
E/C.19/2010/12/Add.3  األمــم املتحـدة 

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
5 February 2010 
Arabic 
Original: Spanish 

 

 

230210    220210    10-23153 (A) 
*1023153* 

  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة التاسعة

  ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠-١٩نيويورك، 
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٤ و ٣البندان 

ــسنة   ــاص للــ ــوع اخلــ ــشة املوضــ ــشعوب ”: مناقــ الــ
 املادتـان  - يف ظـل الثقافـة واهلويـة       التنميـة : األصلية

املتحــدة بــشأن حقــوق    األمــم مــن إعــالن٣٢  و٣
  “الشعوب األصلية

إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن        تنفيذ  : حقوق اإلنسان 
        حقوق الشعوب األصلية

  املعلومات الواردة من احلكومات    
  املكسيك    

  

  موجز  
يتضمن هذا التقرير عرض حكومة املكسيك عن التـدابري املتخـذة أو املقـررة اسـتجابة                  

  .م املعين بقضايا الشعوب األصليةلتوصيات املنتدى الدائ
  
  

  

  

 *  E/C.19/2010/1. 
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يشكل النهوض بالشعوب األصلية بالنسبة للمكسيك إحـدى األولويـات الـيت تتطلـب                - ١
قيام املستويات احلكوميـة الثالثـة بعمـل منـسق مـن خـالل اللجنـة الوطنيـة للنـهوض بالـشعوب                      

  . )١(األصلية
  

  )٢(التوصية املتعلقة بتأثري هجرة الشعوب األصلية  -أوال   
 الـشعوب األصـلية، الـذي       املعهـد الـوطين لـشؤون     ، عكـف    ٢٠٠٣مـايو   / أيار ٢١منذ    - ٢

، بــدعم مــن برنــامج األمــم املتحــدة  الــشعوب األصــليةلنــهوض باللجنــة الوطنيــة ليــسمى اآلن 
اإلمنــائي، علــى إجــراء دراســات تــستهدف الوقــوف علــى حتركــات الــسكان األصــليني علــى      

 يف املـدن، ومـدى انتقـاهلم إىل البلـد اجلـار يف الـشمال،       الصعيد الوطين، وعلى مـدى وجـودهم    
  .وعلى التوليفة العرقية املتغرية للمستوطنات البشرية على احلدود اجلنوبية

 احلكومة أن اهلجرة ميكن أن تكـون قـرارا إراديـا يتخـذ ألسـباب شـىت ال تعـزى                    وترى  - ٣
ال إىل وجــود جوانــب هامــة وتــشري الدراســات املتاحــة يف هــذا اجملــ. حتمــا إىل نزاعــات عنيفــة

  :أخرى ترتبط باهلجرة، ويتمثل اثنان من أهم هذه اجلوانب فيما يلي
ــة للــسكان األصــليني املهــاجرين يف أمــاكن       •   ــهاك حقــوق اإلنــسان واحلقــوق العمالي انت

 .العبور واملقصد

تأثري اهلجرة يف املواطن األصلية، وهو تأثري يتجلى يف ظهور مشاكل مـن قبيـل تفكـك             •  
 يف أمـاكن    “اجلديـدة ”األسر أو حدوث حتوالت يف السلوك ناجتة عن األمناط الثقافية           

املقصد، ممـا يـسفر عـن إعـادة صـوغ مـدلول االنتمـاء للـشعوب واجملتمعـات األصـلية،                     
  .وهو ما يؤدي دائما إىل زيادة الشعور باالستالب

  :مشكالت يف مواطن اهلجرةوتشري الدراسات املتعلقة هبجرة أبناء الشعوب األصلية إىل ست   - ٤
األثــر االجتمــاعي والثقــايف يف األســر واجملتمعــات نتيجــة الــتغريات احلاصــلة يف   )أ(  
   االقتصادية اليت أدت إىل التحول من االقتصاد الزراعي إىل اقتصاد السوق؛األمناط

  اإلفراط يف تقسيم األراضي وتدهور املوارد الطبيعية؛  )ب(  
  صادات بديلة؛البطالة وانعدام اقت  )ج(  

__________ 
 وميكن االطالع عليـه يف      ٢٠١٠مارس  / يف شهر آذار   ٢٠٠٩ن األنشطة املنجزة عام     ينشر التقرير السنوي ع     )١(  

  .www.cdi.gob.mx: صفحة اللجنة الوطنية للنهوض بالشعوب األصلية على اإلنترنت على العنوان التايل
  )٢(  E/2009/43 ٣٠، الفقرة.  
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ــسية  هبــوط  )د(   ــة الرئي ــغ  ( أســعار املنتجــات الزراعي ــسيزال والــسكر والتب الــنب وال
  ؛)والكاكاو والطماطم وغريها من املنتجات

  الزمن الضائع يف الدورة الزراعية؛  )هـ(  
  .واهلياكل األساسية) الصحة والتعليم(نقص اخلدمات االجتماعية األساسية   )و(  

 دراسـات عـن   الشعوب األصليةلنهوض باللجنة الوطنية لأجرت  ،  ٢٠٠٩وخالل عام     - ٥
  :هجرة أبناء الشعوب األصلية، منها الدراسات التالية

 .االجتاهات العامة يف اهلجرة احلالية ألبناء الشعوب األصلية  •  

 الـصناعية والـسياحية     - املستوطنات الدائمة للسكان األصليني حـول املنـاطق الزراعيـة           •  
 .ورايف والية سون

 .حتديد جماالت التركيز املؤسسي. املهاجرون من أطفال الشعوب األصلية يف والية سونورا  •  

 مشروع يهـدف إىل تكثيـف اجلهـود      الشعوب األصلية لنهوض ب اللجنة الوطنية ل  ولدى    - ٦
مع املؤسسات على مستويات االحتاد والواليـات والبلـديات مـن أجـل مـساعدة املـشردين مـن                   

 يف إعـادة تـوطني مـن تـشردوا نتيجـة أعمـال عنـف أو نزاعـات                   إسـهاما ألصـلية   أبناء الشعوب ا  
مسلحة أو انتهاكات حلقوق اإلنسان أو مظـاهر تعـصب ديـين أو سياسـي أو ثقـايف أو عرقـي،                     

ومنــذ .  االحتــرام التــام لتنــوعهم الثقــايفعلــى أســاسعــودهتم إىل مواطنــهم األصــلية ل اًأو ضــمان
ادة توطني أو ضـمان العـودة إىل املـواطن األصـلية ملـا عـدده                ، قام هذا املشروع بإع    ٢٠٠٦ عام

ــشعوب األصــلية املــشردة، باســتثمار قــدره     ٢ ٠٤٣ ــون بيــسو  ١٥٧,٧ أســرة مــن أســر ال  ملي
خاليـسكو وناياريـت وواهاكـا، وذلـك        مكسيكي، يف واليـات تـشياباس وغريريـو وهيـدالغو و          

ساكن، واألراضــي احلــضرية، مــن خــالل تــوفري الــدعم للحــصول علــى املــواد الالزمــة لبنــاء املــ  
  .واألراضي الزراعية، فضال عن عوامل اإلنتاج

  
ــة بإنـــشاء مراكـــز لدراســـة لغـــات وثقافـــات الـــشعوب      -ثانيا    ــية املتعلقـ التوصـ

   )٣(األصلية
املؤسسات املكـسيكية الرئيـسية املكلفـة مبتابعـة متتـع أبنـاء الـشعوب األصـلية بـاحلق يف                      - ٧

عامة للتعليم املتعدد الثقافات والثنـائي اللغـة، واإلدارة العامـة لتعلـيم             هيئة التنسيق ال  : التعليم هي 

__________ 
  )٣(  E/2009/43 ٨٦، الفقرة.  
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ــات           ــوطين للغ ــد ال ــام، واملعه ــيم الع ــوزارة التعل ــان ل ــا تابعت ــشعوب األصــلية، وكالمه ــات ال لغ
  .الشعوب األصلية، واللجنة الوطنية للنهوض بالشعوب األصلية

ــضع برنــامج النــهوض بالــشعوب األصــلية للفتــرة        - ٨  االســتراتيجية )٤(٢٠١٢-٢٠٠٩وي
 اهلادفة إىل العمل، مبوجب األحكـام الواجبـة التطبيـق، علـى ضـمان اسـتفادة األطفـال              ٧-٢ رقم

والشباب من أبناء الشعوب األصلية يف البلد من تعليم جيد ذي صلة بثقافتهم والترويج العتمـاد            
األخذ بنهج التعدد الثقايف    ويشكل  . هنج التعدد الثقايف على نطاق النظام التعليمي الوطين بأكمله        

  .يف مجيع املستويات ويف مجيع الطرائق التعليمية أحد التحديات الكربى أمام البلد
  :ويوجد يف الوقت احلاضر برناجمان على املستوى اجلامعي  - ٩

 اهلــدف منــها - اإلجــازة الثنائيــة اللغــة يف التعلــيم االبتــدائي املتعــدد الثقافــات    )أ(  
سني قادرين على توفري تعليم جيد لألطفال مع حتـري اإلنـصاف ومراعـاة              كفالة إعداد مدر   هو

ويقتــضي هــذا التــدريب النــهوض بلغــات الــشعوب األصــلية باعتبارهــا وســيلة  . التنــوع الثقــايف
لالتصال، والتدريس، وموضوعا للدارسة، من أجل تشجيع مناء الكفـاءات االتـصالية الـشفوية              

لية واللغـة اإلسـبانية، وكـذلك إعـادة االعتبـار للغـات             واخلطية باستخدام لغات الـشعوب األصـ      
ويقبل يف هذا الربنـامج كـل مـن الطـالب الوافـدين مـن              . الشعوب األصلية يف املدرسة واجملتمع    

جمتمعــات الــشعوب األصــلية مبــستويات خمتلفــة مــن اإلملــام بلغــاهتم والطــالب غــري املنــتمني إىل   
 معهـدا لتـدريب املعلمـني يف البلـد، توجـد            ١٨يف   هذا الربنامج حاليا     ويتاح. الشعوب األصلية 

ــا ســور       ــدالغو وباخــا كاليفورني ــشي وهي ــشواكان وكامبت ــشياباس وميت ــرو وت يف واهاكــا وغري
ويف . وفرياكــروز وبــويبال وكوينتانــا رو وســان لــويس بوتوســي ويوكاتــان وســينالوا وســونورا 

وجـدير باإلشـارة    . لوطنيـة  لغة من لغات الشعوب األصـلية ا       ٣١اجملموع، تستخدم يف الدراسة     
  أن هذه اإلجازة قد حصلت بالفعل على االعتراف الرمسي من لدن وزارة التعليم العام؛

هـــذا النمـــوذج مـــن اجلامعـــات إىل هـــدف  ي- اجلامعـــات املتعـــددة الثقافـــات  )ب(  
استكــشاف طرائــق التــدريس املناســبة ثقافيــا للــشباب، مــن الــشعوب األصــلية أو مــن مــشارب 

ى، املهتمني مبتابعة الدراسة يف مستوى التعليم العـايل وامللتـزمني بالنـهوض بنمـاء             اجتماعية أخر 
وهـو  . هذه الـشعوب، وكـذلك شـباب املنـاطق الريفيـة الـيت تعـاين مـن قـصور يف هـذا اجلانـب                       

يفترض إعادة توجيه املناهج التعليمية املعروضة مـن مؤسـسات التعلـيم العـايل القائمـة لتكييفهـا          
ويفـتح آفـاق التـدريب يف       . م أبناء السكان األصـليني وسـكان املنـاطق الريفيـة          مع جماالت اهتما  

جمال احترام اهلويـة الثقافيـة لـشعوب املكـسيك ويعـرض خيـارات ختـصص تـستهدف النـهوض                    

__________ 
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٤نشر يف اجلريدة الرمسية لالحتاد يف   )٤(  
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بنماء ثقافات ومناطق املكسيك، ويزيد من الفرص التعليمية املتاحة، فاحتا اآلفـاق للتـدريب يف               
 . املكسيك وبالتايل حتقيق التنمية اإلقليميةجمال اهلوية الثقافية لشعوب

ــشأة حــىت اآلن يف واليــات       - ١٠ ــشعوب األصــلية املن وتوجــد اجلامعــات التــسع اخلاصــة بال
ــسيكو  ــينالوا    مكــ ــرو وســ ــروز وميتــــشواكان وغريــ ــويبال وفرياكــ ــشياباس وتاباســــكو وبــ وتــ
الــشعوب  طالبــا ينحــدرون يف معظمهــم مــن جمتمعــات  ٥ ٦٨٤رو؛ وتــستقبل حنــو  وكوينتانــا
فتحت هذه التجارب التعليمية اجملال اللتحاق عـدد هـام مـن نـساء هـذه املنـاطق                 وقد. األصلية

الالئــي جيــدن يف )  يف املائــة مــن عــدد امللــتحقني بالدراســة٥٣,٦امــرأة حاليــا وميــثلن  ٣ ٠٥٠(
هذه اجلامعات فرصة للنماء ما كانت لتتاح هلن لو أن هذه املؤسسات اجلديدة كانـت تقـع يف                  

 لغة مـن لغـات الـشعوب األصـلية          ٣١وتدرس يف اجملموع    . ناطق بعيدة عن مواطنهن األصلية    م
 .الوطنية من أجل احلفاظ عليها والنهوض هبا

ويـساعد  .  جامعات الـشعوب األصـلية تـوفري التعلـيم منـذ سـن مبكـرة               تطويرويتطلب    - ١١
املــدارس من برنــامج عنــصر املــآوي املدرســية واملطــاعم املدرســية ألبنــاء الــشعوب األصــلية ضــ  

 الـشعوب باملـدارس      هـذه   ألبناء الشعوب األصلية يف استمرار التحـاق أطفـال وشـباب           الداخلية
إيـالء  مـع   منـاذج متمـايزة يف جمـال الرعايـة،      تـوفري التابعة لوزارة التعليم العام، وذلك من خالل     

بـادرات اجملتمعيـة    ويـتم تعزيـز ودعـم امل      . األولوية ملن ليست لديهم فـرص تعليميـة يف جمتمعـاهتم          
الرامية إىل النهوض باستفادة شباب الشعوب األصـلية مـن التعلـيم األساسـي والثـانوي والعـايل                  

  .)٥(واستمرارهم يف الدراسة وإمتامها
  ألبناء الشعوب األصلية عنصرا هامـا يف عمليـة تعلـيم األطفـال             املدارس الداخلية ومتثل    - ١٢
جلــسدي مــن خــالل التغذيــة، وتــسهم يف حتــسني أحــواهلم   تــؤثر تــأثريا مباشــرا يف منــوهم األهنــا

 اخلـدمات  ولـئن كانـت هـذه        .الدراسية إذ توفر هلم املأوى اآلمن والـدعم لالضـطالع مبهـامهم           
حتتاج إىل حتسني كبري، فإهنا تـؤثر تـأثريا ملحوظـا يف التحـاق األطفـال باملـدارس والبقـاء فيهـا،                      

ــا مــن حيــث الفــشل      ــسجيل مــستويات دني ــسهم يف ت الدراســي واالنقطــاع عــن الدراســة،   وت
  .جيعل هذا الربنامج برناجما يفي عموما بأهدافه ما
ــام    - ١٣ ــة، نظمــت دورات     ٢٠٠٩وخــالل ع ــة لأللفي ــة التعريــف باألهــداف اإلمنائي ، وبغي

ــوان   ــة بعن ــن خــالل الرياضــة  ”تثقيفي ــشاركة م ــستفيدين يف    )٦(“امل ــآوى وامل ــصاحل رؤســاء امل ل
__________ 

 بيـسو،   ٧٤٥ ٤١٧ ميزانية سنوية معدلـة قـدرها        ٢٠٠٩ كانت لدى اللجنة يف عام       ،من أجل تنفيذ الربنامج     )٥(  
 شـابا   ٩ ٢٤٢ يف املـآوي املدرسـية و         مـن بنـات وأوالد      طفل ٦٠ ٠٠٠وهو مبلغ أتاح استقبال ما متوسطه       

  .يف املآوي اجملتمعية
  . باالشتراك مع وزارة التنمية االجتماعيةألنشطةا اللجنة هذه نظمت  )٦(  
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ــرو ودو  ــشياباس وغري ــات ت ــو وناياريــت وواهاكــا والي ــل، نظمــت حلقــات عمــل   . رانغ وباملث
ــان        ــآوى يف يوكاتـ ــاء املـ ــصاحل رؤسـ ــة لـ ــدة للطفولـ ــم املتحـ ــة األمـ ــسقتها منظمـ ــا نـ  وكوينتانـ

 .وكامبيتشي بشأن موضوع حقوق اإلنسان لألطفال وإدارة حاالت الطوارئ رو
  

املتحــدة  مــن إعــالن األمــم ٣٣ و ٣املادتــان : النــهوض بالثقافــة واهلويــة  -ثالثا   
  بشأن حقوق الشعوب األصلية

 أهــدافا ومؤشــرات ٢٠١٢-٢٠٠٩برنــامج النــهوض بالــشعوب األصــلية للفتــرة   حيــدد   - ١٤
التنميـة يف ظـل     ”وغايات واستراتيجيات وإجراءات تروج احلكومة االحتادية مـن خالهلـا ملفهـوم             

ات ولغــات وحقــوق ، الــذي يعــين حتقيــق التنميــة مــع إبــداء االحتــرام واالعتــراف لثقافــ  “الثقافــة
الشعوب واجملتمعات األصلية وأبنائها يف البلد، وكفالة االتساق التام مـع اخلطـة اإلمنائيـة الوطنيـة                 

 .“العيش حياة أفضل”، واستراتيجية احلكومة االحتادية املعنونة ٢٠١٢-٢٠٠٧للفترة 

معلومـات   ما مت احلصول عليه مـن  استناد إىلبرنامج النهوض بالشعوب األصلية      وأعد  - ١٥
، يف إطــار ٢٠٠٧ املعقــودة مــع الــشعوب األصــلية مطلــع عــام  ٥٧مــن املنتــديات اإلقليميــة الـــ 

 الرامية إىل وضـع اخلطـة اإلمنائيـة الوطنيـة، وكـذلك مقترحـات اجمللـس االستـشاري                   اتاملشاور
  .للجنة الوطنية للنهوض بالشعوب األصلية

ــبين   - ١٦ ــشعوب األصــلية   وين ــهوض بال ــامج الن ــة   عأساســا برن ــرة الفرعي ــى الفق ــن ) ب(ل م
 مـن الدسـتور الـسياسي للواليـات املتحـدة املكـسيكية، الـيت تـنص علـى أن مؤسـسات               ٢ املادة

 هي اليت تقع عليها مسؤولية التغلـب علـى مظـاهر            ة الثالث مبستوياهتا احلكومية الدولة املكسيكية   
ــستدامة ل      ــشاملة وامل ــة ال ــق التنمي ــاعي وحتقي ــصادي واالجتم ــأخر االقت ــات  الت ــشعوب واجملتمع ل

  .األصلية
 يف  ، كـالً   عليهـا قانونـا     مجيـع املؤسـسات    أنواستنادا إىل ذلك، وانطالقـا مـن ضـرورة            - ١٧

، الــسكان األصــليني، دعــت  احتياجــاتيبأن تتخــذ هنجــا مراعيــا للثقافــة يلــنطــاق اختــصاصها 
 اسـتراتيجيات    والكيانات االحتادية إىل املشاركة يف حتديد      الوكاالت ٢٠٠٧ اللجنة أواخر عام  

  .ذا الربنامجهلوتوجهات 
لثقافــة للــشعوب واجملتمعــات األصــلية احملــور الرئيــسي يف ظــل اويــشكل حتقيــق التنميــة   - ١٨

، ولـذلك .  الـشعوب األصـلية الـيت تنفـذها احلكومـة االحتاديـة      املتعلقـة بقـضايا  للسياسات العامة   
ة البـشرية املـستدامة للـشعوب       تعزيـز التنميـ   ) أ: (حددت اللجنة أربعـة أهـداف اسـتراتيجية هـي         

زيادة اللجوء إىل التشاور كأداة لتحديد اإلجـراءات والـربامج احلكوميـة؛            ) ب( واجملتمعات؛ و 
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ــشعوب األصــلية؛ و  مــع مواءمــة اإلطــار القــانوين  ) ج( و ــز احلــوار  ) د( إعمــال حقــوق ال تعزي
  .املتعدد الثقافات مع احترام شديد للثقافات والعادات

  
  بات املواجهة يف تنفيذ توصيات املنتدى الدائمالصعو  -رابعا   

على خالف التقارير الـصادرة عـن الـدورات األخـرى، يتـضمن تقريـر الـدورة الثامنـة                     - ١٩
توصيات تركز أكثر على املواضيع املعاجلة، وخباصة على موضوع تنفيذ إعـالن األمـم املتحـدة                

 أن حتـدد يف حينـه اجملـاالت الـيت           بشأن حقوق الشعوب األصلية، مما أتاح، بالنسبة للمكسيك،       
  .مت فيها اختاذ إجراءات وإحراز تقدم هام واليت مل يبلغ عنها من قبل

 توصـيات   إذ حـددت   باجملهود الذي بذلتـه أمانـة املنتـدى الـدائم            ترحب املكسيك كما    - ٢٠
  .)٧(موجهة حتديدا إىل الدول األعضاء

  
  ى الدائم املنتدالعوامل اليت يسرت تنفيذ توصيات  -خامسا  

ــدنا إىل التعــاون والتنــسيق مــع   ٢٠٠٩كمــا ذكــر يف تقريــر املكــسيك لعــام     - ٢١ ، ينظــر بل
يتيحـان  عنـصران    والربامج والصناديق التابعة لألمم املتحدة يف املكسيك، باعتبارمهـا           الوكاالت

تنفيـذ التوصـيات الـصادرة عـن املنتـدى الـدائم، وكـذلك تنفيـذ إعـالن األمـم                    للنـهوض ب   فرصة
  .دة بشأن حقوق الشعوب األصليةاملتح
، يتجلـى التعـاون مـع منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة وبرنـامج األمـم                   ٢٠٠٩ويف عام     - ٢٢

  :فيما يلياملتحدة اإلمنائي 
التوقيع على االتفاق اإلطاري للتعاون بني اللجنة الوطنية للنـهوض بالـشعوب األصـلية               •

وضــع األســس لبلــورة إجــراءات ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، الــذي يهــدف إىل 
مـــشتركة للتعـــاون تـــسهم يف حتـــسني وضـــع الـــسياسات العامـــة وتـــشجيع مـــشاركة 

 )٢٠٠٩أغسطس / آب٢٦( الطفل يف األنشطة اليت هي يف صاحلاجملتمعات احمللية 

سـتكون  إعداد التقرير املتعلق بالتنمية البـشرية للـشعوب األصـلية يف املكـسيك، الـذي                 •
  .)٨(٢٠١٠مارس / يف آذارنسخته املستكملة جاهزة

  
__________ 

  .http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/8th_Session_Recommendations_to_States.pdfانظر   )٧(  
خمتلـف مؤشـرات التنميـة البـشرية     ضـع  وودف العام هلذا التقريـر هـو تقـدير مؤشـر التنميـة البـشرية البلديـة           اهل  )٨(  

ــري األصــليني         ــسكان غ ــع ال ــة م ــسكان األصــليني مقارن ــيش ال ــروف ع ــل ظ ــد   . لتحلي ــدف إىل حتدي ــا يه كم
  .لسكان األصلينيل زيادة ختصيص األموالكانت خمصصات اإلنفاق العام تتضمن  إذا ما
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 املماثلــة احملــددة ملواجهــة األدواتالقــوانني أو الــسياسات أو غريهــا مــن    -سادسا  
إال إذا كانـت    (املشاكل اليت تعـاين منـها الـشعوب األصـلية يف املكـسيك              

  )قد وردت يف ردود على أسئلة سابقة
، ال غـىن    ٢٠١٢-٢٠٠٩كما هو مبني يف برنامج النهوض بالشعوب األصـلية للفتـرة              - ٢٣

 احلقــوق اجلماعيــة للــشعوب األصــلية  ليأخــذ يف االعتبــارعــن مواءمــة اإلطــار القــانوين الــوطين  
 أسـهمت اللجنـة الوطنيـة       ، ولذلك .املكرسة يف الدستور السياسي للواليات املتحدة املكسيكية      

ــى صــعيدي االحتــاد        ــشريعي عل ــة إلســناد العمــل الت ــآراء قانوني ــشعوب األصــلية ب ــهوض بال  للن
والواليات، حىت يـدرك املـشرعون واملوظفـون العموميـون املوضـوع وتكـون لـديهم معلومـات              

  .كافية يسترشدون هبا يف أعماهلم
 علـى كـونغرس االحتـاد إلصـالح اإلطـار           مشروع قـانون   ٤٧ ، عرض ٢٠٠٨ويف عام     - ٢٤

 إحـدى  متخـضت والقانوين االحتـادي علـى مـستوى املواضـيع اهلامـة لتنميـة الـشعوب األصـلية،              
 مرسـوم يعـدل القـانون العـام للتـوازن اإليكولـوجي ومحايـة البيئـة، ويـضيف                    عـن  هذه املشاريع 

أحكاما خمتلفة له، من أجل تعزيز التصديق الطوعي على سـندات ملكيـة األراضـي، وقـد نـشر                   
  .٢٠٠٨مايو / أيار١٦يف اجلريدة الرمسية لالحتاد يف 

عمال حق الـشعوب األصـلية يف املـسكن الالئـق           إ: تعاجل مشاريع القوانني قضايا منها    و  - ٢٥
واملالئــم؛ وتــشجيع التعلــيم الثنــائي اللغــة واملتعــدد الثقافــات يف منــاطق الــشعوب األصــلية مــن    
خالل استعمال الكتب بلغات الشعوب األصلية؛ والنهوض مبعرفـة واحتـرام ثقافـات الـشعوب               

عتبارهم مـواطنني خاضـعني للقـانون    األصلية؛ واالعتراف بأبناء الشعوب واجملتمعات األصلية با    
العــام، واإلقــرار حبقهــم يف أن يستــشاروا مبــا يــضمن هلــم املوافقــة احلــرة واملــسبقة واملــستنرية؛      

، لـدى توجيـه االهتـام إىل أحـد أبنـاء            إنفـاذ القـانون وإقامـة العـدل       وحتميل السلطات اليت تتـوىل      
هتم وثقافـاهتم؛ وإنـشاء صـندوق    الشعوب األصـلية، مـسؤولية تعـيني حمـامني عـامني يلمـون بلغـا          

فرعي لتحسني وتعزيز اهلياكل األساسية التعليمية يف مناطق الشعوب األصلية؛ وإدراج أحكـام             
ــنظم  ــانون الزراعــي ت ــة      يف الق ــزز إمكاني ــة للمجتمعــات األصــلية وتع ــاليم التابع األراضــي واألق

عتـراف بأقـاليم الـشعوب      التقاضي أمام حماكم القضاء الزراعـي باسـتخدام لغـاهتم اخلاصـة؛ واال            
ــشعوب األصــلية       ــابالت ال ــراف بق ــة؛ واالعت ــدة يف اإلدارة اإلقليمي ــة جدي األصــلية بوصــفها فئ

 عامالت يف جمال الرعايـة الطبيـة اخلاصـة بـاألم والطفـل، باعتبـار                بوصفهنوالقابالت الريفيات   
يــة الــيت نــشاطهن خدمــة ذات طــابع اجتمــاعي؛ والــسماح باســتخدام النباتــات واحليوانــات الرب 

 إحياء الـشعائر واالحتفـاالت؛ وختويـل الكـونغرس صـالحية إصـدار              يفتعترب مهددة باالقتراض    
محايـة ونـشر املعـارف    والتـشريعات املتعلقـة بـاإلقرار حبقـوق امللكيـة الفكريـة وبـراءة االختـراع         
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واملواقــع أو اإلدارة املباشــرة لآلثــار الفنيــة، /التقليديــة للــشعوب األصــلية؛ والــسماح بالتــدبري و 
ــاطق؛       ــشعوب األصــلية القــاطنني يف هــذه املن ــصاحل ســكان ال ــة ل ــة واألثري واالســتخدام التارخيي

 وســن، واألمســاء والبالغــات الرمسيــة؛ شعوب األصــلية يف الفــضاءات العامــةلغــات الــل امللحــوظ
قانون عام للنظام الوطين الستشارة أبناء الشعوب األصلية وإدخال تعديالت بشأن االستـشارة             

لــى قــانون اللجنــة الوطنيــة للنــهوض بالــشعوب األصــلية؛ وتــوفري إمكانيــة اســتفادة الــشعوب   ع
واجملتمعات األصلية من وسائط البـث اإلذاعـي؛ وكفالـة األحـزاب الـسياسية الوطنيـة ملـشاركة                  

 يف املائـة    ٤٠ ميثلـون فيهـا   نساء ورجال ميثلون السكان األصليني، يف املقاطعات االنتخابية الـيت           
الترشيح للمناصـب الـيت تـشغل باالنتخـاب الـشعيب يف       من جمموع السكان، من خالل       أو أكثر 

كونغرس االحتـاد سـواء باألغلبيـة النـسبية أو بالتمثيـل التناسـيب؛ ومواءمـة القـانون العـام املتعلـق                      
بتوقيــت وأســس إصــدار تنبيــه إىل العنــف يتعلــق مــا  بتمتــع النــساء حبيــاة خاليــة مــن العنــف، يف

  .لكفالة متتع النساء حبياة خالية من العنف يص املوارد الكافيةختصاجلنساين و
  :، برزت املبادرات التالية٢٠٠٩ويف عام   - ٢٦

مشروع املرسوم الذي يعدل مدونة القوانني املدنية االحتاديـة والقـانون العـام للحقـوق                 •
 .اللغوية للشعوب األصلية

ن قـانون محايـة حقـوق       مـ  ٣٢املـادة   يعـدل    مـشروع املرسـوم الـذي        تقرير مرحلي عـن    •
 .األطفال واملراهقني

  .مشروع املرسوم الذي يعدل قانون اللجنة الوطنية للنهوض بالشعوب األصلية •
ــة املكــسيكية رغبــةويعكــس هــذا العمــل التــشريعي    - ٢٧  مواءمــة اإلطــار القــانوين  يف الدول

 تـضمينه    خـالل  مـن ،   والتزاماهتـا بـذلك    قـوق الـشعوب األصـلية وثقافاهتـا       حب يف ما يتعلق  الوطين  
احلقـوق املعتـرف هبـا يف الدسـتور الـسياسي للواليـات             وجـاء يف الـصكوك القانونيـة الدوليـة           ما

  .املتحدة املكسيكية
  

  املؤسسة الوطنية اليت تعىن بتنسيق قضايا الشعوب األصلية  -سابعا   
مثلمــا ذكــر يف تقــارير ســابقة، تتــوفر لــدى حكومــة املكــسيك جلنــة وطنيــة للنــهوض      - ٢٨
ليـست تابعـة لقطـاع بعينـه     شعوب األصلية، وهي هيئة ال مركزية يف اإلدارة العامة االحتادية         بال

وهلا شخصية قانونية وموارد خاصة هبا وتنعم باستقاللية تنفيذية وتقنيـة وهلـا ميزانيتـها وإدارهتـا         
وهتــــدف إىل توجيــــه الــــربامج واملــــشاريع واالســــتراتيجيات . ويوجــــد مقرهــــا يف مكــــسيكو

ــراءا ــشعوب األصــلية، وإىل       واإلج ــستدامة لل ــشاملة وامل ــة ال ــق التنمي ــة إىل حتقي ــة الرامي ت العام



E/C.19/2010/12/Add.3
 

10 10-23153 
 

 مـــن الدســـتور الـــسياسي ٢تنـــسيقها وتعزيزهـــا ودعمهـــا ورصـــدها وتقييمهـــا، وفقـــا للمـــادة 
  .للواليات املتحدة املكسيكية

ولدى اللجنة الوطنيـة للنـهوض بالـشعوب األصـلية جملـس إدارة يعمـل بوصـفه جهـازا                     - ٢٩
ريا؛ ومكتب مدير عـام يعمـل بوصـفه هيئـة إداريـة، وجملـس استـشاري يعمـل بوصـفه هيئـة                       إدا

  . شكل أوسعللتشاور واالتصال مع الشعوب األصلية واجملتمع
 مراكــز تقــوم بتنــسيق أنــشطة النــهوض ١٠٣ واليــة مــن خــالل ٢٤وتعمــل اللجنــة يف   - ٣٠

ــلية و  ــة ١ ٠٧٢بالـــشعوب األصـ ــلية تعمـــل لـــصاحل الـــشعوب  مدرســـة داخليـ وهنـــاك . األصـ
التــضمني  حمطــات بــث جتريبيــة تعمــل بنظــام  ٤و  عمــل بنظــام تــضمني الــسعةحمطــة بــث ت ٢٠

  .شبكة اإلذاعات الثقافية للشعوب األصلية يف إطار الترددي
ــسمرب / كــانون األول٢٣ويف   - ٣١ ــة   ٢٠٠٩دي ــيس اجلمهوري ــديرون  ، عــني رئ ــبِ كال فيلي

ــدا     ــا جديــ ــديرا عامــ ــيريا مــ ــرو ســ ــافيري أبــ ــسيد خــ ــذ    الــ ــغله منــ ــصب شــ ــو منــ ــة وهــ  للجنــ
  .٢٠١٠يناير /الثاين كانون ١

  
ــامج   -ثامنا    ــاديالربن ــوميني   الع ــوظفني العم ــاء املوجــه للم ــال  لبن ــدراهتم يف جم  ق

  معاجلة قضايا الشعوب األصلية 
ــشعوب األصــلية        - ٣٢ ــهوض بال ــة للن ــة الوطني ــة املكــسيك، مــن خــالل اللجن تعمــل حكوم
، على النهوض باسـتراتيجية تـدريب       ٢٠٠٧صلية، منذ عام    املعهد الوطين للغات الشعوب األ    و

، يف  إنفـاذ القـانون وإقامـة العـدل        املترمجني الشفويني بلغات الشعوب األصلية يف جمايل         واعتماد
 وفرياكــروز -ستيكا كــوانتبيــك وميهت يف منــاطق بــرزخ -واليــات غريــرو وتــشيواوا وواهاكــا 

ق مـع خمتلـف املؤسـسات االحتاديـة واحملليـة يف كـل              وتنفذ هذه االستراتيجية بالتنـسي    . ويوكاتان
  .من الواليات السالفة الذكر

واهلدف من هـذه االسـتراتيجية هـو كفالـة إعمـال احلقـوق املعتـرف هبـا لـسكان البلـد                   - ٣٣
نظـام   االستفادة التامة مـن   باحلق يف من الدستور، وال سيما ما يتعلق منها٢األصليني يف املادة   

 ة منظمـة العمـل الدوليـة املتعلقـ    يـة  مـن اتفاق ١٢ أيـضا يف املـادة      صوص عليه حق من ، وهو   العدل
  مـــن٢ الفقـــرة ويف) ١٦٩ رقـــم يـــةاالتفاق(بالـــشعوب األصـــلية والقبليـــة يف البلـــدان املـــستقلة 

  . من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية١٣ املادة
 قـوانني  عـدة م القـانون الـدويل يف       ويعكس التشريع الوطين األحكام الدستورية وأحكـا        - ٣٤

 مــن القــانون االحتــادي لإلجــراءات اجلنائيــة علــى أنــه يــتعني، يف  ١٥وتــنص املــادة . ومــدونات
ــؤالء         ــؤازر ه ــات أصــلية، أن ي ــون إىل شــعوب أو جمتمع ــين أشخاصــا ينتم ــيت تع اإلجــراءات ال
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إثباتــه يف  متــرمجني شــفويني يلمــون بلغتــهم وثقافتــهم، وهــو مــا يــتعني  وحــامني مبواألشــخاص 
 مــن القــانون املــذكور علــى أنــه إذا تعلــق األمــر بأشــخاص مــن   ١٨كمــا تــنص املــادة . احملــضر

 تعــني علــى املتــرجم الــشفوي أن يعــرف باإلضــافة إىل لغتــهم   األصــليةالــشعوب أو اجملتمعــات 
  .عاداهتم وتقاليدهم

روع وضــمن هــذه االســتراتيجية، لــدى املعهــد الــوطين للغــات الــشعوب األصــلية مــش    - ٣٥
ملتــرمجني الــشفويني واملتــرمجني التحريــريني مــن لغــات   ا ســجل وطــين بأمســاء يهــدف إىل إجيــاد 
 ألبنـاء الـشعوب األصـلية       يتـسىن  أمهيـة كـبرية لكـي        ت ذا خطـوة ، وهو    وإليها الشعوب األصلية 

  .التحريريني نيترمجامل ونيشفويال االستفادة من خدمات املترمجنياملعنيني بإجراء قضائي 
  : االستراتيجيةتنفيذا يلي نتائج وفيم  - ٣٦
  

  )اللهجات(اللغات األم للطالب  الطالب املعتمدون املشاركون  السنة  الكيان االحتادي
 أموسغو الشمال
 فحيكانو غريرو

 ميكستكو أتالماخالسينغو
 ميكستكو كوتشوابا

 ميكستكو غريرو الشرق األوسط
 و سان لويس أكاتالنميكستك

 ميكستكو تالكواتشيستالواكا
 ميكستكو تالليكستكيا

 يتالبانكو املنطقة الوسطى السفل

  ٢٤  ٢٦ ٢٠٠٧  غريريو

 تالبانكو اجلنوب الغريب
 وايف الغرب

 ميهي املنطقة السفلى
 ميهي املنطقة الوسطى الشرقية

 زخ السفلىسابوتكو جبال الرب
 سابوتكو السهول الساحلية

 سابوتكو بتابا

  ٣١  ٣٨ ٢٠٠٨  واهاكا، الربزخ

 سوكي الغرب
  ٢٩  ٣٢ ٢٠٠٨  واهاكا، ميكستكا تشوتشولتكو اجلنوب

 ميكستكو املنطقة الوسطى
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  )اللهجات(اللغات األم للطالب  الطالب املعتمدون املشاركون  السنة  الكيان االحتادي
 ميكستكو احلدود بني بويبال وواهاكا

ميكــستكو الــساحل األوســط الــسفلي
 لوهاكا

 ميكستكو الغرب األوسط
 ميكستكو سان ماتيو بنياسكو

ميكـــــستكو ســـــيريا ســـــور يف منطقـــــة
 الشمال الغريب

 ميكستكو املنطقة الشمالية السفلى
 ميكستكو املنطقة الغربية العليا

 ميكستكو املنطقة اجلنوبية السفلى
  ميكستكو املنطقة اجلنوبية الوسطى

 ميكستكو اجلنوب الغريب
  ميكستكو اجلنوب الغريب األوسط

 تريكي املنطقة العليا
 تريكي املنطقة السفلى
 تريكي املنطقة الوسطى

 تريكي سان خوان كوباال
  بيما اجلنوب

  تارأومانا الوسط
  ١٠  ٣٩ ٢٠٠٨  تشيواوا

  تبوانو الشمال
  توتوناكو الساحل

  توتوناكو املنطقة اجلنوبية الوسطى
  توتوناكو املنطقة الوسطى العليا

  تنك املنطقة الوسطى
  أوتومي

  يف طور التقييم  ٣٩ ٢٠٠٩  فرياكروز

  تبوا تالتشيتشيلكو
    مايا  يف طور التقييم  ٣٧ ٢٠٠٩  يوكاتان
ينـاير  /اللجنـة الوطنيـة للنـهوض بالـشعوب األصـلية، وحـدة التخطـيط واالستـشارات، كـانون الثـاين              : املصدر
٢٠١٠.  
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  معلومات عن ترويج وتنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية  -تاسعا   
 اعتمـاد اجلمعيـة العامـة    منـذ كما بلغ املنتدى الدائم العام املاضي، واصـلت املكـسيك،           - ٣٧

:  شــىت لنــشر مــضمونهأنــشطةإعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية، تنفيــذ   
شــبكة اإلذاعــات الثقافيــة للــشعوب األصــلية   مــن خــالل املوضــوعيةمــواد اإلعــالن نــشر  مت إذ

يف شــكل كتــاب مــن  نــسخة كمــا مت نــشرها يف، لنــهوض بالــشعوب األصــليةالوطنيــة لللجنــة 
 باللغة اإلسبانية؛ وترمجت إىل لغات الشعوب األصلية يف جهد منسق بـني اللجنـة               كتب اجليب 

 األصلية ومكاتب برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي ومركـز األمـم        املعهد الوطين للغات الشعوب   و
املتحدة لإلعـالم ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان يف املكـسيك، فـضال عـن صـندوق                  

  .النهوض بالشعوب األصلية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
ــاين        - ٣٨  التاليــة مــن لغــات   ةعــشرويف الوقــت احلاضــر، هنــاك ترمجــات إىل اللغــات الثم

تـشول، وتـشينانتكو الـشمال، وواسـتكو الغـرب، ومايـا، ومـايو، ومـساوا،                : الشعوب األصلية 
، ونواتـل الـربزخ،   ى املنطقـة الـسفل  وميهـي  واسـتكا هيدالغنـسي،   وخميكـانو ومـساتكو الوسـط،   

، ة الـــساحليالـــسهولوبوربتـــشا، وتوتونـــاكو الـــساحل، وتـــسلتال، وتسوتـــسيل، وســـابوتكو  
  .ومانا الوسط، وتالبانكو اجلنوب الغريب، وتوخوالبالأوتار
، املرتفعـات أموسغو، وبوبولوكـا  : ٢٠١٠ عام التالية يفلغات الالترمجات إىل   ستتاح  و  - ٣٩

  .وسابوتكو الساحل األوسط
ويف إطــار التعــاون الــدويل بــني اللجنــة الوطنيــة للنــهوض بالــشعوب األصــلية وبرنــامج    - ٤٠

 عمـل لـصاحل الـشعوب       حلقـات ي، اقترن توزيـع ترمجـات اإلعـالن بتنظـيم           األمم املتحدة اإلمنائ  
أبريــل إىل كــانون /ويف الفتــرة مــن نيــسان. واجملتمعــات األصــلية يف املكــسيك مــن أجــل نــشرها

ــدا مـــدينيت، نظمـــت حلقـــات عمـــل يف  ٢٠٠٩ديـــسمرب /األول ــاريو بويرتـــو، بو مريـ ــة كـ اليـ
ــا ــي     رو كينتان هــن قياديــات ومــدافعات عــن حقــوق     ، لــصاحل نــساء الــشعوب األصــلية الالئ

شــعوهبن، وخباصــة يف جمــال القــضايا اجلنــسانية، وكــذلك لــصاحل شــباب الــشعوب األصــلية يف   
  .تشياباسوالية  سونورا، وتوسال غوترييز،  والية، وإتشوخوا،والية بويبالكويتسالن، 

مقـر   يف حالـة الـشعوب األصـلية يف العـامل        بعنـوان  األنـشطة عـرض تقريـر        أحدثومن    - ٤١
 أبـرز املـدير   قـد و. ٢٠١٠ينـاير  / كانون الثاين١٤مركز األمم املتحدة لإلعالم يف املكسيك يف        

أمهيـة  هبـذه املناسـبة     العام اجلديد للجنة الوطنية للنهوض بالشعوب األصلية، خافيري أبرو سيريا،           
ن يكونـا  تنفيذ اإلعالن وأشار إىل أن استشارة الشعوب واجملتمعات األصلية وإشراكها ينبغـي أ          

  . من اإلعالن١٩ و ١٨ منصوص عليه يف املادتني حنو ما هوتنميتها على ل املبدأين التوجيهيني
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 مـع   باالشـتراك  الذي أنتج    طريق سابينا واقترن عرض التقرير بعرض فيلم قصري بعنوان          - ٤٢
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، ومفوضــية األمــم        مكاتــب مركــز األمــم املتحــدة لإلعــالم، وبرن

ملتحدة حلقوق اإلنسان، واملعهد الوطين للغـات الـشعوب األصـلية، واللجنـة الوطنيـة للنـهوض                 ا
 للنــهوض حبقــوق ة مــشتركمبــادرةوهــذا الفــيلم القــصري هــو .  يف املكــسيكبالــشعوب األصــلية

  .الشعوب األصلية يف إطار إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
  


