل التنمية الشاملة اليت ال تستثين أحداً واليت تتيح حتسني مستويات املعيشة جلميع 

 .السكان وبذلك تقضي على األسباب اجلذرية النتقال الفقر من جيل إىل جيل

 وزارة التنمية االجتماعية إىل احلصول على مقاييس        وباإلضافة إىل اجلهود اليت تبذل يف مجيع أحناء البلد تسعى          -١٠٧٠
 .رمسية للفقر الستعماهلا كنقطة مرجعية ينطلق منها ختطيط السياسة االجتماعية وتصميم براجمها وتقييم آثارها

 ٢٠٠١ونظراً لعدم وجود تعريف رمسي مقبول عموماً للفقر، عقدت وزارة التنمية االجتماعية يف سنة           -١٠٧١
 .فريق من اخلرباء الوطنيني املستقلني املشهود هلم بالكفاءة بغرض تكوين جلنة لقياس الفقر يف املكسيكاجتماعاً ل

واقترحت اللجنة استعمال بيانات املسح الوطين لدخل األسرة وإنفاقها، الذي تنظمه املؤسسة الوطنية              -١٠٧٢
تقدير الفقر على أساس املنهجية املتفق      لإلحصـاء واجلغرافيا واملعلوماتية، كمصدر رئيسي للمعلومات من أجل          

 . املبلغ يف عمليات املسح) بعد الضرائب(واستخدمت اللجنة أيضاً مقياساً للرفاه هو دخل الفرد . عليها

وأقرت وزارة التنمية االجتماعية املنهجية اليت اقترحتها اللجنة، وبناًء عليه حدَّدت ثالثة مقاييس أساسية  -١٠٧٣
ب مستوى الدخل اعتماداً على املعايري اليت أقرهتا اللجنة وباستخدام مسح دخل األسرة       لتصـنيف السـكان حس    

 :٢٠٠٠ونفقاهتا يف سنة 

اُألسر املعيشية اليت ال يكفي فيها دخل الفرد لتلبية املتطلبات الغذائية األساسية : عتبة الفقر الغذائي -١
 تعترب حتت هذه العتبة؛

يف تصنيف اُألسر املعيشية اليت يقل فيها دخل الفرد عن احلد تستخدم : عتـبة تنمـية القـدرات      -٢
زائداً الدخل الالزم   ) طبقا للتعريف الوارد يف الفئة السابقة     (الضـروري لتلبية املتطلبات الغذائية      

 لتغطية نفقات التعليم والصحة؛

 احلد الضروري وتستخدم يف تصنيف األسر اليت يقل فيها دخل الفرد عن: عتبة التنمية االجتماعية -٣
الالزم لتلبية املتطلبات الغذائية واإلنفاق األساسي يف جماالت الصحة والتعليم واملالبس واألحذية            

 .واإلسكان واملواصالت

ويـبني اجلدول التايل العتبات الثالث املستعملة يف تقييم الفقر، واليت ُحسبت أساساً على أساس مسح             -١٠٧٤
 .٢٠٠٢ومت حتديثها على أساس نفس البيانات لسنة ، ٢٠٠٠دخل ونفقات األسرة لسنة 
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 ٢٠٠٢-٢٠٠٠عتبات الفقر 

٢٠٠٠ ٢٠٠٢ *٢٠٠٠ **٢٠٠٢ 
 )شهري( )يومي(

 نوع الفقر القطاع

 حضري ٦٢٦,٠٠ ٦٧٢,٢٥ ٢٠,٨٧ ٢٢,٤١
 ريفي ٤٦٢,٩٦ ٤٩٤,٧٧ ١٥,٤٣ ١٦,٤٩

 الغذائي

 حضري ٧٦٨,١٠ ٧٩٢,٢٩ ٢٥,٦٠ ٢٦,٤١
 ريفي ٥٤٨,٥٣ ٥٨٧,٥٧ ١٨,٢٨ ١٩,٥٩

 القدرات

١ ٣٦٦,٨٥ ٤١,٨٢ ٤٥,٥٦ ١ ٢٥٤,٥١  حضري
 ريفي ٨٤٣,٢٨ ٩٤٦,٩٤ ٢٨,١١ ٣١,٥٦

 تراثي

 .٢٠٠٢ و٢٠٠٠مسح دخل ونفقات األسرة  :املصدر
 .٢٠٠٠أغسطس /بأسعار آب * 
 .٢٠٠٢أغسطس /بأسعار آب ** 

وكانت تبلِّغ يف العادة عن     . صلةوكانـت اإلدارات يف السابق ختلط بني التدابري املتخذة والنتائج املتح           -١٠٧٥
التدابري املتخذة، إال إننا باستخدام نظام القياس اجلديد، الذي يوفِّر ألول مرة بيانات أساسية للمقارنة، نقدم قياساً 

 .للنتائج الفعلية

 لدخل األسرة وإنفاقها، ميكن اآلن قياس       ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠وبفضـل إمكانـية املقارنـة بني مسحي          -١٠٧٦
ومن أجل إجراء هذه املقارنة مت      .  لنسبة السكان الذين هم أدىن من العتبة يف كل من الفئات الثالث            االجتاهـات 

حتديث املنهجية الرمسية املقترحة من ِقَبل اللجنة التقنية لقياس الفقر وتطبيق املنهجية اجلديدة على البيانات الناجتة                
 .٢٠٠٢عن املسح الوطين لدخل األسر وإنفاقها يف سنة 

 ٢٠٠٢نسبة املئوية لألسر الفقرية واألفراد يف سنة ال

 حضري ريفي وطين

٢٠٠٠ ٢٠٠٢ ٢٠٠٠ ٢٠٠٢ ٢٠٠٠ ٢٠٠٢ 
 نوع الفقر

 األسرة ٩,٨ ٨,٥ ٣٤,١ ٢٨,٥ ١٨,٦ ١٥,٨

 األفراد ١٢,٦ ١١,٤ ٤٢,٤ ٣٤,٨ ٢٤,٢ ٢٠,٣
 غذائي

 األسرة ١٦,٢ ١٢,٢ ٤١,٤ ٣٦,٥ ٢٥,٣ ٢١,١

 األفراد ٢٠,٢ ١٦,٠ ٥٠,٠ ٤٣,٨ ٣١,٩ ٢٦,٥
 قدرات

 األسرة ٣٧,٤ ٣٥,٤ ٦٠,٧ ٥٩,٤ ٤٥,٩ ٤٤,١

 األفراد ٤٣,٨ ٤٢,٠ ٦٩,٣ ٦٧,٥ ٥٣,٧ ٥١,٧
 تراثي

 .٢٠٠٢ و٢٠٠٠بيانات املسح الوطين لدخل ونفقات األسرة   :املصدر
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 :ويتبيَّن من النتائج ما يلي -١٠٧٧

 ٢٠,٣ يف املائة إىل ٢٤,٢لوطين من  على املستوى االفقر الغذائيتراجعـت نسبة السكان اليت تعاين من    �
 ؛٢٠٠٢ و٢٠٠٠يف املائة بني عامي 

 يف املائة بني عامي     ٢٦,٥ يف املائة إىل     ٣١,٩تراجعـت نسـبة السكان حتت عتبة تنمية القدرات من            �
 ؛٢٠٠٢ و٢٠٠٠

 ٢٠٠٠مي  يف املائة بني عا٥١,٧ يف املائة إىل ٥٣,٧تراجعت نسبة السكان حتت عتبة التنمية التراثية من  �
 .٢٠٠٢و

 ٢٠٠٠ مليون شخص انتقلوا إىل ما فوق عتبة الفقر الغذائي فيما بني عامي              ٣,٢يتبـيَّن مما سبق أن       -١٠٧٨
، أي أهنـم انـتقلوا إىل وضع يتمكنون فيه من تغطية احتياجاهتم الغذائية وكانوا قادرين على ختصيص                  ٢٠٠٢و

 .استثمارات متواضعة يف التعليم والصحة

. اسـتمر هذا االجتاه فستكون املكسيك قادرة على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية قبل موعدها             وإذا   -١٠٧٩
 بنحو  ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠ أن نسبة السكان الذين يعانون من الفقر الغذائي تراجعت بني سنيت             ١ويتبيَّن من الشكل    

 . يف املائة٢٠,٣ يف املائة لتصل إىل مستوى ١٦

 ملكسيكاالجتاهات احلديثة للفقر يف ا

 حسـابات قامت هبا وزارة التنمية االجتماعية على أساس مسح دخل           :املصدر
 .٢٠٠٢-١٩٩٢ونفقات األسرة    
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ختفيض الفقر يف املكسيك

نسبة األشخاص الذین یعانون فقرًا في التغذیة
نسبة األشخاص الذین یعانون فقرًا في تنمية القدرات
نسبة األشخاص الذین یعانون فقرًا تراثيًا
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 إال أنه البد من االعتراف ٢٠٠٢-٢٠٠٠ورغم تناقص نسبة السكان الذين هم حتت هذه العتبات أثناء الفترة   -١٠٨٠
ومع ذلك فإن ما حتقق من تقدم أثناء . لتنمية والثروة يف املكسيكأن املعـدالت املستمرة هي عالية جداً بالنسبة ملعدالت ا      

الفترة املرجعية ميكن تفسريه على أنه اجتاه إجيايب لو استمر فإن من شأنه أن حيسِّن كثرياً من احلياة املعيشية لعناصر السكان                     
 .األشد حاجة

سيك قد سجلت عدداً من أوجه التقدُّم الذي        وعالوة على التقدُّم الذي حدث يف جمال ختفيض الفقر فإن املك           -١٠٨١
 يقـاس مبجموعـة مـن املؤشرات االجتماعية، مما يؤكد األمهية اليت توليها حكومة املكسيك لتحسني مستويات املعيشة           

 .والرفاه للسكان

 ٧٠ية   سنوات بينما يبلغ املتوسط ألمريكا الالتين      ٧٤,٩فمعـدل توقـع احلياة عند الوالدة يف املكسيك اآلن            -١٠٨٢
 يف املائة ١٠٠ يف املائة، هذا بينما يبلغ عدد املسجلني يف مدارس التعليم االبتدائي       ٨,٥وتبلغ نسبة األمية عند الكبار      . عاماً

 يف املائة   ٧٦,٩ يف املائة من السكان تصلهم مياه الشرب و        ٨٩,٢تقريـباً من الفئة العمرية املعنية، وعالوة على ذلك فإن           
 .ات اإلصحاحمن السكان تصلهم خدم

 بينما ١٩٩١ وعلى الدفترييا منذ    ١٩٩٠وباإلضـافة إىل ذلـك فقد مت القضاء على مرض شلل األطفال منذ               -١٠٨٣
أمكـن السيطرة على أمراض احلصبة والسعال الديكي والتيتانوس، وعالوة على ذلك فإن املكسيك لديها أعلى نسبة من                  

 .التحصني ضد األمراض يف أمريكا الالتينية

حتـث اللجـنة الدولـة الطـرف على التصدي لألسباب اهليكلية للفقر يف املكسيك وأن تدخل                  -٣١ 
كذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل      . الـتعديالت الالزمـة على الربامج االجتماعية لتحقيق هذا الغرض         

 امجإشـراك اجملـتمع املـدين إشـراكاً وثـيقاً وخاصـة مـنه اجملموعات املستهدفة، يف ختطيط تلك الرب                   
 .وتنفيذها وتقييمها

تسـعى حكومة املكسيك جاهدة إىل تلبية هذه االحتياجات األساسية وتعزيز الرفاه وحتسني القدرات الفردية                -١٠٨٤
ومن أجل حتقيق هذه الغاية تقوم خمتلف املؤسسات والوكاالت التابعة للحكومة االحتادية املسؤولة     . لكل مواطن مكسيكي  

اعية األساسية مثل التعليم والصحة والضمان االجتماعي والتدريب املهين واإلسكان بإصالح           عـن تقدمي اخلدمات االجتم    
 .هياكلها من أجل حتسني أدائها عمالً على تقدمي خدمات إىل السكان بكفاءة وتنفيذ املهام بشكل فعال دون ازدواجية

حلالية على املستوى الوطين من أجل ختفيف الفقر،        وحتقيقاً هلذا الغرض، ويف إطار التدابري اليت اختذهتا اإلدارة ا          -١٠٨٥
البد من ذكر استراتيجية السياسة االجتماعية املعروفة باسم كنتيغو، اليت تسعى إىل تزويد مجيع سكان املكسيك باخلدمات  

 .األساسية واستحداث أدوات تؤدي إىل حفز التنمية البشرية وإىل حتريك النمو االقتصادي

ستراتيجية على حتقيق تنسيق أكرب بني مستويات احلكومة الثالثة االحتادية ومستوى الواليات            وتعمـل هذه اال    -١٠٨٦
واحمللـيات، وتوثيق العرى بني احلكومة واملواطنني من أجل حتقيق مزيد من الكفاءة يف أنشطة القطاعني العام واخلاص يف                   

ماج خمتلف الفئات يف اجملتمع والتوسع يف اآلليات اليت         وتسعى هذه االستراتيجية إىل تعزيز إد     . جمـال السياسة االجتماعية   
 .حتفز املبادرات اليت تقوم هبا اجملتمعات ومنظمات اجملتمع سعياً وراء التغلب على الفقر والتهميش

ويقوم هذا املسعى من أجل ضمان مشاركة مجيع مواطين املكسيك على أساس االعتراف بأن العمل احلكومي                 -١٠٨٧
وبفضل هذا .  ذاته لتحقيق التنمية االجتماعية وأن من الضروري أن يشترك اجملتمع املدين يف هذه املسؤوليةال يكفي يف حد 
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وتشتمل استراتيجية كونتيغو على أربعة     . النهج تسعى احلكومة إىل ضمان منو اقتصادي حيقق عائداً مادياً جلميع املواطنني           
 تغلب على الفقر وضمان التحسُّن املستمر يف مستويات املعيشةروافـد تصـب يف سياسـة اجتماعية شاملة تسعى إىل ال     

 :جلميع السكان

تعزيـز القدرات من أجل إتاحة الفرصة أمام كل مواطن لتعليم من نوعية جيدة وخدمات صحية تتسم                  -١
 .بالكفاءة ومستويات تغذية متكنه من املشاركة الكاملة يف اجملتمع

ومن شأن إتاحة الفرصة لاللتحاق . تكوين الدخل واالستفادة من قدراهتم توسيع اخليارات أمام املواطنني ل     -٢
بأعمـال والـبدء مبشـاريع إنتاجية أن متكن الفرد من حتقيق مستوى أعلى من الرفاه والدخل مبا يليب                   

 .حاجات كل أسرة

العمـل عـلى حتقـيق السالمة واألمن لكل أسرة من أجل تشجيع الكبار وأسرهم على حتقيق الدخل                   -٣
وإطالق طاقاهتم واالستفادة من الفرص املتاحة لتحقيق مزيد من الدخل والتأمني ضد املخاطر على املدى               

 .القصري، والقيام بأنشطة جديدة، واالهتمام بتقدم أبنائهم وتأمني حياة مرحية لكبار السن

نمية قدراهتم  تـأمني احلمايـة للجمـيع عمالً على ضمان األمن لألفراد واجلماعات وهم يسعون إىل ت                -٤
ومن شأن ذلك أن يساعد األسر على ختطيط مستقبلها واحلفاظ          . واالسـتفادة من فرص حتقيق الدخل     

 .على مستوى معيشتها يف مواجهة أي أخطار غري متوقعة متس األسرة

األربعة يف تلبية احتياجات األفراد واألسر      وتسـعى اسـتراتيجية كونتـيغو إىل أن تصـب هذه الروافد              -١٠٨٨
 .تمعات من أجل حتقيق مزيد من املساواة والعدالةواجمل

 كونتيغوروافد استراتيجية 

   الرافد    جمال العمل     
 التعليم

 الصحة وخدمات التغذية
 التدريب

١- 
٢- 
٣- 

  
 تعزيز القدرات

 
++  

 
 -أوالً

ــول  ــية والوص ــية احملل التنم
 إىل االئتمان

 خلق فرص العمل

٤- 
 
٥- 

  
 الدخلهتيئة فرص حتقيق 

 
++  

 
  -ثانياً 

 املساكن
 املدخرات

 حقوق امللكية

٦- 
٧- 
٨- 

  
 تنمية األسرة

 
+ 

 
 -ثالثاً 

 التأمني
 الضمان االجتماعي

 احلماية من املخاطر اجلماعية

٩- 
١٠- 
١١- 

  
 توفري احلماية االجتماعية

 
 -رابعاً 

 .وزارة التنمية االجتماعية: املصدر



E/C.12/4/Add.16 
Page 240 

 

و وفقاً ملبادئ املسؤولية اجلماعية واإلنصاف والشمول، ويعترب األفراد         وجيـري تشغيل برنامج كونتيغ     -١٠٨٩
 .واألسر ودورة احلياة هي العناصر الرئيسية اليت يستهدفها الربنامج

 الربط بني دورة احلياة واالستراتيجيات: الشمول

 .وزارة التنمية االجتماعية :املصدر

 الربامج

سيق أعمال مجيع الوزارات والوكاالت يف اجملال االجتماعي على         تسـعى اسـتراتيجية كونتيغو إىل تن       -١٠٩٠
وهبذه الطريقة يتم الربط بني مجيع االستراتيجيات والربامج احلالية وتعديلها أو تقويتها، وإلغاء             . املستوى االحتادي 

مما يعزز الربامج   وهذا  . الـربامج الـيت ال تسهم يف االستراتيجية، وإنشاء برامج جديدة يف اجملاالت غري املشمولة              
 .االجتماعية من أجل تفادي االزدواجية وتعزيز التآزر

ويأيت فيما يلي وصف لبعض برامج وزارة الضمان        . وتشتمل االستراتيجية على عدد كبري من الربامج       -١٠٩١
 . ديناالجتماعي اليت تشكِّل جزءاً من االستراتيجية، وهي برامج من شأهنا أن حتفز وتشجع اشتراك اجملتمع امل

   

 قبل الوالدة

 )الدورة التجميعية (

)الدورة التجميعية( 
 

 الطفولة 

 كبار السن

 الراشدون

  املراهقة والشباب

احلماية القدرات  الفرص األسرة احلماية

11 
الفرص 

)الراشدون(

1 
 الوالدة اآلمنة

2 
 حماية الطفولة

3 
 حماية الشباب

4 
 حماية الكبار

5 
 حماية آبار السن

6 
القدرات 

)األطفال(

7 
القدرات 

)الشباب(

8 
القدرات 

)الراشدون(

9 
 القدرات

)آبار السن (

10 
 الفرص

 )الشباب(

12 
 الفرص

 )آبار السن(

13 
األسرة 

 )لراشدونا(

14 
 األسرة

 )آبار السن (
15 

 الحماية
 آبار السن (

 خطوط العمل والربامج اجلديدة
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 الفرص

تقوم وزارة الضمان االجتماعي يف إطار استراتيجية كونتيغو بتنسيق برنامج فرص التنمية البشرية، وهو  -١٠٩٢
واهلدف العام من برنامج    . زيادة القدرات وفتح جمال االختيار أمام األسر      : بـرنامج يتصل بإثنني من الروافد مها      

 يف إطار هدف تنمية قدرات أفرادها وحتسني الفرص أمامهم          الفـرص هـو دعم األسر اليت تعيش يف فقر مدقع          
لالرتفاع مبستوى معيشتهم من خالل حتسني اخليارات أمامهم يف التعليم والصحة والتغذية، ومتكينهم من الوصول 

 .إىل خدمات جديدة وبرامج إمنائية ملساعدهتم على حتسني حالتهم االقتصادية واالجتماعية ونوعية حياهتم

 :ومن أهم توجهات برنامج الفرص ما يلي -١٠٩٣

 اإلسهام يف التنمية البشرية من خالل تدابري شاملة؛ �

 مساعدة األفراد على حتسني قدراهتم؛ �

 استهداف األسر اليت تعاين من فقر مدقع؛ �

 التركيز على األسر وتشجيع الشبكات االجتماعية؛ �

 تعزيز الشفافية واملساءلة يف براجمها؛ �

  فرص املساواة بني اجلنسني وتعزيز األدوار القيادية للمرأة؛حتسني �

 تعزيز املسؤولية املشتركة؛ �

 إشراك اجملتمع ككل يف املهام املتعلقة بالقضاء على الفقر املدقع؛ �

 التنسيق بني خمتلف املؤسسات والقطاعات؛ �

 تشجيع الروابط مع الربامج االجتماعية األخرى؛ �

 . لعملياهتا وتقييم أثرهااملتابعة املستمرة �

 :ويقدِّم برنامج الفرص أنواع الدعم التالية -١٠٩٤

املسامهة يف نفقات التعليم للبنني والبنات والشباب يف األسر املستفيدة ممن حيضرون الدراسة ما بني  �
 الصف الثالث االبتدائي والصف األخري يف التعليم الثانوي؛
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 م املدرسية؛مساعدة مالية يف مشتريات اللواز �

 جمموعة أساسية من اخلدمات الصحية اجملانية جلميع أفراد األسرة؛ �

 دورات تثقيفية عن الصحة والتغذية والصحة الشخصية لتعزيز العناية الصحية باألفراد؛ �

معونات غذائية تكميلية لألفراد من سن أربعة أشهر إىل سنتني ولألطفال الذين يعانون من سوء                �
 ني سنتني ومخس سنوات وللحوامل واملرضعات؛التغذية ما ب

 .مساعدات مالية لتكملة الدخل لألسر وللمساعدة على تكوين عادات غذائية جيدة �

وقد أثبت برنامج الفرص فعاليته يف احلملة ضد الفقر والتهميش وأدخلت فيه إجراءات جديدة ملصلحة            -١٠٩٥
 ينمو باستمرار بسبب زيادة تغطيته للمحليات واألسر وزيادة وعالوة على ذلك فإن الربنامج. الفقراء من السكان

ويبلغ .  من احملليات  ٧٠ ٥٢٠ أسرة يف    ٤ ٢٤٠ ٠٠٠ كان ينضوي حتت هذا الربنامج       ٢٠٠٣ويف هناية   . ميزانيته
 مليون شخص كما أن الربنامج أمكنه الوصول إىل أربع من كل مخس أسر              ٢٢جمموع املستفيدين يف هذه اُألسر      

 . من كل ثالث أسر تعاين نقصاً يف القدرات٢ الفقر يف التغذية وتعاين من

 ماليني أسرة، ومعىن ٥ إىل توسيع الربنامج ليشمل ٢٠٠٤وختطـط وزارة الضمان االجتماعي يف سنة     -١٠٩٦
 .ذلك أنه سيصل إىل مجيع األسر اليت تعاين من فقر يف التغذية

 .١٩٩٧إلجيايب للربنامج منذ بدء تشغيله يف ويتبيَّن من اجلدول التايل مدى التأثري ا -١٠٩٧

 تغطية برنامج الفرص

 البنــد ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ *٢٠٠٣

 املستفيدون

 )باآلالف(األسر  ٣٠٠,٧ ١ ٥٩٥,٦ ٢ ٣٠٦,٣ ٢ ٤٧٦,٤ ٣ ٢٣٧,٧ ٤ ٢٤٠,٠ ٤ ٢٤٠,٠

 ةاملناطق الريفي ٣٠٠,٧ ١ ٥٩٥,٦ ٢ ٣٠٦,٣ ٢ ١٢٩,٨ ٢ ٥٢٤,٥ ٣ ٠٩٠,٨ ٣ ٠٩٠,٨

 املناطق شبه احلضرية    ٣٤١,٦ ٥٩٩,٤ ٦١٦,١ ٦١٦,١

 املناطق احلضرية    ٥,٠ ١١٣,٨ ٥٣٣,١ ٥٣٣,١

 احملليات ٤٥٦ ١,٧٤٣ ٢,١٥٥ ٢,١٦٦ ٢,٣١٧ ٢,٣٥٤ ٢,٣٥٤

 البلديات ١٠ ٧٦٩ ٤٠ ٩٠٦ ٥٣ ٠٥٥ ٥٣ ٢٣٢ ٦٧ ٧٣٧ ٧٠ ٥٢٠ ٧٠ ٥٢٠

 الواليات ١٣ ٣٠ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١
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 البنــد ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ *٢٠٠٣

 املكونات       

 التعليم       

 )باآلالف(مساعدات تعليمية  ١٠١,١ ١ ٢٩٩,٠ ٢ ١٩٢,٦ ٢ ٤٨٥,٣ ٣ ٣١٥,٥ ٤ ٣٥٥,٩ ٤ ٤٩٢,١

 )باآلالف(جمموعات األدوات املدرسية املوزَّعة  ٧٢,٦ ٦٨٤,٩ ١ ٣١٤,٥ ١ ٢٨١,٦ ١ ٥٠٤,٧ ١ ٧٦١,٦ ١ ٨٢٠,٤

 الصحة       

 )باآلالف(دد االستشارات الصحية شهرياً متوسط ع  ٤٣٥,٠ ١ ٣٥٩,٨ ١ ٦٢٤,٤ ١ ٨٣٦,٤ ٢ ٢٩٥,٨ ٢ ٧٥٨,٠

١ ٦٣٧,١ ٢ ٨٦٧,٥ ٢ ٠٠٤,٤ ٢ ٠٨٨,٧ ٢ ٢٦٦,٩ ٢ ٦٠٤,٠ 

بـرامج التدريـب عـلى الصحة والتغذية والصحة 
 )باآلالف(الشخصية 

 التغذية       

 )بآالف الوحدات(التغذية التكميلية املوزَّعة  ٥,٠ ٢٥٤,١ ٥٤٣,٨ ٥٥٥,٧ ٦٦٥,٣ ٥٦٦,٤ ٦٠١,٤

 لألطفال حتت سن مخس سنوات ٢,٧ ١٥٣,١ ٣٧٢,٨ ٣٨٦,٧ ٤٩٤,٥ ٤ ١٠٦ ٤٣٦,٦

 للحوامل والُرضع ٢,٣ ١٠١,٠ ١٧١,٠ ١٦٩,٠ ١٧٠,٨ ١٥٥,٨ ١٦٤,٨

 :األطفال حتت سن مخس سنوات املسجلون    ١ ٤٦٨,٤ ١ ٦٥٦,٨ ٢ ٠٠٨,٥ ٢ ٠٧٨,٨

 حتت إشراف بسب سوء التغذية    ١ ٢٧٤,٣ ١ ٥٢٥,٧ ١ ٩١٠,٢ ١ ٩٧٦,٦

 يعانون من سوء التغذية    ٣١٨,٣ ٣٣٣,٠ ٤٠٤,٢ ٤١٦,٠

 احلوامل والرضع    ٣٠٤,٤ ٣١٧,٩ ٣٥٨,٩ ٣٦٢,٨

 حتت اإلشراف    ٢٨٢,٦ ٢٩٨,٨ ٣٤٨,٩ ٣٥٦,١

 .التقرير الثالث إىل احلكومة: اجلهاز التنفيذي االحتادي: املصدر
 .تقديرات * 

الجتماعية اليت تديرها وزارة الضمان وباإلضـافة إىل ذلـك فلـدى املكسـيك جمموعة من الربامج ا           -١٠٩٨
ومن بني تلك الربامج ينبغي التنويه بربامج تقدمي        . االجـتماعي هتدف إىل دعم الفئات السكانية احملدودة الدخل        

 .األغذية األساسية بأسعار ميسَّرة

 الربنامج االجتماعي لتوزيع األلبان

طق املهمشة واملناطق شبه احلضرية واملناطق الريفية يف الغرض من هذا الربنامج هو تزويد السكان يف املنا -١٠٩٩
األول يركِّز على الناحية اإلنتاجية عن      : وهناك جانبان هلذا الربنامج   . البلد بألبان من نوعية جيدة بأسعار مدعومة      

ن  سنة ويعيشون يف فقر، وذلك بتزويدهم بألبان م        ١٢طريق حتويل الدخل إىل األسر اليت لديها أطفال حتت سن           
أما . واهلدف هو حتسني تغذيتهم من أجل تكوين وتنمية رأس املال البشري          . نوعية غذائية عالية بأسعار مدعومة    
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اجلانب الثاين فهو ذو طبيعة إنسانية ويرمي إىل مساعدة كبار السن فوق سن الستني واملرضى وذوي العاهات فوق 
 . تزويدهم بألبان ذات قيمه غذائية عالية بأسعار مدعومة سنة والنساء احلوامل الذين يعيشون يف فقر، وذلك ب١٢سن 

وجيري تشغيل هذا الربنامج عن طريق شركة األلبان الصناعية كونا سوبو التابعة لشركة ليكونسا، وهي  -١١٠٠
ى وتسع. جهاز مستقل تابع لوزارة التنمية االجتماعية، ويقوم بتوزيع األلبان املقوَّاة بأسعار أقل من أسعار السوق          

 بلغ جمموع ٢٠٠٣أغسطس /ويف آب. ليكونسا إىل أن يستفيد من ألباهنا أكرب عدد ممكن من األشخاص املعسرين        
 يف املائة من السكان املستهدفني وهم       ٩٨,٢ مليون شخص، أي     ٤,٩عدد املستفيدين املسجلني يف هذا الربنامج       

 . شخص عن العام السابق٢٤٨ ٢٠٠ مبقدار ويعين هذا أيضاً أن املستفيدين من الربنامج زادوا. مخسة ماليني

ويف نفس الفترة مت   .  مليون لتر من اللنب    ٣,٣ كان يوزَّع يومياً     ٢٠٠٣وأثـناء الشهور الثمانية األوىل من عام         -١١٠١
 . مليون لتر من اللنب ذي القيمة الغذائية والصحية العالية، حسب املواصفات الرمسية لدولة املكسيك٦٦٨تصنيع 

 سنة، وأن ١٢ يف املائة من جمموع املسجلني يف الربنامج هم من األطفال حتت سن           ٩٠,٦كـر أن    ويذ -١١٠٢
 ١٢ يف املائة هم من احلوامل واملرضى بأمراض مستعصية وذوي العاهات فوق سن              ٩,٤النسـبة املتبقـية وهي      

 . سنة٦٠واملسنني فوق سن 

 ٢٠٠٣-١٩٩٧اء الفترة النتائج الرئيسية للربنامج االجتماعي لتوزيع األلبان أثن

 البنـد ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ *٢٠٠٣

 )مباليني اللترات(ألبان من إنتاج ليكونسا  ١ ٠٧٧ ١ ٠٢٢ ٩٢٣ ٩٢٠ ٩٤١ ٩٧٢ ٩٩٧

 )بآالف اللترات(األلبان املوزعة يومياً  ٣ ٥٨٩ ٣ ٤٤٠ ٣ ١٧١ ٣ ١٠٥ ٣ ١٠٢ ٣ ٢٠٦ ٣ ٣٥٩

 )باآلالف(عدد املستفيدين  ٥ ٣١٧ ٤ ٦٨٧ ٤ ١٨٥ ٤ ١٨٥ ٤ ٥٤٩ ٤ ٨٣٤ ٥ ٠٠٠

 )باآلالف(األطفال املستفيدون  ٥ ٠٨١ ٤ ٤٨٩ ٣ ٩٦٩ ٣ ٩٤٤ ٤ ٢٣٦ ٤ ٤٥٢ ٤ ٥٣٢

 منافذ التوزيع ١١ ٠٧٦ ٨ ٣١٥ ٦ ٦١٠ ٦ ٦٤٧ ٧ ٦٠٧ ٨ ٤٧٧ ٩ ٢٥٠

 احملليات املستفيدة ١ ٩٠٧ ١ ٨٤٨ ١ ٧٣١ ١ ٩٣٨ ١ ٨١٦ ١ ٨٣٧ ١ ٨٤٥

 ، ووزارة املالية واالئتمان العام، وتقرير عن املالية االحتادية العامة         ٢٠٠١ تقرير احلكومة لعام     الفرع التنفيذي االحتادي،   :املصدر
 . فمأخوذة من وزارة التنمية االجتماعية، التقرير الثالث عن األنشطة٢٠٠٣-٢٠٠٠وبالنسبة ألرقام . ٢٠٠١ 
 .تقديرات آخر العام * 

 برنامج التموين الريفي 

الربنامج إىل ضمان حصول السكان يف املناطق الريفية الواقعة يف مناطق مهمَّشة والذين             هتـدف أنشـطة هذا       -١١٠٣
يعيشـون يف فقر غذائي على املواد الغذائية األساسية والسلع التكميلية بأسعار تناسب ظروف السوق احمللية، مع مراعاة                  

 ذلك عن طريق تشجيع املشاركة االجتماعية     الكفـاءة وحسـن التوقيـت والكفاية والنوعية والقيمة الغذائية العالية، و           
 .املسؤولة واملتبادلة
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وتشرف على الربنامج شركة التوزيع التابعة لشركة ديكونسا، وهي شركة متلك احلكومة فيها حصة األغلبية                -١١٠٤
والغرض . اديةوختضـع إلشراف وزارة التنمية االجتماعية، وهو ميثِّل جزءاً من أدوات السياسة االجتماعية للحكومة االحت              

مـن الربنامج هو ضمان تزويد اجملتمعات الريفية الواقعة يف املناطق املهمَّشة والذين يعيشون يف فقر غذائي باملواد الغذائية                   
 .الرئيسية والسلع التكميلية بأسعار أقل من األسعار السائدة يف السوق احمللي

 تقع يف حمليات    ٦ ٣٢٦ حمالً منها    ٢٢ ٠٧٩ تتكون من    ولدى ديكونسا اآلن بنية حتتية على اتساع املكسيك        -١١٠٥
 حمالً يف ٢٧١ حمالً مركزياً و٣١ولدى الربنامج .  يف حمليات ينشط فيها أيضاً برنامج الفرص١٨ ٧٦٤السكان األصليني و 

 . عربة أخرى لإلشراف والدعم١ ٤٨٠ عربة و١ ٩٦٧مناطق ريفية وأسطول من الشاحنات يبلغ 

 مليون دوالر ٣١٠حنو ( مليون بيزو ٣ ٥٧٤اإلمجالـية من األغذية األساسية اليت وزعت    وبلغـت الكمـية      -١١٠٦
 طناً من ١٥ ٠٣٦ طناً من البقوليات و  ١٢٩٥٠ طناً مترياً من دقيق الذرة و      ٢٨٣ ٥٤٥وتتكون يف جمموعها من     ) أمريكي
وعالوة على ذلك   . ب اجملفف  طناً من احللي   ٦ ٨٥٦ طناً من دقيق الذرة و     ٨٠ ٩٥٩ طـنا من السكر و     ٤١ ٧٩١األرز و 

 ). مليون دوالر أمريكي١٨٠حنو ( مليون بيزو ١ ٩٦٨وزعت مواد بقالة وبضائع أخرى تبلغ قيمتها 

ويؤدي برنامج التموين الريفي دوراً داعماً مباشراً يف اقتصاد السكان الذين يشترون السلع األساسية من خالل                 -١١٠٧
 . يف املائة من سعر السوق٦,٠٦ سلعة يشتروهنا وهم يوفرون يف كل. شبكة توزيع ديكونسا

 ٢٠٠٣ و١٩٩٧النتائج الرئيسية لربنامج التموين الريفي أثناء الفترة 

 البند ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ *٢٠٠٣

 العدد اإلمجايل للمحالت واملخازن الريفية ٢٣ ٧٣٤ ٢٤ ٢٣٠ ٢٣ ٦٢٨ ٢٢ ٧٧٧ ٢٢ ٨٦١ ٢٢ ٥١٦ ٢٢ ٠٧٩

 ، ووزارة٢٠٠١التنفيذي، االحتادي، تقرير احلكومة، وزارة املالية واالئتمان العام، تقرير عن املالية االحتادية العامة اجلناح  :املصدر
 .التنمية االجتماعية 

 برنامج احلوافز للواليات

هـذا الـربنامج حديث نسبياً، وهو يعمل على تعزيز جهود الدولة واملسؤولية املشتركة بني الواليات            -١١٠٨
لشـفافية واملسـاءلة فـيما يتعلق بتدابري التنمية االجتماعية اليت تشارك فيها الواليات، باعتبار هذه العوامل                 وا

ويسعى الربنامج أيضاً إىل تعزيز االبتكار      . مسـتلزمات أساسـية لتحقيق سياسات التنمية االجتماعية والبشرية        
ويستخدم الربنامج طريقيت دعم    . تغلب على الفقر  والتنمية لدى سلطات الواليات حبيث تضع األدوات الالزمة لل        

 .موجهة إىل هذه الغاية

الطـريقة األوىل هـي عبارة عن تقدمي منح إىل الواليات اليت تتميز يف أدائها يف جمال جهود الواليات                    -١١٠٩
 وبرامج التنمية وميكن للواليات أن تستخدم هذه املوارد يف دعم مشاريع. واملسؤولية املشتركة والشفافية واملساءلة

 .االجتماعية
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والطريقة الثانية هي تقدمي دعم احلكومة االحتادية إىل املشاريع والربامج املؤهلة يف الواليات، على أساس  -١١١٠
املنافسة املفتوحة، حني يثبت أن هلذه املشاريع إمكانات كبرية يف أن تصبح أدوات فعالة لتعزيز التنمية االجتماعية       

 . السكان الذين يعيشون يف ظروف الفقر أو التهميشوالبشرية لفئات

 برنامج االستثمار االجتماعي املشترك

يهـدف هـذا الربنامج إىل تعزيز املسؤولية املشتركة بني املستويات احلكومية الثالثة والوكاالت اليت                -١١١١
ن الفقر واالستبعاد والتهميش أو     تشارك يف مسؤولية تعزيز التنمية االجتماعية الشاملة لفئات السكان اليت تعاين م           

من عدم املساواة بسبب اجلنس أو الضعف، وذلك عن طريق إقامة مشاريع استثمارية مشتركة أو تدابري استثمارية 
 .أخرى ووضع استراتيجيات تسهم يف التوزيع العادل للثروة والفرص واملزايا اليت تتيحها الربامج للنساء والرجال

امج إىل التخفيف من الفقر املدقع، وحتقيق تكافؤ الفرص للسكان الفقراء والضعفاء،            ويهدف هذا الربن   -١١١٢
وإزالة الفوارق تدرجيياً بني الرجال والنساء، ودعم تنمية قدرات السكان الذين يعيشون يف فقر، وتقوية النسيج                

ليت تشترك يف املسؤولية عمالً     االجتماعي، وتعزيز مشاركة اجملتمع والتنمية، وزيادة الوعي بني خمتلف الوكاالت ا          
 .على حتسني تدابري السياسة االجتماعية العامة

 :وتتصل املشاريع اليت تنفذ يف إطار هذا الربنامج اتصاالً مباشراً بفئات العمل التالية -١١١٣

وين املساعدة، والتنمية البشرية والتنمية اجملتمعية، واملشاريع اليت تسهم يف تك         : الناحية االجتماعية  �
 .رأس املال االجتماعي

مشاريع إنتاجية ومشاريع تسويق وبشكل عام املشاريع اليت حتقق فوائد          : الناحـية االقتصـادية    �
 .اقتصادية وتوجد فرصاً للعمالة واالستدامة وحتقيق الرفاه للمجتمعات

ضاً تعزيز  املشاريع اليت هتدف إىل حتسني قدرات املشاركة يف تقدمي اخلدمات وأي          : دعم املؤسسات  �
 .روابط العمل بني مستويات احلكومة الثالثة

التدريب ومشاريع تنمية املهارات اليت تبين املهارات وتعززها وتنشر املعارف وقيم : تنمية املهارات �
 .املشاركة السكانية

مشـاريع ودراسات تنتج عنها آليات واقتراحات وتوصيات من أجل تعزيز سياسات     : األحبـاث  �
 .جتماعيةالتنمية اال

 مشروعاً اقترحتها ونفذهتا    ٢٨٦ إىل   ٢٠٠٣يونيه  /وقد قُدم الدعم يف إطار هذا الربنامج حىت حزيران         -١١١٤
منظمات اجملتمع املدين، ومؤسسات التعليم العايل واألحباث واحلكومات احمللية، وهي مشاريع يشار إليها باعتبارها 

 .املسؤولية املشتركة بني الوكاالت
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 )١×٣(رات املواطنني برنامج مباد

 إىل دعم وتقوية املبادرات اليت يتخذها املواطنون يف إقامة مشاريع ١×٣يهدف برنامج مبادرة املواطنني  -١١١٥
تسـهم يف حتسـني نوعية احلياة للسكان مع مساعدة مشتركة من املوارد االحتادية وموارد الواليات والسلطات                 

إىل تقوية الروابط بني املكسيكيني الذين استقروا خارج البالد وبني          احمللـية، ويف نفـس الوقت يسعى الربنامج         
 .جمتمعاهتم األصلية

ومن املهم التأكيد على أن املشروعات اليت متوَّل من خالل هذا الربنامج هي مبادرات تتخذها منظمات  -١١١٦
 .املهاجرين وحتظى بدعم مجاعي من جمتمعاهتم ومن مستويات احلكومة الثالثة

واهلدف األساسي من الربنامج هو ضمان متويل املشاريع اليت تساعد على سد النقص يف البنية األساسية  -١١١٧
وتقوم هذه املشاريع على مبادئ الشفافية واملساءلة ألن        . لـلخدمات والـيت ختلق فرصاً للعمل والدخل للسكان        

 .ملشاريعاملواطنني أنفسهم هم الذين يقومون مبراجعة احلسابات املالية لتلك ا

 التقييمات اخلارجية للربامج االجتماعية

فـيما يـتعلق بالتوصية املوجَّهة إىل املكسيك بشأن تقييم الربامج االجتماعية من املهم بيان أن وزارة                  -١١١٨
التنمية االجتماعية قد أوفت هبذه املهمة، سواًء من ناحية التوقيت أو من ناحية الشكل، وذلك متاشياً مع القواعد                  

ددة يف املرسوم اخلاص بنفقات ميزانية االحتاد، وأهنا تقدِّم إىل جملس النواب وإىل وزارة املالية ووزارة اخلدمات                 احمل
العامـة نـتائج التقيـيمات اخلارجـية للربامج االجتماعية اخلاضعة لقواعد التشغيل لوزارة التنمية االجتماعية                

 .وللمنظمات القطاعية التابعة هلا

لدراسات املشار إليها، ضمن ما تشتمل عليه، على حتليالت ألمهية كل برنامج ومدى تطبيق              وتشتمل ا  -١١١٩
قواعـد التشغيل والتحقق من تغطيته ومن تركيزه، وعلى وصف للمزايا املستخلصة من املشروع وحتليل لفاعليته                

هذه العناصر لوزارة التنمية    وتوفر  . وكفاءته يف الوفاء باألهداف، وحيثما أمكن حتليل لكفاءة التكلفة للمشاريع         
االجتماعـية مـا ميكنها من استعراض قواعد التشغيل والعمل على تفادي االزدواجية يف األنشطة مما ينعكس يف                  

 .حسن وكفاءة استغالل املوارد

 :وفيما يلي قائمة باملشاريع اليت تديرها مباشرة وزارة التنمية االجتماعية -١١٢٠

 ؛ان التقدمياملدخرات واإلعانات لإلسك �
 ؛رعاية عمال اليومية يف الزراعة �
 ؛تنمية الشعوب واجملتمعات األصلية �
 ؛العمالة املؤقتة �
 ؛تدخل الوالية حسب الطلب �
 ؛اهلوية القانونية �
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 ؛١×٣مبادرة املواطنني  �
 ؛املعهد الوطين للتنمية االجتماعية �
 ؛ماعيةالتدريب من أجل دعم اجملتمع املدين واملشاركة االجت �
 ؛االستثمار االجتماعي املشترك �
 ؛أحباث التنمية احمللية �
 ؛الدعم املؤسسي لإلدارة االجتماعية على املستويات احمللية �
 ؛الشباب يف املكسيك �
 ؛املناطق الصغرية �
 ؛ربات األسر �
 ؛الفرص اإلنتاجية �
 ؛التدابري اإلقليمية للمناطق املهمشة ومناطق السكان األصليني �
 ؛القضاء على الفقر يف املناطق احلضرية �
 ؛الكيانات القطاعية �
 ؛اللجنة الوطنية للمناطق اجلافة �
 ؛فرص التنمية البشرية �
 ؛مشروع ديكونسا �
 ؛التموين الريفي �
 ؛الصندوق الوطين للنهوض باحلرف اليدوية �
 ؛املعهد الوطين لكبار السن �
 ؛اخلرباء يف العمل �
 ؛سكان األصلينياملعهد الوطين لل �
 ؛الرفاه االجتماعي �
 ؛التنمية االقتصادية واإلنتاجية للسكان األصليني �
 ؛إدارة أماكن اإلقامة الداخلية يف املدارس �
 ؛تعزيز ثقافة السكان األصليني �
 ؛نشر العدالة وضماهنا �
 ؛إصالح أماكن اإلقامة الداخلية يف املدارس وجتهيزها �
 ؛برنامج ليكونسا �
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 ؛امج احلليب االجتماعيبرن �
 .تورتيال �

 : على النحو التايل٢٠٠٣وكانت الربامج اليت تقوم بإدارهتا وزارة التنمية االجتماعية مباشرة يف سنة  -١١٢١

 ؛رعاية عمال اليومية يف الزراعة ▪
 ؛العمالة املؤقتة ▪
 ؛١×٣مبادرة السكان  ▪
 ؛شباب املكسيك ▪
 ؛)ةاملناطق الصغري(التنمية احمللية  ▪
 .اخليارات اإلنتاجية ▪

 التقييمات الداخلية للربامج االجتماعية

باإلضـافة إىل ذلـك قامت وزارة التنمية االجتماعية كجزء من استراتيجية التقييم الداخلية، بإجراء                -١١٢٢
ستفيدين  بغرض قياس الكفاءة من حيث إدارة النفقات والسكان امل٢٠تقييمات لربامج التنمية اإلقليمية يف الشعبة 

ومشلـت العملية أيضاً حتليالً ملؤشرات التقييم واإلدارة، وحتديد املشاكل التشغيلية وعرض            . وحتقـيق األهـداف   
 .توصيات بديلة حللها مبا يسهم يف حتسني األداء وحتسني توصيل اخلدمة إىل السكان الذين يعيشون يف فقر

 االجتماعية بإدخال عنصر الشفافية يف استخدام املوارد        وباإلضافة إىل هذه التدابري تقوم وزارة التنمية       -١١٢٣
وتقدم حسابا إىل اجملتمع بشأن استعمال األموال املخصصة لتنفيذ الربامج وأثر تلك الربامج على قطاعات السكان   

 .اليت تعيش يف فقر

جمللس االستشاري  وسـعياً من الوزارة إىل حتقيق عالقات أفضل مع اجملتمع فإهنا تقوم باالستفادة من ا               -١١٢٤
للمواطـنني املعـين بالتنمـية االجتماعية، وهو هيئة هتدف إىل تواصل احلوار بني القطاعات العامة واالجتماعية                 

 .واخلاصة سعياً وراء ُنهج تساعد يف احلملة على الفقر باعتبارها مهمة شاملة تقوم على املسؤولية املشتركة

 :ن من أهم أهدافه ما يلي وكا١٩٩٨بدأ هذا اجمللس أعماله يف  -١١٢٥

 .إبداء اآلراء واملقترحات اخلاصة بتنفيذ السياسة الوطنية للتنمية االجتماعية وتوجيهها وتقييمها �

تشـجيع مشـاركة املواطنني واملنظمات االجتماعية يف رصد سياسة التنمية االجتماعية الوطنية              �
 .وتشغيلها وتقييمها

عات العامة واالجتماعية واخلاصة من أجل االتفاق على ُنهج         تعزيـز احلـوار املتواصل بني القطا       �
 .تساعد يف حتسني إدارة املؤسسات وجهود اجملتمع املدين يف التغلب على الفقر
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وقـد حقَّق اجمللس االستشاري تقدماً كبرياً منذ إنشائه، خاصة يف جماالت التوسع يف مشاركة اجملتمع                 -١١٢٦
 . للواليات تعمل على تعزيز الدميقراطيةواملساءلة ووضع سياسات اجتماعية

ومـن أجـل حتسني صياغة السياسة االجتماعية، من الضروري معرفة كيف ينظر الفقراء أنفسهم إىل             -١١٢٧
وهلذا الغرض . مشاكلهم وما هي احللول اليت يتوقعوهنا، ومن املهم أيضاً معرفة وجهات نظرهم بشأن مشكلة الفقر

 ."ماذا يقول الفقراء"ية بإجراء مسح بعنوان قام معهد التنمية االجتماع

 وما يفكرون   ما يقوله الفقراء  ، وهو يسعى إىل تسجيل      ٢٠٠٣يوليه  /وقد مت إجراء هذا املسح يف متوز       -١١٢٨
 أسرة تعاين من ٣ ٠٠٠وقامت وزارة التنمية االجتماعية بتصميم البحث وتنفيذه يف  . فـيه يف املكسيك املعاصرة    

الفقر يف القدرات ومن الفقر االجتماعي، حسب التعاريف الرمسية هلذه الفئات، وأجريت            الفقـر الغذائـي ومن      
مقـابالت مـع هذه األسر اليت متثِّل عينة متثل البلد ككل، وقد عوجلت املناطق احلضرية واملناطق الريفية بصورة                

 .منفصلة وكذلك أقاليم البلد الثالثة الشمال والوسط واجلنوب

 : املسح كالتايلوكانت أهداف -١١٢٩

 احلصول على معلومات عن اخلصائص العامة للفئات السكانية اليت هي يف حالة فقر؛ �

الـتعرف عـلى وجهات نظر السكان بشأن املوضوعات اليت متسهم مثل حتسني مستوى املعيشة                �
 والعدالة االجتماعية؛

ُيز اليت يشعر هبا فئات احلصول على معلومات بشأن وجهات نظر السكان من ناحية الضعف والتح �
 السكان الذين هم يف حالة فقر؛

معـرفة آراء فئات السكان الذين هم يف حالة فقر يف األنشطة اليت تقوم هبا املؤسسات وتقييمهم                  �
 .للدعم االجتماعي

 مورداً قيماً للمعلومات من شأنه أن يساعد يف حتسني تصميم         "ما يقوله الفقراء  "ومتـثِّل نـتائج مسح       -١١٣٠
 .وتنفيذ الربامج اليت تقوم هبا وزارة التنمية االجتماعية وبذلك تترك أثراً أكرب على املستفيدين

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة وأن تكثِّف جهودها يف حماربة الفساد،                -٣٢ 
لعهد، مبا يف ذلك اختاذ ألن هذه املشكلة تؤثر تأثرياً سيئاً على مجيع جوانب تنفيذ احلقوق اليت حيميها ا    

 .إجراءات قانونية ضد املسؤولني عن أعمال الفساد

 .١٩انظر اإلجابة على املالحظة  -١١٣١

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ختصص موارد التنمية بطريقة عادلة بغض النظر عن املوقع               -٣٣ 
 .اجلغرايف أو السكان املعنيني
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كومة االحتادية لإلنفاق االجتماعي فإهنا تويل دائماً اعتباراً أكرب لتوجيه بالنسبة للموارد اليت ختصصها احل -١١٣٢
امليزانـية حنو التنمية البشرية واالجتماعية، ويتضح ذلك من أن اإلنفاق على مهام التنمية االجتماعية، كنسبة من             

 على اإلنفاق الربناجمي     مليون بيزو  ٦٠٠ ٥٨٣ انفق   ١٩٩٨ففي  . اإلنفاق الربناجمي، قد زاد يف السنوات األخرية      
 ٢٠٠٣وكان املبلغ املناظر يف سنة .  يف املائة من اإلنفاق الربناجمي٥٧,٨٦اخلاص باملهام االجتماعية، وهو ما ميثِّل 

 . يف املائة من اإلنفاق الربناجمي٦١,٦ مليون بيزو، أو ٦٨١ ٩٥٥,٦هو 

 ٢٠٠٣-١٩٩٨ناتج احمللي اإلمجايل أثناء الفترة وزاد اإلنفاق على مهام التنمية االجتماعية كنسبة من ال -١١٣٣
 . يف املائة١٠,٤ يف املائة إىل ٩,١٧من 

 اجتاهات اإلنفاق االجتماعي يف املكسيك
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اإلنفاق االجتماعي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل     

 

 وزارة املالـية واالئتمان العام، مشروع ميزانية إنفاق االحتاد، سنوات          :املصدر
 .ة، التقرير الثالث حلكومةخمتلفة، مكتب رئيس اجلمهوري   

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تراعي يف مفاوضاهتا مع املؤسسات املالية الدولية ويف               -٣٤ 
تنفـيذ بـرامج التكيُّف اهليكلي وسياسات االقتصاد الكلي اليت تؤثر على خدمة الدين اخلارجي،               

إلجراءات والتدابري على الفئات    والـتكامل مـع اقتصـاد السوق احلر العاملي، إخل، وتأثري هذه ا            
 .الضعيفة يف اجملتمع، من حيث متتعها باحلقوق االقتصادية والسياسة والثقافية

تويل حكومة املكسيك أولوية عالية لتهيئة الظروف االقتصادية اليت تتيح تأمني املوارد الالزمة للقضاء               -١١٣٤
وقد تعهدت الدولة   .  يف املكسيك يف السياق الدويل احلايل      على الفقر وتقليل الفوارق اإلقليمية وحتسني التنافسية      

باتـباع سياسة اقتصادية تؤدي إىل حتسُّن دائم يف مستوى املعيشة ونوعية احلياة للسكان، ليس من ناحية الطعام والصحة                   
 .املنصفة للفردوالتعليم واإلسكان فحسب، ولكن أيضاً من النواحي الثقافية والترفيهية، مبا يتيح التنمية الكاملة و

وتتـبع السياسـة االقتصادية توجهات هتيئ بيئة االقتصاد الكلي لتشجيع وطمأنة املستثمرين يف اختاذ قراراهتم                 -١١٣٥
ومن األدوات املهمة يف هذا الصدد توخي احلكمة والنظام يف أمور املالية العامة بغرض السيطرة على التضخم                 . االقتصادية

 التقديرات):ت(

)ت(
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 دقيقة للربح من تق املالية ومنع تصاعد تكلفة االقتراض وتيسري إمكانية وضع إسقاطا       وتقلـيل الضـغوط عـلى األسوا      
 .كما أن ختفيض سعر الفائدة يعطي جماالً يف امليزانية لزيادة اإلنفاق االجتماعي. االستثمارات

وقد . مليزانيةوتلـتزم املكسيك يف سياستها املالية بتخفيض العجز العام تدرجيياً للوصول إىل توازن يف ا            -١١٣٦
اشتملت ميزانية اإلنفاق االحتادي على تدابري هتدف إىل حتقيق توازن للميزانية من خالل آليات لضبط اإلنفاق فيما 

وقد أثبتت هذه التدابري فعاليتها يف حتقيق األهداف املالية وحافظت . لو اختلفت اجتاهات اإليرادات عما هو متوقع
ة يف اإلنفاق للمجاالت االستراتيجية بالنسبة للتنمية الوطنية مثل التعليم          يف نفـس الوقـت عـلى إعطاء األولوي        

 .والصحة وتساوي الفرص والتنمية الريفية والبنية التحتية

فقد زاد  : وتويل سياسة اإلنفاق أولوية لبنود اإلنفاق اليت تتصل مباشرة مبا يعود بالفائدة على املواطنني              -١١٣٧
اعية، خاصة على التعليم والصحة والضمان االجتماعي، كما زادت املوارد املخصصة           اإلنفاق على التنمية االجتم   

 .لربامج مكافحة الفقر، ومن مث فإن احلكومة تؤدي واجبها يف هذا الصدد على حنو أكمل

وتسعى احلكومة أيضاً إىل زيادة اإلنفاق املخصص للواليات واحملليات ولفئات السكان يف املناطق غري               -١١٣٨
مية، وتقوية االحتادية من حيث حتسني ختصيص املوارد واملسؤوليات بني االحتاد والواليات واحملليات، مع إعطاء النا

 احلكومة االحتادية على نفسها ملنظمات املنتجني يف اأفضلية للتنمية الريفية مبا يف ذلك الوفاء بااللتزامات اليت قطعته
 .االتفاق الوطين من أجل املناطق الريفية

وتعتقد احلكومة أن سياسة االئتمان السليمة هي جزء أساسي من السياسة الضريبية السليمة اليت هتدف        -١١٣٩
إىل دعم استقرار بيئة االقتصاد الكلي على املدى املتوسط، ومن أجل هذا ستواصل احلكومة االستفادة من الشروط 

 إيالء األولوية إىل تعزيز االستثمار يف املشاريع والربامج         املالـية املناسبة اليت تعرضها املنظمات املالية الدولية، مع        
 .اإلصالحية اليت حتفز التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها من أجل ختفيف اآلثار السلبية اليت ميكن أن  -٣٥ 
 .على قطاعات السكان األضعف) نافتا(يكا الشمالية يؤثر هبا تنفيذ اتفاقية التجارة احلرة لبلدان أمر

كمـا هـو معلوم، ورغم النمو االقتصادي الذي حدث بعد دخول اتفاقية نافتا حيز النفاذ، فال تزال                  -١١٤٠
وقد جنحت اتفاقية نافتا يف إقامة أعمدة أساسية للتنمية، خاصة يف املناطق          . توجد نواحي عدم مساواة بني املناطق     

وملواجهة اآلثار الضارة التفاقية . يف وسط البلد، ولكن هناك مناطق أخرى ظلت مهمشة من هذا النمواحلدودية و
التجارة احلرة اليت تفاقمت يف بعض مناطق البلد، اختذت حكومة املكسيك تدابري لوضع سياسات شاملة لألقاليم                

 .تركز على مكافحة الفقر وعدم املساواة

. ى اهتمامها والتزامها بوضع سياسات التنمية اإلقليمية على رأس اهتماماهتا         وأكـدت حكومـة املكسيك عل      -١١٤١
 ويف إقامة مكتب التخطيط     ٢٠٠٦-٢٠٠١ويالحظ هذا اجلهد يف إدماج التنمية اإلقليمية يف خطة التنمية الوطنية للفترة             

ساسي يف التنمية الريفية ألن هدفه ويقوم هذا املكتب بدور أ    . االسـتراتيجي والتنمية اإلقليمية يف مكتب رئيس اجلمهورية       
الرئيسي هو تعزيز تصميم وتنفيذ سياسات إقليمية طويلة املدى وتقييم تلك السياسات، وتنسيق السياسات والربامج اليت                
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ومن شأن هذه التدابري أيضاً أن تساعد على التنسيق بني جهود الواليات واحملليات عمالً              . تعزز التنمية اإلقليمية وتنفيذها   
 .على تعزيز التنمية اإلقليمية الشاملة اليت هتيئ احلوافز للنمو االقتصادي املنصف يف مجيع أحناء البلد

وهـناك مبادرات للتنمية اإلقليمية تسعى إىل حفز التنمية يف خمتلف املناطق، ومن هذه املبادرات خطة                 -١١٤٢
وهناك أيضاً . اجلنوبية واجلنوبية الشرقية من البالد   شـعب بنما اليت هتدف إىل تعزيز التنمية والتوصيلية يف املناطق            

خطة التنمية احلضرية الوطنية وبرنامج التخطيط اإلقليمي، واهلدف منهما هو تعزيز النمو املنتظم يف مجيع مناطق                
 .البلد وتقليل الفوارق بني املناطق

 من  `٢`) ألف (٧باملادة  تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري فعالة لضمان االلتزام            -٣٦ 
 رابعاً - ١٢٣العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واليت تنعكس يف املادة 

 .يف الدستور املكسيكي، فيما يتعلق بسلة الطعام األساسية

 .٢٠أنظر الرد على املالحظة  -١١٤٣

 مباشرة حنو محاية العامالت يف املناطق       حتـث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اختاذ خطوات         -٣٧ 
الصناعية مبا يف ذلك منع ممارسة طلب شهادة طبية بأن العاملة ليست حامالً واختاذ إجراءات قانونية                

 .ضد أصحاب العمل الذين ال ينفذون القانون

على التمييز  يف جمـال العمل تقوم وزارة العمل واخلدمات االجتماعية حبملة متواصلة من أجل القضاء                -١١٤٤
وجدير بالذكر من بني التدابري اإلجيابية      . ضد املرأة يف مسائل العمل وتعزيز التدريب مع مراعاة مصلحة اجلنسني          

 اتفاقاً مع خمتلف املؤسسات وحكومات الواليات ومجعيات املرأة حتظر ١٣توقيع ) ١: (اليت تتخذها الوزارة ما يلي
كشرط للحصول على وظيفة، وبشان املسؤوليات األسرية، والرضاعة        طلـب شهادة من العاملة بأهنا غري حامل         

نشر املعلومات عن حقوق العمال بني النساء عن طريق اإلذاعة وامللصقات والرسائل اليت تشرح              ) ٢(الطبيعـية؛   
من : ةمحاية األموم : االجتماع الوطين األول للمرأة العاملة    : تنظيم حدثني مها  ) ٣(، إخل؛   محقوق العمال وواجباهت  

 .أجل حركة نقابية تراعي املساواة بني اجلنسني والقضاء على التحرش اجلنسي والعنف يف بيئات العمل

وباإلضافة إىل ذلك توجد عدد من التعديالت على بعض مواد الدستور السياسي للواليات املكسيكية املتحدة                -١١٤٥
ي للعمل، وهذه التعديالت هي اآلن رهن املوافقة، وهي         فـيما يتصل بأمور العمل والضمان االجتماعي والقانون االحتاد        

 .هتدف إىل منع أصحاب العمل من طلب شهادات من العامالت بعدم احلمل كشرط حلصوهلن على الوظائف

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف املصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية اخلاصة               -٣٨ 
 ).١٣٨االتفاقية رقم  (١٩٧٣باحلد األدىن لسن العمل، 

بدأت وزارة العمل واخلدمات االجتماعية يف فتح باب املناقشة حول املوضوع بني القطاعات اإلنتاجية،  -١١٤٦
 .وهذه هي اخلطوة األساسية حنو تقدمي مقترحات بتعديل التشريعات احمللية
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 وهذه  ١٣٨دىن لسن العمل رقم     توجـد أحكام يف التشريع احمللي ال تتفق مع نصوص اتفاقية احلد األ             -١١٤٧
 .تعوق التصديق على االتفاقية

 من العهد وسحب حتفظها     ٨تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة           -٣٩ 
 .على تلك املادة

 .٢٣انظر اإلجابة على املالحظة  -١١٤٨

 الفعالة للقضاء على العنف     حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مزيداً من اإلجراءات          -٤٠ 
وحتث اللجنة  . املـنـزيل، خاصة العنف املنـزيل ضد املرأة، وعلى مشكلة أطفال الشوارع اخلطرية           

 .الدولة الطرف أيضاً على عالج األسباب اليت تكمن وراء هاتني املشكلتني

ضمان النظر يف الشكاوى    تديـر اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان برنامج شؤون املرأة والطفل واألسرة ل            -١١٤٩
ويف نفس الوقت تسعى اللجنة إىل إدخال حتسينات على التدابري . اخلاصة بانتهاكات حقوق اإلنسان للمرأة والطفل

 .القائمة التشريعية واإلدارية سعياً وراء القضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ضد النساء واألطفال

 هبدف هتيئة ثقافة تساند املساواة      ٢٠٠١سة الوطنية للمرأة يف سنة      وباإلضـافة إىل ذلك أُنشئت املؤس      -١١٥٠
واإلنصاف بعيداً عن العنف والتمييز، وقادرة على إتاحة فرص التنمية الكاملة جلميع النساء يف املكسيك ومتكني                

 .الرجال والنساء من املمارسة الكاملة حلقوقهم

سرة، من خالل برنامج الرعاية والوقاية من العنف وسوء         ويسـعى النظام الوطين للتنمية املتكاملة لأل       -١١٥١
املعاملـة ضد األطفال، إىل تعزيز أنشطة التعليم والتدريب للموظفني املسؤولني عن رعاية القصر واملسؤولني يف                
املـدارس ودور احلضـانة واملستشفيات وسائر املؤسسات هبدف زيادة وعيهم بنواحي العنف املنـزيل، وكذلك    

 .ن اآلباء واألمهات يف اجملتمعات لتحسني نوعية الرعاية والتعليم والتدريب للقصرجمموعات م

ووفاًء بالتزامات حكومة املكسيك فيما يتعلق بتقدمي الرعاية إىل األوالد والبنات والشباب يف الشوارع،  -١١٥٢
تعزيز الروابط  " هبدف   "احلياةمن الشوارع إىل    "مت إنشاء برنامج وطين للوقاية والرعاية هلذه الفئات يعرف بإسم           

وتنسـيق اجلهود بني القطاعات العامة واخلاصة واالجتماعية من أجل وقاية أطفال الشوارع وتقدمي الرعاية هلم                 
 ." املتوسط والطويلينيبغرض إتاحة الرعاية الشاملة واحللول املناسبة هلذه املشكلة على املَد

 منظمة من ٨٣ من احملليات، وتشترك فيه ١٣٦يف مثاين واليات ووجيري العمل يف هذا الربنامج بنشاط      -١١٥٣
 من خالل   ٢٠٠٣ ولداً وبنتاً وشاباً من أطفال الشوارع يف سنة          ٣٦ ٩٩٢مـنظمات اجملتمع املدين، واستفاد منه       

 . مشروعاً للمساعدة املالية١٤٠ حبثاً و١١ مشروعاً و١٢٩



E/C.12/4/Add.16 
Page 255 

ن أجل توفري اإلسكان املناسب بأسعار      حتـث اللجـنة الدولة الطرف على زيادة جهودها م          -٤١
وتود اللجنة أن تتلقى معلومات تفصيلية عن . يتحمـلها املواطن، خاصة للقطاعات الفقرية يف اجملتمع   

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن . عدد حاالت الطرد من املساكن والطرق اليت تنفذ هبا هذه العملية
، واختاذ إجراءات عالجية سريعة ضد عمليات الطرد،        تنشئ آليات لتسجيل حاالت الطرد ومتابعتها     

 .وإبالغ اللجنة مبا يستجد يف هذه املسألة يف تقريرها الدوري الرابع

فـيما يتعلق هبذه التوصية نود أن نشري إىل أن سياسة اإلسكان اليت تتبعها احلكومة االحتادية موجَّهة حنو تعزيز                    -١١٥٤
ويف نفس الوقت تسعى إىل وضع القواعد اليت        . يقية يف التمتع باحلق يف حياة كرمية      الظروف اليت تتيح لكل أسرة فرصة حق      

 .متكِّن مجيع مؤسسات متويل اإلسكان من تقدمي مزيد من القروض والعمل على حل مشكلة النقص يف املساكن

وى معيشي  وقـد اقـترح املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين باملسكن املناسب كجزء من احلق يف مست                -١١٥٥
مناسـب واحلـق يف عدم التمييز، السيد ميلون كوثاري، بأن تنشئ املكسيك فريق عمل يهتم مبسائل الطرد من                  
املسـاكن عـلى املستويني الوطين واحمللي مبشاركة اجملتمع املدين لرصد هذه الظاهرة ومجع معلومات عن حاالت                 

 .اإلخالء ومناقشة اخليارات الالزمة حلل هذه املشكلة

وتنفـيذاً هلذه التوصية قررت اللجنة الفرعية املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التابعة              -١١٥٦
للجـنة السياسات احلكومية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، إنشاء فريق عمل يتناول خمتلف املسائل املتعلقة باحلق يف       

 .اإلسكان وخاصة مسألة اإلخالء اإلجباري

 على أساس التعليقات العامة املقدمة من       " اإلجباري خالءاإل"ق فريق العمل تقدماً يف تعريف       وقـد حق   -١١٥٧
جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وحتديد السلطات املسؤولة عن كل من هذه احلاالت اليت تؤدي إىل 

 يف اجتماعاته عمالً على إثراء حتاليله مبا        ويرى الفريق العامل إشراك اجلهات القضائية االحتادية      . الطرد اإلجباري 
 .هلذه اهليئات من خربة، ومناقشة كيفية ضمان احلق يف املسكن بالوسائل القانونية

تكوين "،  )كونتيغو(وعالوة على ذلك تبذل جهود من خالل أحد عناصر استراتيجية التنمية الشاملة              -١١٥٨
ن وحتسني برامج اإلسكان القائمة لكي تعمل على استقرار          من أجل مساعدة السكان يف إقامة املساك       "األسـرة 

 .األسرة وتشجيع التنقل يف جمال اإلسكان

 أنشئت اللجنة الوطنية لتعزيز اإلسكان، وهي وكالة ال مركزية      ٢٠٠١يوليه  / متوز ٢٦ويذكـر أنه يف      -١١٥٩
سياسات وبرامج اإلسكان على    ومهمة اللجنة هي وضع     . تابعـة لوزارة التنمية االجتماعية وذات استقالل ذايت       

مسـتوى احلكومـة االحتادية وتنسيق هذه الربامج واألنشطة وتعزيزها وتنفيذها وتشجيع اجلهات األخرى، مثل               
صـندوق اإلسكان والسالمة واخلدمات االجتماعية ملوظفي الدولة، وصندوق اإلسكان يف عمليات البنوك املالية              

 . اإلسهام يف أهداف برنامج اإلسكان القطاعيوالصندوق الوطين إلسكان العاملني، إىل

أغسطس من نفس السنة أنشئ اجمللس الوطين لإلسكان كمحفل للمشاورات وتقدمي النصيحة، /ويف آب -١١٦٠
ويشـترك فـيه معظـم اجلهات الفاعلة يف اجملاالت اإلنتاجية واملالية املتعلقة باإلسكان والعاملون يف جمال تشييد        

 .يم إنشاء املساكن ومتويلها على حنو أمثلاملساكن، من أجل تنظ
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وقامـت اإلدارة احلالـية بوضع سلسلة من االستراتيجيات واخلطوط التوجيهية لتسترشد هبا السياسة               -١١٦١
 : الوطنية لإلسكان، وهي

 الربط بني املؤسسات يف جمال اإلسكان وتقويتها؛ �

 زيادة دعم متويل اإلسكان من القطاعني العام واخلاص؛ �

الدعم االجتماعي لفئات السكان احملتاجة لتمكينها من احلصول على املسكن وحتسني اإلسكان يف   �
 املناطق الريفية واحلضرية ودعم الضمانات القانونية مللكية املساكن؛

 ختفيض الضرائب وختفيف القيود على املساكن ومستويات املساكن؛ �

 سـكن املناسب وتنمية البنية التحتية واخلدمات هتيـئة الظـروف الالزمـة للـتمكني مـن إجيـاد امل             �
 املتعلقة باإلسكان؛

التنمـية التقنـية، واملنافسة يف جمال مواد البناء، والتوحيد القياسي، وإصدار شهادات صالحية               �
 .للمساكن من أجل زيادة اإلنتاج

ة أساساً عن زيادة السكان، وتدرك احلكومة االحتادية التحديات اليت تواجهها يف جمال اإلسكان والنامج -١١٦٢
كما تدرك ضرورة جتميع املوارد املالية الالزمة لدعم خمتلف برامج اإلسكان ومساندهتا وجتميعها يف برنامج وحيد           

 .يديره الصندوق الوطين إلسكان الشعب، وهو وكالة ال مركزية تابعة لوزارة التنمية االجتماعية

ضاء على النقص يف املساكن مت إنشاء برنامج االدخار والدعم          ومـن أجل تلبية حاجات اإلسكان والق       -١١٦٣
بالتنسيق مع خمتلف مستويات احلكومة وقطاعات اجملتمع،       ) املعروف بربنامج بيتك  (واالئتمان لإلسكان التقدمي    

على أساس املسؤولية املشتركة، من أجل تلبية حاجات السكان ذوي الدخل احملدود الذين هم حباجة إىل مساكن                 
يدة أو حتسني مساكنهم أو توسيعها، ويقدِّم املشروع دعماً ملدخرات املستفيدين كما يتيح هلم فرص االقتراض جد

 :وترد مزيد من التفاصيل عن هذا الربنامج فيما يلي. واالستفادة من تربعات من مصادر أخرى

إلسكان بإدارة برنامج ، ومبوجب اتفاق مع وزارة الضمان االجتماعي، يقوم صندوق ا     ٢٠٠٢منذ عام    -١١٦٤
 . برنامج بيتك٢٠٠٣املدخرات والدعم االئتمان لإلسكان التقدمي، والذي أصبح يطلق عليه ابتداًء من سنة 

ويعمل برنامج االدخار والدعم واالئتمان لإلسكان التقدمي على تلبية حاجات السكن لفئات السكان              -١١٦٥
من النوع التقدمي تتوفر هلا اخلدمات األساسية من صرف         الذيـن يعيشون يف فقر مدقع عن طريق بناء مساكن           

صـحي ومياه للشرب وكهرباء يف إطار خطة جتمع بني املدخرات والدعم املباشر، ويف نفس الوقت تعمل على                  
 .تعزيز املشاركة يف املسؤولية بني احلكومة االحتادية وحكومات الواليات واحلكومات احمللية واملستفيدين أنفسهم

 ١٢١ ١٨٦ مليون بيزو يف تقدمي إعانات ألسر يبلغ عددها ٨٩٧,٩ أنفق ٢٠٠٢ السنة املالية أثناء �
 ). مليون بيزو٩٥٧,٥اليت تبلغ ( يف املائة من امليزانية املعتمدة ٩٣,٨أسرة، وهو ما ميثل 
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 ٣٩ ٩٠٤ إعانة منها    ١٧٢ ٦٩٣ مت منح    ٢٠٠٣أغسطس  / آب - ٢٠٠٢سبتمرب  /وأثـناء الفترة أيلول    �
 مليون بيزو،   ١ ٧٩٩,٩وكان جمموع األموال املستثمرة     .  للتحسينات ١٣٢ ٧٨٩ن التقدمية و  للمساك

 . مليون بيزو للتحسينات٤٩٤,٦ مليون بيزو لربامج اإلسكان التقدمي و١ ٣٠٥,٣منها 

وعالوة على ذلك أدخلت تغيريات هتدف إىل توسيع تغطية اخلدمات على املستوى االحتادي، عمالً على  -١١٦٦
 الكفـاءة يف الوكاالت الوطنية اليت تقوم بدور وكاالت التمويل، وذلك عن طريق تغيري أساليب عملها                 حتسـني 

وإعادة هيكلتها يف اجملاالت اليت تعمل فيها من أجل إجياد هيكل انطالق يساعد على زيادة إنشاء املساكن وضمان 
 :هذه الزيادة بشكل مضطرد

ت الوطنية والتابعة للواليات واحملليات واملصارف التجارية        كانت مجيع اهليئا   ٢٠٠٢يف هناية سنة     �
ومصـرف التنمية وسائر اجلهات اليت متنح قروضاً لإلسكان لفائدة العاملني فيها، قد خصصت              

 يف املائة قدِّمت من أجل شراء املساكن،        ٦٣,٢ قرضاً وإعانة، منها     ٦٢٤ ٩٢٨جمـتمعة مـبلغ     
وبلغ جمموع  . كانت للتحسينات ولسائر أغراض االئتمان     يف املائة    ٣٦,٨والنسـبة املتبقية وهي     

 . بليون بيزو٨٢,٥املبالغ املستثمرة يف هذا الصدد 

 قروض  ٦٩٢ ٦٠٧ أبلغت وكالة اإلسكان عن أرقام أولية بلغت         ٢٠٠٣ديسمرب  /ويف كـانون األول    -١١٧٦
ائة لتحسينات املساكن وأنواع     يف امل  ٢٧,٨ يف املائة لشراء املساكن و     ٧٢,٢وإعانـات من خمتلف األنواع، منها       

 . بليون بيزو١١١وبلغ إمجايل املبلغ املستثمر ما يزيد على . القروض األخرى

حتـث اللجـنة الدولة الطرف على مواصلة اختاذ إجراءات فعالة لضمان وصول اخلدمات               -٤٢ 
ينتمون إىل  الصـحية األساسية جلميع األطفال والقضاء على سوء التغذية، خاصة بني األطفال الذين              

 .فئات السكان األصليني الذين يعيشون يف مناطق ريفية أو نائية

 وافق جملس االحتاد على تعديالت على قانون الصحة العامة وأنشأ نظام احلماية ٢٠٠٣أبريل /يف نيسان -١١٦٨
حية ومحاية والغرض من هذا النظام هو العمل على تصحيح أوجه الالمساواة يف الشؤون الص. الصحية االجتماعية 

 .األسر اليت ال تنضوي حتت نظام محاية اجتماعية

ويـتم تنفيذ هذا النظام من خالل مشروع التأمني الصحي الشعيب، الذي بدأ تنفيذه يف مخس واليات                  -١١٦٩
، ٢٠٠٣ والية مث أربع واليات أخرى يف سنة ٢٠ توسعت تغطية الربنامج ليشمل ٢٠٠٢ويف . على سبيل التجربة

 ٢٠٠٣ويف هناية   .  والية ٢٤ عدد الواليات اليت وقَّعت اتفاقات تنسيق من أجل تنفيذ هذا الربنامج             وبذلك أصبح 
 . والية٢٤ أسرة مسجلة يف هذا الربنامج يف ٦٢٢ ٨١٩كانت 

 استشارة  ٢٦٦ ٠٠٠ مليون استشارة طبية خارجية وما يزيد عن         ١,٤ويف تلـك السنة مت تقدمي حنو         -١١٧٠
 مستشفى عاما وشامال يف مشروع      ١١١ مركزاً صحياً و   ٩٣٨ كان هناك    ٢٠٠٣مرب  سبت/ويف أيلول . متخصصة

 . التأمني الصحي الشعيب
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 يف املائة من مجيع     ٩٨ويقدِّم نظام التأمني الصحي الشعيب دعماً لألسر ذات املوارد احملدودة، حيث إن              -١١٧١
 .ئة من متوسط الدخل يف البلد يف املا٤٠األسر املنضمة إىل املشروع هي يف فئة الدخل  األدىن من 

ومت يف إطـار أنشـطة بـرنامج الصحة والتغذية للسكان األصليني توزيع مكمالت تغذوية يف صورة                  -١١٧٢
 امرأة من احلوامل ٢١٧ ٤٩٢ شهور إىل سنتني وإىل     ٦ طفالً يف فئة العمر      ٤٠٠ ٦٦١فيتاميـنات ومعـادن إىل      

 . والية من الواليات االحتادية٢١ حملية و٥٩٤واملرضعات يف جمموعات السكان األصليني يف 

 مت حتسني الفيتامينات اليت تعطى لألطفال ما بني سن ستة أشهر وسنتني وذلك من               ٢٠٠٣ويف سـنة     -١١٧٣
 .خالل حتسني طعمها من أجل حتسني قابليتها

ألصليني يف  ويتبـيَّن مـن تقييم خارجي للتقدم يف قطاع الصحة يف برنامج الصحة والتغذية للسكان ا                -١١٧٤
 يف املائة يف    ٤٩املناطق الريفية أن عدد االستشارات اخلاصة بالتغذية لألطفال حتت سن مخس سنوات زاد بنسبة               

 .٢٠٠٢ إىل ١٩٩٧الفترة من 

 .وقامت وزارة اخلدمات االجتماعية بتنفيذ التدابري التالية -١١٧٥

 لألطفال حتت سن مخس     ٢٠٠٣ يف سنة     مليون جرعة من جرعات التغذية التكميلية      ٣٩٠,٣مت شراء    -١١٦٧
 يف املائة من متطلبات     ٢٠ يف املائة من متطلبات التغذية اليومية و       ١٠٠وهذه اجلرعات اليت حتتوي على      . سنوات

 .السعرات اليومية، موزعة لالستهالك اليومي

هراً قد زاد    ش ٣٦ و ١٢ أن طول األطفال ما بني سن        ١٩٩٩ و ١٩٩٨وتبيَّن من تقييم لألثر أُجري يف        -١١٧٧
 . يف املائة١٢ سنني اخنفضت بنسبة ٥ يف املائة وأن حاالت املرض بني األطفال حتت سن ١٦بنسبة 

وتسعى السياسة اجلديدة لوزارة اخلدمات االجتماعية، قبل توسيع التغطية، إىل حتسني تركيز الربنامج              -١١٧٨
إىل األشخاص والعائالت واجملتمعات ذات     مـن حيـث زيادة اخلدمات وضمان النوعية، وبذلك تقدَّم اخلدمات            

األولويـة، مـع التركيز بشكل خاص على األطفال الذين يعانون من سوء التغذية أو املشردين، وعلى جمتمعات                  
 .وشعوب السكان األصليني

وتستخدم يف عملية التعرف على األشخاص املستهدفني تقنيات جديدة تقوم على أساس مؤشر الضعف  -١١٧٩
، وهو من األدوات اليت تتيح التعرف على فئات السكان يف املناطق اجلغرافية اليت تضم أكرب عدد من                  االجتماعي

 .األشخاص من ذوي الضعف

وقد قدمت  . وتعمـل وزارة اخلدمـات االجتماعية على تعزيز النمو املتكامل للفرد واألسرة واجملتمع             -١١٨٠
عايري التشغيل واالتفاق على آليات للتنسيق بني خمتلف        مقـترحات من أجل حتقيق هذا اهلدف ترمي إىل توحيد م          

وقد أنشئت جلان عمل، إحداها هي جلنة       ). املستوى الوطين ومستوى الواليات واحملليات    (مسـتويات احلكومة    
وقد أُجريت تقييمات هلذه االستراتيجية ومت      . التوجـيه التغذوي، وهي اليت وضعت االستراتيجية الوطنية للتغذية        

.  وكالة من وكاالت الواليات التابعة لوزارة اخلدمات االجتماعية        ٣٢عليها باتفاق اآلراء وقبوهلا من      االتفـاق   
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ووضعت االستراتيجية الوطنية لتوجيه التغذية كاستجابة خالقة لسياسة الوزارة اجلديدة، وهي تتوخى اختاذ تدابري   
إن السكان املستهدفني ال يقتصر إمدادهم على الدعم مستدامة يف إطار املساعدة الغذائية االجتماعية، ومبعىن آخر ف

الغذائي ولكن جيب أن تيسر هلم أيضاً األدوات الالزمة لتمكينهم من استغالل املوارد املتاحة حملياً، من أجل حتسني 
وهتدف هذه االستراتيجية بشكل رئيسي إىل حتسني العادات الغذائية للسكان عن طريق إحياء             . مستوى معيشتهم 

 .قافات الغذائية اإلقليمية وتزويدهم بالقدرات اليت متكنهم من تقرير واختيار العادات الغذائية السليمةالث

وقـد أُبـرم بني الشبكة الوطنية للتنمية املتكاملة لألسرة واملركز الوطين لصحة الشاب والطفل، وهو                 -١١٨١
 مشترك من أجل دعم الربنامج االستراتيجي        يهدف إىل القيام بعمل    "اتفاق تعاون "وكالـة تابعة لوزارة الصحة،      

وينص االتفاق على األسس واإلجراءات اليت يتم هبا اإلشراف على . لتوجيه التغذية لصاحل األطفال من بني السكان
وسوف تستخدم هذه البطاقات كأداة من      . تغذيـة األوالد والبنات واملراهقني، عن طريق بطاقة التطعيم الوطنية         

الـة فيما يتعلق بتغذية جمموعات السكان اليت تشملها خدمات الرعاية واملساعدة االجتماعية             أدوات تقيـيم احل   
والوقائـية، ويف نفـس الوقت يشجع على استخدام بطاقات التحصني الوطنية من قبل الواليات والفروع احمللية                 

 .للشبكة الوطنية للتنمية املتكاملة لألسرة

المة مميزة من قبل اإلدارة الوطنية لصحة الزراعة واألغذية وسالمتها          وجيري العمل حالياً على وضع ع      -١١٨٢
ونوعيـتها، وهي وكالة تابعة لوزارة الزراعة والثروة احليوانية والتنمية الريفية ومصائد األمساك واألغذية، بغرض               

ايري جيب أن حيتوي لنب وبناًء على هذه املع. تعزيز ودعم ضمانة نوعية األلبان على أساس املعايري الرمسية للمكسيك
 ٢١لتر من ُزبد اللنب و/ جرام٣٠لتر من الربوتني األصلي كحد أدىن، و  / غرام ٣٠الـبقر الكـامل الدسـم على        

 .لتر من الكاسني/غرام

 .وتقوم بدراسة املشروع اآلن اإلدارات القانونية يف كلتا املنظمتني -١١٨٣

 معدالت وفيات اإلناث وأن تتخذ    تدعـو اللجـنة الدولـة الطرف إىل أن ترقب عن كثب            -٤٣ 
وتوصي اللجنة على وجه . اخلطوات الالزمة لتقليل حدوث الوفيات الناجتة عن اإلجهاض غري القانوين

اخلصوص بأن تكثِّف الدولة الطرف من محالهتا التعليمية بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية للمرأة، وأن              
 .تدخل هذه املوضوعات يف املناهج الدراسية

، وبناًء على قرار من اللجنة الوطنية للمساواة يف بداية احلياة، مت إنشاء آلية للرصد              ٢٠٠٤ابـتداًء من     -١١٨٤
الوبـائي ملراقبة مجيع حاالت الوفاة املتصلة باألمومة، وهي تلزم الواليات باختاذ إجراءات مستقلة لتقليل أعداد                 

 .هاض املستحث وحسب وليس الوفيات الناجتة عن اإلج-الوفيات من هذا النوع

وقـد متت تلبية التوصية اخلاصة بتعزيز احلمالت التعليمية بشأن الصحة اجلنسية بصدور املعيار الرمسي                -١١٨٥
 يف  اجلريدة الرمسية لالحتاد   بشأن خدمات تنظيم األسرة، ونشر تعديل هذا املعيار يف           SSA2-1993-005املكسيكي  

 .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢١
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ما يتعلق بإدراج مواضيع الصحة اجلنسية واإلجنابية للمرأة يف املناهج التعليمية، فإن هذه املواضيع              وفـي  -١١٨٦
، ويف  ١٩٩٨داخلة فعالً يف مناهج الصفني اخلامس والسادس من التعليم االبتدائي، من وجهة نظر جنسانية، منذ                

 .مناهج التعليم الثانوي منذ أواخر الثمانينيات على األقل

ـ  -٤٤ ي اللجـنة بـأن تقوم الدولة الطرف يف والية شياباس والواليات األخرى يف املنطقة               توص
باإلشراف على دور القوات املسلحة وشبه املسلحة وتنظيم دورها عمالً على ضمان مشاركة السكان 

 .يف برامج التنمية واملساعدة االجتماعية وتنفيذها دون تدخل من القوات املسلحة

 .، ال توجد أي ميلشيات مسلحة يف املكسيك٢٥رد على املالحظة كما ذكر يف ال -١١٨٧

ديسمرب يوجد منسق للحوار والتفاوض يف والية شياباس، مهمته فتح احلوار مع            /ومـنذ كانون األول    -١١٨٨
وتبذل حماوالت أيضاً . جيش التحرير الوطين لثاباتيستا كنقطة انطالق لتواصل احلوار مع خمتلف الفئات يف شياباس

وجـيه االهتمام حنو تلبية الطلبات االقتصادية واالجتماعية واجملتمعية اليت أدت إىل خالفات مع جيش التحرير                لت
 .الوطين لثاباتيستا

وانصب دور منسق احلوار من حيث املبدأ على تأكيد اإلشارات اليت ترسها احلكومة املكسيكية تعبرياً                -١١٨٩
ويف إطار هذا السيناريو يقوم     . الم مع جيش التحرير الوطين لثاباتيستا     عن رغبتها الصادقة يف استئناف عملية الس      

 بلقاءات مع املشرعني يف جلنة الصلح والتهدئة ويف وزارة          ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٧منسـق احلـوار منذ      
 .اسالداخلية ملواصلة األعمال ذات الطبيعة اليت هتييء املناخ املناسب للحوار والسلم مع العدالة يف شياب

 سجيناً من سجن سريو هويكو يف توكستال        ١٧وأثناء نفس الشهر قام املنسق بدور يف إطالق سراح           -١١٩٠
وكانت هذه خطوة يف تلبية الطلبات الثالثة اليت تقدم هبا جيش حترير شياباس كشرط الستئناف حمادثات . غوترييز

 إطالق سراح السجناء؛  ) ب(باس؛ و انسـحاب اجليش املكسيكي من سبعة مواقع يف شيا        ) أ(السـالم، وهـي     
 .املوافقة على إصالح دستوري بشأن حقوق وثقافة السكان األصليني اقترحته جلنة الوفاق والتهدئة) ج(و

 حضـر منسـق احلوار عدداً من االجتماعات مع وزير الداخلية وأعضاء من جلنة الوفاق              ٢٠٠١ويف بدايـة     -١١٩١
قق من انسحاب القوات من املراكز السبعة القريبة من أماكن ثاباتيستا، وهي والـتهدئة وممـثل جيش حترير شياباس للتح   

وقد . امـادور هرينانديز، وخواناتشوخ، وكوكسوخلا، وروبرتو باريوس، والغاروتشا، وريو يوسيبا، وجوادالوب تيبياك           
 .طالب الرئيسية للثاباتيستا، وبذلك مت الوفاء بأحد امل٢٠٠١أبريل / نسيان٢٠انسحبت القوات من املركزين األخريين يف 

وساعدت جلنة الوفاق والتهدئة أيضاً يف توفري الشروط اليت تضمن سالمة واحترام أعضاء وفد ثاباتيستا  -١١٩٢
وكانت هذه احلادثة األوىل من .  رحلة من شياباس إىل والية مقر االحتاد٢٠٠١فرباير /الذين بدأوا يف أواخر شباط

 يف املكسيك ومكَّنت زعماء ثاباتيستا من التعبري عن وجهات نظرهم أمام أعلى حمفل يف       نوعها يف احلياة السياسية   
 لعرض حججهم إزاء املوافقة على مقترحات جلنة الوفاق والتهدئة بشأن حقوق            - االحتاد س وهو كونغر  -البالد  

 .السكان األصليني وثقافتهم
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ت الفاعلة ومع اخلرباء يف مشكلة الشياباس،        كـثَّف منسق احلوار من مناقشاته مع اجلها        ٢٠٠٢ويف   -١١٩٣
وأيضـاً مع حمافظ الشياباس وممثلي جلنة الصليب األمحر الدولية وأعضاء اجمللس النيايب من الشياباس والقسس يف                 

وأثناء النصف الثاين من العام بدأ تبادل اآلراء مع رؤساء احملليات يف            .  سان كريستوبل دي السكاساس    ةكاتدرائي
 .ا ونورتيه والتوس للتعرف على انطباعاهتم بشأن الوضع يف مناطق الصراعمناطق سلب

، وجَّهت جلنة الوفاق ٢٠٠٢ومع إنشاء مكتب اتصال يف سان كريستوبل دي السكاساس، يف أواسط  -١١٩٤
 احلوار مع اجملتمعات؛  ) ١: (والـتهدئة أنشـطتها حنو السفر يف املنطقة من أجل حتقيق ثالثة أهداف أساسية هي              

التحقق من وجهات نظر القطاعات املتأثرة بالطريق املسدود الذي وصل إليه احلوار، وهي السلطات احمللية               ) ٢(و
العمل على إزالة التهميش االجتماعي     ) ٣(والقطاعـات اإلنتاجـية وجمموعـات السكان من غري الثاباتيستا؛ و          

 .ت إىل الصراعواالقتصادي للسكان األصليني يف املنطقة وتناول املسائل اليت أد

وأعـرب السـكان عن رجائهم بإيالء مزيد من االهتمام بالنواحي االقتصادية واالجتماعية من خالل          -١١٩٥
اجتماعات مع رؤساء احملليات واجملتمعات األصلية، وأشاروا إىل أن استمرار الصراع مل يؤد إىل تعطيل إرادة اختاذ         

نمية فحسب وإمنا أثر تأثرياً مباشراً على حياهتم بسبب انعدام األمن           املـبادرات يف اجملاالت اإلنتاجية وجماالت الت      
 .خاصة حني حيدث اقتحام لألراضي أو صراع بني اجملتمعات

وأثناء جتواله املستمر بني اجملتمعات أكد منسق احلوار باستمرار على تصميم احلكومة االحتادية الكامل               -١١٩٦
، وأوضح أن   ا العناصر املتورطة يف الصراع، وعلى شفافية أنشطته       عـلى حتقـيق السالم واستعدادها للحوار مع       

احلكومة تسعى قبل كل شيء إىل فتح أبواب احلوار مع اجملتمعات املتأثرة بشكل مباشر من الظروف الناشئة عن                  
 .توقف مباحثات السالم

 االجتماعي واالقتصادي اليت    وكـان من نتيجة هذا العمل امليداين تراكم معلومات مباشرة عن حالة االستبعاد             -١١٩٧
وقد شاهد منسق احلوار يومياً يف      . تعيشـها اجملـتمعات، وعن تلقي طلباهتا إلحالتها إىل السلطات املسؤولة يف احلكومة            

جوالتـه مـزيداً مـن التهميش، ومن أجل ذلك أخذ على عاتقه مواصلة التنقل يف املنطقة واملطالبة بإجراءات اقتصادية                    
 .املوقف والعمل على أن تقوم احلكومة االحتادية بالوفاء بالتزاماهتا كدولة إزاء السكان املكسيكينيواجتماعية لعالج 

 طلبات من ٤٠٩ قـام منسـق احلـوار بزيارة عدد من احملليات وتلقى    ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ويف عـامي     -١١٩٨
 حيث وردت طلبات من وكانت أكثر احملليات اليت تقدمت بطلبات بشأن احتياجاهتا هي أوكوسينغو،       . اجملتمعات

 .  من جمتمعاهتا١٣٦

وبتحلـيل الطلـبات املقدمة يتبني أن معظم اجملتمعات، مبا فيها اجملتمعات يف سلبا الكاندونا وكنيادا،             -١١٩٩
 .حتتاج إىل بنية حتتية من الطرق واجلسور لتتمكن من تسويق منتجاهتا الزراعية ومن االتصال مع عواصمها اإلقليمية
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للجنة بأن تقوم الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لضمان التوعية بأحكام العهد            توصي ا  -٤٦ 
من خالل تدريس حقوق اإلنسان يف مجيع املناهج الدراسية، ونشره بني مجيع قطاعات اجملتمع، وخاصة 

 .بني العاملني يف القضاء والسلطات اإلدارية

وتشمل أنشطتها الرئيسية نشر املعارف وتنمية      .  حبقوق اإلنسان  تديـر وزارة التعلـيم العـام برنامج التوعية         -١٢٠٠
املهـارات والـتوجهات املتعلقة مبمارسة حقوق اإلنسان يف برامج التعليم واملواد التعليمية للمعلمني والطالب يف التعليم                 

 .نسان وتدافع عنهااألساسي وهتيئة الظروف املناسبة واملمارسات يف املدارس من أجل تنمية ثقافة حتترم حقوق اإل

 أُدخلت يف مناهج التعليم مواد حقوق اإلنسان وذلك يف التعليم ١٩٩٣ومـنذ اإلصـالح التعلـيمي يف عام       -١٢٠١
العنصر األول من هذا النهج هو برامج الدراسة اليت تتناول حقوق اإلنسان : األساسـي مـن خالل هنج ذي ثالثة عناصر   

أما العنصر  .  التفكري يف حقوق اإلنسان لدى وضع سائر املناهج الدراسية         والعنصر الثاين يتمثل يف   . كموضـوع واضـح   
الثالـث فهو التدريب األساسي وتكوين املهارات لدى املعلمني الذين هم يف اخلدمة، وينطوي على إيضاح األشكال اليت                  

 .ول الدراسيةميكن التعبري هبا عن حقوق اإلنسان يف احلياة اليومية من خالل التعايش يف املدرسة والفص

 بدأت وزارة التعليم العام إدخال تغيريات على اخلطط الدراسية بالنسبة للتدريب األوَّيل ١٩٩٧ويف سنة  -١٢٠٢
وأدى التغيري إىل جعل حقوق اإلنسان جزءاًً أساسياً من املناهج الدراسية،           . ملدرسـي املدارس االبتدائية والثانوية    

يف الصفني األول والثاين يف املدارس االبتدائية؛ ومبادئ حكم القانون          التدريب األخالقي واملدين    : ومـن ذلـك   
 .والضمانات الفردية وحقوق اإلنسان واحلقوق االجتماعية

املرئية اليت تنشرها وزارة التعليم، وحتتوي / على قائمة باملواد املطبوعة واملسموعةاملرفق السابعوحيتوي  -١٢٠٣
 .ني امللحق بالنسبة لكل حالة نوع التوزيع للمواد املقصودةويب. على مواد تتصل حبقوق اإلنسان

 بدأت وزارة التعليم العام يف وضع       ٢٠٠٦ - ٢٠٠١الربنامج التعليمي الوطين    ووفقـاً للـتدابري املخططة يف        -١٢٠٤
وبرنامج اإلصالح الشامل للتعليم الثانوي،     : وهذه الربامج هي  . الـربامج الـيت تشـكِّل عناصر يف ثقافة حقوق اإلنسان          

ويرد وصف املالمح الرئيسية هلذه الربامج وصلتها بتدريب التالميذ يف          . التدريـب عـلى املواطنة، وثقافة حكم القانون       
 .مراحل التعليم األوَّيل على مسائل حقوق اإلنسان والتقدُّم الذي مت يف إدخال هذه املفاهيم يف الفقرات التالية

 اإلصالح الشامل للتعليم الثانوي

يهـدف اإلصـالح الشـامل للتعليم الثانوي إىل ضمان روابط منطقية بني خمتلف مستويات التعليم                 -١٢٠٥
. األساسـي، وهو يعترب تغيرياً جذرياً يف هذا املستوى من التعليم فيما يتعلق باملناهج والتنظيم وتدريب املعلمني                

ألخالق والتدريب املدين عمالً على توجيه      ففـيما يتعلق باملناهج الدراسية من املخطط إجراء تغيريات يف مناهج ا           
الطالب للتفكري يف وضعهم كشباب واحلقوق اليت يكتسبوهنا يف هذا السن، وعلى تطوير املهارات الالزمة هلم يف                 
حياهتم الصحية واالجتماعية على أساس التوازن بني كرامتهم الشخصية وضرورات التعايش مع اآلخرين يف جمتمع 

 . اُألطر القانونية واملؤسسية القائمة يف املكسيك لضمان احترام حقوق اإلنساندميقراطي وتعليمهم
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وسرياعى يف ختطيط مجيع املناهج الدراسية يف تلك املرحلة أن تسهم يف تنمية حقوق اإلنسان والوعي هبا  -١٢٠٦
ة، والتنمية املستدامة واملساواة وااللتزام هبا يف خمتلف جماالت النشاط اإلنساين، وصلتها بالبيئة الطبيعية واالجتماعي     

 .بني اجلنسني واحترام التنوع ومنع الفساد واجلرائم، إىل آخره

ويف اجملـال التنظـيمي جيـري حتليل لألحوال اليت حتتاج إىل تغيري يف املدارس الثانوية من أجل إشاعة مناخ                     -١٢٠٧
ويذكر يف هذا الصدد أن العالقات القائمة       .  يف املدرسة  الدميقراطـية واحترام حقوق اإلنسان يف احلياة االجتماعية اليومية        

بني الطالب ومعلميهم وسلطات املدرسة واآلباء هي ذاهتا جمال لتعليم الطالب املبادئ األخالقية والتدريب املدين وتنعكس        
ي بإمكانات املدرسة   وينبغي لطالب املدارس الثانوية أن يكونوا على وع       . على سائر مناهج التعليم املتصلة حبقوق اإلنسان      

 .باعتبارها مركزاً لتدريب الطالب يف شؤون اجملتمع حبيث حتقق هلم املدرسة حقهم كامالً يف التعليم

 .٢٠٠٤وجيري العمل حالياً يف وضع الربامج الدراسية، وستكون جاهزة يف عام  -١٢٠٨

 برنامج التدريب على املواطنة وثقافة سيادة القانون

هذا الربنامج إدخال ممارسات يف التعليم االبتدائي، سواًء يف الفصول أو يف املدرسة    مـن املخطـط يف       -١٢٠٩
ككـل، تسـهم يف هتيئة بيئة تعليمية تعمل على تعزيز أفضل الظروف اليت متكن الطالب من أن يعيشوا معاً يف                     

وسيعاد النظر يف برامج . ةاملدرسة على أساس من احترام حقوق اإلنسان وقيم االحترام والتسامح واملساواة والعدال
 .التعليم املدين احلالية حبيث تصبح برامج للتعليم املدين واألخالقي يف صفوف التعليم من األول إىل السادس

ينظر يف وسائل تعزيز جتربة العيش يف دميقراطية من خالل          ) بيئة املدرسة وحمتوى املناهج   (ويف كـال اجملـالني       -١٢١٠
نمي يف الطالب احترامهم ألنفسهم كأفراد، من أجل وضع معايري مشتركة تضمن حقوق كل              املمارسـة والتفاعل، مبا ي    

 .شخص يف املدرسة، وإمكانية تطبيق ممارسات مثل احلوار والتفاوض للتغلب على املشاكل وتسوية املنازعات

هدف إىل بث    وهو ي  التدريب على األخالقيات  : وينظر يف تنظيم تدريب مدين وأخالقي يف ثالثة فروع         -١٢١١
، وهو يهدف والتدريب من أجل احلياةروح األخالق بني الطالب حبيث يصبح األسلوب األخالقي طبيعة سائدة؛       

إىل تنمية القدرات الالزمة ملواجهة التحديات اليومية يف احلياة العملية بشكل واضح وقوي من أجل هتيئة الظروف 
 الذي يؤكد على السلوك والقيم واملبادئ واملعايري اليت يب على املواطنةوالتدراليت متكِّن من التنمية الكاملة واحلرة، 

ال غـىن عنها من أجل التعايش الدميقراطي، وكذلك تنمية املهارات اليت تتيح للطالب املشاركة يف شؤون اجملتمع    
رة حيث تقوم وتظل العالقة بني هذه الفروع الثالثة وحقوق اإلنسان عالقة مستم. بشكل مدروس وموجه وقانوين

عـلى نفس القاعدة من األخالق، وعلى املعرفة بالذات واحترام الذات بني الطالب والفهم الواضح ملمارساهتم                
 .اليومية يف احلياة، وقواعد السلوك اليت ينبغي هلم االلتزام هبا

 أجل العمل    من ٢٠٠٤-٢٠٠٣وقد بدأ العمل هبذه التغيريات على نطاق جترييب أثناء السنة الدراسية             -١٢١٢
وجيري التفكري يف تنفيذ اقتراح بشأن      .  والية احتادية  ١٤عـلى التأثري على البيئة املدرسية يف عينة من املدارس يف            

 .٢٠٠٦-٢٠٠٥إدخال برامج األخالق والتدريب املدين يف مجيع املدارس يف السنة الدراسية 
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 الدورات العامة لتجديد املعارف

 لتجديد مهارات املعلمني يف اخلدمة يف التعليم األساسي من عدد من التدابري اليت يتكون الربنامج الوطين -١٢١٣
يقصـد هبـا حتسني نوعية التعليم عن طريق برنامج للتحسني املستمر لعمل املدرسني وجتديد معارفهم ومهاراهتم                

ودورات التدريب يف   ومـن الوسـائل املتاحة للمعلمني يف البلد دورات التدريب التجديدية العامة             . التعليمـية 
 .الواليات، وهي دورات تناقش فيها برامج تعليم حقوق اإلنسان

 .وقام بتصميم برامج الدراسة املذكورة خمتلف إدارات وزارة التعليم العام ووكاالت حكومية أخرى -١٢١٤

 : وأهم أهدافها هي -١٢١٥

 التعليمية اليت تقرر احلكومة     تـزويد املدرسني باألدوات اليت متكنهم من وضع الربامج واملشاريع          �
 .االحتادية إدخاهلا يف خمتلف املستويات التعليمية يف التعليم األساسي

إدخال مواضيع مهمة جديدة يف جدول أعمال الدورات التجديدية للمدرسني رمبا مل تلق العناية               �
خلطط والربامج  الكافـية من قبل مع أهنا ذات أمهية للبلد، وكذلك املواضيع الناجتة عن إصالح ا              

 .الدراسية يف التعليم األساسي

وأدخلـت الـربامج العامة يف قاعدة البيانات الوطنية لدورات التدريب التجديدية، وميكن أن تطلبها                -١٢١٦
 .السلطات التعليمية يف الواليات إلتاحتها للمدرسني يف التعليم االبتدائي يف والياهتم

عدد الوكاالت اليت 
 املؤسسة الدورة طلبت مواد الدورة

 املؤسسة الوطنية للمرأة تأسيس املساواة بني اجلنسني يف املدارس االبتدائية ١٥

٢ 
اخلطوات الداعمة للقبول باملدرسة الثانوية . االنتقال إىل املرحلة الثانوية

 على أساس املساواة بني اجلنسني
 اجمللس الوطين لالرتقاء بالتعليم

٥ 
املشاركة . ألخالقية يف التعليم قبل االبتدائي تنمـية املهارات املدنية وا    

 الدميقراطية 
 مكان لتنمية املهارات من أجل املشاركة الدميقراطية: دور احلضانة ٤
 عناصر لتنمية املهارات املدنية واألخالقية بني تالميذ املدرسة االبتدائية  ٦

 املعهد االنتخايب االحتادي

١١ 
درسة االبتدائية يف بيئة متنوعة ومن أجل  التعلـيم يف مرحلة ما قبل امل      

 التنوع
 أمهية املصطلحات التقنية التربوية يف التعليم من أجل التعدد ٤
 التعليم يف بيئة متعددة ومن أجل التعدد ٣
 وظيفة التوجيه يف التعليم من أجل التعدد ٥

وكالة التنسيق العام للتعليم املزدوج     
 اللغة واملتعدد الثقافات 

١٥ 
 التعليمي للمعلمني يف مدارس التعليم      جدورة جتديديـة بشأن االندما    

 اخلاص والعام
 اإلدارة العامة لألحباث التعليمية
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عدد الوكاالت اليت 
 املؤسسة الدورة طلبت مواد الدورة

١٩ 
اجلوانـب األساسية واالستراتيجيات الداعمة للعمل مع آباء األطفال         

 ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة يف مرحلة احلضانة
 )٢٤(فرياكروز

 .ليم العاموزارة التع :املصدر

 الدورات التجديدية يف الواليات

متـثل هذه الدورات فرصاً ممكنة للتحديث موجَّهة إىل املعلمني يف التعليم األساسي يف املكسيك ومتثِّل                 -١٢١٧
 .مسامهة هامة يف حتسني املهارات املهنية للمعلمني

مها وتديرها السلطات التعليمية يف والـدورات التجديدية اليت تنظمها الواليات هي برامج دراسية تنظ    -١٢١٨
ولضمان نوعية هذه الدورات تقوم وزارة التعليم العام بوضع خطوط توجيهية عامة إلعداد             . الواليـات االحتادية  

 .مواد التدريب والتأكد من اتفاقها مع عملية التقييم

لقائم بالتدريب، ومواد وهي تقوم على أساس وثيقة وصفية، عبارة عن دليل ل. وهذه الدورات حضورية -١٢١٩
 .متنوعة للمشتركني يف الدورة مثل الكراسات واملراجع وبطاقات الفهارس وإرشادات دراسية

 ساعة يف املتوسط، وتنظم هذه الدورات عادة ما بني شهري تشرين            ٤٠ إىل   ٣٠ومـدة الـدورة من       -١٢٢٠
 .ام اليت أداها كل مشترك يف الدورةوجترى علمية تقييم رمسية على أساس امله. مايو/نوفمرب وأيار/الثاين

 الوالية الدورة

 اغواكالينتيس املساواة بني اجلنسني كعامل يف التعايش يف ظل التزامات متبادلة يف التعليم األساسي 

 كامبيشي مقترحات للمعاملة التعليمية لألطفال من السكان األصليني ذوي االحتياجات اخلاصة

 الية مقر احلكومة االحتاديةالو احلقوق اجلنسية والتنوع

 غرييرو حنو عملية تعليمية تركز على تكوين القيم: البحث عن كنـز

 عنصر ال غىن عنه يف املمارسة التعليمية يف املدارس االبتدائية والثانوية: املساواة بني اجلنسني

 بيئة ممتازة لتعزيز احترام قيمة التنوع : الفصل الدراسي
 هيدالغو

 نويفو ليون بني اجلنسني يف التعليم األساسياملساواة 

 أوكساكو املساواة يف الفرص بني األوالد والبنات يف املمارسات املدرسية: التعليم من منظور جنساين

 سينالوا احملتوى واألنشطة يف التدريب املدين واألخالقي: عناصر أساسية يف وضع الربنامج

 تالكسكاال لمني يف التعليم األساسي من أجل تعزيز العالقات الطيبة مع الطالبالتغيُّر يف املواقف والقيم لدى املع

 يوكاتان التعليم اجلنسي يف سياق املساواة بني اجلنسني يف التعليم األساسي وقبل االبتدائي

                                                      

 آباء األطفال ذوي االحتياجات عاجلوانب األساسية واالستراتيجيات الداعمة للعمل م"هذه الدورة عن  )٢٤( 
عدة املعلومات  هي من تصميم والية فرياكروز، ولكنها تشكل جزءاً من قا     "التعليمـية اخلاصة يف مرحلة دور احلضانة      

 .الوطنية للدورات التدريبية



E/C.12/4/Add.16 
Page 266 

 

للمجلس ويف إطار النظام القضائي لالحتاد قام معهد األحباث القضائية االحتادي، وهو هيئة فرعية تابعة           -١٢٢١
االحتادي للقضاء املعين باألحباث والتدريب وإعداد برامج التدريب والربامج التجديدية ألعضاء القضاء االحتادي             
واملرشـحني لتويل وظائف فيه، بإدراج حقوق اإلنسان كجزء من عملية التدريب والتأهيل ضمن برامج دراساته              

 :ل هذا املوضوعوفيما يلي تفاصيل حو. وبراجمه التدريبية والتجديدية

يف دورة متخصصـة حول إدارة العدالة يف حماكم الدوائر الفرعية، يأيت موضوع حقوق اإلنسان                �
املبادئ األخالقية والقانونية يف الوظيفة     (بشـكل واضـح يف أربعـة من النماذج الستة للدورة            

) سات القضائية القضائية، االختصاص الدويل وحقوق اإلنسان، الوصول إىل العدالة، إدارة املؤس         
 ). حتليل حق احلماية ووقفه(كما يأيت بشكل مباشر  يف الدورتني املتبقيتني 

يف الـدورة املتخصصـة عـن أمانة الدراسات واحلسابات يعاجل املوضوع بشكل مركزي ضمن       �
 وبشكل غري مباشر يف     "اإلجراءات اجلنائية وحقوق اإلنسان   " و "قيات القضائية الاألخ"موضوعي  
 . املتعلقة حبق احلمايةاملوضوعات

 جتري دراسة حقوق اإلنسان حتت موضوع "إدارة العدالة يف احملاكم الفرعية"يف الدورة املتخصصة  �
 ."صول إىل العدالةالو"

مشاكل العوملة  "تشتمل الدورات اخلاصة بالتدريب القضائي والتخصص القضائي على مواد عن            �
 ."مانات الشخصيةالقانون الدستوري والض" و"وحقوق اإلنسان

وباإلضافة إىل ذلك، ويف سياق الدورات اخلاصة بالتغيريات احلديثة يف القوانني والدورات واحملاضرات              -١٢٢٢
ودورات الشـهادات واملؤمترات وعرض الكتب، تتعرض كل هذه األنشطة إىل موضوع حقوق اإلنسان بشكل               

 : مباشر أو غري مباشر كما حدث يف األحداث التالية

 ؛ الدورة املتخصصة األوىل عن حقوق الطفل      )٢٠٠٠(حقوق اإلنسان   : رة عـن القـانون الـدويل      دو �
 ؛ العدالة والسياسة اللغوية يف املكسيك     )٢٠٠٢(؛ دورة متخصصـة عـن حقـوق الطفـل           )٢٠٠١(
العدالة : حالة خاصة: ؛ دورة متخصصـة عـن تطبيق املعاهدات الدولية يف القرارات القضائية   )٢٠٠٣(

 ).٢٠٠٣(ألحداث اجلنائية ل

؛ ٢٠٠١ "نظم وضع املعايري، والتشريعات الوطنية والدولية     : الشعوب األصلية "نـدوات بعنوان     �
 ).٢٠٠٢(املشاكل احلالية يف القانون الدستوري 

ودورة دراسية تفضي إىل شهادة     ) ٢٠٠٢(دورة دراسـية تفضي إىل شهادة يف قانون اجملتمعات احمللية            �
ـ واإلجـراءات القان  "بشـأن    العملية . ٣، النموذج   )٢٠٠٣ ("السياق االجتماعي والقانون الدويل   ية و ن

؛ ودورة تفضي إىل شهادة عن   )العملية القضائية وحقوق اإلنسان    (٤القانونية وتدويل العدالة؛ والنموذج     
 .الضمانات الشخصية وحقوق اإلنسان. النموذج الثاين): ٢٠٠١ ("القانون الدستوري وحق احلماية"
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 ).٢٠٠٠(عمل عن حقوق اإلنسان يف املكسيك ورشة  �

 ).٢٠٠١(مؤمتر عن الضمانات الشخصية واإلجراءات القضائية  �

 بقلم الدكتور ليسيو    "محاية حق البيئة واحلقوق األخرى    : احلماية اجلماعية ": عـروض كتب عن    �
 إنريك   تقدمي املستشار  "املعاهدات الدولية وحقـوق اإلنسان يف الدستور      "، و )٢٠٠١(ابريـرا   ك

الضمانات الدستورية يف األحكام واحلماية غري املباشرة يف القضايا         "، و )٢٠٠١(شانسيز بريجناز   
الضمانات الشخصية يف املكسيك، "، و)٢٠٠٢( تقدمي القاضي ريكاردو جوزمان وولفر "ةاجلنائي

 ومسائل القانون"، و)٢٠٠٢( تقدمي القاضي اريل روخاس كابالريو "تفسريها يف القضاء االحتادي
النساء واألوالد والبنات يف مرحلة املراهقة يف القانون اجلنائي يف أمريكا            :اجلنسـني والطفولـة   

 ).٢٠٠٣(لورا ساليناس برينستاين  تقدمي "الالتينية وبالد البحر الكارييب الناطقة باألسبانية

 إسالس كولني  إعداد الدكتور ألفريدو"دليل حقوق اإلنسان"قرص مدمج بعنوان : أحداث أخرى �
 ). ٢٠٠٢(واجتماع بني القضاة االحتاديني وقضاة املايا التقليديني ) ٢٠٠١(

وباإلضـافة إىل اجلهـود اليت تبذهلا وزارة التعليم العام واملؤسسة االحتادية للعدالة يف سياق مهامهما،                 -١٢٢٣
ا ونشرها، على املستويني الوطين تسـعى اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل تعزيز دراسة حقوق اإلنسان وتعليمه      

ومن أجل هذه الغاية أقامت دورة تدريبية للموظفني االحتاديني املسؤولني عن إدارة العدالة واألمن العام               . والدويل
ويف عام  . وشؤون اهلجرة واخلدمات الصحية، والقوات املسلحة، كما تنظِّم دورات للمعلمني يف التعليم األساسي            

 شخصاً، وكانت موزعة    ٩ ٠١١وحضر هذه الدورات    .  دورة للعاملني يف قطاع التعليم     ١٤٥ مت تنظيم    ٢٠٠٠
 : على النحو التايل

  األحداث عدد املشتركني

 التعليم العايل ٦٨ ٤ ٩٧٠

 التعليم األساسي ٦٠ ٢ ٦٧١

 التعليم الثانوي ١٧ ١ ٣٧٠

 اجملموع  ١٤٥ ٩ ٠١١

ى املبادئ والقيم املتعلقة حبقوق اإلنسان منذ سنوات        ، وهبـدف توفري التدريب عل     ٢٠٠١ويف عـام     -١٢٢٤
 شخصاً منهم مديرو املدارس واملدرسون ٥ ٥٤٠ نشاطاً يف جمال التعليم األساسي، حضرها ٩٠الطفولة، مت تنظيم 

 .واآلباء واألمهات وكذلك الطالب

وانطالقاً من هذه   . ان وطريقة محايتها  وتعترب الفصول العليا من التعليم الثانوي مناسبة متاماً لعرض حقوق اإلنس           -١٢٢٥
وتوجد عالوة على ذلك عدد من الشهادات والدورات األخرى         .  شخصاً ٣ ٩٤٢ نشاطاً حضرها    ٥٢الغايـة مت تنظيم     

 . شخصا٣ً ٠١٤، وحضرها ) حدثا٤٤ًجمموعها (وورشات العمل والندوات واللقاءات اليت مت تنظيمها 

 . شخصا١ً ٥٦٧اً يف جمال التعليم األساسي وحضرها  نشاط٣٦ مت تنظيم ٢٠٠٢ويف عام  -١٢٢٦
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برنامج تدريب عن حقوق اإلنسان للتعليم  "وينـبغي التنويه بإعداد ستة شرائط فيديو تكون جزءاً من            -١٢٢٧
 مت إعـداده بالتنسيق مع وزارة التعليم ومعهد أمريكا الالتينية لالتصاالت التعليمية، وهو يهدف إىل                "األساسـي 

 . التعليم األساسي يف مجيع أحناء مجهورية املكسيكتدريب معلمي

 شخصاً، وعلى مستوى التعليم     ١ ٧٥٩ نشاطاً حضرها    ٢٠وعـلى مستوى التعليم الثانوي مت تنظيم         -١٢٢٨
 : ومن هذه األنشطة ميكن إبراز ما يلي.  شخصا٣ً ٢٢٥ نشاطاً حضرها ٤٧العايل مت تنظيم 

مايو باالشتراك بني اللجنة الوطنية حلقوق      /نسان، مت تنظيمه يف أيار    املنـتدى اإلقليمي األول حلقوق اإل      -١٢٢٩
 .اإلنسان وجامعة مارست يف ماريدا، وحضره طالب اجلامعة من واليات كوينتانا رو وكبيشي ويوكاتان

وقامت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب املنسق العام حلقوق اإلنسان يف اجمللس التنفيذي لوالية               -١٢٣٠
، وُعقدت يف مقر اجلامعات اإلقليمية      "حقوق اإلنسان يف اجلامعة   "وكسـاكا بتنظيم سلسلة من احملاضرات عن        أ

للجنوب الشرقي وجامعات والية ميسوامرياكانا وجامعة خوسي فاسكونسيلوس، وجامعة بينيتو خواريز املستقلة            
 .يونيه/مايو وحزيران/يف أوكساكا، يف شهري أيار

 بتنظيم دورة عن حقوق اإلنسان تعطى فيها شهادة دبلوم، باالشتراك مع حكومة والية              وقامت اللجنة  -١٢٣١
أبريل / نيسان١٩زاكاتيكاس وجلنة حقوق اإلنسان يف زاكاتيكاس واجلامعة املستقلة يف زاكاتيكاس، يف الفترة من 

 ).والية زاكاتيكاس(يونيه يف مدينة زاكاتيكاس / حزيران١٥إىل 

أيضاً بتنظيم دورة دراسية يعقبها شهادة دبلوم عن حقوق اإلنسان، باالشتراك مع معهد وقامت اللجنة  -١٢٣٢
الشباب املكسيكي ومؤسسة الرياضة والشباب يف حكومة والية شياباس واجلامعة املستقلة يف شياباس، يف الفترة               

 .)والية شياباس( يف املدينة توكسال غوترييز ٢٠٠٢أغسطس / آب٣١مايو إىل / أيار٢٤من 

 ومبناسـبة التوقـيع عـلى اتفاقات التعاون مع حكومات واليات كرياتورو وتاموليباس              ٢٠٠٣ويف   -١٢٣٣
 نشاطاً حضرها   ٥٢وتاباسكو من أجل إدخال برنامج تدرييب عن حقوق اإلنسان يف التعليم األساسي، مت تنظيم               

 لقطاع التعليم الثانوي حضرها     ومت تنظيم مخسة عشرة نشاطاً    .  مـن املعلمني يف قطاع التعليم األساسي       ٢ ٠١٤
 . من الطالب واملعلمني يف مرحلة التعليم الثانوي١ ٠١٠

 : شخصاً، كان من أمهها ما يلي٣ ٩١٣ نشاطاً حضرها ٤٤ويف قطاع التعليم العايل مت تنظيم  -١٢٣٤

لجنة الوطنية  دورة دراسية تنتهي بالدبلوم عن علم الضحايا وحقوق اإلنسان يف مدينة املكسيك، نظمتها ال              �
 .٢٠٠٣مارس / آذار٣١حلقوق اإلنسان وبدأت أثناء األيام األوىل من السنة الدراسية وانتهت يف 

دورة دراسية تنتهي بشهادة دبلوم عقدهتا اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، نظمتها اللجنة الوطنية              �
تقلة يف كواهويال، وُعقدت حلقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان يف والية كواهويال واجلامعة املس

مايو أثناء الفترة اليت    / أيار ٨فرباير إىل   / شباط ١٤يف الفترة   ) والية كواهويال (يف مديـنة توريون     
 .يغطيها هذا التقرير
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دورة دراسـية تنتهي بشهادة دبلوم عقدهتا اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان باالشتراك مع اجلامعة               �
 ١٤فاع عن حقوق اإلنسان يف والية ناياريت، وُعقدت من          املسـتقلة يف ناياريـت وجلـنة الد       

 ).والية ناياريت( يف مدينة تيبيك ٢٠٠٣مايو / أيار٨فرباير إىل /شباط

دورة دراسـية تنتهي بشهادة دبلوم عقدهتا اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، واجلامعة املستقلة يف               �
 ٢٧أبريل إىل   / نيسان ٤لفترة من   يوكاتـان وجلـنة حقـوق اإلنسـان يف والية يوكاتان، يف ا            

 ).والية يوكاتان(يونيه أثناء الفترة اليت يغطيها التقرير، يف مدينة مرييدا /حزيران

دورة دراسـية تنـتهي بشهادة دبلوم عقدهتا اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، ومؤسسة الشباب               �
ية الشباب يف   املكسـيكي ومؤسسـة الرياضـة والشباب ومكتب مشاركة الشباب ومنظمة تنم           

 ).والية شياباس(أغسطس يف مدينة تاباشوال / آب٢مارس إىل / آذار٢٧شياباس، يف الفترة من 

دورة دراسية تنتهي بشهادة دبلوم عقدهتا اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وجلنة حقوق اإلنسان              �
رين  تش ١٨أغسطس إىل   / آب ١٥يف واليـة كنـتانا رو وجامعـة كنـتانا رو، يف الفترة من               

 ).والية كنتانا رو(أكتوبر يف الفترة اليت يغطيها التقرير يف مدينة شيكتومال /األول

دورة دراسـية تنـتهي بشـهادة دبلوم عقدهتا اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، مؤسسة الشباب                �
املكسـيكي ومؤسسـة الرياضـة والشباب ومكتب مشاركة الشباب ومجعية تنمية الشباب يف              

ديسمرب يف مدينة توكسبال جوترييز     / كانون األول  ٦أغسطس إىل   / آب ٢٨ترة من   شياباس، يف الف  
 ).والية شياباس(

دورة دراسية تنتهي بشهادة دبلوم عقدهتا اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وجلنة حقوق اإلنسان              �
 كانون ٦ أكتوبر إىل/ تشرين األول٣يف والية بويبال وكلية احلقوق احلرة يف بويبال، يف الفترة من 

 ).والية بويبال(ديسمرب يف الفترة اليت يغطيها التقرير يف مدينة بويبال /األول

 . شخص٣٠٠وكان جمموع الذين حصلوا على الدبلوم يف الدورات املذكورة أعاله  -١٢٣٥

 وعمـالً على بناء املعرفة يف جمال حقوق اإلنسان أعدت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ونشرت عدداً              -١٢٣٦
 .كبرياً من الكتب والكتيبات واألدلة والكراسات وامللصقات املوجَّهة إىل خمتلف قطاعات اجملتمع

وبـذل اجمللس الوطين للثقافة جهوداً كبرية يف تنفيذ برامج تتعلق حبقوق اإلنسان، وقام يف هذا الصدد                  -١٢٣٧
 عن ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥ىل أغسطس إ/ آب١٥بتنظيم دورة دراسية تنتهي بشهادة دبلوم يف الفترة من 

 .املرأة يف السجون

وكـان الغـرض من هذه الدورة هو حتليل الظروف املعيشية للمرأة يف السجن ووضع استراتيجيات                 -١٢٣٨
مـتعددة التخصصـات ووسـائل ميكـن تنفيذها من أجل حتسني نوعية االهتمام حبقوق اإلنسان واحترامها يف                  

، وهبذه الطريقة ميكن إذكاء الوعي بني موظفي األمن واملوظفني اآلخرين يف سجون             التجمعات اليت من هذا النوع    
 . النساء بشأن معاملة املسجونات وحقوقهن واملعاملة اليت جيب أن يلقاها أطفاهلن
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 تعليقات بشأن اجملتمع املدين

جملتمع املدين، وأنه أتيحت    تـود احلكومة املكسيكية أن تبني أنه أثناء إعداد هذا التقرير مت أخذ آراء ا               -١٢٣٩
فرص للمجتمع املدين حلضور عدد من االجتماعات، مبا فيها اجتماعات اللجنة الفرعية املعنية باحلقوق االقتصادية         
واالجتماعـية والثقافية، حيث قام ممثلو منظمات اجملتمع املدين بإبداء مالحظاهتم واالطالع على املالحظات اليت               

 .تساق بشأن التقرير

وقد وردت مالحظات مكتوبة من منظمات اجملتمع املدين واملنظمات االجتماعية التالية يف إعداد التقرير  -١٢٤٠
 : الثاين البديل بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 املسكن واملواطن، من التحالف املكسيكي لإلسكان
 زمالة من اليونسكو عن حقوق اإلنسان يف جامعة يونام 

 كز حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافيةمر
  "تورياكفي فري فرانسيكو دي"مركز حقوق اإلنسان 
 "ميغيل أغوستني برو خواريز"مركز حقوق اإلنسان 

 "أنطونيو دي منتيسينوس"مركز الدراسات االجتماعية والثقافية 
 مركز الدراسات الكنسية 

 مركز الدراسات للتنمية الريفية
 التدريب والدراسات احملليةمركز 
  حلقوق اإلنسان والتنمية الريفية" خوليان جارسيافري"مركز 

 املركز املكسيكي حلقوق البيئة
 مركز التفكري والعمل احلر للتنمية الثقافية والتعليمية 

 املركز الوطين لالتصاالت االجتماعية
 جلنة اإلشراف على الشباب يف تاباسكو

 ملدين من أجل الدميقراطيةجتمع مجعيات اجملتمع ا
 جلنة التنسيق اجملتمعي مريافال

 ديكا، اجلهاز الشعيب
 الدفاع عن احلق يف الصحة
 االنطالقة واالتصال والتأهيل
 مؤسسة فيان، فرع املكسيك

 منتدى التنمية املستدامة 
 ) فوندار(مركز التحليل والدراسات 
 مبادرات اهلوية واالندماج
 ة اجملتمعيةاملعهد املكسيكي للتنمي

 الرابطة املكسيكية للدفاع عن حقوق اإلنسان
 حركة املواطنني من أجل الدميقراطية
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 املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية للتحالف الدويل من أجل البيئة
 برنامج حقوق اإلنسان يف اجلامعة األيبريية األمريكية

 وق املرأةتنمية القدرات يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية وحق
 شبكة الشباب من أجل احلقوق اجلنسية واإلجنابية

 الشبكة املكسيكية للدراسات
 شبكة حقوق الطفولة يف املكسيك

 الصحة املتكاملة للمرأة
 إدارات التعليم البديل

 اخلدمات والتضامن يف املكسيك

ات املشتركة يف إعداد التقرير     وأدخلت يف هذا التقرير املالحظات التالية املقدمة من املنظمات واجلمعي          -١٢٤١
 :الثاين البديل املقدَّم إىل جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتتصل التعليقات مبسودة التقرير

حيتوي التقرير على عدد من الثغرات املوضوعية مما جيعل من املستحيل تكوين صورة موضوعية عن  �
 .جملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاألعمال اليت تقوم هبا احلكومة يف ا

يفتقر التقرير إىل توضيح جوانب حقوق اإلنسان ويقتصر على املعلومات وخمتلف القوانني ووصف  �
إلطـار كثري من الربامج دون أن يلقي الضوء على درجة الوفاء بالتزامات الدولة مبوجب العهد،                

ألمم املتحدة للحقوق املدنية االقتصادية واالجتماعية كما أنه يفسر التوجيهات اليت وضعتها جلنة ا
 .والثقافية بشكل قاصر

من املسائل األخرى اليت تدعو إىل إنعام النظر مناقشة اجلوانب اهلامة يف النظرة الشاملة للحقوق                �
 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخاصة حرية اختاذ القرار وسالمة البيئة

يف للمشاكل احلالية والعقبات اليت حتول دون الوصول إىل خمتلف احلقوق           عـدم التوضـيح الكا     �
 .والتمتع هبا وضرورة اختاذ التدابري اليت تعاجل هذه النواحي

تعطي املؤشرات اإلحصائية املقدمة يف التقرير أمهية للعناصر الكمية على حساب العناصر النوعية              �
 .ت املتصلة بفترة التقريرفضالً عن أن تلك املؤشرات ال تدعم املعلوما

نظراً لعدم وجود عناصر وصفية لنهج الربامج، فإن التقرير ال تنعكس فيه املشاكل املتعلقة بتصميم  �
 .وتنفيذ تلك الربامج، ويصدق هذا بشكل أكرب على نتائج تقييمات األثر

 .بعض املصادر ينقصها اإلشارات املرجعية �

هنا تشارك يف اآلراء اليت أعربت عنها منظمات اجملتمع املدين سواء           تـود حكومة املكسيك أن تذكر أ       -١٢٤٢
وهي واردة يف هذا التقرير، وقد أخذت تلك املالحظات مجيعاً يف . شـفوياً أثـناء االجتماعات أو املقدمة كتابة       

 .االعتبار يف إعداد التقرير
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   اخلالصة-رابعاً

فيها حكومة املكسيك أن جتمع يف وثيقة واحدة مجيع اجلهود         كـان إعداد هذا التقرير فرصة ممتازة استطاعت          -١٢٤٣
 .واألعمال اليت قامت هبا لتنفيذ احلقوق املدونة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

واملكسـيك عـلى اقتـناع بالتزام الدولة بتهيئة الظروف اليت متكِّن كل شخص من التمتع باحلقوق                  -١٢٤٤
القتصادية واالجتماعية والثقافية وكذلك باحلقوق املدنية والسياسية، ألن هذه هي السبيل الوحيد اليت متكن املرء               ا

 .من التمتع باحلرية احلقيقية

ومع أن حكومة املكسيك تعترب أهنا قطعت أشواطاً بعيدة يف التقدُّم على طريق هذه احلقوق، فإهنا على                  -١٢٤٥
 .ذي جيب عمله من أجل متتع مجيع املكسيكيني رجاالً ونساًء دون استثناء هبذه احلقوقوعي بأن هناك الكثري ال

 مليون من الفقراء، ولذلك فإن من أهم أولويات احلكومة ومن           ٤٠يوجد يف املكسيك اليوم أكثر من        -١٢٤٦
اً فرصة التمتع هبذه    أكـرب التحديات اليت تواجهها القضاء على الفقر، وهو ما ال يتحقق إال بإعطاء السكان مجيع               

ولذلـك تنفق احلكومة موارد طائلة على وضع برامج وسياسات عامة تتيح املزيد من التقدُّم يف جمال                 . احلقـوق 
 .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وحترص على تنفيذ هذه الربامج والسياسات

 والثقافية إىل درجة كبرية على اقتصادات       ويـتوقف التحقيق احلقيقي للحقوق االقتصادية واالجتماعية       -١٢٤٧
واملكسيك، باعتبارها بلداً ذات اقتصاد ناشئ، تواجه صعوبات كبرية البد من التغلب عليها             . كل بلد ومواردها  

وهي تدرك أن هذه ليست مهمة سهلة وال ميكن القيام هبا . بسـرعة من أجل ضمان متتع مجيع املواطنني حبقوقهم      
 .ملمبعزل عن باقي العوا

وقـد دخلت املكسيك مرحلة دقيقة ومعقدة تواكب مرحلة التحول الدميقراطي اليت متر هبا وهي مرحلة تقف                  -١٢٤٨
 يف  افـيها عقبات كثرية أمام التقدُّم حنو القرارات اليت تنعكس باخلري على البلد، إال أن تكلفة هذا التحول سيتم استيعاهب                   

 .ضل وأكثر توازناً ينعكس يف قرارات تعزز التحقيق التدرجيي هلذه احلقوقالنهاية وسيصبح من املمكن حتقيق تقدم أف

وقد تلقت حكومة   . ويف سـياق إعـداد هذا التقرير دعيت منظمات اجملتمع املدين إىل تقدمي تعليقاهتا              -١٢٤٩
 .املكسيك هذه التعليقات وأدخلتها ضمن هذا التقرير

ن الضروري التغلب عليها من أجل التحقيق الكامل للحقوق         وبالـرغم مـن نواحـي القصور اليت ال يزال م           -١٢٥٠
االقتصادية واالجتماعية والثقافية تؤكد حكومة املكسيك يف هذا التقرير إرادهتا السياسية على حتقيق متتع مجيع املكسيكيني                

 . السبيلحبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومتكينهم من ممارستها وستواصل العمل بإصرار يف هذا

- - - - - 


