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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة الثامنة

  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩-١٨نيويورك، 
  * من جدول األعمال املؤقت٤ و ٣البندان 

  متابعة توصيات املنتدى الدائم
        حقوق اإلنسان

  املعلومات الواردة من احلكومات    
  املكسيك    

  
كـــسيك علـــى توصـــيات املنتـــدى الـــدائم املعـــين بقـــضايا  رد حكومـــة امل  -أوال   

  الشعوب األصلية
يشكل النـهوض بأبنـاء الـشعوب األصـلية بالنـسبة للمكـسيك إحـدى األولويـات الـيت                     - ١

تتطلــب قيــام املــستويات احلكوميــة الثالثــة بعمــل منــسق مــن خــالل اللجنــة الوطنيــة للنــهوض     
  . بالشعوب األصلية

ــى الت    - ٢ ــالع علـ ــن اإلطـ ــذ  وميكـ ــشأن هـ ــسنوي بـ ــر الـ ــشبكي  اقريـ ــع الـ ــى املوقـ ــل علـ  : العمـ
http://www.cdi.gob.mx/index.phpoption=com_docman&task=cat_view&gid=18&Itemid=18 .  

  
   ٩التوصية 

ــام    - ٣ ــذ أواخــر ع ــشارة    ،٢٠٠٧من ــشعوب األصــلية، يف االست ــهوض بال ــة الن ــدأت جلن  ب
عبري الثقايف، واملوارد الطبيعيـة والبيولوجيـة واجلينيـة     آليات محاية املعارف التقليدية، والت    املتعلقة ب 
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، هبــدف ٢٠٠٩ يف عــام مــن هــذه االستــشارة وتــسعى اللجنــة إىل االنتــهاء .للــشعوب األصــلية
إنشاء هيئة قضائية تنظم محاية املعارف التقليدية، وأشكال التعـبري الثقـايف التقليـدي علـى وجـه                  

لطريقـة الـيت حيـدد هبـا أبنـاء الـشعوب         لفهـم اآلن    هنـاك   وبفضل هذه العمليـة، أصـبح       . التحديد
األصلية املعارف التقليديـة، واحلالـة الـيت عليهـا تلـك املعـارف والعوامـل الـيت هتـددها، وخباصـة                      

ا إذا كانـت هنـاك   وفهم أيضا مل تغري املناخ،   يبدو أهنا ما برحت تتعرض هلا من جراء       اآلثار اليت   
  . اآلثارمعارف تقليدية تساعد على احلد من تلك 

      
   ٢٧ و ٢٥ و ١٧ و ١١ و ١٠التوصيات     

تــشجيعا ملــشاركة منظمــات اجملتمــع املـــدين وأنــشطتها، عقــد يف املكــسيك منتـــدى          - ٤
اقتـراح بإنـشاء شـبكة مـن املؤسـسات          قـد طـرح فيـه       و. املساواة بني اجلنسني والتنمية املستدامة    

رية والطبيعيـة بأنـشطة مـشتركة      تضطلع يف األرياف ومناطق الشعوب األصلية، واملنـاطق احلـض         
  . تبادل اخلربات واملقترحات بني القطاع االجتماعي والقطاع احلكوميعلى تشجع 

املتعلـق باملعـارف   اجملـال  ومن بني جماالت البحث ذات األولويـة بالنـسبة للجنـة، هنـاك         - ٥
 على إجـراء    ٢٠٠٨م  التشجيع يف عا  ويف إطار هذا اجملال،      .التقليدية، واملوارد الطبيعية، والبيئة   

 هحتليلـ ، وذلك بغيـة     توثيق املشكلة وحتليلها  :  تغري املناخ والشعوب األصلية    عن موضوع دراسة  
مـع تغـري    وتوثيق استراتيجيات التكيف     على حد سواء،     الدويلاملستوى  املستوى الوطين و  على  

ــاخ  ــفاملن ــاره والتخفي ــن آث ــرر  . م ــن املق ــام  االضــطالع وم ــاودراســة ب ٢٠٠٩ خــالل ع ل تتن
لتقليديـة للتكيـف مـع آثـار تغـري          وممارسـاهتم ا  الـشعوب األصـلية     ألبنـاء   اجملتمعية  ستراتيجيات  اال

  .املناخ والتخفيف منها
  

   ٣٧ و ٣١ و ١٩التوصيات 
ــدعم     ٢٠٠٨يف عــام   - ٦ ــشعوب األصــلية ال ــاطق ال ــة يف من ــسياحة البديل ــامج ال ــدم برن ، ق

 مليـون بيـزو،   ١٥٧,٥فيـة مبيزانيـة بلغـت       مـشروعا للـسياحة البيئيـة والـسياحة الري         ١٩٠لتنفيذ  
أبنـاء  املوارد الطبيعيـة واملواقـع اجلذابـة املوجـودة يف أقـاليم       بـ النـهوض   وترمي هـذه املـشاريع إىل       

ودعمـا  . تراثهم الثقايف واستغالهلا على حنو مستدام، وكذلك الشأن بالنسبة ل       الشعوب األصلية   
 موقعــا للــسياحة البديلــة يف منــاطق ٥٠ عــددهمبــا هلــذا الربنــامج، مت خــالل هــذا العــام التعريــف 

  . الشعوب األصلية والترويج هلا
 علــى  وحفظهــاويــشجع مــشروع إدارة املــوارد الطبيعيــة يف منــاطق الــشعوب األصــلية   - ٧

ــة العامــة   ، بالتعــاوناالضــطالع ــسام اإلدارة االحتادي ــات  وكياناهتــا  مــع أق علــى مــستوى الوالي
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دة يف النهوض باجملتمعات احمللية ألبنـاء الـشعوب األصـلية            بأنشطة مشتركة للمساع   ،والبلديات
  . البيئة واملوارد الطبيعية يف أراضيهم وأقاليمهموحيائي وإشراكهم يف حفظ التنوع األ

ونفذت اللجنـة برنـامج تـشجيع ثقافـات الـشعوب األصـلية والنـهوض هبـا، الـذي هـو                       - ٨
قـرار التعـدد الثقـايف للبلـد، وحـق أبنـاء            عبارة عن استراتيجية تترجم إىل واقع ملمـوس سياسـة إ          

ــهم       ــراء لغــاهتم ومعــارفهم وجممــل العناصــر الــيت تــشكل ثقافت ــشعوب األصــلية يف حفــظ وإث ال
وهويتهم، وحقهم يف أن حيددوا أشكال التعايش والتنظيم االجتماعي واالقتصادي والـسياسي            

  مبلــــغخــــصص، ٢٠٠٨ديــــسمرب /ويف كــــانون األول. والثقــــايف الــــيت يريــــدوهنا ألنفــــسهم 
ــون ٣٨,٨٤ ــذ  بليـ ــدعم تنفيـ ــزو لـ ــشاريع ثقافيـــ٨٠٧ بيـ ــلية يف   مـ ة ملنظمـــات الـــشعوب األصـ
 مــن بينــهم ،مــن أبنــاء الــشعوب األصــلية  ١٤ ٠٣٦ وحــدة احتاديــة لفائــدة ٢٦بلــدة يف  ٧٦٨
  . امرأة٥ ٠٢٥ رجال و ٩ ٠١١

  
   ٢٣التوصية     

ــن    - ٩ ــرة م ــشرين األول١٤ إىل ١١يف الفت ــوبر / ت ــد يف٢٠٠٨أكت ــ بو، عق ــو، ك ا دل ري
فرياكروز، اللقاء الوطين الرابع للمرأة الريفية ونساء الشعوب األصلية والفالحات هبدف إجيـاد             
ــة والفالحــات ونــساء الــشعوب األصــلية للمــسامهة يف       ــادل اخلــربات بــني املــرأة الريفي حيــز لتب

مـن الغـذائي   حتسني مشاريعهن اجملتمعية والتأثري يف تصميم سياسات عامة موجهة حنو حتقيق األ    
 مـن النـساء الريفيـات    ٤٠٠وقـد شـارك يف هـذا اللقـاء      . مع تـوخي هنـج يـساوي بـني اجلنـسني          

ونساء الشعوب األصلية والفالحـات مـن مجيـع أحنـاء البلـد، ومنظمـات غـري حكوميـة وممـثلني                     
  . بالتنمية الريفية والربامج املوجهة لفائدة املرأةاملعنية عن املستويات احلكومية الثالثة 

  
  ٦٢التوصية 

عمال بقانون اللجنة الوطنية للنهوض بالشعوب األصلية، مت إنشاء اجمللـس االستـشاري          - ١٠
البـاب إلقامـة   فـتح    إىل يف إطـاره  هلذه اللجنة الـذي هـو جهـاز مجـاعي وتعـددي تـسعى اللجنـة                 

ــع     ــلية واجملتمـ ــشعوب األصـ ــاء الـ ــع أبنـ ــاء مـ ــوار بنـ ــش حـ ــع يـ ــه اجلميـ ــس  . ارك فيـ ــضم اجمللـ ويـ
 عضوا من أبناء الشعوب األصلية يف املكـسيك، وسـبعة          ١٤٠ يف اجملموع وهم     رامستشا ١٩٨

 مستـشارا ميثلـون املنظمـات       ١٢ مستشارين ميثلون املؤسـسات األكادمييـة والبحثيـة الوطنيـة، و          
االجتماعية، وسبعة مستشارين مـن أعـضاء مكـتيب جلـنيت شـؤون الـشعوب األصـلية يف جملـسي               

  .  مستشارا ميثلون حكومات الكيانات االحتادية٣٢ حتاد، والنواب والشيوخ يف برملان اال
 أداة  الـذي وضـعته اللجنـة     ويشكل نظام استشارة أبناء الـشعوب واجلماعـات األصـلية           - ١١

ويــستند هــذا النظــام إىل مبــادئ التنــوع،  . م وتوصــياهتم واقتراحــاهتهملتــسجيل وجهــات نظــر
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، والتمثيــل الــسليم واحتــرام هويــات أبنــاء عهــدوالوفــاء بالواملــساواة، واالســتدامة، والــشفافية، 
 “منهجيــة تــشاركية” مــن خــالل وجتــرى االستــشارات. الــشعوب األصــلية وثقافــاهتم األصــلية

يـشجع حريـة    ممـا   استـشارة،   لكـل   ع احملـددة    يضـ اتنطوي على صـياغة أسـئلة مفتوحـة حـول املو          
لعمل والنـدوات ومـا إىل   أو حلقات ا/التعبري لدى الشعوب واجلماعات األصلية يف املنتديات و      

  . مشاركة مؤسساهتم التقليدية والسلطات اليت متثلهممع التماس ذلك، 
  

   ٦٣التوصية     
ؤشـرات الرعايـة االجتماعيـة والفقـر        املتعلـق مب  أبلغت اللجنة أهنا ستراعي نتائج التقريـر          - ١٢

مديريـة   ال يف ضطلع هبـا يف هـذا اجملـ       املـ  األعمـال    واالستدامة ذات الصلة بالـشعوب األصـلية يف       
  . املعلومات واملؤشرات

  
   ٩٠التوصية     

يقــر الدســتور حبقــوق الــشعوب واجلماعــات األصــلية حيــث إنــه يــنص يف املقــام األول   - ١٣
على حقهم يف تقرير املصري واالستقالل الذايت، وحقهم يف التحديد الذايت للهوية، وحقهـم يف               

 نظمهـم املعياريـة الداخليـة ويف احلفـاظ          االعتراف هبم كـشعوب ومجاعـات أصـلية، ويف تطبيـق          
 واحلفاظ على وحدة أراضـيهم، وحقهـم   وحتسينهاحملافظة على موطنهم على هويتهم الثقافية، و 

واملــشاركة، وحقهــم يف التمتــع بــشكل تــام بإمكانيــة اللجــوء إىل الواليــة القــضائية  املــشورة يف 
  . الثالثة ستويات احلكوميةحقهم يف التنمية الذي يقع على عاتق املفضال عن للدولة، 

حبقــوق أبنــاء لالعتــراف   قانونــا وثــالث مــدونات احتاديــة٣٠وقــد مت حــىت اآلن تعــديل  - ١٤
ملراعـاة   كيانـا احتاديـا عـدلت دسـاتريها احملليـة            ٢٢وهناك أيـضا    . الشعوب واجلماعات األصلية  

عوب واجلماعـات    قانونا حمليـا خاصـا بأبنـاء الـش         ١٧ نَُّسوحقوق الشعوب األصلية وثقافتهم؛     
تعـديل   واليـة ومقاطعـة،   ٣١بـالغ عـددها    الواليات واملقاطعات االحتادية ال   يف  جرى  األصلية، و 

  .  الشعوب واجلماعات األصليةعلى حقوقللنص لقوانني الثانوية ا
املعلومــات واملؤشــرات، متــت  مديريــة وباالشــتراك بــني اللجنــة واألقــسام األخــرى يف    - ١٥

مبـادئ   الذي يتـضمن اسـتراتيجيات و      ٢٠١٢-٢٠٠٨ حلقوق اإلنسان    صياغة الربنامج الوطين  
  . تنفيذهااألخرىلجنة واألقسام املتعلقة بالشعوب األصلية اليت تعتزم العمل ال

اهلـدف   حقوق الشعوب األصلية     مبا فيها  إعمال احلقوق    لزيادة اعامهنجا  للجنة  تتبع ا و  - ١٦
التنـوع  إرساء مبادئ   ة والتعريف هبا بغية     عن حقوق الشعوب األصلي   اإلعالن  تصميم مواد   منه  

ــية و       ــل واحللقــات الدراس ــسات العم ــن خــالل املــشاركة يف جل ــايف م ــالثق املتوَّجــة  ،دوراتال
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 املــواد إعــدادواملنتــديات واملــؤمترات واللقــاءات والــدورات التدريبيــة، وكــذلك يف  ،شهاداتبــ
  .عوب األصليةالسمعية البصرية واملطبوعات اليت تتصل حمتوياهتا حبقوق الش

وســعيا منــها إىل إذكــاء وعــي مــوظفي اخلدمــة العامــة حبقــوق الــشعوب األصــلية وبنــاء   - ١٧
ات اإلدارة  قدراهتم يف هذا اجملال، قامت اللجنة، استنادا إىل قانوهنا وبالتنسيق مع خمتلـف وحـد              

  : من بينها ما يلي، ٢٠٠٨العامة، بتنفيذ أنشطة، خالل عام 
ة انطالقــــــا مــــــن تكييــــــف اإلطــــــار املفــــــاهيمي  مــــــشاريع حمــــــددإقامــــــة  )أ(  

  ؛واستيعابه املنهجيو
الـشعوب األصـلية   أبنـاء   اخلاصـة ب بـاخلطط  واالهتمـام    ةتعزيز الروابط املؤسـسي     )ب(  

   مباشرة إليهم؛ملواردامن خالل نقل 
ــشعوب األصــلية         )ج(   ــاء ال ــدريب أبن ــة وت ــى قطاعــات ومواضــيع معين ــز عل التركي

  .سبتها املؤسسةاليت اكتانطالقا من اخلربة 
وجيري العمل أيضا مع السلطات اجملتمعية واملدنيـة والريفيـة ألبنـاء الـشعوب األصـلية،             - ١٨

ــاء        ــديني واملهــاجرين مــن أبن ــاء التقلي ــيني، واألطب ــصرفني اجملتمع ــاهتم، واملت ــادة جمتمع ــي وق وممثل
ل األولويـة   لتشجيع على إشراك املرأة على سـبي      لالشعوب األصلية وكذلك الشباب واألطفال،      

  .يف خمتلف أنشطة تعزيز القدرات
  

   ٩٧التوصية     
ختلـف القـضايا    إجيـاد حلـول مل     مـن أجـل   عمل املعهد الوطين للغات الشعوب األصـلية          - ١٩

هنـاك  احملرز،  ومن أوجه التقدم    . املتعلقة باالعتراف باحلقوق اللغوية للشعوب األصلية وإعماهلا      
حــق الــشعوب األصــلية يف تقريــر  والــنص علــى لمكــسيك لبالتعدديــة الثقافيــة إقــرار الدســتور 
 ومجيـع العناصـر الـيت       ا ومعارفهـ  الغاهتـ ب الشعوب واجلماعات التقليديـة      احتفاظاملصري، وضمان   

، وهناك كذلك التعديالت اليت أدخلت على القـانون اجلنـائي           ، وإثرائها ا وهويته اتشكل ثقافته 
ــو     ــام للحق ــانون الع ــة؛ وســن الق ــشع واإلجــراءات اجلنائي ــة لل ــاد   ق اللغوي ــذي ق وب األصــلية ال

 معاهـــد يف الواليـــات للغـــات إنـــشاء املعهـــد الـــوطين للغـــات الـــشعوب األصـــلية، وإنـــشاء إىل
  . األصلية الشعوب

إلجــازة وجيابــه املعهــد التحــدي املتعلــق بإجنــاز عمليــة التوحيــد اللغــوي ووضــع بــرامج   - ٢٠
العدالـة وسـائر اخلـدمات    السـتفادة التامـة مـن    لتقنيني وفنيني جييدون اللغتني الالزمتني واعتماد  

  . اليت تسديها الدولة
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وقــد عملــت كــذلك كــل مــن هيئــة التنــسيق العامــة للتعلــيم املتعــدد الثقافــات والثنــائي   - ٢١
ــالتعليم،       ــوطين للنــهوض ب ــيم لغــات الــشعوب األصــلية، واجمللــس ال اللغــة، واإلدارة العامــة لتعل

زارة التعلـيم العـام، وكـذلك املعهـد الـوطين للغـات الـشعوب               واملعهد الوطين لتعليم الكبار، وو    
 ويف وضـع مـواد التـدريس واملـواد     ،األصلية يف تنقـيح عمليـات تعلـيم لغـات الـشعوب األصـلية         

  .إلجياد منوذج أنسب للتعليم األساسي واملتوسط والعايلالتربوية 
  

  ١٠٥التوصية 
ؤسـسات املـدعوة إىل املنتـدى الـدويل        يتمثل أحد االلتزامات الـيت تعهـدت هبـا مجيـع امل             - ٢٢

 يف التعريــف ،٢٠٠٨أبريــل / يف نيــسان،بــريو األول لنــساء الــشعوب األصــلية املعقــود يف ليمــا،
بالتوصيات الصادرة عن هذا احلدث، فضال عن التعاون يف الترويج لألنشطة املنبثقـة عـن تلـك          

لية والنـهوض هبـا وحتقيـق       تعزز مشاركة نساء الشعوب األصـ     اليت  شطة  األنالتوصيات، وخباصة   
  .الرجالاملساواة بينها وبني 

  
   ١١٠التوصية     

 يف املـــدن املــستقرين  ويننــشأ عــن الــوعي حبقــوق أبنـــاء الــشعوب األصــلية املهــاجر         - ٢٣
متكــني أبنــاء الــشعوب األصــلية يف املــدن مــن ترمــي إىل هجــت سياســات واالعتــراف هبــا أن انُت

ــدنيا احلــصول علــى   ــدة  ، اخلــدمات األساســية ال ــة دورات  وُعقــدت لفائ ــة املدني مــوظفي اخلدم
مهاجرين وسكان احلـضر مـن أبنـاء     باحلقوق الشخصية للاالعترافوحلقات عمل بشأن أمهية     

حـواهلم االجتماعيـة    ألاالهتمام العاجل نظـرا للـضعف الـشديد         وضرورة إيالئهم   هذه الشعوب   
الـشعوب  . جرة الداخلية والتحضر  اهل”عنونة  املدراسة  الذكر   هنا   درجيو. واالقتصادية وهويتهم 

عممـت علــى مجيـع املنـدوبيات احلكوميـة يف مجيـع مراكــز      الـيت   “األصـلية يف املراكـز احلـضرية   
تنــسيق أنــشطة النــهوض بالــشعوب األصــلية التابعــة للجنــة، وذلــك الختــاذ إجــراءات ملموســة    

  .لفائدة هذا القطاع من السكان
  

  ١٣٩ ، و١٣٤ ، و١٢٨التوصيات     
قـوق الـشعوب األصـلية    املتعلـق حب ل اخلطوة األوىل حنو تنفيذ إعالن األمم املتحـدة          تتمث  - ٢٤

وقد أجريت هلذا الغـرض محلـة لنـشر املـواد املوضـوعية الـواردة فيـه، وذلـك                   . هيف نشر مضمون  
مــن خــالل شــبكة اإلذاعــات الثقافيــة للــشعوب األصــلية للجنــة النــهوض بالــشعوب األصــلية،    

اللجنـة   وجدير بالذكر أيضا، أن   . تب اجليب شكل كتاب من ك   وكذلك بنشرها يف نسخة يف      
مــع املعهــد الـوطين للغــات الــشعوب   بالتنـسيق األصــلية إىل لغـات الــشعوب  تتـرجم هــذه املــواد  
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األصلية، ومكاتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف املكسيك، ومركز األمم املتحـدة لإلعـالم،       
  .ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

وتــشمل .  والنــاهواترت ترمجتــان حمررتــان بلغــيت املايــا ، صــد٢٠٠٨ويف هنايــة عــام   - ٢٥
الترمجــات اجلــاهزة اجلــاري حتريرهــا لغــات الــشعوب األصــلية ألبنــاء التــسلتال، وتــشهول،          
واملزاهو، وامليتشوكانس مـن سـكال هوسـتكا، والـشيننتاكو مـن سـكان الـشمال، والزبوتيكـو                  

مـن   ٢٠٠٩ يف عـام  االنتهاءومن املتوقع . ستكو من سكان الشرق   من السهل الساحلي، واهلوا   
  .اليت يتحدث ويكتب هبا أكرب عدد منهمالشعوب األصلية أبناء  ترمجة إىل لغات ٢٠
شفع  التعاون الدويل بني اللجنة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، تقـرر أن يُـ                 إطارويف    - ٢٦

صــلية بعقــد حلقــات دراســية لفائــدة مجاعــات تعمــيم ترمجــات اإلعــالن إىل لغــات الــشعوب األ
  .همحقوق تتناول الشعوب األصلية يف املكسيك

 متابعـة نتـائج االجتمـاع الــدويل لفريـق اخلـرباء بـشأن دور املنتـدى الــدائم        ويستـصوب   - ٢٧
قـوق  املتعلـق حب   مـن إعـالن األمـم املتحـدة          ٤٢الـشعوب األصـلية يف تنفيـذ املـادة          بقـضايا   املعين  

  .  عقد اجتماعات للخرباء على املستوى اإلقليمي، وذلك من خالليةالشعوب األصل
  

  ١٤٩التوصية 
تــصدر جلنــة النــهوض بالــشعوب األصــلية فتــاوى اهلــدف منــها إجــراء دراســات تقنيــة     - ٢٨

قـوانني يـصوغها مـشرعون احتـاديون أو حمليـون ويقترحـون فيهـا               طـرح   مبـادرات   عـن   وقانونية  
ــة لترســيخ ا   ــة    إدخــال تعــديالت قانوني ــات الكفيل ــشعوب األصــلية أو اآللي ــراف حبقــوق ال العت

  : ويف هذا الصدد، صدرت فتاوى بشأن االحتماالت التالية. بتحقيقها
ــائط إعــــالم      )أ(   ــلية يف اقتنــــاء وســ ــاء حــــق الــــشعوب واجلماعــــات األصــ إرســ
  وإدارهتا؛ وتشغيلها
إرســاء ســـبل وصـــول أصــحاب االمتيـــازات والتـــصاريح إىل التكنولوجيـــات     )ب(  

  . حمطات إذاعية للشعوب واجلماعات األصليةواستحداثديدة اجل
  

  ١١٥التوصية     
، قــدمت حكومــة املكــسيك لــصندوق التربعــات     ٢٠٠٨خــالل الــسنة املاليــة لعــام      - ٢٩

ــة مببلــغ   ، يتوقــع أن تقــدم ٢٠٠٩وبالنــسبة لعــام . دوالر ٢١ ٥٠٠,٢٤للــشعوب األصــلية هب
  .  مكسيكي بيزو٢٥٠ ٠٠٠,٠٠هبة أخرى تعادل قيمتها بالدوالر 
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وفيما يتعلق بعمل املنتدى الدائم، وبناء على طلب مـن جلنـة املنظمـات غـري احلكوميـة                    - ٣٠
 ١ ٩١١,١٣لعقد الدويل للشعوب األصلية يف العامل، تربعـت حكومـة املكـسيك مببلـغ              ن ا بشأ

يت عقــدت يف مدينــة نيويــورك، يف  دوالر لــدعم استــضافة الــدورة الــسابعة للمنتــدى الــدائم الــ  
  . ٢٠٠٨أبريل /نيسان ٢٢

  
  التنمية االقتصادية واالجتماعية  - ثانيا  

اهلياكــل االجتماعيــة النــهوض ببــرامج أمهيــة ، ٢٠٠٨يف ميزانيــة عــام ممــا جيــدر ذكــره   - ٣١
  . تطوير القدرات األساسية ألبنائهموكذلك أمهية لشعوب واجلماعات األصلية، لاألساسية 

 إىل  ٢٠٠٨ة الـشعوب األصـلية الـيت وصـلت يف عـام             وكانت النفقات االحتاديـة خلدمـ       - ٣٢
 يف املائة عما أنفـق بالقيمـة احلقيقيـة يف عـام             ٣,٨ قد ارتفعت بنسبة      مكسيكي  مليون بيزو  ٣١

بــرامج جلنــة النــهوض بالــشعوب األصــلية، وبرنــامج الفــرص،  ممــا جيــدر ذكــره هنــا، و. ٢٠٠٧
 وبرنـامج اهلياكـل     ،كي لتكـافؤ الفـرص    وبرنامج الدعم امليداين املباشر، وبرنـامج املعهـد املكـسي         

  .االجتماعية األساسية لرعاية الشعوب األصلية
مـن   ،التابع للجنـة  لصناديق اإلقليمية للشعوب األصلية      ا  برنامج ولَم،  ٢٠٠٨ويف عام     - ٣٣

لـــصاحل  مليـــون بيـــزو ٢٧٦,٦مببلـــغ إمجـــايل قـــدره نتاجيـــة إمـــشاريع  ، صـــناديق٢٠٣خـــالل 
 ١ ٤٦٣ وذلــك مــن خــالل ، منتجــا١٧ ١٥٢املــستهدفني، أي يف املائــة مــن الــسكان  ١٠,٦

  . منظمة من منظمات الشعوب األصلية
مليـون بيـزو لـدعم تنفيـذ      ٦ ٧٩٨,٦، استعملت موارد احتاديـة مببلـغ   ٢٠٠٨ويف عام    - ٣٤

أنشطة إنتاجية لفائدة أبناء الـشعوب األصـلية تـضطلع هبـا عـدة أقـسام وكيانـات تابعـة لـإلدارة                    
املوارد املوجهة إىل دعم األنـشطة الزراعيـة        ومن املوارد اجلديرة بالذكر، هناك      . يةالعامة االحتاد 

  . املائة على التوايليف  ٧,٢ يف املائة و ٧٥,٦ نسبتها اليت بلغتحلرجية األعمال او
ويقدم برنـامج التنـسيق لـدعم اإلنتـاج احمللـي الـذي تـضطلع بـه اللجنـة باالشـتراك مـع                         - ٣٥

واليـات وأقـسام اإلدارة العامـة االحتاديـة، فـضال عـن منظمـات اجملتمـع         حكومات البلـديات وال  
تنفيذ املشاريع اإلنتاجية املـستدامة للمـسامهة يف حتـسني إيـرادات أبنـاء الـشعوب               لاملدين، الدعم   

 مبلـغ إمجاليـه   لربنـامج   وضـع حتـت تـصرف ا      ،  ٢٠٠٨ويف عـام    . األصلية وحتسني نوعية حيـاهتم    
 منتجـا مـن أبنـاء       ١٥ ١٨٧ مـشروعا، اسـتفاد منـها        ٢٤٩  بيزو خصص لدعم   ماليني ١٠٥,١

  . الشعوب األصلية
ات واألقـسام االحتاديـة علـى       ، اتفقت اللجنة مع حكومات الواليـ      ٢٠٠٨وخالل عام     - ٣٦
والـشوارع  الطـرق الـسيارة     (ساسـية   األياكـل   من األنشطة واألشغال املتعلقـة باهل      ١ ٩٥٧ تنفيذ
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 مــن ســكان ١ ٤٧٩ ٠٢٥اســتهدفت ) افــق الــصحيةوشــبكات الكهربــاء وميــاه الــشرب واملر 
يزيــد هــذا الــرقم  واليــة، و٢٥عاليــة جــدا تقــع يف  وأ بلــدة ذات نــسب هتمــيش عاليــة ٢ ١٩١

ــة علــى عــدد البلــدات الــيت اســتفادت  ٠,٦بنــسبة  ــامج يف املائ ــرة نفــسها مــن   مــن الربن  يف الفت
  . السابق العام

  
  نساء الشعوب األصلية   - ثالثا  

 بالسياسة الوطنية للمساواة بـني   املعينهد الوطين للمرأة باعتباره اجلهاز الرائد       يتوىل املع   - ٣٧
 مهمـة إقامـة عالقـات جديـدة بـني الرجـل واملـرأة تقـوم علـى                 ،اجلنسني، ضمن املهام املنوطة به    

ــا       ــة مب ــة وهياكــل الدول ــيري الثقاف ــة تغ ــود إىل التكــافؤ بغي ــع يق ــرأة متت ــى   امل ــسان عل ــوق اإلن حبق
  .كامل حنو
وتندرج اإلجراءات واملشاريع والربامج الـيت نفـذها املعهـد الـوطين للمـرأة خـالل عـام                    - ٣٨

ــة ضــمن لــدعم النــهوض بالــشعوب األصــلية،  ٢٠٠٨ لمــساواة بــني املــرأة  ل الــسياسات الوطني
، مبـا يف ذلـك   ٢٠١٢-٢٠٠٨والرجل وأهداف الربنامج الوطين للمـساواة بـني املـرأة والرجـل          

  : ما يلي
 املنظور اجلنـساين يف اإلدارة العامـة         تعميم طابع املؤسسي على سياسة   إضفاء ال   )أ(  

لطات االحتـــاد الثالثـــة ويف االحتاديـــة، وبنـــاء اآلليـــات الكفيلـــة باألخـــذ هبـــا يف مـــستويات ســـ  
  ؛اخلاص القطاع

 بــضمان املــساواة القانونيــة وحقــوق اإلنــسان ،القيــام، يف ظــل ســيادة القــانون  )ب(  
، بعدة وسـائل مـن بينـها مواءمـة التـشريعات الوطنيـة وفقـا إلعـالن                  للمرأة وعدم التمييز ضدها   

حقوق الشعوب األصلية؛ واختاذ تدابري للتمييز اإلجيايب لفائدة نساء وفتيـات الـشعوب األصـلية               
يستفدن من املنح الدراسـية وصـناديق الـدعم لتـأمني تكـافؤ فـرص الوصـول إىل مجيـع أشـكال                     ل

عوب األصلية ومتثيلهن يف وضـع الـربامج واإلجـراءات الـيت            التعليم ومراحله، وإشراك نساء الش    
الــشعوب أهــايل  وحتــسن ظــروفهم املعيــشية؛ وتعريــف ،تلــيب احتياجــات أبنــاء جمتمعــاهتن احملليــة

إشـراك الرجـال   ، بضمن مجلة أمور أخـرى   القيام،   و ،األصلية باحلقوق اجلنسية واإلجنابية للمرأة    
  ؛وإعماهلالية يف احترام حقوقها واجملتمعات احمل

ــامج اخلــاص بالــشعوب       )ج(   ــدة املــرأة يف الربن ــز اإلجيــايب لفائ ــدابري للتميي األخــذ بت
ومراعــاة االحتياجــات املتعلقــة برعايــة أفــراد أســر النــساء الالئــي   البيولــوجي األصــلية والتنــوع 

  ؛ةي بني العمل واملسؤوليات األسرييشاركن يف الربامج اإلنتاجية بغية التوفيق يف الوسط الريف
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ولــة تعزيــز متكــني املــرأة ومــشاركتها ومتثيلــها يف حمافــل صــنع القــرار يف الد         )د(  
  .وترسيخ الثقافة الدميقراطية

ــام   و  - ٣٩ ــدأ يف ع ــد ب ــشعوب األصــلية     ٢٠٠٨ق ــساء ال ــز صــحة ن ــة لتعزي ــة  إجــراء محل بغي
شجع علـى تطـوير وتعزيـز       ة مؤسـسية تـ    بطـ ارعن طريـق    الصحية  حالتهن   املساعدة على حتسني  

ــدرا ــذين يقــدمون خــدماهتم يف    ن هتق ــصحة ال ــدرات العــاملني يف جمــال ال ــة اجملتمعــاتوق  الريفي
ــشعوب األصــل  ــة وجمتمعــات ال ــديات ذات األولوي ــة مــن   . ية يف بعــض البل وتتكــون هــذه احلمل

بنــاء قــدرات نــساء ) ٢( وهبــا  والتوعيــة  علــى اجلوانــب الــصحيةالتــدريب) ١(: عنــصرين مهــا
  . الشعوب األصلية

طار العنصر األول، نظم املركز الوطين للمساواة بني اجلنـسني والـصحة اإلجنابيـة              ويف إ   - ٤٠
 تـشرين    شهر التابع لوزارة الصحة، واملعهد الوطين للمرأة ودوائر الصحة لوالية أواكساكا، يف          

 يوما للتوعية والتدريب يف اجملال اجلنـساين والـصحة اجلنـسية والـصحة اإلجنابيـة                 ،أكتوبر/األول
 علـم الـنفس اجملتمعـي وممارسـي         ييطبـاء واملمرضـني والعـاملني االجتمـاعيني وأخـصائ         لفائدة األ 

  . الطب التقليدي والقابالت التقليديات يف والية أواكساكا
كمـستفيدة  وقد مت أيضا يف إطار العنصر الثاين تسجيل إعالن إذاعي عن حقوق املـرأة            - ٤١
  . اعات البث بلغات الشعوب األصلية يف إذ٢٠٠٩اخلدمات الصحية، وسيتم بثه يف عام من 
ــهوض           - ٤٢ ــي برنــامج املنظمــة اإلنتاجيــة لنــساء الــشعوب األصــلية التــابع للجنــة الن ويرم

بالشعوب األصلية إىل املسامهة يف حتسني الظروف املعيشية والوضع االجتمـاعي للنـساء الالئـي        
تنظيمهــا املــرتبط يــز عاليــة جــدا، وذلــك بتعز  وأيعــشن يف بلــدات نــسبة التــهميش فيهــا عاليــة   

 بيزو اسـتخدم يف دعـم       مليون ١٨١,٣  قدره ، رصد مبلغ  ٢٠٠٨ويف عام   . نتاجيةاإلشاريع  بامل
قـدم   يف املائـة عـن عـدد املـشاريع الـيت             ٤٨,١ مشروعا، ويزيد هذا الرقم بنـسبة        ٢ ١٨٨تنفيذ  
سبته  نــمــنأمــا عــدد النــساء املــستفيدات، فقــد كــان أكثــر قلــيال . ٢٠٠٧دعم يف عــام إليهــا الــ

.  امــرأة٢٦ ٣٢٤ امــرأة إىل ١٩ ١٣٤ يف املائــة حيــث ارتفــع مــن ٣٧البالغــة يف العــام الــسابق 
 نــساء مــن بنــات الــشعوب األصــلية الالئــي هــن مــن صــاحبات    ٢٠٧ووزعــت كــذلك علــى  

  . بيزو ماليني ٣منح كل منحة منها قدرها  املشاريع،
تــضامنة مــع املــرأة مــن نــساء  اجلماعــات املإىل وقــد مكــن الــدعم املقــدم مــن الربنــامج    - ٤٣

إىل حـد كـبري وحـائزة       التـهميش   عرضة إىل   املالشعوب األصلية اليت هلا مستوى تنظيمي ناشئ و       
 الســتحداث  لتلــك اجلماعــات التنظيميــةعمليــات، مــن تعزيــز الربة اقتــصادية وجتاريــة قليلــةخلــ

  . مشاريع إنتاجية
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ــشطة الت      - ٤٤ ــشعوب األصــلية باألن ــهوض بال ــة الن ــشعوب   وقامــت جلن ــاء ال ــة أبن ــة لتوعي الي
  :هااألصلية وتعزيز قدراهتم بغية احلد من التفاوتات بني اجلنسني يف أوساط

 نــشاطا مشلــت حلقــات لتكــوين وتــدريب نــساء وشــباب وســلطات أبنــاء ٢١٣تنفيــذ   -  
الـــشعوب األصـــلية علـــى املـــسائل اجلنـــسانية، ودورات متّوجـــة بـــشهادات لتـــدريب   

شعوب األصــلية، وعمليــات ملــنح شــهادات االعتمــاد صــاحبات املــشاريع مــن نــساء الــ
ــشعوب األصــلية وحلقــات عمــل مــع       ــساء ال ــديات لن ــشعوب األصــلية، ومنت ــساء ال لن

  . ممثالت دور املرأة
توقيــع اتفاقــات مــع مؤســسات الدولــة والبلــديات واملؤســسات األكادمييــة ومنظمــات    -  

  .أةاجملتمع املدين لرعاية صحة املرأة ومكافحة العنف ضد املر
االضــطالع بأنــشطة لتوعيــة مــوظفي اخلدمــة العامــة تــشمل دورات لتــدريب املــدربني     -  

  .املؤسسيني، وحلقات عمل عن التعدد الثقايف والشؤون اجلنسانية
  

  األهداف اإلمنائية لأللفية   - رابعا  
ت فيما يتعلق بالتقـدم احملـرز يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، جيـدر ذكـر املؤشـرا                      - ٤٥

األهـداف  ”املسجلة بشأن أبناء الشعوب األصـلية وهـي املؤشـرات الـواردة يف الوثيقـة املعنونـة                  
وســتقوم اللجنــة بتحــديث هــذه    . “٢٠٠٦التقريــر املرحلــي  : اإلمنائيــة لأللفيــة يف املكــسيك  

املؤشرات، عنـدما تتـاح املعلومـات عـن الـشعوب األصـلية الـيت سـيوفرها التعـداد العـام الثالـث                   
 ٢٠١٠  عـام  ، املزمع أن جيريه املعهـد الـوطين لإلحـصاء واجلغرافيـا يف            واإلسكانن  عشر للسكا 
  . يف املكسيك

  
  توصيات املنتدى الدائم   - خامسا 

تنفيـذ توصـيات املنتـدى    اليت تواجه أكرب الصعوبات إحدى ترى حكومة املكسيك أن     - ٤٦
فهـي تؤكـد مـن جديـد     ولـذا،  . ومتابعتها تكمن يف كثرة التوصيات اليت تصدر عـن كـل دورة    

 ختفيض عدد التوصيات والتركيـز فيهـا علـى نتـائج ملموسـة تـسهل متابعتـها،                  األصوبأن من   
  . وحتديد التوصيات ذات األولوية اليت جيب على الدول أن حتقق فيها تقدما

وقــد شــكل التنــسيق بــني مؤســسات األمــم املتحــدة وبراجمهــا وصــناديقها الــيت توجــد     - ٤٧
ــا يف املكــسيك  ــصادرة عــن       مقاره ــذ التوصــيات ال ــى تنفي ــساعدة عل ــدمي امل ــا يف تق ــامال هام  ع

 ي تــدريب العــاملني يف مــآو)١( :ومــن األمثلــة علــى ذلــك، قيــام اليونيــسيف مبــا يلــي. املنتــدى
تعليم أبناء الشعوب األصلية اليت تديرها جلنة النهوض بالشعوب األصـلية علـى احتـرام حقـوق                 
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جمتمعـاهتم  إىل   و ي املـآو   إىل األطفـال املـستفيدين مـن تلـك         الطفل ليتسىن هلم نقل هذه املعـارف      
  أهـايل  تقدمي الدعم للحصول على وحدتني متنقلتني للقيام بأعمال تـسجيل أطفـال           ) ٢(احمللية؛  

وللبــدء يف جمــاالت التعــاون بــني اللجنــة واليونيــسيف، ســيتم التوقيــع علــى  . الــشعوب األصــلية
  . ٢٠٠٩ من عام الثاينالربع اتفاق إطاري خالل 

  
  املؤسسة الوطنية   - سادسا 

مثلما ورد يف التقرير املتعلق مبتابعة توصيات الدورة السادسة للمنتـدى الـدائم، تعتمـد                 - ٤٨
ــة        ــة اعتباري ــشعوب األصــلية، وهــي هيئ ــهوض بال ــة للن ــة الوطني ــى اللجن ــة املكــسيك عل حكوم

وهلـــا مواردهـــا اخلاصـــة ليـــست تابعـــة لقطـــاع بعينـــه . مركزيـــة يف اإلدارة العامـــة االحتاديـــة ال
وهتـــدف . واســتقالليتها التنفيذيـــة والتقنيـــة وميزانيتـــها وإدارهتــا ويوجـــد مقرهـــا يف مكـــسيكو  

احلكومة إىل توجيه الربامج واملشاريع واالستراتيجيات واإلجراءات العامة الراميـة إىل النـهوض             
قييمهــا وفقــا الــشامل واملــستدام بالــشعوب األصــلية وتنــسيقها وتعزيزهــا ودعمهــا ورصــدها وت 

  .  من دستور الواليات املتحدة املكسيكية٢للمادة 
مــن  واليــة مــن مجهوريــة املكــسيك ٢٤وتعمــل جلنــة النــهوض بالــشعوب األصــلية يف    - ٤٩

أعمــال  يتــوىل النــهوض بالــشعوب األصــلية ومركــزأنــشطة تنــسيق  تقــوم ب مراكــز١١٠ خــالل
ــق  البحــث  ــواإلعــالم والتوثي ــشعوب األصــلية يف  بةاملتعلق ــا  ٢٨  املكــسيك، وال  مركــزا إقليمي

  . مأوى لتعليم أبناء الشعوب األصلية١ ٠٨٥ و
  


