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  التمييز ضد املرأةالقضاء على اللجنة املعنية ب
  الدورة الثانية واخلمسون

    ٢٠١٢يوليه /متوز ٢٧-٩
الــردود علــى قائمــة القــضايا واألســئلة املطروحــة فيمــا يتعلــق بــالنظر يف التقريــر اجلــامع       

  للتقريرين الدوريني السابع والثامن
  

  *املكسيك    
  
  

 
  

 .يتصدر هذه الوثيقة دون حترير رمس  *  
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، علـى  القانون العام لتمكني املرأة من التمتع حبياة خالية من العنف        يشري التقرير إىل سْن       -  ١  
ُيرجـى تقـدمي معلومـات بـشأن اإلجـراءات املتخـذة واآلليـات القائمـة         . يد االحتادي عالص

اليت تكفل وجود قوانني مماثلة بشأن حصول املرأة على احلق يف احلياة اخلالية من العنف               
م ملعتمدة على صعيد الواليات، تكـون متفقـة متامـا مـع التـشريع االحتـادي ومـع أحكـا                   وا

ويرجــى أيــضا تــوفري معلومــات مفــصلة بــشأن التحــديات القائمــة لتنــسيق         . االتفاقيــة
، واليات وصُعد البلدياتد اليعلى الصعيدين االحتادي وصعواجلنائية التشريعات املدنية 
  .مع أحكام االتفاقية

فيمــا يتعلــق مبــسألة  )١(٢٠١١يونيــه /حزيــران ١٠اإلصــالح الدســتوري املــؤرخ وسَّــع   - ١
 بــشكل  وعــزز آليــات إنفاذهــا، قائمــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية،حقــوق اإلنــسان

 الـــواردة يف كافــة،  حقــوق اإلنــسان  قـــد أدجمــت  املكــسيك  تكــون   ،وهبــذا اإلصــالح  . كــبري 
ملكسيك طرفا فيها، مبا يف ذلك اتفاقيـة القـضاء       معاهدات حقوق اإلنسان الدولية واليت تكون ا      

 ذلـك  كـرس و. “Belém do Pará” اعلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ومعاهدة بليم دو بـار 
أولويــة لــذلك الــشخص يف مجيــع  يعطــتأن ه جيــب وجبــ ومبمتثيــل الــذاتاإلصــالح أيــضا مبــدأ 

  . تفسري أي حكم قانويناألوقات عند
وهــي : )٢( مــواد الدســتور املتعلقــة بــإجراء تــوفري احلمايــة وفــضال عــن ذلــك، أصــلحت  - ٢

 .الوسيلة اليت يلتمس فيها من الدولة إعادة أي حـق يتـضرر بـسبب إجـراء مـن جانـب الـسلطة                     
ــعالتمــاس اوميكــن اآلن  ــة ضــد أي ب لتمت انتــهاكات مزعومــة لــيس فقــط للحقــوق الــيت    احلماي

ويف . ليـة الـيت صـدَّقت عليهـا املكـسيك       تلك الـيت تـشملها املعاهـدات الدو       و بلها القانون   كفلي
جلميـع األشـخاص الـذين انُتهكـت حقـوقهم           احلماية   إصدار حكم بتوفري  بعض احلاالت، جيوز    

  .مللتمسيهامماثلة، وليس فقط جراء أعمال 
، اللجنــة الوطنيــة ملنــع العنــف ضــد املــرأة والقــضاء عليــه، أجــرت ٢٠١٠وخــالل عــام   - ٣

 الـيت تـضطلع هبـا دولـة     مـات ائية املكسيكية بـشأن تنفيـذ االلتزا      حتليال تشخيصيا للتشريعات اجلن   
واسـُتخدمت النتـائج    . )٣(املكسيك فيما يتعلق باملعاهدات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان للمـرأة         

__________ 
مرسوم بتعديل تسمية الفصل األول من العنوان األول وإصالح خمتلف مـواد الدسـتور الـسياسي للواليـات املتحـدة             )١(  

  ..DOF. 10 June 2011 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011، املكسيكية
 من الدسـتور الـسياسي للواليـات املتحـدة          ١٠٧ و   ١٠٤،  ١٠٣،  ٩٤مرسوم بإصالح، وإضافة وإلغاء أحكام خمتلفة للمواد          )٢(  

  DOF, 6 June 2011 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5193266&fecha= 06/06/2011.. املكسيكية،
لعمــل استعراضــا تفــصيليا للتــشريع املكــسيكي اجلنــائي واإلجرائــي، مبــا يف ذلــك حتلــيال للقــانون    مشــل هــذا ا  )٣(  

يف جمــال حقــوق ) اتفاقيــات، وإعالنــات، وتوصــيات، وقــرارات( صــكا دوليــا ٤٥املقــارن، يغطــي أكثــر مــن 
  .اإلنسان، وبالتحديد ما يتعلق بالعنف ضد املرأة
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، للواليـــات )٤( مقترحـــا إلصـــالح القـــانون اجلنـــائي وقـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة٣٣إلعـــداد 
  .)٥(ولالحتاد

 الوطين للمرأة، من خالل برناجمـه ملراعـاة املنظـور اجلنـساين، برنـامج               وقد وضع املعهد    - ٤
ــف          ــع خمتل ــات، وم ــات الوالي ــة وحكوم ــة االحتادي ــرع احلكوم ــع أف ــتراك م ــم، باالش ــل دائ عم

  .الوكاالت التابعة لإلدارة العامة االحتادية، ومع املكتب احلكومي للمرأة
طين للمرأة من خالل برناجمـه لتعزيـز   م املعهد الو ا، ق ٢٠١١ديسمرب  / األول كانونويف    - ٥

ــرأة والرجــل    ــني امل ــصاف ب ــساواة واإلن ــديات سياســات امل ــدعم ، يف البل ــشاء ب  مــن ١ ٢٣١إن
مكاتـب البلــديات للمــرأة، وهــي تقــوم بتعزيــز حقـوق اإلنــسان للمــرأة، علــى صــعيد البلــديات   

  .يعيوتساعد يف التوعية باالحتياجات والتحديات امللحة يف جمال التنسيق التشر
ومــن التحــديات الرئيــسية الــسعي مــن أجــل تنــسيق التــشريعات املدنيــة واجلنائيــة علــى   - ٦

ت، وال سـيما فيمـا يتعلـق بـالعنف ضـد            مستوى البلديا  الواليات و  ومستوى االحتادي   املستوى
 حتِد آخر جيب التصدي له، عنـد تطبيـق      مثةو. املرأة، واالجتار يف البشر، واملساواة وعدم التمييز      

يف حتويــل األطــر املعياريــة إىل تــدابري عمليــة مــن خــالل إعــداد  ويتمثــل ار القــانوين احلــايل اإلطــ
 املؤســسي الــشامل جلميــع    علــى الــصعيد واعتمــاد سياســات عامــة ترمــي إىل حتقيــق التنفيــذ     

جلنــساين يف إنتــاج املعلومــات،   ومثــة حاجــة إىل مراعــاة التركيــز ا   . القطاعــات بــشكل فعــال  
وجيــب كــذلك اختــاذ خطــوات أخــرى لتعــديل أو إلغــاء  . إقامــة العــدلســيما فيمــا يتعلــق ب وال

 يف املسائل املدنيـة واجلنائيـة واألسـرية مـن أجـل القـضاء علـى بعـض املمارسـات           لوائحقوانني و 
  .القانونية أو العرفية من قبيل االختطاف والقتل ألسباب تتعلق بالشرف

__________ 
ل قتـل اإلنـاث، والتمييـز، والغـش األسـري، وعـدم تـوفري نفقـات                 تتضمن املقترحات جـرائم جديـدة مـن قبيـ           )٤(  

وهي أيضا ُتعـدل بعـض اجلـرائم، مبـا يف ذلـك االغتـصاب، واالجتـار بالبـشر، وُتلغـي                   . املعيشة وجرائم أخرى  
جرائم أخرى من قبيل الزنا، والقوادة، واغتـصاب القاصـرات، كمـا تـستبعد أيـضا ختفـيض عقوبـات جلـرائم                    

ــة  قتــل اســتنادا إىل ع ــاة الزوجي ومــن حيــث اإلجــراءات، تقتــرح  . واطــف عنيفــة، أو عــدم اإلخــالص يف احلي
تعديالت للمبادئ التوجيهية اليت تـنظم العفـو، والتعويـضات عـن األضـرار؛ وقواعـد التفـسري لتقـدير حقـوق                      

أو الضحايا، واإلصدار غري الرمسي لتدابري احلماية للضحايا مـن أجـل احليلولـة دون وقـوع مزيـد مـن الـضرر                       
وبالنـسبة للواليـات    . الذي ال ميكن جربه، وضمان التعويضات الكاملة عن األضـرار مبنظـور جنـساين              الضرر

ــسان        ــة إلدمــاج حقــوق اإلن ــادئ توجيهي ــة للخــصوم، ُتقتــرح مب الــيت قامــت فعــال بإعمــال املرافعــات اجلنائي
  .للضحايا

 ٢٠١١مــارس /آذار ٣ جملــس النــواب، يف نتيجــة هلــذه الدراســة، قــدمت اللجنــة اخلاصــة املعنيــة باألســرة يف    )٥(  
وفـضال عـن ذلـك، أعـدت     . مبادرة إلصالح القانون اجلنائي االحتادي وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة االحتـادي           

اللجنة الوطنية ملنع العنف ضد املرأة والقضاء عليه، مقترحا إلجراء تنسيق برملاين، وستقدم اقترحات املناظرة               
ادرات التـشريعية الـيت يطلقهـا حكـام الواليـات، وجمـالس شـيوخ الواليـات، وآليـات                   لتقييمها، ودجمها يف املب   

  .النهوض باملرأة، ورئيس احلكومة، واجلمعية التشريعية للعاصمة االحتادية
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ءاتـه يف مراعـاة املنظـور اجلنـساين امتثـاال      وفقا للتقرير، ركَّـز املعهـد الـوطين للمـرأة إجرا           -  ٢  
للقانون العام للمساواة بني للمرأة والرجل والقانون العام املعين حبصول املرأة على حياة 

ما يتعلق بآليات التنسيق املنشأة مبوجـب        ُيرجى توضيح دور املعهد يف    . خالية من العنف  
ا عـدم التخفيـف مـن جهـود        وُيرجى أيضا توضيح الطريقة الـيت يـضمن هبـ         . هذه القوانني 

مراعاة املنظور اجلنساين املبذولة يف صياغة السياسات والربامج على الـصعيد االحتـادي،             
  .عندما يتعلق األمر بصعيد الواليات وصعيد البلديات

ُيعد املعهد الوطين للمرأة الكيان الرئيـسي يف احلكومـة االحتاديـة فيمـا يتعلـق بالـسياسة                    - ٧
 وتـــشجيع األنـــشطة، والتـــدابري، ،ليـــاتاآلويقـــوم املعهـــد بإنـــشاء . ساواةالوطنيـــة لتحقيـــق املـــ

املنظور اجلنـساين، كمـا يقـوم بتعزيـز الـصالت بـني              مراعاةالرامية إىل   والسياسات واملبادرات،   
 ،لحكومـة ل  الثالثـة  ستوياتاملـ  خمتلف القطاعـات، وأصـحاب املـصلحة، و        فيما بني املؤسسات،  

ميكننا أن نـربز     و. إلدارة الذاتية، واجملتمع املدين   املتمتعة با القيادات  والفروع الثالثة للنقابات، و   
ه، امليزانيـة املخصـصة للمـرأة، واملـساواة بـني اجلنـسني             من بني النتائج اليت أسـفرت عنـها أعمالـ         

، الذي حيظـر إجـراء ختفيـضات يف بـرامج          )٦(وإصالح امليزانية االحتادية، وقانون املسؤولية املالية     
  .اليت قبلها جيعلها أقل من السنة شكل ب املوجهة للمساواةامليزانية

القانون العام لـتمكني املـرأة   و املساواة بني املرأة والرجل، بشأن القانون العام  أنشأوقد    - ٨
 للمـساواة بـني املـرأة والرجـل         ا وطنيـ  ا، علـى التـوايل، نظامـ      من التمتع حبيـاة خاليـة مـن العنـف           

، وآليـات للتنـسيق     يـه ، والقضاء عل  عليه عاقبة، وامل جلتهاملرأة، ومعا  ملنع العنف ضد     ا وطني اونظام
مع خمتلف اجلهـات املعنيـة والقطاعـات علـى الـصعيد الـوطين، مبـا يف ذلـك املكاتـب احلكوميـة                       

 بـني احلكومـة     بالتنـسيق  تكليفـا    وُينـشئ كـل مـن هـذين القـانونني         . للمرأة، اليت متثل حكوماهتـا    
يـتعني عليهـا أن ُتـسهم يف         والبلـديات، والـيت       العاصـمة االحتاديـة    منطقةاالحتادية، والواليات، و  

 ٣٢لــ   هنـاك قـانون عـام   ، أصـبح  ٢٠١١ديسمرب / األولكانونويف . )٧(اوالياهت حبسب  اإلنفاذ
ت هـذه الكيانـات     ونفذ،  على احلق يف احلياة اخلالية من العنف       حبصول املرأة    يامعنا  كيانا احتادي 

 منــها ٢٦ يفمنــها أنظمتــها؛ وكــان كيانــا  ٢٨اجملــال؛ وقــد نــشر  يف الواليــات يف هــذا ةظمــأُن

__________ 
  .٢٠١١ديسمرب / األولكانون ٦: اعُتمد بأغلبية األصوات يف جملس النواب  )٦(  
 ٥٠  و ٤٩  و ٣٥العـام للمـساواة بـني املـرأة والرجـل واملـواد              من القـانون     ١٦ و   ١٥ و   ١٤ و   ٨ و   ٧املواد    )٧(  

  .حلصول املرأة على احلق يف احلياة اخلالية من العنفمن القانون العام 
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يف كـان   و)٩( منها نظام للمـساواة؛ ١٢كان يف كما ؛ )٨(تشريعات تتعلق باملساواة بني اجلنسني    
  .)١٠( منها برنامج أو خطة للمساواة١٩
 تنـسيق أنـشطته  ب، ه، وفقا لصالحياته جملس إدارتعن طريق للمرأة هد الوطين  املع ويقوم  - ٩

ــرأة والرجــل     ــوطين للمــساواة بــني امل ــدابري يتخــذ ، و)١١(مــع النظــام ال ــة  لت ــالُنظم الوطني ربطــه ب
 دورات ســنوية ٣عقــد  املــشترك بــني املؤســسات؛ ويالتعــاونشجع يــاحملليــة األخــرى، كمــا  أو

سدي املـشورة   يـ قـدم الـدعم و    يعادية للمنظومة، من أجل الترويج لالستراتيجيات وتنفيـذها؛ و        
تنــسيق براجمهــا املتعلقــة  مــن أجــل يانــات األعــضاء يف اإلدارة العامــة االحتاديــة  للوكــاالت والك

ــك،  . باملــساواة ــذقــوم برصــد ت يوفــضال عــن ذل ــساواة بــني   نفي ــة املخصــصة للمــرأة وامل  امليزاني
، التابعة للكيانات والوكـاالت واآلليـات       )١٢(تفاعل مع الوحدات ومكاتب االتصال    ياجلنسني و 

مـا برحـت املؤسـسات الوطنيـة        و.  اجلنـسي يف اإلدارة العامـة االحتاديـة        املنشأة ملكافحة التحرش  
لرصـد والتنـسيق، مـع رؤسـاء       اجلـسات عامـة لتبـادل اآلراء، و       ،  ٢٠٠١منـذ عـام     للمرأة تعقـد    

مـع  وحيـتفظ بـصالت     ،  منطقـة العاصـمة االحتاديـة      هيئـة    ع من املكاتب احلكومية للمرأة ومـ      ٣١
  .ديات للمرأة من البلديات اليت هبا مكاتب بل١ ٢٣١
النظام الوطين ملنع العنف ضـد       يف   )١٣(املعهد الوطين للمرأة بوصفه أمانة تنفيذية     عمل  يو  - ١٠

 بـني الوكـاالت مـع    املـشترك عـزز التنـسيق   ي فهو، املرأة، ومعاجلته، واملعاقبة عليه، والقضاء عليه    
متثـال لقـرارات    يرصـد اال  عقـد دورات عاديـة واسـتثنائية كمـا          ي، و للحكومـة  ستويات الثالثـة  امل

__________ 
  )٨(  Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, DF, Durango, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San 

Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán and Zacatecas.  
  )٩(  Baja California Sur, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Puebla, San Luis 

Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz and Zacatecas.  
  )١٠(  Chiapas, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, 

Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 

Zacatecas..  
 وزارة، ومكتب املـدعي العـام االحتـادي، واملكتـب االستـشاري القـانوين، ومكتـب الـرئيس،                   ١٨يضم ممثلي     )١١(  

واملكاتــب االجتماعيــة واالستــشارية التابعــة للمعهــد الــوطين للمــرأة، واملــدعوين الــدائمني مــن قبيــل احملكمــة   
 يف جملـس الـشيوخ، واملعهـد االنتخـايب االحتـادي،      االحتادية العليا للعدالة وجلان اإلنصاف والقضايا اجلنـسانية      

واجمللس الوطين ملنع التمييز، واملكاب احلكومية للمرأة، ومكاتب البلـديات للمـرأة، واللجنـة الوطنيـة حلقـوق                  
  .اإلنسان ومنظمات اجتماعية خمتلفة

  . وحدة جنسانية لديها خطط عمل٢٤٢هناك   )١٢(  
ل املرأة على احلق يف احلياة اخلالية من العنف، املنشور يف اجلريدة االحتاديـة               من القانون العام حلصو    ٤٨املادة    )١٣(  

  .٢٠١١يناير / الثاينكانون ٢٨ واملعدل يف ٢٠٠٧فرباير /شباط ١الرمسية يف 
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ــه مانظــال ــدما .  واللجــان التابعــة ل  بــشان عنــف إشــارات التحــذيرطــالق تلقــى طلبــات إليوعن
ر اخطـ  وإماظـ نقوم بإبالغ الطلب للتلبية املتطلبات القانونية، كما ي    قوم بالتحقق من    جنساين، ي 

نـع  النظـام الـوطين مل     بـدعم مـن أعـضائه لـوائح لتـشغيل            ،وقـد أعـد   .  بالقرارات مقدمي الطلبات 
العنـف ضـد      والربنامج املتكامل ملنع   ،العنف ضد املرأة، ومعاجلته، واملعاقبة عليه، والقضاء عليه       

  وبروتوكـول الرعايـة النموذجيـة السـتخدامه يف    املرأة، ومعاجلته، واملعاقبة عليه، والقضاء عليه،   
دار  تنـسيق التـشريعات، وإصـ   تـرويج يعمل على   و.  اإلناث من ضحايا العنف وأطفاهلن     مالجئ

شارك يف التحقيقـات الـيت تـضطلع        الرعاية اليت توفر للـضحايا، كمـا يـ        ارية بشأن   يمعلومات مع 
  .هبا اإلدارة العامة االحتادية، واملكاتب احلكومية للمرأة، واملكاتب البلدية للمرأة

قـوم املعهـد الـوطين      ي،  )١٤(وفضال عن ذلك، فمن خالل برنامج مراعاة املنظور اجلنـساين         -   ١١
بتوفري التمويل والتدريب للمكاتب احلكومية للمرأة عن طريق مشاريع إلدماج املنظـور            للمرأة  

ــسياسات  ــساين يف ال ــة املؤســسية، كمــا ي  اجلن ــة والثقاف ــصميم    العام قــوم باملــساعدة يف جمــال الت
 املـساواة   يف جمـال   ات برنـامج تعزيـز سياسـات البلـدي        يقدموفضال عن ذلك،    . والتنفيذ والرصد 
 للمـرأة، الـدعم ملـشاريع بنـاء القـدرة      هـد الـوطين  رعاه املعي الذيملرأة والرجل،   واإلنصاف بني ا  

نــساين، ويف اجلنظــور  جمــاالت التــدريب وسياســات التخطــيط ذات امل حلكومــات البلــديات يف
 ثقافـة مؤسـسية قائمـة    صـوب ، وبرامج التشغيل، واملبـادئ التوجيهيـة     لوائحجماالت اخلطط، وال  

ورة إىل مكاتـب   سدي املـش   للمـرأة تـدريبا مـستمرا كمـا يـ          هـد الـوطين   قدم املع يو. على املساواة 
املـساواة،  ب املقترنـة عد مواد الدعم من قبيل سلسلة منـشورات التنميـة احملليـة    البلديات للمرأة وي  

  .)١٥(“التنمية احمللية مبشاركة املرأة”قوم بنشر معلومات من خالل بوابة وي
  

مال النظام الوطين ملنع العنف ضـد املـرأة ومعاجلتـه    ُيرجى شرح الترابط بني واليات وأع    -  ٣  
واملعاقبة عليه والقـضاء عليـه وواليـات وأعمـال اللجنـة الوطنيـة ملنـع العنـف ضـد املـرأة                

  .والقضاء عليه
النظـام  إىل أن   . )١٦(القانون العام لتمكني املرأة من التمتـع حبيـاة خاليـة مـن العنـف                يشري    - ١٢

 هيئة مجاعية تتمثل واليتـها      وه  ومعاجلته واملعاقبة عليه والقضاء عليه     الوطين ملنع العنف ضد املرأة    
دوات، والـسياسات، واخلـدمات، واإلجـراءات املـشتركة بـني الوكـاالت             يف تقاسم اجلهود، واأل   

ومعاجلتــه  والبلــديات، منطقــة العاصــمة االحتاديــةملنــع العنــف ضــد املــرأة يف االحتــاد والواليــات و 
__________ 

ــام    )١٤(   ــاة املنظــور        ٢٠٠٨وضــع يف ع ــز مراع ــاره صــندوقا لتعزي ــرأة باعتب ــة للم ــب احلكومي ــع املكات ــسيق م  بالتن
  .، خيضع لقواعد تشغيل٢٠١٠ا من واعتبار. اجلنساين

  ../http://generodesarrollolocal.inmujeres.gob.mx: ميكن االطالع عليه يف  )١٥(  
  [...].يتوىل االحتاد، والكيانات االحتادية، والبلديات التنسيق من أجل تكامل النظام وأداء عمله : ٣٥املادة   )١٦(  
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ة حتقيق مقاصد ذلك القانون وتلك الواردة يف املعاهدات الدولية ي، بغء عليهواملعاقبة عليه والقضا 
 بـدأ عملـه يف   ذيم الـ انظـ ل ااوهـذ . اليت صدَّقت عليها املكسيك واملتعلقة حبقـوق اإلنـسان للمـرأة         

 تـرأس النظـام   ، ويشمل ذلـك وزارة الداخليـة، الـيت          )١٧(عضوا ٤٧ يضم،  ٢٠٠٧أبريل  /نيسان ٣
عمـل  ي ذينية ملنع العنف ضد املرأة والقضاء عليه، واملعهد الوطين للمرأة ال          عن طريق اللجنة الوط   
  .بوصفه أمانة تنفيذية

لجنـة الوطنيـة ملنـع العنـف ضـد املـرأة والقـضاء        فيما يتعلق هبذه النقطة، فقد أُنشئت ال و  - ١٣
 المركــزي تــابع لــوزارة    إداريجهــاز مبرســوم رئاســي ك ٢٠٠٩يونيــه /حزيــران ١عليــه يف 
 تلـك الـوزارة فيمـا       الئحـة ية، بغرض ممارسة الصالحيات املمنوحة هلا بواسطة القـانون و         الداخل

وبعبــارة . يتعلــق مبنــع العنــف ضــد املــرأة ومعاجلتــه، واملعاقبــة عليــه والقــضاء عليــه يف املكــسيك 
ها تتــوىل الرئاســة وتقــوم مبهــام حمــددة  وجبــ الــوطين، ومبام للنظــمكملــةأخــرى، فــإن هلــا واليــة 

  .)١٨(ئت مبوجبهملرسوم الذي أنشمستمدة من ا
م ا كل من النظـ    ما برح وكما هو مالحظ يف التقرير اجلامع للتقريرين السابع والثامن،            - ١٤

ــه      ــة ملنــع العنــف ضــد املــرأة والقــضاء علي ــة الوطني ــالــوطين واللجن سهمان يف صــياغة وإعــداد ي
 ملنع العنف ضـد املـرأة       وتشجيع اإلجراءات والربامج والسياسات احملددة ذات املنظور اجلنساين       

إنـشاء جلـان ملنـع العنـف ضـد املـرأة       : ومعاجلته واملعاقبة عليه والقضاء عليـه يف بلـدنا، مـن قبيـل            
 املتعلقـة   إشـارات التحـذير  طـالق ومعاجلته، واملعاقبة عليه والقضاء عليه، واللجنة االستشارية إل    

ختـصاصات، لدراسـة وحتليـل      املتعـدد اال  و املـشترك بـني الوكـاالت      بالعنف اجلنـساين، والفريـق    
وفضال عن ذلـك، فقـد أُنـشئت        . هاطالق إ احتمال املتعلقة بالعنف اجلنساين، و    إشارات التحذير 

 أعمــال إضــافية إلعــداد هنــاكقاعــدة بيانــات وطنيــة بــشأن قــضايا العنــف ضــد املــرأة، وكانــت 
__________ 

وزارة الداخلية، املعهد الوطين للمرأة، وزارة التنميـة االجتماعيـة،          ) أ: (األعضاء الذين هلم حق التصويت هم       )١٧(  
وزارة األمن العام، املدعي العام للجمهورية، وزارة التعليم العام، وزارة الصحة، اجمللس الوطين ملنـع التمييـز،                 

ارات للمـرأة،   ثـالث وز  : اآلليـات احلكوميـة للنـهوض بـاملرأة       ) ب(املنظومة الوطنية للتنمية املتكاملة لألسـرة،       
.  مـن معاهـد الواليـات للمـرأة وجملـس واليـة واحـد للمـرأة                ٢٨لواليات تشياباس، وغريـرو، وميتـشواكان؛       
وزارة الشؤون اخلارجيـة، وزارة العمـل والـضمان        :  مدعوين ٦: واألعضاء الذين ليس هلم حق التصويت هم      

حتـادي، واملعهـد الـوطين لإلحـصاءات     االجتماعي، واللجنة الوطنية للنهوض بالشعوب األصـلية، والقـضاء اال      
  .واجلغرافية، ومؤخرا، وزارة املالية واالئتمان العام

حيدد املرسوم الـُمنشئ للجنة الوطنية ملنع العنف ضد املرأة والقـضاء عليـه املـسؤوليات التـشغيلية للنظـام، مـن                     )١٨(  
رة؛ وإعـداد الربنـامج والتنـسيق مـع         إعالن حتذير بشأن العنف اجلنساين، وإخطار حكومة الوالية املنـاظ         : قبيل

السلطات األخـرى يف النظـام الـوطين؛ والقيـام عـن طريـق األمانـة التنفيذيـة بتنـسيق ورصـد األعمـال املتعلقـة                          
بتعزيز حقوق اإلنسان للمرأة والدفاع عنها، والـيت تـضطلع هبـا الكيانـات والوكـاالت التابعـة لـإلدارة العامـة           

يع األدوات واألنشطة الرامية إىل حتسني النظام والربنـامج، واإلشـراف عليهـا             االحتادية؛ وإنشاء واستخدام مج   
  .وصيانتها، بالتنسيق مع األمانة التنفيذية؛ وتقدمي املساعدة إىل وزارة الداخلية يف اإلشراف على النظام
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 وُعقـدت جولـة     عاجلتـه، واملعاقبـة عليـه والقـضاء عليـه،         مبرنامج شامل ملنع العنف ضـد املـرأة و        
ــة    ــصائية الوطنيـ ــة االستقـ ــة للدراسـ ــثالثـ ــرية  لـ ــات األسـ ، (ENDIREH 2011)ديناميات العالقـ

  . تدريب يتعلق باملنظور اجلنساين والتنسيق التشريعيروج كما
  

وفقــا للتقريــر، أُنــشئ مكتــب املــدعي العــام املخــتص جبــرائم العنــف ضــد املــرأة واالجتــار    -  ٤  
وُيرجـى  . ية جلوء ضحايا العنـف مـن النـساء إىل القـضاء           باألشخاص لضمان تيسري إمكان   

  .توضيح والية هذا املكتب واختصاصه
نظرا ألن املكسيك مجهوريـة نيابيـة، تتـألف مـن واليـات حـرة وذات سـيادة يوحـدها                      - ١٥

ــسلطات أو املــسؤوليات بــني        ــع ال ــضع إطــارا لتوزي ــسياسي ي ــإن الدســتور ال ــاق احتــادي، ف ميث
ويف هذا الصدد، هناك جماالت من احلكومـة تنـدرج          .حتاد واالحتاد ذاته  الواليات اليت تشكل اال   

علـى الـصعيد    مـا يترتـب عليـه أثـر         أن  أي  ضمن اختصاص الوالية وأخـرى ذات مرتبـة احتاديـة           
  . على قرارات الواليةسمولوطين يا

ة دعي اخلــاص جلــرائم العنــف ضــد املــرأمكتــب املــ، أُنــشئ وعلــى الــصعيد االحتــادي،   - ١٦
دعي العـام االحتـادي، وُنـشر        املـ  الذي أصـدره   A/024/08 القرار وجبار يف األشخاص مب   االجتو

ــة يف يف اجلريــد ــة الرمسي ــاينكــانون ٣١ة االحتادي ــاير / الث  إجــراءوتــشمل صــالحياته . ٢٠٠٨ين
ــ ــع االجتــار يف األشــخاص     قاضــا واملاتالتحقيق ــانون من ــشأن اجلــرائم املنــصوص عليهــا يف ق ة ب

عنـف  وأعمـال ال ) ٢٠٠٧نـوفمرب  / الثـاين تـشرين  ٢٧يـدة االحتاديـة الرمسيـة،     اجلر(واملعاقبة عليـه    
  .ة االحتاديضد املرأة اليت تندرج ضمن الوالية

كتــــب املــــدعي اخلــــاص إىل  ملة االحتاديــــواليــــةستند التــــويف مجيــــع هــــذه احلــــاالت   - ١٧
ــادة ــاء( ٥٠ املـ ــاد   ) طـ ــضاء يف االحتـ ــنظم للقـ ــانون املـ ــن القـ ــانون اجلنـــ  )١٩(مـ ــام القـ ائي  وأحكـ

  .)٢٠(االحتادي
  

__________ 
  )١٩( http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/172.pdf.  
  )٢٠( http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9.pdf.  
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يشري التقرير إىل أن حتقيقا غري قـضائي للمحكمـة االحتاديـة العليـا للعدالـة خلـص إىل أن           -  ٥  
. ٢٠٠٦انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان ارتكبـت يف سـان سـلفادور أتينكـو، يف عـام                 

ُيرجــى توضــيح ســبب ذكــر التقريــر أنــه مت تــصنيف األفعــال املرتكبــة يف ســان ســلفادور  
وُيرجـى تقـدمي معلومـات مـستكملة عـن أي تطـورات يف       . أهنا جرائم عاديـة   على  أتينكو  

  .القضية، مبا يف ذلك عن مقاضاة اجلناة ومعاقبتهم، وعن التعويضات للضحايا
كــــسكوكو ي يف ت٢٠٠٦ مــــايو/أيــــار ٤ و ٣ألحــــداث الــــيت وقعــــت يف ل اســــتجابة  - ١٨

ــديســلفادور أت وســان ــة ل ئنكــو، ُب  البــت يفلتحقيــق يف الواقعــة، و عــدد مــن اإلجــراءات احمللي
يك، مشلـت  سوكما ذُكر يف التقرير اجلامع للتقريرين السابع والثامن، للمكـ         . العقوبات املناظرة 

ــا    ــا أولي ــام االحتــادي؛   (FEVIM/03/05-2006)هــذه اإلجــراءات حتقيق ــدأه مكتــب املــدعي الع  ب
العليـا  االحتاديـة  كمـة  حملا أجرتـه    ا أجـراه مكتـب املـدعي العـام لدولـة املكـسيك؛ وحتقيقـ              اوحتقيق
ــة ــة؛ وال   للعدال ــسان الوطني ــة حقــوق اإلن ــة إىل جلن ــشكوى املقدم ــضة؛ وال ــعري ــة إىل ة املقدم  جلن

  .قوق اإلنسانحلالبلدان األمريكية 
 ٤ و ٣ فــضال عــن الفقــرة األوىل،  مــن الدســتور الــوطين، ) بــاء (١٠٣عمــال باملــادة و  - ١٩
زءين األول والثالــث مــن القــانون املنــشئ للجنــة   واجلــ منــه،اجلــزءين الثــاين والــسابعمــن ، ٦ و

ــة حقــوق اإلنــسان  عمــدت مــن نظامهــا الــداخلي،  ٨٩حقــوق اإلنــسان الوطنيــة، واملــادة    جلن
 للتحقيـق   Q/2006/2109/2 فـتح القـضية رقـم        ، إىل يف تناوهلا هلذا املوضوع    ،مببادرة منها الوطنية  

ــة حلقـــوق اإلنـــسان النا   حـــداث الـــيت وقعـــت يف بلـــدييت ة عـــن األمجـــيف االنتـــهاكات املزعومـ
  .٢٠٠٦مايو /أيار ٤ و ٣، يف والية مكسيكونكو، بيكسكوكو وسان سلفادور أتيت

 إىل مـسرح    تـابعني هلـا    وأرسلت جلنة حقوق اإلنـسان الوطنيـة مفتـشني وخـرباء طبـيني              - ٢٠
الـذي نقـل إليـه العديـد        (والتأهيـل االجتمـاعي     لالحتجـاز    “سـانتياغيتو ” األحداث وإىل مركز  

، بغـرض تقيـيم احلالـة، مبـا يف ذلـك قابليـة مـا يـسمى         ) يف األحـداث   الـذين شـاركوا   ن األفراد   م
  .بربوتوكول استنانبول للتطبيق

 أصدرت جلنة حقوق اإلنسان الوطنيـة التوصـية      ٢٠٠٦أكتوبر  / األول تشرين ١٦ويف    - ٢١
جلنـة   توخلـص . السلطات االحتاديـة  خمتلف   و والية مكسيكو ، املوجهة إىل حاكم     ٣٨/٢٠٠٦

حقوق اإلنسان الوطنية إىل أنه استنادا إىل خمتلف البيانات الصادرة عن نساء شـاركن يف تلـك                 
سـيما   جلنسية من جانب ضباط الـشرطة، وال      على سلوك النتهاك احلرية ا    ئل  األحداث، مثة دال  

  . لالحتجازيتوغإىل مركز سانتياونقلهن أثناء اعتقال النساء 
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ــسلطات يف  ومشلــت التوصــية عــددا مــن     - ٢٢ ــة مكــسيكو النقــاط املوجهــة إىل ال  وإىل والي
 عن األعمـال املـشار     بصفة خاصة   مسؤولة والية مكسيكو اعُتربت سلطات   و. سلطتني أخريني 

  .العريضةإليها يف 
 ُيــشكل جــرائم مــن قبيــل االعتــداء اجلنــسي      قــد ذلــك الــسلوك  مبــا أنوالواقــع أنــه    - ٢٣

 كــي يقــرر طريقــة واليــة مكــسيكودعي العــام ل مكتــب املــلفــت إليــه انتبــاهواالغتــصاب، فقــد 
  .كل حالة حمددةالشروع يف تناول 

 بـذلت وقـوق اإلنـسان،     حلتوصـية اللجنـة الوطنيـة        والية مكـسيكو  حكومة   وقد قُبلت   - ٢٤
قـوق اإلنـسان    واعتربت اللجنة الوطنيـة حل    . توصياتا من أجل االمتثال لكل ال     ه جهود قصارى

 أهنـا أقـرت بـأن       أي ٣٨/٢٠٦ التوصـية    ه قد جـرت مراعـاة      أن ٢٠٠٧يف تقريرها السنوي لعام     
  . تلك التوصيةالتباع قد اختذت خطوات كافية والية مكسيكوحكومة 

، وبطلـب مـن      الـيت كانـت ال تـزال سـارية          من الدستور الـوطين    ٩٧استنادا إىل املادة    و  - ٢٥
عدالـة يف تناوهلـا هلـذا       احملكمـة االحتاديـة العليـا لل      نـارو دافيـد كونغـورا بيمنتـل، قـررت           ي غ زيرالو

ممارســـة صـــالحياهتا يف التحقيـــق فيمـــا يتعلـــق باألحـــداث الـــيت وقعـــت يف بلـــدييت   ،املوضـــوع
ــار ٤ و ٣نكــو يف يكــسكوكو وســان ســلفاور أت يت ــايو /أي  عــن القــضية  متخــض، ممــا ٢٠٠٦م
٢١(٣/٢٠٠٦(.  
تبـة   حقـوق اإلنـسان مر      على تأضفوجدير باملالحظة أنه قبل إجراء اإلصالحات اليت          - ٢٦

 من الدستور، كـان لـدى       ٩٧، عمال باملادة    ٢٠١١يونيه  /حزيران ١٠دستورية، واملنشورة يف    
بالفعل صالحية التحقيق يف أي عمـل مـن األعمـال الـيت تـشكل               احملكمة االحتادية العليا للعدالة     

تقديريـة   ال الـصالحية، تلـك  تـشكل  ملو. “مـن ضـمانات األفـراد    ةانتهاكا جسيما ألي ضمان   ”
 تـدبريا إداريـا، اُتخـذ حبكـم الوظيفـة           بـل شـكلت   ابعها، تدبريا قـضائيا هبـذا املعـين،         من حيث ط  

 بارتكــابللتحقيــق يف األعمــال ذات األمهيــة واملــصلحة العامــة، والــيت تنطــوي علــى مؤشــرات 
  .دافرانتهاكات خطرية لضمانات األ

بـصورة  ختـصة، و   إىل اهليئـات امل    قريـر قُـدِّم يف حينـه      ّمنت نتـائج هـذا التحقيـق يف ت        ُضو  - ٢٧
 الفـرع التنفيـذي علـى املـستوى احمللـي أو املـستوى االحتـادي وإىل مكاتـب املـّدعني                     رئيسية إىل 
  . على النحو الواجب بشأهناةقاضاواملبغية لفت االنتباه إليها العامني، 

، ُمنحـــت صـــالحيات ٢٠١١يونيـــه /حزيـــرانإجـــراء اإلصـــالح الدســـتوري يف مـــع و  - ٢٨
لــصالحية الــسابقة ل بالنــسبةوكمــا كــان احلــال . وطنيــة حلقــوق اإلنــساناللجنــة الالتحقيــق إىل 

__________ 
  )٢١(  http://201.159.134.50/Federal/PJ/SCJN/Sentencias/2009/21092009%281%29.pdf.  
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 احلاليـة مـن الدسـتور، تـستطيع اآلن اللجنـة الوطنيـة              ١٠٥للمحكمة العليا، فإنه مبوجب املـادة       
مــىت ”قــوق اإلنــسان أن تفــتح حتقيقــا يف وقــائع تــشكِّل انتــهاكات خطــرية حلقــوق اإلنــسان  حل

 طلب من السلطات التنفيذيـة االحتاديـة، سـواء          بناء على  أو القيام بذلك ناسب  امل منأن  ارتأت  
منطقـة العاصـمة   رئيس احلكومـة يف   من   حاكم الوالية، أو     من االحتادي، أو    من جملسي الربملان  

  .“ التشريعية أو االحتاديةمن الكيانات، أو االحتادية
متامـا  تـساوي   قـوق اإلنـسان والـيت       حلالصالحية اجلديـدة للجنـة الوطنيـة        هذه  تقتضي  و  - ٢٩

 يف  ةدنيـ اخلدمـة امل   مـوظفي    للمحكمة االحتادية العليا للعدالة تعـاون     الصالحية املمنوحة من قبل     
مـن   املقيـدة علومـات   امل إتاحـة  ويشمل هذا الواجب     ، تلك الوكالة املستقلة   الذي جتريه التحقيق  

  .هاطابعحيث 
 كـان الغـرض مـن التحقيـق         نكـو، ي سان سـلفادور أت    أحداثويف احلالة احملددة املتعلقة ب      - ٣٠

هو دراسة األعمال اليت قامت هبا خمتلف الـسلطات         احملكمة االحتادية العليا للعدالة     الذي أجرته   
  .دافر ما إذا كانت قد ارتكبت انتهاكات خطرية لضمانات األتقررل

بكامــل هيئتــها احملكمــة االحتاديــة العليــا للعدالــة  ، قــررت ٢٠٠٧فربايــر /شــباط ٦ويف   - ٣١
 انتـهاكات خطـرية   قـد حـدثت   جلنة حتقيق تتألف من قضاة احتاديني لتقـرر مـا إذا كانـت      إنشاء

حتقيقهـا  احملكمة االحتاديـة العليـا للعدالـة        وحصرت  . نكويلضمانات األفراد يف سان سلفادور أت     
األسباب اليت أّدت إىل حدوث االنتهاكات؛ األطراف املـسؤولة؛ األسـباب           : يف اجلوانب التالية  

وبـــدأت اللجنـــة عملـــها يف . واليـــة مكـــسيكوت عـــن األحـــداث الـــيت وقعـــت يف الـــيت أســـفر
  .٢٠٠٧فرباير /شباط ٢٣
ــُنظم املنــصوص عليهــا يف أحكــام       - ٣٢ وقامــت جلنــة التحقيــق بأنــشطتها وفقــا للقواعــد وال

ــة  الــصادر عــن ١٦/٢٠٠٧) االتفــاق العــام( ــا للعدال ــة العلي ــة . احملكمــة االحتادي وأجــرت اللجن
ــا، ويف  ــارس /آذار ١٣حتقيق ــا األوّ ٢٠٠٨م ــدمت تقريره ــيت وقعــت يف    ق يل عــن األحــداث ال

اليــو بيدينيو غيــوبعــد ذلــك، أعــد القاضــي خوســيه دي هيــسوس  . ٢٠٠٦مــايو /أيــار ٤ و ٣
  .٢٠٠٩فرباير /شباط ٢ يف املتاحة للجمهورنسخته يف تقريرا ُنشر 

لـستها العامـة النتـائج      يف ج احملكمة االحتادية العليا للعدالة أصـدرت       ويف ختام جلسات      - ٣٣
  :اليت خلصت إليها بشأن هذه القضية، واليت مشلت ما يلي

ة من التحقيق، واستنادا إىل األحكام الـيت ُتـنظم اسـتخدام القـوة              مدوفقا للبيانات املست    •  
 اتبالفعل انتـهاكات خطـرية لـضمان      قد ارتكبت   العامة يف املكسيك، خلصت إىل أنه       

كـسكوكو وسـان   ي يف ت٢٠٠٦مـايو  /أيـار  ٤ و  ٣ت يف   األفراد يف األحداث الـيت وقعـ      
  .والية مكسيكونكو، بيسلفادور أت
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ــى     •   ــل علـ ــاك أي دليـ ــن هنـ ــود مل يكـ ــشاركة يف تلـــك   وجـ ــرحية باملـ ــر صـ ــة أو أوامـ نيـ
 ٢٠٠٦مـايو   /أيـار  ٣االنتهاكات من جانب السلطات واملسؤولني الـذين اجتمعـوا يف           

ن جانـب الـذين شـاركوا يف االجتمـاع          وأذنوا باستخدام القـوة يف هـذه احلالـة، وال مـ           
  .لوضع استراتيجية العمليات

ــستمدة     •   ــات امل ــا للبيان ــنوطبق ــة وحمــددة يف      م ــشاركة فردي ــد م ــق، ميكــن حتدي  التحقي
  .دافراالنتهاكات اخلطرية لضمانات األ

 مـسؤولني   نبتوسيع نطاق التحقيقـات لتحديـد مـن يكونـو         القيام  لهيئات املعنية   ل كنمي  •  
  .تهاكاتعن تلك االن

ستخدام القـوة العامـة وسُتـستخدم هـذه كبـارامترات ومعـايري         الُحددت معايري قانونية      •  
وقد اعُتمدت املعـايري    . لتحديد ما إذا كانت هناك انتهاكات خطرية لضمانات األفراد        

مبا يضمن أن يكون استخدام القوة العامة لـه سـند مـشروع وأُسـس مـشروعة، حبيـث                   
واملعــايري النموذجيــة الــيت تــضمن محايتــه مــن االعتـــداءات       د قيــو تتــوافر للمجتمــع ال  

  .والتجاوزات غري املقبولة حتت أي ظرف
وحدد قرار احملكمة معايري ومبادئ توجيهيـة اعتمـدها كـل فـرع مـن أفـرع احلكومـة،                     - ٣٤
  .أجهزهتا أو مؤسساهتا املعنية، وفقا لصالحيات كل منها ومسؤولياهتا أو
يف ذلـك الوقـت     احملكمـة االحتاديـة العليـا للعدالـة         ر رئـيس    وعلى وجه اخلـصوص، أشـا       - ٣٥

نكـو جيـب   ي أن القرار بشأن األحداث الـيت وقعـت يف أت      تيا إىل يأورتيز ماياغو  .أ القاضي غيريمو 
ــام االجتمــاعي  اظــروف حتــسني ؤدي إىل يــأن  ــة مبــا ينــسجم مــع ألمــن والوئ ذات حكــم  والي

ــا يف التحقيقــات  وأكــد أن مــشاركة.  لــسيادة القــانونعختــضودســتوري  بــشأن  احملكمــة العلي
رفــع أل  بالنــسبة واجبــاتكــسكوكو كانــينكــو وتيســلفادور أت األحــداث الــيت وقعــت يف ســان

  .تصل مباشرة حبماية الدولة الدستوريةويحمكمة يف املكسيك، 
، أعلــن مكتــب املــدعي  ٢٠٠٩يوليــه /متــوز ١٥ويف . عائمواصــلة التحقيقــات يف الوقــ   - ٣٦

ن طريــق مكتــب املــدعي اخلــاص جلــرائم العنــف ضــد املــرأة واالجتــار يف        العــام االحتــادي عــ  
 مــن القــانون األساســي للقــضاء ٥٠األشــخاص أنــه غــري خمــتص مبتابعــة التحقيــق، وفقــا للمــادة 
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 مجيـع األدلـة الناجتـة عـن التحقيـق األويل            واليـة مكـسيكو    إىل املدعي العام ل    لم وس )٢٢(االحتادي
PGR/FEVIM/03/05-2006٢٣( اجلرائم بوصفها جرائم عاديةجتري معاملةذا ، ونتيجة هل(.  

 حبكـم  ،واليـة مكـسيكو   مكتـب املـدعي العـام ل    بـدأ لتحقيقـات االحتاديـة،      ا غراروعلى    - ٣٧
. نكـو ي حتقيقا أوليا يف اجلـرائم املـدعاة الـيت ارُتكبـت أثنـاء األحـداث الـيت وقعـت يف أت                    ،الوظيفة

زال التحقيقات جارية ومن املقـرر اختـاذ عـدد          وطبقا للمعلومات املقدمة من ذلك املكتب، ال ت       
  .من اخلطوات يف املستقبل القريب

ــران ٣٠يف . املــستجدات األخــرية   - ٣٨ ــه /حزي ــإطالق   ٢٠١٠يوني ــا ب  أمــرت احملكمــة العلي
ــشعبية ” عــضوا مــن  ١٢ســراح  ــدفاع عــن األرض  املوحــدةاجلبهــة ال ــدها  “ لل ــيهم قائ ، مبــن ف

.  غري قانونية وغري كافية يف اهتامهم جبرميـة االختطـاف          ل فايل، بسبب استخدام أدلة    يإغناسيو د 
الـسجن   للمحكمـة دعـاوى االسـتئناف وألغـوا بـذلك أحكـام               األوىل لـدائرة وبذلك أيَّد قضاة ا   

  . سنة١١٢ إىل ٣١ بني تاليت صدرت حبق احملتجني، واليت تراوح
 يف  الكامـل  كـسيك ملاالندماج  نتيجة  . حلقوق اإلنسان مشاركة جلنة البلدان األمريكية       - ٣٩

 ة مقدمـ  عريـضة  أيـضا  لبلدان األمريكية، تدرس جلنة البلدان األمريكية     لحقوق اإلنسان   منظومة  
هلن أثنـاء األحـداث الـيت وقعـت         حدثت   امرأة بشأن انتهاكات مدعاة حلقوق اإلنسان        ١١من  

إطـار   يف   يزال التحقيـق جاريـا اآلن     وال  . ٢٠٠٦مايو  /أيار ٤ و   ٣نكو يف   ييف سان سلفادور أت   
يف إىل اللجنـة  ، وسـُتبلَّغ املـستجدات املتعلقـة بـذلك      منظومة حقوق اإلنسان للبلـدان األمريكيـة      

  .الوقت املناسب
  

__________ 
  )٢٢(  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/172.pdf.  
احلماية  قانون نائي أو هي تلك احملددة يف القانون اجل     ” ة العادي للوالية“اجلرائم العادية واجلرائم اليت ختضع لــ         )٢٣(  

ــة، مـــع اخـــتالف العقوبـــات املفروضـــة علـــى ارتكـــاب أو عـــدم ارتكـــاب    أعمـــال  االجتماعيـــة لكـــل واليـ
ــة ــرائم( خمتلفـ ــذي      ). جـ ــسلوك الـ ــات والـ ــان يف الواليـ ــالس الربملـ ــن جانـــب جمـ ــدونات مـ ــذه املـ ــصدر هـ وتـ
ــصفه ــة   إال تـــــ ــل واليـــــ ــي كـــــ ــل أراضـــــ ــنص و. داخـــــ ــسيكو   يـــــ ــة مكـــــ ــائي لواليـــــ ــانون اجلنـــــ  القـــــ

)http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/leyes/Ley09.html(   ؛ ”تطبيـق القـانون اجلنـائي     “ ١،حتت عنوان
يف حالـة اجلرميـة املنـصوص    “، علـى أنـه    ٤، املـادة    ”القوانني اخلاصة والتنازع الظاهري للقواعـد     “الفصل الرابع   

  .” عند االقتضاءعليها يف قانون حملي خاص يطبق ذلك القانون، وتطبق أحكام هذه املدونة
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ُيرجى تقدمي معلومات عن كيفية تأثري استمرار مناخ اإلفالت من العقاب وانعدام األمن   -  ٦  
يـضا تقـدمي معلومـات      ويف هذا السياق، ُيرجى أ    . يف الدولة الطرف يف متتع املرأة حبقوقها      

عـن حقـوق اإلنـسان      فيهن املـدافعات    عن التدابري املتخذة حلماية النساء من العنف، مبن         
  .اتوالصحفي

ــة ضــحايا اجلرميــة أُنــشئ       - ٤٠ اســتجابة لطلبــات اجلمهــور ومــن أجــل املــساعدة علــى محاي
 /أيلـول  ٦مكتب خاص لضحايا اجلرائم مبوجب مرسوم ُنـشر يف اجلريـدة الرمسيـة االحتاديـة يف                 

وهـي تـشمل    . وتـدار هـذه الوكالـة وتعمـل بواسـطة جملـس إدارة ومـدع عـام                . ٢٠١١سبتمرب  
املعهـد الـوطين    يعد  و. ممثلني عن اجملتمع املدين، برزوا بسبب جهودهم لتعزيز األمن والعدالة          ٤

  . من جملس األدارةاللمرأة جزء
قـــصائية الوطنيـــة بـــشأن ونـــود أيـــضا أن نـــشري إىل العـــدد الثالـــث مـــن الدراســـة االست  - ٤١

(ENDIREH 2011)ديناميات العالقات األسـرية  
، الـيت أجراهـا املعهـد الـوطين لإلحـصاءات      )٢٤(

واجلغرافيا بـدعم تقـين مـن املعهـد الـوطين للمـرأة بغـرض تـوفري مؤشـرات لبلـدنا لتقيـيم التقـدم                         
  .احلاصل يف القضاء على العنف ضد املرأة وحتديد تدابري التنفيذ املمكنة

وفضال عن ذلك، فلتحسني وصـول ضـحايا العنـف مـن اإلنـاث إىل العدالـة، وحتـسني                     - ٤٢
 حياهتن، تشجع اللجنة الوطنية ملنع العنف ضد املرأة والقضاء عليه إنـشاء مراكـز للعدالـة          ةنوعي
ــ معنيــة شكل منوذجــا لرعايــة املــرأة، هــي تــو.  ذات األولويــةهااملرأة، باعتبارهــا أحــد مــشاريعب

ــهج مــ   ــشئت بن ــدرجيي   وأُن ــدد التخصــصات، وت ــني الوكــاالت ومتع ــام  . شترك ب ويف خــالل ع
 من األمـوال االحتاديـة      )٢٥()ا دوالر ١ ٠٧٦ ٨١٢( مليون بيسو    ١٥، حوِّل ما جمموعه     ٢٠٠١

  .)٢٦(من أجل إنشاء هذه املراكز
  تكــون، قــررت حمكمــة العــدل العليــا االحتاديــة باإلمجــاع، أن ٢٠١١يوليــه /متــوزويف   - ٤٣

  .تصدرها حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ملزمة للقضاء االحتادياألحكام اليت 
__________ 

  .٢٠١٢مايو /أيار يف ٢٠١١ستتاح نتائج الدراسة االستقصائية لدينياميات العالقات األسرية لعام   )٢٤(  
ــ  )٢٥(    كــانون ٢ بيــسو لكــل دوالر يف ١٣,٩٣وفقــا لــسعر الــصرف وهــو   الواليــات املتحــدة دوالراتاألرقــام ب

  .Banxico حبسب مصرف املكسيك ٢٠١٢يناير /الثاين
؛ أغواســكاليينتسالتقــارير حبــدوث تقــدم يف التفــاوض لعقــد اتفاقــات تعــاون مــع حكومــات واليــات     تفيــد   )٢٦(  

وال جيوز استخدام األموال االحتادية املخصصة لتـشييد املركـز   . وبويبال وسينالوا ؛  ودورانغو؛ ووالية مكسيكو  
وتـصان خـصوصية    . مـوال وجيب تقدمي تقارير دورية بشأن استخدام تلك األ        إال يف املشروع املأذون به فقط     

وجتـدر املالحظـة بـأن مركـز العدالـة      . لتـسجيــل بيانـــات املـستخدم، بـه آليـة أمنيـة           نظــام الضحايا من خالل  
 امـرأة يف اليـوم،      ٤٠ حالـة، مبتوسـط      ٨٠٠قد تنـاول فعـال أكثـر مـن          توكستال غوتيرييز، تشياباس،    للمرأة يف   

  ).٢٠١١نوفمرب / الثاينتشرين ٢٦(بعد مرور شهر واحد فحسب على افتتاحه 
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ما يتعلـق باألحكـام الـصادرة عـن حمكمـة البلـدان األمريكيـة، يف القـضية املعروفـة                     ويف  - ٤٤
، امتثلت دولة املكـسيك، يف مجلـة أمـور، لألحكـام املتعلقـة      )٢٧(“Campo Algodonero”باسم 

Valentina Rosendo Cantúويف قـضية  . )٢٨(باملـسؤولية بالتعويض والنشر واالعتـراف  
، فإنـه  )٢٩(

باإلضافة إىل االعتراف باملسؤولية الدولية عن االمتناع عن أفعال معينـة، أو اجلـرب عـن الـضرر،                  
ديــسمرب / األولكــانون ١٥ طريــق وزيــر الداخليــة يف قــانون عــام مــؤرخ   هأعــرب عنــحــسبما 
كتــب املــدعي العــام االحتــادي واملــدعي اخلــاص ، جيــري التحقيــق يف القــضية بواســطة م٢٠١١

جلــرائم العنــف ضــد املــرأة واالجتــار يف األشــخاص، ممــا يعــين أنــه ميكــن النظــر يف القــضية أمــام   
  .احملاكم العادية وليس أمام احملاكم العسكرية

، ويف سـياق  ٢٠٠١يوليـه  /متـوز  ٧يف إنه  وفيما يتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان، ف        - ٤٥
ــارة مف ــم ةوضــزي ــسامية املتحــدة األم ــة     ال ــة االحتادي ــدة الرمسي ــشرت اجلري ــسان، ن ــوق اإلن  حلق

مـن   استنادا إىل إجـراء منـسَّق        “حقوق اإلنسان املدافعني عن    محاية   ةآلي”السمات األساسية لــ    
ــب ــب       جان ــة، وملكت ــة االحتادي ــإلدارة العام ــة ل ــات التابع ــة، والوكــاالت والكيان  وزارة الداخلي

 وهذا من شأنه االعتراف حبق مجيـع األشـخاص فـرادى ومجاعـات،              .)٣٠(حتادياملدعي العام اال  
ــية وإ  يف  ــة حقـــوق اإلنـــسان واحلريـــات األساسـ ــتعزيـــز محايـ ا علـــى الـــصعيدين الـــوطين  عماهلـ

والت واملبـادئ   والغرض من تنفيذ تلك اآللية هو أن تؤخـذ يف االعتبـار الربوتوكـ             . )٣١(والدويل
ــة مــن أجــل   ــة واألدل ــد التوجيهي ــدافعني عــن حقــوق      احتدي ــة امل ــة حلماي ــة الالزم ــدابري اإلداري لت

املـدافعات عـن حقـوق    اآلن،  حبماية احلكومة االحتادية تتمتع  سوفويف هذا الصدد،  . اإلنسان
وجيــب أن بتنــسيق ذلــك، وزارة الداخليــة ســتقوم  و،يتعرضــن لتهديــداتكــن اإلنــسان، الــاليت 

  . إىل احتياجاهتن احملددة كنساءالعتباريويل اُتكفل تلك احلماية من خالل منظور جنساين 

__________ 
  .http://www.conavim.gob.mx/es/CONAVIM/Campo_algodoneroانظر   )٢٧(  
  )٢٨(  http://www.conavim.gob.mx/es/CONAVIM/07112011.  
  )٢٩(  http://www.presidencia.gob.mx/2011/12/alejandro-poire-romero-secretario-de-gobernacion-durante-el-

acto-de-reconocimiento-de-responsabilidad-del-estado-mexicano-caso-valentina-rosendo-cantu.  
  )٣٠(  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5199805&fecha=07/07/2011.  
، الـذي اعُتمـد مبوجبــه   ١٩٩٩مـارس  /آذار ٨ املـؤرخ  ٥٣/١٤٤عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحــدة        )٣١(  

منظمات اجملتمع، علـى تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان            أن حق ومسؤولية األفراد، واجلماعات، و     إعالن بش “
  .”واحلريات األساسية املعترف هبا عامليا
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يوليـه  /متـوز قوق اإلنـسان تقريـرا خاصـا يف         حلوفضال عن ذلك، قدمت اللجنة الوطنية         - ٤٦
 كـانون  ويغطـي الفتـرة مـن     )٣٢( بشأن حالة املدافعني عن حقـوق اإلنـسان يف املكـسيك           ٢٠١١
 وضـاع اكل وسـوء األ ، بغرض توعيـة الـسلطات باملـش    ٢٠١١مايو  /أيار إىل   ٢٠٠٥يناير  /الثاين

  علــىويف مجلــة أمــور أخــرى، خلــص التقريــر إىل أن . الــيت يعمــل يف ظلــها أولئــك األشــخاص 
ستويات احلكومــة الثالثــة أن توحِّــد جهودهــا مــن أجــل االعتــراف بــصورة فعالــة  مبــالــسلطات 

وتقــدم الوثيقــة أيــضا اقتراحــات حمــددة إىل وزارة  .  حقــوق اإلنــسان ومحايتــهم دافعني عــنباملــ
  .خلية، ووزارة األمن العام، وإىل مكتب املدعي العام االحتادي وإىل حكام الوالياتالدا
، وبـــأمر مـــن  ٢٠٠٦فربايـــر /شـــباط ١٥وفيمـــا يتعلـــق حبمايـــة الـــصحفيني، ففـــي       - ٤٧

 اجلــرائم ضــد الــصحفيني للنظــر يفالعــام للجمهوريــة، أنــشئ مكتــب للمــدعي اخلــاص   املــدعي
(Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, FEADP)

)٣٣( ،
بـشأن  عند االقتـضاء،  املقاضاة، وُخولت له سلطة توجيه وتنسيق التحقيقات واإلشراف عليها، و   

  .هنتهم داخل األراضي الوطنيةمل تهماجلرائم املرتكبة ضد الصحفيني احملليني واألجانب، يف ممارس
ن، وقَّعت كل من وزارة الداخليـة، ووزارة  ورَّض هلا الصحفي ويف ضوء اهلجمات اليت تع      - ٤٨

العالقــات اخلارجيــة، ووزارة األمــن العــام، ومكتــب املــدعي العــام االحتــادي، واملكتــب اإلقليمــي 
نـوفمرب  / الثـاين  تـشرين  ٣املعين باملخدرات واجلرمية اتفاقـا للتنـسيق يف          املتحدة   األممالتابع ملكتب   

تفق مع أُسـس اإلجـراءات      ، ي )٣٤(ت وقائية ومحائية لصاحل الصحفيني    ، بغرض اختاذ إجراءا   ٢٠١٠
 هذا االتفاق تدابري مؤسسية     ضعوي. ٢٠١٢-٢٠٠٨قوق اإلنسان   حل  الوطين ربنامجالالواردة يف   

االتــصاالت، العــاملني يف حمــال  الفنــينيومــشتركة بــني الوكــاالت لــضمان ســالمة الــصحفيني، و 
وفـضال  .  حبريـة الـصحافة  قلـ عخصية للتهديد يف حاالت تت    تتعرض سالمتهم الش   الذينواملواطنني  

 ٢٠١٠ديـسمرب  / األولكـانون  ٣عن ذلك، ففي إطار هذا االتفـاق، أُنـشئت جلنـة استـشارية يف      
إلسداء املـشورة التقنيـة وتقـدمي املـساعدة إىل الـسلطات املختـصة لـدى تطبيقهـا للتـدابري الوقائيـة                      

  . حبريةمواحلمائية من أجل ممارسة الصحفيني لعمله

__________ 
ــدفاع   )٣٢(   ــق يف الــــ ــسيك       : احلــــ ــسان يف املكــــ ــوق اإلنــــ ــن حقــــ ــدافعني عــــ ــشأن املــــ ــاص بــــ ــر اخلــــ التقريــــ

http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Index/20110706.pdf.  
  )٣٣(  http://www.pgr.gob.mx/combate%20a%20la%20delincuencia/delitos%20federales/FPeriodistas/  

FPeriodistas.asp.  
  )٣٤(   http://www.derechoshumanos.gob.mx/es/Derechos_Humanos/ Mecanismo_de_proteccion_a_periodistas.  
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ــا نــ   - ٤٩ ــة    شري إىلورمب ــسنة املالي ــة االحتاديــة لل  مليــون ٣٣,٥، خصــصت ٢٠١٢ أن امليزاني
ــسو ــة     )٣٦()ا دوالر٢ ٤٠٤ ١٥٦ ()٣٥(بي ــصادرة عــن جلن ــة ال ــسويات الودي ــاذ األحكــام والت  إلنف

لتعويض عن األضـرار؛    من أجل ا  قوق اإلنسان   حلأو احملكمة واللجنة الوطنية     /البلدان األمريكية و  
ــ مال٢٩,٥ و ــسونيي ــن    ) ا دوالر٢ ١١٧ ٠٩٣ ()٣٧( بي ــدافعني ع ــصحفيني وامل ــة ال ــات محاي آللي

  .حقوق اإلنسان
  

احلـاالت  نـسبة   واجلنسي، و العائلي  ُيرجى تقدمي معلومات مفصلة عن مدى انتشار العنف           -  ٧  
ويشري التقرير إىل وجود مراكز رعاية ومالجئ       . املبلغ عنها ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم    

وُيرجـى بيـان مـا إذا كـان يـتم رصـد العمليـات               . واجلنـساين العـائلي   الج ضحايا العنف    لع
الـشاملة ملراكـز الرعايـة واملالجـئ هـذه، مثـل االسـتخدام الكـايف للميزانيـة املخصـصة هلـا            

  .املعلومات اليت ختص الضحاياسرّية واحترام 
، أفـضل   )٣٨(٢٠٠٦ألسرية لعام   ُتعد الدراسة االستقصائية الوطنية لدينياميات العالقات ا        - ٥٠

وطبقا هلذه الدراسـة، ففـي      . مصدر للمعلومات بشأن مدى تفشي العنف ضد املرأة يف املكسيك         
  :تلك السنة

 عاما أو أكثـر، لـشكل مـن    ١٥ يف املائة من النساء الاليت يبلُغن من العمر         ٤٣,٢تعرَّض    - ٥١
) الصديقالشريك السابق،   /ابقالشريك، الزوج الس  /الزوج( شركائهن   ييدأأشكال العنف على    

 يف املائـة يف     ٥٤,١ وعلـى صـعيد الواليـة، تفاوتـت النـسب املئويـة بـني                اخالل آخر عالقة بينـهم    
وحبــسب احلالــة الزوجيــة، فــإن مــدى تفــشي   . كــواويال يف املائــة يف ٣٣,٧، و واليــة مكــسيكو

 ٤٦,٤ بـني النـساء      ة بلـغ  ة أو األخـري   قائمـ  العالقة ال  أثناءالعنف بني الزوجني على الصعيد الوطين       
املطلقــات، /فيمــا بــني املنفــصالت يف املائــة ٦١,٥ و ،املقــيمني معــا/يف املائــة فيمــا بــني املتــزوجني

  . يف املائة فيما بني العازبات٢٦ و

__________ 
 Presupuesto de Egresos de laانظــر . لزيــادة الــيت أقرهــا جملــس النــواب  مليــون بيــسو مقابــل ا ٣١منــها   )٣٥(  

Federación 2012, programas presupuestarios en clasificación económica (L001)..  
ينـاير  / الثـاين كـانون  ٢ بيسو لكـل دوالر يف  ١٣,٩٣، بسعر صرف يبلغ  الواليات املتحدةدوالراتاألرقام ب   )٣٦(  

  .Banxicoكسيك  مصرف امل٢٠١٢
 Presupuesto de Egresos de la Federaciónانظر .  مليون بيسو مقابل الزيادة اليت أقرها جملس النواب٢٧منها   )٣٧(  

2012, programas presupuestarios en clasificación económica (P017)..  
  :يتاح املزيد من املعلومات يف املوقع  )٣٨(  

http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/temas_descripcion.php?IDTema=4, and at: http://www.inegi.org.mx/ 

est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/especiales/endireh/endireh2006/default.aspx.  
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 يف املائـة  ٣٧,٥ أعلـن األخـرية،   وأة قائمـ  العالقـة ال أثنـاء وحبـسب نـوع العنـف الزوجـي       - ٥٢
هنــن تعرضــن العتــداء عــاطفي قــد  عامــا أو أكثــر أ١٥ن العمــر مجيــع النــساء الــاليت يــبلغن مــ مــن
ئــة منــهن لنــوع مــن االعتــداء مــن   يف املا٢٣,٤علــى صــحتهن العقليــة والنفــسية، وتعــرَّض   يــؤثر
ساءلة بــشأن املــالــسيطرة علــى دخــوهلن وعلــى تــدفق املــوارد املاليــة لألســرة املعيــشية، وإىل   أجــل

 يف املائــة منــهن أهنــن تعرضــن لــشكل مــن أشــكال ١٩,٢عــاداهتن اإلنفاقيــة، وقالــت مــا نــسبتهن 
  .العنف البدين

 يف املائـــة مـــن النـــساء عـــن تعرضـــهن لعنـــف جنـــسي مـــن جانـــب أزواجهـــن  ٩وأبلـــغ   - ٥٣
يف  ٤,٤: وتفاوتت هذه النسبة بصورة كبرية حبسب احلالة الزوجية       .  عالقاهتن أثناءشركائهن   أو

ــات،   ــة للعازب ــة للمتزوجــات أو ا ٨,٤املائ ــة ٢٢,٨ملقيمــات مــع شــركاء، و   يف املائ  بــني يف املائ
  .املنفصالت أو املطلقات

ــام      - ٥٤ ــرية لعــ ــات األســ ــديناميات العالقــ ــصائية لــ ــة االستقــ  يف ٢٠١١وأُجريــــت الدراســ
مـــايو /أيـــاروســـتتاح نتـــائج تلـــك الدراســـة يف . نـــوفمرب/ الثـــاينتـــشرينوأكتـــوبر /األول تـــشرين
تقريـــر اجلـــامع للتقريـــرين الـــسابع والثـــامن  ومـــن مث ميكـــن تقـــدميها أثنـــاء اســـتعراض ال  ،٢٠١٢

  .للمكسيك
 مــن ١٤ ٠٠٠وتــبني اإلحــصاءات املــستمدة مــن ســلطات العدالــة أن هنــاك حــوايل          - ٥٥

؛ ٢٠٠٦ يف عــــام ١٣ ٨٩٤ ()٣٩(التحقيقــــات األوليــــة كــــل ســــنة تتعلــــق جبرميــــة االغتــــصاب
ــام ١٤ ١٩٩ و ــام ١٤ ٠٧٨؛ ٢٠٠٧ يف عــــــ ــام ١٤ ٨٥٠؛ ٢٠٠٨ يف عــــــ ؛ ٢٠٠٩ يف عــــــ
ــام ١٤ ٩٩٣ و ــصاب القاصــرات    ). ٢٠١٠ يف ع ــة اغت ــسبة جلرمي ــان ، (estupro)وبالن ــاك ك هن

 يف عـام    ٢ ٧٣٠؛  ٢٠٠٦ يف عـام     ٢ ٧٦١( من التحقيقـات األوليـة كـل سـنة           ٢ ٥٠٠حوايل  
). ٢٠١٠ يف عـــام ٢ ٣٦٥؛ و ٢٠٠٩ يف عـــام ٢ ٥٥٥؛ ٢٠٠٨ يف عـــام ٢ ٥٧٧؛ ٢٠٠٧

 حتقيـق كـل     ١٦ ٠٠٠وليـة تبلـغ حـوايل       وبالنسبة للجـرائم اجلنـسية األخـرى، تفـتح حتقيقـات أ           
؛ ٢٠٠٨ يف عـــام ١٦ ٢٠٧؛ ٢٠٠٧ يف عـــام ١٦ ١٧١؛ ٢٠٠٦ يف عـــام ١٤ ٢٥١(ســـنة 
  ).٢٠١٠ يف عام ١٦ ٧٥٥ و ٢٠٠٩ يف عام ١٦ ٤١٠
 من األفـراد  ٤ ٥٠٠وتشري اإلحصاءات املتعلقة بإقامة العدالة إىل أن هناك ما يقرب من        - ٥٦

، شخص ٣ ٥٠٠جرمية االغتصاب، وأن ما يزيد قليال على         بسببميثلون أمام احملكمة كل سنة      
 يف عــام ٤ ٦٤٣: ثــل أمــام احملكمــةم(تــصدر حبقهــم إدانــات بــسبب تلــك اجلرميــة يف كــل ســنة   

__________ 
ين، ولـيس   حسب أكمل اإلحـصاءات املتاحـة مـن نظـام العدالـة تـسجِّل البيانـات حبـسب نـوع اجلرميـة واجلـا                         )٣٩(  

 يف املائة من ضـحايا      ٩٠ومع ذلك، تبني تقارير جزئية من مكاتب املدعني احمللية أن حوايل            . حبسب الضحية 
  .مجيع اجلرائم اجلنسية هن من النساء
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ــام ٤ ٥١١ و؛ ٢٠٠٦ ــام ٤ ٣٦٩  و؛٢٠٠٧ يف عـ ــام ٣ ٤٧٧ و، ٢٠٠٨ يف عـ  ٢٠٠٩ يف عـ
 ٣ ٥٧٧:  كالتـايل  أما الذين أدينوا وصدرت حبقهم أحكام فعـددهم       . ٢٠١٠ يف عام    ٣ ١٥٧ و

ــام  ــام ٣ ٥٦٣  و؛٢٠٠٦يف عـ ــام ٣ ٦٧٥  و؛٢٠٠٧ يف عـ ــام ٣ ٢٤٥  و؛٢٠٠٨ يف عـ  يف عـ
  ).٢٠١٠يف عام  ٣ ١٠٧  و٢٠٠٩

 يف عـام    ٣ ٨٢٧( جرمية العنف العائلي     بسبب شخص يف كل سنة      ٤ ٠٠٠حوايل  حياكم  و  - ٥٧
 ٢٠٠٩ يف عــــــام ٣ ٨٦٦  و؛٢٠٠٨ يف عــــــام ٤ ٨٢٠  و؛٢٠٠٧ يف عــــــام ٤ ٥٣٩  و؛٢٠٠٦

 ١ ٤٩٤  و ؛٢٠٠٦ يف عام    ١ ٣١٨( شخص   ٢٠٠٠وقد أُدين حوايل    ) ٢٠١٠ يف عام    ٣ ٨٠١ و
ــام  ــام ١ ٧٤٠  و؛٢٠٠٧يف عـــ ــام ١ ٧٧٥  و؛٢٠٠٨ يف عـــ ــام ١ ٨٩٤  و٢٠٠٩ يف عـــ  يف عـــ
٢٠١٠.(  
ــام   - ٥٨ ــاك  ٢٠٠٩ويف ع ــسبب   يف مركــز إصــالحي )٤٠( رجــال حمتجــزين ٧٤٣، كــان هن ب

ــائلي؛ و   ــة العنـــف العـ ــة االغتـــصاب؛ و  بـــسبب جر٨ ٤٩٠جرميـ ــرائم ٤ ٤٥٧ميـ  بـــسبب جـ
  . بسبب جرائم جنسية أخرى٤ ٣٦٨ و “الغتصابل ةعادلم”
 لـضحايا العنـف العـائلي والعنـف اجلنـساين وأطفـاهلم،             املالجئوتفتتح مراكز الرعاية و     - ٥٩

ــديات، أو بواســطة منظمــات اجملتمــع       ــات أو حكومــات البل ــدار بواســطة حكومــات الوالي وت
ــدين ــزز املكــ . امل ــك املراكــز و وتع ــن رصــدها الســتخدام    املالجــئسيك إدارة تل ــزز م ــا تع  كم
وتقوم وزارة الصحة، واملعهد الوطين للتنميـة االجتماعيـة، بتـوفري األمـوال واإلشـراف           . امليزانية

ج واليــات املعنيــة بــاملرأة وإىل برنــامعليهــا مــن خــالل براجمهــا للــدعم الــيت تقــدم إىل مكاتــب ال 
ترك، وإىل برنامج املعهد الوطين للمرأة أيضا من أجـل دعـم مكاتـب            االستثمار االجتماعي املش  
  .املرأة يف الكيانات االحتادية

 ومراكز الرعاية، مبا يتفق مع احلقوق واألحكام الـيت قررهتـا            املالجئوحتترم خصوصية     - ٦٠
املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان للمـرأة وصـّدقت عليهـا املكـسيك، فـضال عـن تلـك                   

  .لواردة يف التشريعات احملليةا
  

__________ 
مرحلـــــة صـــــدور احلكـــــم، مرحلـــــة االســـــتئناف، مرحلـــــة : يف واحـــــدة مـــــن هـــــذه املراحـــــل القانونيـــــة  )٤٠(  

 INEGI-Encuesta Nacional de Gobierno 2010. Poder Ejecutivo: صـــــدراملـ . تأكيـــــدها  أو األحكـــام  تنفيـذ 

Estatal Gobierno, seguridad pública y reinserción social. More information at: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/censosgobierno/eng2010/default.aspx  
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ُيرجى . وفقا للمعلومات الواردة، يقع قتل اإلناث املستشري يف مجيع أحناء الدولة الطرف  -  ٨  
 ةإشار تطلقأفهل . تقدمي معلومات عن التدابري واإلجراءات املتخذة ملكافحة قتل اإلناث

عن اإلجراءات املتخذة ُيرجى تقدمي معلومات مستكملة واجلنساين؟  بشأن العنف التحذير
  .لتعريف جرمية قتل اإلناث يف القانون اجلنائي

ويـشكل قتـل   . تعد جرمية قتل اإلناث واحدة من أخطـر املـشاكل الـيت تواجـه املكـسيك              - ٦١
سماح ، والـ  ة الواليـ  يفيتسم باإلفالت مـن العقـاب        الذي    العنف  أشكال اإلناث شكال حمددا من   

تلـك احللقـة مـن خـالل        ل املكسيك اآلن العمـل علـى حتطـيم          حتاوو.  االجتماعي هبا على الصعيد  
انظـر الـردود علـى    ( واملعاقبة عليه والقضاء عليه   جلتهخمتلف إجراءات منع العنف ضد املرأة، ومعا      

  ).٩ و ٦ و ٦األسئلة 
ــدابري واإلجــراءات املتخــذة لتعزيــز املؤســسات املــسؤولة عــن منــع العنــف       - ٦٢ ومــن بــني الت

 التحقيقات اليت جتريهـا     تلكواملعاقبة عليه والقضاء عليه وكذلك قتل اإلناث،         معاجلتهاجلنساين و 
 املتحـدة  األمـم  التـابع ملفوضـية   واللجنة اخلاصة املنشأة بواسطة جملـس النـواب، ومكتـب مكـسيك     

للمـرأة واللجنـة الوطنيـة ملنـع العنـف ضـد املـرأة والقـضاء                 املتحـدة    األمـم حلقوق اإلنسان، وهيئـة     
، للنظـر يف اإلجـراءات الـيت تتخـذها          و، وكليـة مكـسيك    وة الوطنية املستقلة ملكسيك   عليه، واجلامع 

وقد أسـفرت هـذه التحقيقـات       . السلطات املختصة فيما يتعلق بقتل اإلناث، ورصدها عن كثب        
 اجلمهوريــة يف كيانــات ١٠العنــف املتــصل بقتــل اإلنــاث يف ”عــن عــدد مــن التقــارير، مبــا فيهــا  

ــا”، “املكـــسيكية ــرائم املكـــسيكية ”، “ثقتـــل اإلنـ قتـــل اإلنـــاث يف ”، “حتليـــل لتـــصنيف اجلـ
تـشخيص القـوانني اجلنائيـة      و   )٤١(٢٠٠٩-١٩٨٥التقديرات، االجتاهات، والـتغريات     : املكسيك
  .ت اللجنة أيضا منتديات ومؤمترات ومحالت وموائد مستديرة خمتلفةعور. “ةواإلجرائي

وأسـهمت منظمـات    : ناث جرمية  جعل قتل اإل   هبدف، بدأت مناقشات    ٢٠٠٦ويف عام     - ٦٣
 جملـس   أقـر ،  ٢٠١١ديـسمرب   / األول كـانون  ١٣ويف  . اجملتمع املدين بصورة كبرية يف هـذا العمـل        

القـانون العـام لـتمكني املـرأة مـن          و ،النواب مشروع مرسوم إصـالح قـانون العقوبـات االحتـادي          
اديـة، والقـانون األساسـي      ، والقانون األساسـي لـإلدارة العامـة االحت        التمتع حبياة خالية من العنف    

  .ملكتب املدعي العام، بغرض جعل قتل اإلناث جرمية
 مبادرات فضال عن تعديالت كثرية للتعريفـات املتعلقـة جبـرائم مـن              تسعومشلت الوثيقة     - ٦٤

ــصيب      ــائلي، والتخـ ــصاب، والعنـــف العـ ــسي، واالغتـ ــداء اجلنـ ــسي، واالعتـ ــرش اجلنـ ــل التحـ قبيـ
__________ 

 من سجل وفيـات اإلنـاث، وتلخـص اجلهـود املبذولـة للقـضاء علـى عـدم شـفافية جـرائم             توفر الوثيقة بيانات    )٤١(  
وتــوفر الدراســة أيــضا أدلــة . القتــل، وعلــى فهــم الظــاهرة بــشكل أكمــل مــن أجــل وضــع أدوات ملكافحتــها  

  .للواليات، من أجل وضع عقوبات معيارية، وتقترح اختاذ إجراءات مباشرة العتقال اجملرمني ومعاقبتهم
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 إقـراره وينتظـر مـشروع القـانون اآلن        . ث، والتعقـيم املـستح    االصطناعي، واخلصوبة االصـطناعية   
من ِقَبل جملس الشيوخ، ونشره يف اجلريدة الرمسية االحتادية، واملتوقع أن يتم ذلك خـالل الـدورة                 

  .)٤٢(٢٠١٢مارس /آذارالتشريعية الثانية اليت تبدأ يف 
، أقــرت ٢٠١١ديــسمرب / األولكــانونففــي . وحتقــق تقــدم أيــضا علــى الــصعيد احمللــي    - ٦٥
س مـؤخرا هـذه     اشيابتـ وأقـرت واليـة     . )٤٣(واليات كمـا نـشرت تعريفـا جلرميـة قتـل اإلنـاث             ١٠

، كـواويال هـا كاليفورنيـا، و    اوتنـاقش واليـات ب    .  ال يـزال قيـد االنتظـار       هااملبادرة، وإن كان نشر   
  .ليسكو وسينالوا، مبادرات مماثلة جلعل قتل اإلناث جرميةخايدالغو، وإو

 قتـل   لـيعىن مبـسألة   يدالغو مدعيا خاصـا     إ، عيَّنت والية    ٢٠١١أكتوبر  / األول نتشريويف    - ٦٦
االحتاديــة بروتوكــوال  العاصــمة ويف ذلــك الــشهر نفــسه، نــشر املــدعي العــام ملنطقــة       . اإلنــاث
 وأعلــن املــتغريات الــيت جيــب  )٤٤( اخلــرباء يف جرميــة قتــل اإلنــاث ات وحتقيقــة الوزاريــاتللتحقيقــ

 واليـة غرييـرو بروتوكـول    يوجد يفو.  يف قضايا قتل اإلناث  )٤٥(ق األويل تضمينها يف نظام التحقي   
واليـة   يف يوجـد يتناول حاالت العنف اجلسيم، حيث تكون حياة الضحية معرضة للخطر، كما            

  . بروتوكول للتحقيق يف القتل من منظور قتل اإلناثمكسيكو
ضـد املـرأة والقـضاء عليـه،     ، بدأت اللجنة الوطنية ملنع العنـف    ٢٠١١يونيه  /حزيرانويف    - ٦٧

  ).٦انظر الرد على السؤال (يف إنشاء مراكز العدالة للمرأة بغرض خفض حوادث قتل اإلناث 
ه، لوائحـ  و ،القـانون العـام املعـين حبـصول املـرأة علـى حيـاة خاليـة مـن العنـف                    ومنذ نشر   - ٦٨
 الـوطين ملنـع     نظـام  ال  الطلـبني املقـدمني إىل     سـتبعاد الالعنف اجلنـساين، نظـرا      يصدر حتذير بشأن     مل

  .العنف ضد املرأة ومعاجلته واملعاقبة عليه والقضاء عليه
  

__________ 
  )٤٢(  H. Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria, year XV, no. 3408-III, 8 December 2011. 

http://gaceta.diputados.gob.mx.  
كوليما، منطقة العاصمة االحتادية، دوارنغو، غرييرو، غواناخواتو، والية مكسيكو، موريلـوس، سـان لـويس                 )٤٣(  

مثــل ( سـنة يف بعـض الواليـات    ٧٠قوبـات إىل الـسحن ملـدة    وتـصل الع . بوتوسـي، تاماوليبـابس وفرياكـروس   
  .ويعد وجود أي نوع من العالقة عامال مشددا) منطقة العاصمة االحتادية

، اصدر مكتب املـدعي العـام يف منطقـة العاصـمة االحتاديـة أول حكـم يتعلـق جبرميـة                   نوفمرب/ الثاين تشرينويف    )٤٤(  
  .قتل اإلناث

ــشور   )٤٥(   ــشرين ١٤ؤرخ ، املـــC/002/2011املنـ ــاينتـ ــوفمرب / الثـ  /http://www.ordenjuridico.gob.mx: ٢٠١١نـ

Documentos/ Estatal/Distrito%20Federal/wo66182.pdf.  
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 نقطـة، الـذي يهـدف       ٤٠ُيرجى تقدمي معلومات مفصلة عن تقييم عمل الربنامج ذي الـ             -  ٩  
إىل تنفيذ توصيات اللجنة بـشأن حـاالت العنـف ضـد النـساء يف سـيوداد خـواريز، الـيت                     

وُيرجــى أيــضا تقــدمي . ة احلكومــة يف جمــال حقــوق اإلنــساناللجنــة املعنيــة بــسياسقدمتــها 
معلومــات عــن تنفيــذ بروتوكــول ألبــا، الــذي يهــدف إىل حتــسني االســتجابة علــى مجيــع     
املــستويات احلكوميــة للبحــث عــن النــساء والفتيــات الــاليت اخــتفني يف ســيوداد خــواريز 

  .وجودهنمكان وحتديد 
  

عمل من أجل منع العنـف ضـد املـرأة والقـضاء عليـه       اختُتم برنامج احلكومة االحتادية لل      - ٦٩
 يف “الربنـــامج ذي األربعـــني نقطـــة”واوا، واملعـــروف أيـــضا باســـم ، وشـــيخـــواريزيف مدينـــة 

وُيربز التقرير اخلتامي اإلجـراءات املتخـذة مـن جانـب خمتلـف املكاتـب              . ٢٠١٠أغسطس  /آب
، وميكـن   )٤٦(ركة يف الربنامج  االحتادية ومكاتب الواليات ومكاتب البلديات، والوكاالت املشا      

، )٤٧()املطبَّـق حاليـا   (أن نالحظ، على سبيل املثال، التحليل واالقتراح املتعلقني بقـانون التعـاون             
ــة       ــة، وأســاليب التحقيــق لــدمج التحقيقــات األولي ــة الدولي والتعــاون مــن أجــل املــساعدة التقني

خاص، ومحـالت التوعيـة،      خـاص لـضحايا االجتـار باألشـ        لجـأ املنظور اجلنساين؛ وإنشاء م    ذات
 عمـل،  دورات تدريبيـة، حلقـات  (ف ضـد املـرأة   نـوع اجلـنس والعنـ   قـضايا  لزيادة الوعي بشأن   

  ).حلقات دراسية، منشورات وما إىل ذلك
 العنف العـائلي   بـ  ةتعلقـ املتخصـصة   املنفـسية   التقنيـة و  الساعدة  املـ قُدم أيضا   ما برحت ت  و  - ٧٠

 تتنــاول للقــضاة واملــدعني املعيــنني يف احملــاكم، وُنظمــت دورات. ٢٠٠٤واجلنــساين منــذ عــام 
، شـيواوا  ويواصـل مركـز رعايـة الـضحايا يف           ،حـاالت اإلدمـان   املتعلقة مبعاجلـة    املواضيع التقنية   

 هعـزز تتقدمي التوجيه وإسداء املشورة القانونية، والدعم النفساين والطيب واملساعدة، وهو جهد       
.  يف جرائم العنف ضد املرأة واالجتار يف األشـخاص          اخلدمات اليت يقدمها املدعي اخلاص     حاليا

وأُجريت أيضا زيارات للتحقق من املعايري املطبقة يف حاالت العنف العـائلي، واُتخـذت تـدابري                
حلمايــة املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان؛ وبــدأ العمــل مــن أجــل إنــشاء مراكــز العدالــة للمــرأة؛   

ُنشرت يف عـام    (ية بشأن النساء املفقودات     ووضعت مبادئ توجيهية إلنشاء قاعدة بيانات وطن      
 يف مجلــة ؛ واُتخــذتالجــئلرعايــة للما؛ ويــستمر العمــل مــن أجــل إعــداد منــوذج  )٤٨()٢٠٠٩

__________ 
، معهــد اهلجــرة وزارات العالقــات اخلارجيــة، األمــن العــام، التنميــة االجتماعيــة، التعلــيم، الــصحة، الداخليــة    )٤٦(  

شـيواوا،  الوطين، املعهد الوطين للجغرافيا واإلحصاءات، املعهـد الـوطين للمـرأة، مكتـب املـدعي العـام لواليـة           
  .معهد شيواوا للمرأة، وما إىل ذلك

  . يف اجلريدة الرمسية االحتادية٢٠١١أبريل /نيسان ٨ُنشر قانون التعاون الدويل ألغراض التنمية يف   )٤٧(  
: ٢٠٠٩أبريــــــل /نيــــــسان ١٦ الــــــصادر عــــــن وزارة األمــــــن العــــــام، واملنــــــشور يف  2009-02 االتفــــــاق  )٤٨(  

http://dof.vlex.com.mx/vid/secretario-integrar-casos-violencia-56482650.  
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واليات ملعاجلة العنف ضد املـرأة، ومنعـه؛ وقُـدم متويـل            من ال  خطوات إلنشاء شبكة     إجراءات،
ــن أجــل      ــدين م ــع امل ــات اجملتم ــرميمملنظم ــة،  ت ــاكن العام ــدمت و األم ــية  قُ ــنح دراس ملواصــلة م

  .أنشطة لدعم للمهاجرينالدراسات األساسية، وُبدئت 
وحدثت أيضا تنقيحات للربوتوكول املتعلق باملعاجلة، واالستجابة والتنـسيق فيمـا بـني               - ٧١

ــات       ــساء والفتي ــديات، يف حــاالت الن ــات وســلطات البل ــة وســلطات الوالي ــسلطات االحتادي ال
وكمــا لـوحظ يف التقريــر  . “بروتوكــول ألبـا ”عــروف باسـم  ، واملخـواريز املفقـودات يف مدينــة  

ــضية        ــإن احلكــم يف ق ــامن للمكــسيك، ف ــسابع والث ــرين ال  Campo Algodoneroاجلــامع للتقري
 عـزز أنـشطة الربنـامج وأدى إىل إنـشاء     ٢٠٠٩والصادر عن حمكمة البلـدان األمريكيـة يف عـام      
  .فريق عامل مشترك بني الوكاالت لرصد تنفيذه

 مـدخال إلعـداد مقتـرح جديـد، مـن          “لنقاط األربعني الربنامج  ”اح التقرير النهائي    وأت  - ٧٢
 وهبـذه الطريقـة   . ح إجراءات واستراتيجيات جديـدة    اشأنه أن يوفر متابعة للقضايا املرجأة واقتر      

للجنـة الفرعيـة املعنيـة بالتنـسيق واالتـصال ملنـع             )٤٩(٢٠١١ برنامج العمـل الـسنوي لعـام         يستند
 إىل العمل املشترك ملنسقي كل مـن رابطـة          )٥٠(خواريزأة والقضاء عليه يف مدينة      العنف ضد املر  

  . العملإجراءات من ٢٣شمل  اجملتمع املدين، وياتية، ومنظماملالواضعي اخلطط 
 العمـل تلـك خطـة لتـوفري التـدريب والـوعي       إجراءاتمن بني ميكن أن نشري إىل أنه     و  - ٧٣

وظفي اخلدمـة املدنيـة، وتقـدمي الـدعم ملـشاريع منظمـات             حبقوق اإلنـسان واملنظـور اجلنـساين ملـ        
اجملتمع املدين لتمكني املرأة فيما يتعلق مبنع العنف والقضاء عليه؛ وتعزيز وإنشاء مراكز الرعايـة               

ــوفري  لإلنــاث ضــحايا العنــف؛ و الجــئوامل ــل    ت ــساء يف مركــز إعــادة التأهي ــشاملة للن ــة ال الرعاي
احلكــم يف قــضية كــامبو ألغــودونريو؛ وعقــد منتــديات  ؛ ورصــد خــواريزاالجتمــاعي يف مدينــة 

 التصدير، بغرض حتسني ظروف عمـل       اتصناع جمال   وتنظيم أنشطة تدريب وتوعية أخرى يف     
 مبـا جيعلـها متفقـة مـع اإلطـار الـدويل حلقـوق            شـيواوا النساء؛ وتشجيع حتديث تشريعات والية      

  .اإلنسان
ة أو امـرأة يف تلـك املدينـة، ليتـسىن العثـور             فقدان فتـا  ب يد بروتوكول ألبا كلما أف    نفذوي  - ٧٤

ــا يف أســرع وقــت ممكــن   ــد اســتكمل ال . عليه ــضية كــامبو   ربوتوكــولوق  نتيجــة للحكــم يف ق
 بـالغ األمهيـة     نفيذيات ا التحديث مسار  يشكلو. ألغودونريو وكجزء من برنامج النقاط األربعني     

__________ 
  . جلنة السياسات احلكومية يف جمال حقوق اإلنسان التابعة لوزارة الداخلية٢٠١١يوليه /متوز ١٩أقرته يف   )٤٩(  
، شـيواوا اللجنة الفرعية للتنسيق واالتـصال ملنـع العنـف ضـد املـرأة والقـضاء عليـه يف مدينـة خـواريز،                       عقدت    )٥٠(  

  .٢٠١١ديسمرب /كانون األول وحىت ٢٠٠٣يونيه /حزيرانجلسة، منذ نشأهتا يف  ٣٤
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ــألف مــن  ــع، غــرضالتنــسيق ل:  مراحــل هــي٣يت ــة، البحــث يف احلــاالتو املن  والنتيجــة الطارئ
  .ووقف العملية

 مستويات يف احلكومـة، بالتنـسيق       على ثالثة ويف هذا الصدد، تنفذ خطة عمل البحث          - ٧٥
مع الوسائط االجتماعية، ومنظمات اجملتمع املدين، والوكـاالت العامـة واخلاصـة يف شـىت أحنـاء                 

ووزارة األمـن العـام االحتاديـة     شـيواوا ويتألف الفريق التقين من املدعي العـام لواليـة       . املكسيك
 للمــرأة، وإدارة التواصــل االجتمــاعي يف   شــيواوا ومكتــب املــدعي العــام االحتــادي، ومعهــد     

  .الوالية، ووزارة الداخلية
ســبتمرب /أيلــول يف شــيواوا للمــرأة، بــدأت حكومــة واليــة  شــيواواومــن خــالل معهــد   - ٧٦

ــة   ٢٠١١ ــاث، يف مدين ــع قتــل اإلن ــة ملن ــذ   ، مــن أخــواريز، محل ــدء تنفي ــة اجلمهــور بب جــل توعي
حـاالت  ”: ا هـو   وشـعار  (7830-838-800-01)بروتوكول ألبـا، مـستخدمة خطـا هاتفيـا سـاختا            

 بروتوكول ألبا من أجل املساعدة يف العثور علـى          فلننفذ. تالشى جيب أن ت   خواريزاالختفاء يف   
  .“املفقودات من الفتيات والنساء

 املــرأة يف الكيانــات االحتاديــة واملعهــد الــوطين وميــول احلملــة كــل مــن برنــامج مكاتــب  - ٧٧
وقـد  .  للمرأة ومن ميزانية حكومـة الواليـة       شيواوامعهد  من  ول أيضا   كما مت للتنمية االجتماعية   

 شــاحنات  مــن٧٢  ملــصق؛ وُوضــعت عالمــات مميــزة علــى٣٠ ٠٠٠ كتيِّــب و ٣ ٠٠٠طُبــع 
 حفلـــة ١٢ظمـــت  شـــاحنة لنقـــل عـــامالت صـــناعات التـــصدير؛ ونُ ٥٨املدينـــة؛ وخصـــصت 

ولـضمان التوزيـع الـسليم للمـواد اسـُتخدمت دراسـة            . مسرحية يف نقاط اسـتراتيجية يف املدينـة       
، مـع  Colegio de la Frontera Norte جع جغرافية، أعدهتا كلية الفـرونتريا نـورتى  ا مرتستند إىل

  .)٥١( اليت تقطنها النساء األكثر تعرضا للمخاطر والضعفحياءإعطاء األولوية لأل
 أن اللجنــة الوطنيــة ملنــع العنــف ضــد املــرأة والقــضاء عليــه تــضع تــدابري شري إىلورمبـا نــ   - ٧٨

  . للرصد والفعالية بغرض حتسني بروتوكول ألبا وتنفيذه على صعيد البلد
  

__________ 
ــة        )٥١(   ــاطق التالي ــام يف املن ــق  األداء الع ــق مبراف ــا يتعل ــو احلــال يف م ــذا ه ــابولتيبيك، آســ  : ه ــاس، ش تيكاس، غراني

  .فرانشيسكو إي ماديرو، شاميسال، فيستا هريموسا، لوس أوليفوس، ريفرياس دل برافو وبويرتو أنابرا
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يف   ُيرجى تقدمي معلومات عن أثر التدابري املتخذة ملكافحة ظاهرة االجتار باألشخاص، مبا             -  ١٠  
. ي، على النحـو الـذي طلبتـه اللجنـة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة       ذلك االجتار الداخل  
، فـتح املكتـب املعـين جبـرائم العنـف ضـد             ٢٠١٠يونيـه   /حزيرانحىت  ويذكر التقرير أنه    

ُيرجــى . يــا يتــصل حبــاالت اجتــار باألشــخاص حتقيقــا أّول٦٣املــرأة واالجتــار باألشــخاص، 
مت التبليغ عنها، والـدعاوى، وقـرارات   تقدمي معلومات مستكملة عن عدد احلاالت اليت        

ــه         ــة علي ــار باألشــخاص واملعاقب ــع االجت ــانون من ــذ ســن ق ــة من ولوائحــه ) ٢٠٠٧(اإلدان
)٢٠٠٩(.  

ــواد    ٢٠١١أبريــل /نيــسان ٧يف   - ٧٩ ــوطين التعــديالت علــى امل ــشيوخ ال ــر جملــس ال  ١٩ أق
 اليت مـن أجلـها    من الدستور املكسيكي إلدراج االجتار يف األشخاص بني اجلرائم٧٣ و  ٢٠ و

تصدر احملكمة احتجازا وقائيا بينما ُتتخذ اإلجراءات ضـد املتـهم، وأيـضا إلدراج حـق ضـحايا            
  .هتم وبياناهتم الشخصيةااالجتار يف األشخاص يف احملافظة على سالمة هوي

يف  ُنـــشر )٥٣( ولوائحـــه)٥٢(وعمـــال بقـــانون منـــع االجتـــار باألشـــخاص واملعاقبـــة عليـــه   - ٨٠
 ،)٥٤(“الربنامج الوطين ملنع االجتار يف األشخاص واملعاقبـة عليـه         ” ٢٠١١يناير  / الثاين كانون ٢

باعتبـاره حمـصلة ألعمـال اللجنـة املـشتركة بـني الوكـاالت ملنـع االجتـار يف األشـخاص واملعاقبـة            
ــه    ــه، والــذي ُيعــد املعهــد الــوطين للمــرأة عــضوا في ــع   . علي ــامج هــو من والغــرض مــن هــذا الربن

ألشخاص وتوفري الرعاية واحلماية للضحايا من خالل التنسيق، والتعـاون          ومكافحة االجتار يف ا   
 تـشجيع   يفاهلـدف   يتمثـل   و. اخلـاص القطـاع   االجتمـاعي و  يف القطاع العام، والقطاع     والتوعية  

  يفة االجتــارعــل املــرأة والفتــاة أقــل ضــعفا إزاء جرميــ  جلالــسياسات، والــربامج، وأنــشطة املنــع،  
  .األشخاص

ــرا ٧ويف   - ٨١ ــه /نحزي ــضمن   ٢٠١١يوني ــشرة تت ــذي جــراء اإل صــدرت ن ــد  ال ــه املعه يتبع
مبن فيهم ضحايا االجتـار يف البـشر،        األجانب  اجلرمية  ف ضحايا   اشتكمن أجل ا  الوطين للهجرة   

ويــشري هــذا اإلجــراء إىل أنــه بغــض النظــر عــن وضــع اهلجــرة . )٥٥(وحتديــد هويتــهم ومعاجلتــهم
 ورعايتــهم، فـضال عــن  تـهم لالزمـة لــضمان محاي نـب، جيــب اختـاذ كــل التـدابري ا   ا األجاياللـضح 

، ا ونفـسي ا التسهيالت الالزمـة لرعايتـهم طبيـ   تقدم هلم وهلذا الغرضاحترام حقوقهم اإلنسانية،   
صـول علـى العدالـة      وقـوقهم، مـع التأكيـد بوجـه خـاص علـى احلـق يف ال               حب املتعلقـة واملعلومات  

__________ 
  .٢٠٠٧نوفمرب / الثاينتشرين ٢٧ُنشر يف اجلريدة الرمسية االحتادية يف   )٥٢(  
  .٢٠٠٩ فرباير/شباط ٢٧ُنشر يف اجلريدة الرمسية االحتادية يف   )٥٣(  
  )٥٤(  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5174064&fecha=06/01/2011.  
  )٥٥(  http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Boletin_17811.  
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هلـم يف   الشخـصية، وتـوفري املـساعدة       واإلجراءات ذات الصلة، وعلى محاية هويتـهم، وبيانـاهتم          
  .باهلجرةما يتعلق 

أفــاد املــدعي اخلــاص املعــين  وفيمــا يتعلــق بعــدد التحقيقــات يف جرميــة االجتــار بالبــشر،   - ٨٢
 إىل ٢٠١٠ينـاير  / الثـاين كـانون مـن  اعتبارا  جبرائم العنف ضد املرأة واالجتار يف األشخاص بأنه 

 حتقيقــا أوليــا؛ ١٧٧ز يــهمت جت حتقيقــا أوليــا؛ و١٤٣بوشــر ، ٢٠١١نــوفمرب / الثــاينتــشرين ١٨
ومنـذ  .  حتقيقـا أوليـا إىل احملـاكم     ٤٧ حتقيقا أوليا؛ وأُحيـل      ٧٧ووضعت اللمسات النهائية على     

صـدر حكـم    رائم العنف ضد املرأة واالجتار يف األشخاص        املعين جب إنشاء وظيفة املدعي اخلاص     
  .حكم واحد بالرباءة وواحد باإلدانة

  
وُيرجـى  .  التقرير معلومات حمدودة عن ظـاهرة اسـتغالل البغـاء يف الدولـة الطـرف                يقدم  -  ١١  

وعواقبـه، وعـن التـدابري     أسبابه اجلذرية   تقدمي معلومات مفصلة عن مدى انتشار البغاء و       
املتخذة للحد من اإلقبال على البغاء، مبا يف ذلك السياحة اجلنسية، وعن برامج التأهيل         

  . الاليت ميارسن البغاءاملقدمة للنساء والفتيات
 اليت أجراهـا بـاحثون   )٥٦(طبقا لدراسة التشريعات الدولية والقانون املقارن بشأن البغاء    - ٨٣

، تـشمل أسـباب    ٢٠٠٧يونيـه   /حزيـران برملانيون يف الدورة التشريعية الستني جمللس النـواب يف          
رد االقتــصادية، اخنفــاض  ساواة االقتــصادية، انعــدام املــوا  نعــدام املــ التمييــز، ا: البغــاء مــا يلــي  

وتـشري الدراسـة أيـضا إىل       . املستويات التعليمية، التفكك األسـري، الـشعور بـاهلجر أو الـنقص           
أن النتــائج الرئيــسية للبغــاء هــي األمــراض املنقولــة جنــسيا مــن قبيــل فــريوس نقــص املناعــة            

املخـدرات   مثـل إدمـان      اإلدمـان اإليدز وفريوسات احلأل البشري والـسيالن، وحـاالت         /البشرية
ــهاكات      ــاعي، وانت ــذ االجتم ــؤدي إىل النب ــيت ت ــانون، وحــاالت  اوالكحــول، ال ــري  احللق ــل غ م

  .رغوب فيه، والتفكك األسري، من بني نتائج أخرىامل
وكما جرت اإلشـارة إليـه يف التقريـر اجلـامع للتقريـرين الـسابع والثـامن للمكـسيك لـيس                        - ٨٤

  .كل واليةل هاميتنظأمر فتلك املسألة ما زالت ترك هناك تشريع احتادي لتنظيم البغاء أو حظره، 
سـنتني إىل تـسع     السجن لفترة تتـراوح بـني        على فرض عقوبة     ةاالحتاديوالية  قتصر ال تو  - ٨٥

 يوم عـن جرميـة القـوادة بالنـسبة لألشـخاص الـذين              ٥٠٠ إىل   ٥٠ بني   تتراوحسنوات، وغرامة   
ذين يــشتغلون بتلــك التجــارة  التجــارة يف اجلــنس، والــبواســطةيــستغلون جــسد شــخص آخــر 

__________ 
 وقــد أعــدهتا إملــا .http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-14-07.pdf:الدراســة متاحــة يف املوقــع  )٥٦(  

، احملققـة الربملانيـة، ومارغاريتـا ألفـاريس رومـريو      Elma del Carmen Trejo Garcíaدل كـارمن ترخيـو غارسـيا    
Margarita Álvarez Romeroمساعدة احملققة الربملانية ،.  
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بيـع أجـسادهم    ل بأشـخاص    دفعونالـذين يـ    وأيستمدون منها أي شكل من أشـكال الـربح،           أو
لبغـاء،  لتـسليم أنفـسهم     ل، أو يقومون بتسهيل الُسُبل هلم        أو يطلبون منهم ذلك    يف جتارة اجلنس  

ــق غــري مباشــر دور البغــ       وأ ــدعمون مباشــرة أو بطري ــديرون أو ينظمــون أو ي ــذين ي اء ودور ال
كرسة بشكل واضح للبغـاء، أو الـذين يـستفيدون بـأي شـكل         املاللقاءات اجلنسية، أو األماكن     

  .)٥٧(من عائدات البغاء
وجـــدير بالـــذكر أنـــه كتـــدبري للحـــد مـــن البغـــاء ومكافحـــة االجتـــار يف البـــشر، ُنـــشر   - ٨٦

ــوم ــة االحتاديــة يف   )٥٨(مرس ــوز يف اجلريــدة الرمسي ــاد  ٢٠١١يوليــه /مت ــت فيــه م ة جديــدة  أُدخل
 فقـرة ثانيـة إىل      ار يف األشـخاص واملعاقبـة عليـه، وأضـيفت          على قانون منـع االجتـ      ١٣املادة   هي

األشــخاص الــذين يتعاقــدون علــى   أحكــام ذلــك القــانون، ذلــك، يعاقــب   ومبوجــب.٥ املــادة
 األشــخاص وكــذلكالتــصال، ائط ا وســ مــنأي بواســطة االجتــار يف األشــخاص  عــناإلعــالن

ــذين يقومــون بنــشر   ــسلوك     ال ــقاإلعالنــات الــيت تنــدرج حتــت أي شــكل مــن أشــكال ال  املتعل
 مـن الوسـائط    التزاما برصد اإلعالنات اليت ُتنشر بـأي         ١٣وتقرر املادة   . باالجتار يف األشخاص  

  .وضمان عدم خمالفتها ألحكام ذلك القانون
 عقوبـة علـى جرميـة القـوادة        )٥٩( واليـة  ٣٢ من بـني     ٢٥ تفرضوعلى مستوى الوالية،      - ٨٧

 عقوبـات حمـددة علـى جرميـة القـوادة عنـدما             )٦٠( واليـة  ١٥مبوجب تشريعاهتا اجلنائية؛ وتفرض     
 واليــات عقوبــات علــى ٩؛ وتفــرض يــةقانونالتتعلــق بالقــصَّر أو األشــخاص غــري ذوي األهليــة 

  .)٦١(نيةقانوالالسياحة اجلنسية اليت تشمل القصَّر أو األشخاص غري ذوي األهلية 
 فنتيجـة للدراسـة التحليليـة للتـشريعات اجلنائيـة املكـسيكية بـشأن               وعالوة علـى ذلـك،      - ٨٨

تنفيــذ االلتزامــات الــيت اضــطلعت هبــا احلكومــة املكــسيكية مبوجــب املعاهــدات الدوليــة املتعلقــة 
حبقــوق اإلنــسان للمــرأة، والــيت أجرهتــا اللجنــة الوطنيــة ملنــع العنــف ضــد املــرأة والقــضاء عليــه    

__________ 
  . مكررا من قانون العقوبات االحتادي٢٠٦ و ٢٠٦الفقرتان   )٥٧(  
بـة عليــه،   مــن قـانون منـع االجتـار يف األشـخاص واملعاق    ١٣ و ٥املرسـوم أحكامـا خمتلفـة إىل املـادتني      يـضيف   )٥٨(  

  .٢٠١١يونيه /حزيران ١املنشور يف اجلريدة الرمسية االحتادية يف 
، منطقة العاصـمة االحتاديـة، دورانغـو،    شيواواباها كاليفورنيا سور، كامبيتشه، كواويال، كوليما، تشياباس،    )٥٩(  

ويفـو ليـون،    غواناخواتو، غرييرو، إيدالغو، خاليسكو، والية مكسيكو، ميتـشواكان، موريلـوس، ناياريـت، ن            
  .بويبال، كينتانا رو، سينالوا، سونورا، تاماوليباس، فرياكروس، يوكاتان، ساكاتيكاس

ــو،          )٦٠(   ــة، دورانغ ــة العاصــمة االحتادي ــشياباس، منطق ــشه، كــواويال، كوليمــا، ت ــا ســور ، كامبيت ــا كاليفورني باه
  .اماوليباس، فرياكروسغواناخواتو، إيدالغو، نويفو ليون، بويبال، كرييتارو، سان لويس بوتوسي، ت

باها كاليفورنيا، باها كاليفورنيا سور، كوليما، منطقـة العاصـمة االحتاديـة، ميتـشواكان، كرييتـارو، كينتـان                    )٦١(  
  .رو، سان لويس بوتوسي، سينالوا
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صـالحا للمـدونات القانونيـة اجلنائيـة واإلجرائيـة علـى مـستوى               إ ٣٣، اقُترح   )١السؤال   انظر(
  .االحتاد والواليات، بغية إزالة مفهوم القوادة من تلك املدونات

هــو القــانون املعــين بالبغــاء  :  تــشريعا حمــددا يف هــذا اجملــال وتبحــث واليــة فرياكــروس   - ٨٩
املـأذون  نـاطق   امل”غاء يف   االجتماعي، ومبوجبه سُيسمح بالب   على الصعيد   والفريوسات العكوسة   

، حــسبما أشــارت إليــه إدارة الــصحة يف الواليــة، أو الــُشَعب الفرعيــة التابعــة هلــا، مبوافقــة  “هبــا
وهو يوضح أيضا القواعـد التـشغيلية       . السلطات السياسية احمللية، وبشرط تلبية بعض املتطلبات      

  .مارسة البغاءمب لواشتغ ولتحديد األشخاص الذين ميكن أن ي“أذون هبامناطق امللل” لــ
وينص هذا القانون أيضا على آليات للتسجيل ومتطلبات صحية جيب تلبيتها مـن ِقَبـل           - ٩٠

ها بالبغاء؛ وهلذه األغـراض، ميكـن التمـاس         فياألشخاص املشتغلني بالبغاء واألماكن اليت ُيسمح       
  .فتوى وزارة الصحة

 هبـــا أحكـــام يف )٦٢(ية واليـــة مكـــسيك٣٢ مـــن بـــني ١٨ومـــن املهـــم أن يالحـــظ أن   - ٩١
وتـضع هـذه األحكـام القواعـد الـيت جيـب            . تشريعاهتا الصحية تنظم البغاء أو اخلدمات اجلنـسية       

ــة واســتخدام    ــا يف ذلــك املعرف ــة    امراعاهتــا، مب ــشار األمــراض املنقول ــة لتفــادي انت ــدابري الوقائي لت
نقولـة جنـسيا،   جنسيا، وحظر بغاء القصَّر، وحظر بغاء األشخاص الذين يعـانون مـن أمـراض م     

أو مــن ظــروف معديــة خطــرية أخــرى قــد تــشكِّل هتديــدا لــصحة اآلخــرين عــن طريــق العالقــة  
  .اجلنسية
ــو      - ٩٢ ــة دورانغ ــصحة لوالي ــانون ال ــنص ق ــادة (وي ــة    ) ٢٢٣امل ــى الوالي ــه جيــب عل ــى أن عل

ألشخاص املشتغلني بالبغاء، مـع التأكيـد خاصـة علـى           اوالبلديات إعداد وتنفيذ برامج ملساعدة      
إلدمـاجهم يف   توطئـة   لتوظيف، مبـا يف ذلـك تقـدمي مـنح للعمـل             جلعلهم قابلني ل  امج التدريب   بر

  . قدر اإلمكانالقطاع اإلنتاجي
  

__________ 
 ، باها كاليفورنيا سور، كواويال، كوليما، تشياباس، دورانغو، غرييـرو، إيـدالغو، موريلـوس،             أغواسكاليينتس  )٦٢(  

ناياريت، نويفو ليون، أواكساكا، بويبال، كرييتارو، كينتانا رو، سـان لـويس بوتوسـي، سـينالوا، تاباسـكو،                  
  .تالكسكاال



CEDAW/C/MEX/Q/7-8/Add.1  
 

12-26403 29 
 

مشاركة املرأة يف ال تزال يقّر التقرير بأن املساواة بني الرجل واملرأة ال تزال متثل حتديا و  -  ١٢  
مـات عـن التطـورات يف اجتـاه         ُيرجى تقدمي مزيد مـن املعلو     . صنع القرار حمدودة  مناصب  

اعتماد عدد من مشاريع القوانني الرامية إىل التمثيل املتساوي للرجال والنساء من قبيل       
وُيرجـى أيـضا تقـدمي معلومـات        .  من التقرير  ٧مشاريع القوانني املذكورة يف مرفق املادة       

عني اخلـاص   صـنع القـرار يف القطـا      مناصـب   عن التدابري املتخذة لتعزيز مشاركة املرأة يف        
وُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري، مبا يف ذلك التدابري اخلاصة املؤقتـة، لتعزيـز            . والعام

  .املشاركة السياسية للمرأة
أُدخلت تعديالت على قانون تنظيم اجليش والـسالح اجلـوي املكـسيكيني، فـضال عـن         - ٩٣

  .املساواة بني اجلنسنيالقانون املنظِّم للترقيات يف البحرية املكسيكية، بغرض تعزيز 
 املبـادرات التـشريعية املقدمـة        أن ، أُعلـن  )٦٣(ومبوجب الئحة صادرة عن جملـس النـواب         - ٩٤

 تـشرين ومنذ ذلك التـاريخ وحـىت   . “تم النظر فيهاختامسائل ”، ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ١حىت  
وقـد  : )٦٤(ساواةاملـ علـى قـدم      ني مبادرة تتعلـق بتمثيـل اجلنـس       ٢٠، قُدمت   ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

 عـن   كانت هناك تقارير إجيابية    منها قيد االنتظار، و    ١٣ُرفضت منها مبادرة واحدة، وال تزال       
نظــام الــداخلي جمللــس الومــن بــني تلــك األخــرية، كــان هنــاك تقريــران بــشأن إعــداد   .  منــها٦

 ٢٠١١ديـــسمرب / األولكـــانون ١٥ منـــها يف التقريــر الـــذي اعُتمــد يف   ٤ وأُدرج )٦٥(النــواب 
 نـاوبني بامل تتعلـق  )٦٦( القانون االحتادي للمؤسسات واإلجـراءات االنتخابيـة  يفمواد  ٤إلصالح  

يف حــال عقوبــة مــع اخلــضوع لل، ٢٠١٢بعــد عــام الــيت تعقــد  يف االنتخابــات  ذاتــهمــن اجلــنس
 ٢٠١١نـوفمرب    / الثـاين  تشرين يف   عدلت احملكمة االنتخابية االحتادية    وكسابقة،. رفض املرشح 

__________ 
  .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ١تنص املادة االنتقالية على وجوب اختاذ قرارات بشأن املسائل املقدمة قبل   )٦٣(  
تخابيـة يف مـا يتعلـق باملـساواة اجلنـسانية، واإلحـالل          إلصالح القانون االحتادي للمؤسسات واإلجـراءات االن        )٦٤(  

عن طريق التناوب، والتعرض للعقوبة يف حال عدم وجود حصص؛ وإدخال إصالحات على الدستور يف مـا    
يتعلق باملساواة بـني اجلنـسني والوصـول إىل الوظـائف، ومراعـاة املـساواة اجلنـسانية يف عـضوية االستـشاريني                      

  .اواة يف عضوية هيئات جملسي الشيوخ والنوابالقضائيني، ومراعاة املس
  .٢٠١١ديسمرب / األولكانون ١٥جرى التصويت عليه يف   )٦٥(  
 مــن القــانون االحتــادي للمؤســسات ٢٢٥ و ٢١٩، ٢١٨، ٢٠تقريــر بــشأن إصــالح وتوســيع نطــاق املــواد   )٦٦(  

 ٢٠١١ديـسمرب  / األولكـانون  ٧ يف   اللجنة الداخلية التابعة جمللس النواب     واإلجراءات االنتخابية، اليت أُقرهتا   
وقُـدم مـشروع القـانون إىل       . ٢٠١١ديـسمرب   / األول كـانون  ١٥وجرى التـصويت عليهـا يف جلـسة عـام يف            
  .جملس الشيوخ الستكمال عملية االعتماد
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مـن   املنـاوبني رشـحني و   لألشـخاص امل   سجالحبيث ينشئ    )٦٧(ايب االحتادي  املعهد االنتخ  مرسوم
  .)٦٨(٢٠١٢-٢٠١١ النواب والشيوخ للفترة ييف االنتخابات االحتادية جمللسنفس اجلنس، 

ــارا مــن     - ٩٥ مــا يتعلــق  ، يف٢٠١١ديــسمرب / األولكــانونوكتــدبري مؤقــت خــاص، واعتب
أكثـر؛ ويف إحـدى       يف املائـة أو    ٣٠واليـة    ٢١ تبلغ حصة : حبصص األغلبية النسبية للمرشحني   

ال توجـد    ، و حـسب توصية ف مبثابة   واليات تعد    ٣ يف املائة، ويف     ٣٠ نالواليات تقل احلصة ع   
 واليـة   ١٤ واليـات املـساواة؛ ويف       ٩ويف قـوائم التمثيـل النـسيب، تقـرر          .  واليات ٧يف  حصص  

ــاك حــصص   ــراوحهن ــني تت ــة و ٣٠ ب ــة؛ و٤٠ يف املائ ــل احلــ  يف املائ ــات عــن   و٣ صة يفتق الي
.  واليــات٤يف ال توجــد حــصص  ، وتعــد مبثابــة توصــية فحــسب يف املائــة؛ ويف واليــتني  ٣٠
 والية، وتفرض واليتـان     ١٨ يف احلرمان من التسجيل     يف احلصة اجلنسانية    إنكارعقوبة  تتمثل  و

ــهما غرامــة  ــضا من ، وال حتــدد  فحــسبألطــرافا واليــات أخــرى علــى إخطــار   ٤؛ وتــنص أي
  . أي عقوبةواليات ٨

  ُعدلت الالئحة اليت تـنظم حماسـبة احلـزب الـسياسي الـوطين يف              ٢٠١١يوليه  /متوزويف    - ٩٦
 يف املائة مـن أوجـه اإلنفـاق العاديـة علـى             ٢ حبيث تقتضي وجوب إنفاق      )٦٩(يتعلق باألموال  ما

 ويقتـضي التعـديل مـن األحـزاب الـسياسية         . تدريب وتعزيز وتنمية القيادات الـسياسية النـسائية       
 عمل سنوية والسماح برصد ما تقوم بـه مـن أعمـال حالـة               سبعة إعداد خطط  الوطنية القائمة ال  

ويف هـذا  . مـّي والكيفـّي ومبعـايري إعـداد املـشاريع وتقييمهـا          ما يتعلق باالستعراض الك    حبالة، يف 
ة مـا يتعلـق بالنفقـات املربجمـ        الصدد، أصدر املعهد االنتخـايب االحتـادي دلـيال لنظـام املـساءلة يف             

؛ وسـتقوم وحـدة مراجعـة حـسابات متويـل األحـزاب يف              )٧٠(ومبادئ توجيهيـة إلعـداد الـربامج      
 ١٦٠ ٩٠٨ ٠٨١(ذلـك املعهــد، مبراجعــة حــساباهتا، مــستخدمة ميزانيــة قــدرها مليــوين بيــسو  

__________ 
مرب نـوف / الثـاين  تـشرين  ٣٠اعُتمد القرار بأغلبيـة األصـوات يف الـدائرة العليـا حملكمـة االنتخابـات االحتاديـة يف                     )٦٧(  

٢٠١١.  
 ٦٤، مـن بـني   ٢٦ من املرشحني االحتاديني بأغلبية نسبية جمللـس النـواب ولــ    ٣٠٠ صيغة لــ  ١٢٠هناك اآلن     )٦٨(  

  .يف جملس الشيوخ
 /متـوز  ٤حبسب التعديالت الـيت أدخلـها اجمللـس العـام علـى جمموعـة اخلـدمات املتكاملـة، والـيت اعُتمـدت يف              )٦٩(  

يف حـسابات    جيـب أن تـسجل    . ٢٠١١يوليـه   /متوز ٧ الرمسية االحتادية يف     ، وُنشرت يف اجلريدة   ٢٠١١يوليه  
خاصة، األموال احملولة من اللجنـة التنفيذيـة الوطنيـة لكـل حـزب إىل اللجـان التوجيهيـة للواليـة، واملنظمـات                       

معاهــد البحــوث، أو مراكــز التــدريب الــسياسي، فــضال عــن تــدريب، وتــشجيع    األعــضاء، واملؤســسات أو
وهـذا نـاجم عـن العمـل املـشترك          . النسائية، على أن حيدد اهلـدف مـن اسـتخدامها          ادات السياسية وتنمية القي 

  .لكل من املعهد الوطين للمرأة واملعهد الوطين االحتادي واهليئات الدولية واجملتمع املدين
  .أكتوبر/ األولتشرين ٢٠ وُنشر يف اجلريدة الرمسية االحتادية يف ٢٠١١أكتوبر / األولتشرين ٥يف   )٧٠(  
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وُخــصص متويــل   . ٢٠١١ ُخصــصت يف ميزانيــة املــرأة واملــساواة اجلنــسانية لعــام      )٧١()دوالر
 توقـد خصـص  :  واليـة ١٥لقيادات النسائية يف القواعد االنتخابيـة يف        لتدريب املرأة وتشجيع ا   

ختلـف الفئـات، وخصـصت    مل يف املائة وخصصت واليـة نفقـات    ٢منها ما نسبته    واليات   ١٠
عمــل املعهــد الوطنيــة للمــرأة مــع الوحــدات اجلنــسانية يف  وي.  يف املائــة٢ واليــات أكثــر مــن ٤

  . املنظور اجلنساين التخطيط االستراتيجي ذيلاجم األحزاب يف
أنـشطة تتعلـق بالتـدريب وبتعزيـز ورصـد احلقـوق            القيـام ب  ومن بـني التـدابري األخـرى،          - ٩٧

ويــضع . الــسياسية للمــرأة، وهــي تنفَّــذ وفقــا ملنــهاج العمــل االســتراتيجي للمــساواة الــسياسية   
 للمـساواة  باالشـتراك مـع حمكمـة االنتخابـات االحتاديـة مـشروعا       األمم املتحدة اإلمنـائي      برنامج

اجلنسانية، واحلقـوق الـسياسية، والعدالـة االنتخابيـة يف املكـسيك، بغـرض تعزيـز ممارسـة املـرأة                    
  .حلقوق اإلنسان

عهـد االنتخابـات االحتـادي ملنظمـات        الـيت يعقـدها م     املسابقة الوطنيـة الرابعـة       يف إطار و  - ٩٨
لفجوات والعوائـق الـيت      مشروعا لتحديد ا   ٣٢، اعُتمد   ٢٠١٢-٢٠١١  يف الفترة  اجملتمع املدين 

تعتــرض مــشاركة املــرأة علــى قــدم املــساواة مــن النــاحيتني االجتماعيــة والــسياسية وحتديــد           
 واليــة وســوف  ١٧وســتنظم املــشاريع يف  . االحتياجــات التدريبيــة لتطــوير املهــارات املدنيــة    

ــشعوب األصــلية        ــاطق ال ــة ومن ــاطق احلــضرية والريفي ــة يف املن ــات ســكانية خمتلف ــستهدف فئ . ت
ل اتشترك املكسيك أيضا يف مشروع لتعزيز املشاركة السياسية للمرأة والتـرويج جلـدول أعمـ              و

، ومبقتــضاه )SUMA Democracia es Igualdad projectمــشروع  ()٧٢(للــتمكني االقتــصادي
ــارات    ــة امله ــشورة وتنمي ــسدى امل ــص  ١ ٥٠٠ إىل )٧٣(سُت ــى ال ــرأة عل ــادييع ام د يع وصــد االحت

تــسجيل  ســنوات قبــل ٣ علــى مــدى فتــرة مــن الــزمن قــدرها  )٧٤(د البلــدياتيالواليــات وصــع
ــسياق، . املرشــحني ــذا ال ــر مــن    ويف ه ــرأة يف ٢ ٠٠٠شــارك أكث ــا جــرى   ٧ ام ــديات كم  منت

  .٢٠١١ديسمرب / األولكانونيف  امرأة، ٥٠٠تدريب ما يزيد على 
__________ 

  .، مصرف املكسيك٢٠١١حبسب متوسط سعر الصرف السنوي عام   )٧١(  
، واحملكمة االنتخابية التابعة للسلطة القضائية      معهد االنتخابات االحتادي  أيده املعهد الوطين للمرأة وأوصى به         )٧٢(  

ع مكاتب الواليـات للمـرأة      للمرأة واملعهد الوطين للمرأة، بالتعاون م      املتحدة   األمماالحتادية، املمولة من هيئة     
املواطنـة والعمـل   : منظمة اإلنصاف بـني اجلنـسني   :  رابطات مدنية هي   ٥يف الواليات املشاركة، وبتنسيق من      

 ;Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoirواألسـرة 

Mujeres Trabajadoras Unidas; Inclusión Ciudadana; and Liderazgo, Gestión y Nueva Política.  
 للمشاركة يف هذا املشروع، الذي يتناول تقلد املناصب العامة أو الـسعي             ٢٠١٠   اختريت املكسيك يف عام        )٧٣(

إىل تقلدها، أو الترشح لالنتخابات، فضال عـن تعزيـز الـربامج والـسياسات الـيت تـروج جلـدول أعمـال املـرأة                       
  .وجودها يف هيئات صنع القراراتوتعزيز 

  . ميتشواكان، وخاليسكو، وسونورا، وسان لويس بوتوسي، ونويفو ليون، وتشياباس وفريا كروس  )٧٤(  
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 ٣٢  لـــ   املستشارين االنتخابيني  )٧٥( االحتادي اتوقد اعتمد اجمللس العام ملعهد االنتخاب       - ٩٩
-٢٠١٤ الفتــرة و٢٠١٢-٢٠١١مــن اجملــالس احملليــة مــن أجــل االنتخابــات االحتاديــة للفتــرة  

 توجـد  يف املائـة مـن اإلنـاث؛ و        ٤٩,٢  كـان   مواطنـا جـرى انتخـاهبم،      ٣٨٤ومن بـني    : ٢٠١٥
 مـن   نـاوبني  يف املائـة مـن املرشـحني امل        ٤٨,٤اجلنـسني، كمـا أن      من    كل املرشحني  مساواة بني 

 بغيــة مراعــاة )٧٦( االحتــادي أول جلــسة للمستــشارين احمللــينياتمعهــد االنتخابــوعقــد . النــساء
  .ور اجلنساين يف العمليات اليت يقومون هباظاملن

وقد عيَّنت احلكومة االحتادية نساء يف مراكز عليا الختـاذ القـرارات يف كـل مـن وزارة             -١٠٠
الوطنيـة ملنـع العنـف ضـد املـرأة           ووزارة السياحة واللجنة     يالعمل ومكتب املدعي العام االحتاد    

  .والقضاء عليه ومنظمة الدفاع عن الضحايا
ــساواة          -١٠١ ــوذج امل ــرأة والرجــل ومن ــني امل ــة ب ــساواة الوظيفي ــار املكــسيكي للم ــرب املعي ويعت

 اختــاذ القــرارات، يف القطــاعني العــام    مناصــباجلنــساين أداتــني لتــشجيع مــشاركة املــرأة يف     
موقعـا للتحليـل الـذايت        وزارة العمل واألمـن االجتمـاعي      أنشأتار،   هلذا املعي  وامتثاال. واخلاص

دورة تعليمية إلكترونيـة بـشأن املـساواة املهنيـة،          أطلقت  على شبكة اإلنترنت ألغراض التقييم و     
مـا يتعلـق بنمـوذج املـساواة اجلنـسانية،          ويف. وتقوم بنشر ميثاق حقوق والتزامات املرأة العاملة      

ــدف ــه شــاركتق ــا  من١ ٢٠٠  في ــة تقريب ــام   ظم ــذ ع ــانون وحــىت ٢٠٠٣من ــسمرب / األولك دي
 يف ٣٣  يف املائــة مــن القطــاع اخلــاص و٢٥ يف املائــة مــن القطــاع العــام و ٤٢حــوايل (٢٠١١

، سريكز منوذج املساواة اجلنساين معظـم       ٢٠١٢ويف عام   ). املائة من املؤسسات شبه احلكومية    
 املعيـار املكـسيكي للمـساواة املهنيـة بـني           ملزيد مـن التفاصـيل بـشأن      (أنشطته يف القطاع اخلاص     

 علــى الــسؤالني ينردالــاملــرأة والرجــل وتــدابري أخــرى يف جمــال العمــل، ُيرجــى االطــالع علــى   
  ).١٦و  ١٥
  

 ُيرجــى تقــدمي مزيــد مــن املعلومــات عــن برنــامج مــنح التعلــيم األساســي لفائــدة األمهــات      -  ١٣  
خمتلـف   علومات عن التدابري األخـرى، يف     وُيرجى أيضا تقدمي م   . الشابات والشابات احلوامل  

  .مستويات التعليم، اليت هتدف إىل إبقاء الفتيات يف املدارس، مثل منع التحرش اجلنسي
، )٧٧(ُيعــد برنــامج مــنح التعلــيم األساســي لألمهــات الــشابات واحلوامــل مــن الفتيــات      -١٠٢

ــرة     ــة للفتـ ــة الوطنيـ ــة التنميـ ــة خلطـ ــيم ٢٠١٢-٢٠٠٧متابعـ ــامج التعلـ ــرة ل ولربنـ -٢٠٠٧ لفتـ
__________ 

ــشرين ٧اعُتمــد يف   )٧٥(   ــوبر / األولت ــة     . ٢٠١١أكت ــت جمموع ــرأة، حث ــوطين للم ــن املعهــد ال ــد م  Grupoوبتأيي

Ciudadano Mujeres al Poderحتادي على مراعاة املساواة يف تشكيل اجملالس احمللية معهد االنتخابات اال.  
  .٢٠١١نوفمرب / الثاينتشرينُعقدت يف   )٧٦(  
  )٧٧(  http://www.promajoven.sep.gob.mx/.  
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واهلدف منه هو املساعدة على احلد مـن الفجـوة التعليميـة مـن خـالل تقـدمي مـنح                    . )٧٨(٢٠١٢
ــراوح أعمــارهن بــني    ــات الــاليت تت ــا و ١٢للفتي ــا و ١٨ عام  شــهرا لكــوهنن أمهــات  ١١ عام

حوامــل ويعــشن يف ظــروف تتــسم باهلــشاشة، بــصرف النظــر عــن حالتــهن الزوجيــة، ومــن    أو
  .صلة أو استكمال دراستهن التعليمية األساسية يف أي نظام تعليمي عاميرغنب يف بدء أو موا

ــامج   و  -١٠٣ ــذا الربن ــسيق ه ــوم بتن ــراهن،  يق ــت ال ــشعوب    يف الوق ــيم لل ــة للتعل ــة العام  املديري
اإلنـــصاف، مـــع االهتمـــام بـــالتنوع ب تتعلـــقاألصـــلية، باعتبـــاره برناجمـــا جيمـــع بـــني إجـــراءات 

وهــو برنــامج وطــين ُينفــذ مــع إيــالء االعتبــار الكامــل . ياالجتمــاعي واللغــوي والثقــايف والعرقــ
 ١١ ٤٩٥ قدم الربنـامج منحـا دراسـية إىل          ٢٠١١ويف الُربع األخري من عام      . للتعليم االحتادي 

  .)٧٩( أمتوا دراستهم التعليمية األساسية٢ ٣٨٦من املستفيدين، منهم 
). ١-١٣ املرفـق    انظـر  (٢٠٠٨وحيظى الربنامج بتمويـل خمـصص للمـساواة منـذ عـام               -١٠٤

 هنــاك مبلــغ آخــر لتقــدمي الــدعم  )٨٠(وباإلضــافة إىل متويــل املــنح الدراســية للــسكان املــستفيدين 
  .التقين من أجل تنفيذ الربنامج

وعلى حنو ما أُبلغت به اللجنة يف التقرير اجلامع للتقريرين السابع والثامن للمكـسيك،                -١٠٥
 تـشمل منحـا تعليميـة مـن خـالل     وهـي  يف املـدارس  يراد بالتدابري األخرى اإلبقاء على الفتيـات       

 ألفــراد األســر املــستفيدة الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني       “صالفــر” لتنميــة البــشرية ابرنــامج 
ــداء مــن مــستوى املدرســة    ١٩٩٧ ومنــذ عــام . عامــا٢١ و ٨ ــالغ املــنح املقدمــة ابت  كانــت مب

 ماليـني   ٢,٦، حـصل    ٢٠١١-٢٠١٠وخـالل الـسنة الدراسـية       . الثانوية أكرب بالنسبة للفتيات   
 يف املائـة عـن الـسنة الـسابقة، ممـا ميثـل            ١,٦من الشابات على منح دراسية، أي مبا يزيد بنـسبة           

  ).٢-١٣انظر املرفق ( يف املائة من كافة املنح ٥٠,٢
 للتقريـرين الـسابع والثـامن، مثـل         عوباإلضافة إىل األنشطة املشار إليها يف التقرير اجلـام          -١٠٦

للفتيات والنساء يف خمتلف مستويات التعليم، هناك أيضا برنامج إلنـشاء مراكـز             املنح الدراسية   
ــات، و    ــة للواليـ ــات العامـ ــضانة يف اجلامعـ ــة ودور حـ ــتللرعايـ ــه ميزانيبلغـ ــام تـ  ٢٠١١ يف عـ

  ). دوالر٤ ٠٢٢ ٥٢٦ما يقرب من ( مليون بيسو ٥٠ مقداره ما

__________ 
  .٢٠١٠ديسمرب / األولكانون ٢٩ يف ٥٥٤ Acuerdo، نشرت يف االتفاق ٢٠١١قواعد التشغيل لعام   )٧٨(  
  .٢٠١٢يناير /كانون الثاينصدور املعلومات النهائية عن الواليات يف واملتوقع . هذا هو الرقم األويل  )٧٩(  
 أشـهر خـالل     ١٠ملـدة أقـصاها     )  دوالر ٥٢,٣٠حـوايل   ( بيسو   ٦٥٠تقتضي املنحة تقدمي مبلغ شهري قدره         )٨٠(  

  .٢٠١١السنة املالية 
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ــروج وزارة  وللمــساعدة علــى القــضاء علــى العنــف والتحــرش اجلنــسيني وم     -١٠٧ نعهمــا، ت
التعليم العـام برناجمـا لتـدريب املعلمـني ملنـع العنـف ضـد املـرأة، بغـرض وضـع أنـشطة للتوعيـة،                         

للمعلمــني، والنظــار، وألفــراد (وللتنميـة املهنيــة، وللتــدريب املــستمر يف جمــال التعلــيم األساســي  
وهلــذه . العنــف، ويف جمــال حقــوق اإلنــسان، واملــساواة بــني اجلنــسني ومنــع   )الــدعم التعليمــي

.  مركــزا يف البلــد٥٧٤الغايــة، أُنــشئت شــبكة يف كــل مــن مراكــز تــدريب املعلمــني وعــددها   
 مـن مـوظفي التعلـيم علـى الـصعيد      ٣٠ ٠٠٠والغرض هـو بلـوغ هـدف سـنوي وهـو تـدريب            

  .)٨١(الوطين
التعليم اجلنسي الشامل، واحللقات الدراسية، وأنشطة ومحـالت        : تشمل االستراتيجيات و  -١٠٨
 العـام   األمـني عية الوطنية جلمع التوقيعات كدليل على االلتزام مبكافحـة العنـف، اتباعـا ملبـادرة                التو

ومبناسـبة اليـوم الـدويل للقـضاء علـى          . “فلنتحد من أجـل إهنـاء العنـف ضـد املـرأة           ”لألمم املتحدة   
  .يف املكسيك املتحدة األممالعنف ضد املرأة، ُسلِّم رمسيا مليون توقيع إىل مكتب ممثل 

التثقيـف  ” برناجمـا بـشأن      )٨٢(، بدأت املديريـة العامـة خلـدمات التعلـيم         ٢٠١٠ويف عام     -١٠٩
ــسي  ــصَّر       ك، “أوســاط الطــالب يف اجلن ــف ضــد الق ــع أشــكال العن ــى مجي ــضاء عل ــوة للق خط

ولتــشجيع التنميــة اجلنــسية الــصحية عــن طريــق حلقــات العمــل النظريــة والعمليــة الــيت ســتوفر    
ن ويتـألف اجملتمـع املـستهدف مـ      .  وملنع العنف اجلنسي ومعاجلتـه     استراتيجيات للتثقيف اجلنسي  

فتـرة مـا قبـل االلتحـاق بالدراسـة وتالميـذ            يف  بـاء، والتالميـذ     املعلمني ومساعدي املعلمني، واآل   
التثقيف اجلنسي ومنع االعتداء اجلنسي علـى       ”: املدارس االبتدائية والثانوية وتشمل املنشورات    

مـن أجـل    ” و   ،“نسي على األطفـال ومنعـه     حتديد االعتداء اجل  : العنف اجلنسي ” و،  “األطفال
  .“راحة بالك دعنا نتكلم عن األمور اجلنسيةو صحيت

  
دراســتهن األساسـية يف املعهـد الــوطين   أكملـن  يـشري التقريـر إىل أن نـسبة النــساء الـاليت       -  ١٤  

الـشعوب  نـساء   لـدى   ُيرجى بيان معدالت األميـة      . لتعليم الكبار أعلى من نسبة الرجال     
وُيرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات عــن اخليــارات  . ويف املنــاطق الريفيــة واحلــضريةاألصــلية 

القائمة املتاحة للنساء املسجالت يف املعهد الوطين لتعليم الكبار ملواصـلة دراسـتهن بعـد               
  .تعليمهن االبتدائي والثانويإكمال 
ألميَّة فيما بني الـسكان     ، اخنفض معدل ا   ٢٠١٠طبقا إلحصاء السكان واملساكن لعام        -١١٠

 نقـاط مئويـة فيمـا بـني         ٥,٥ عاما وما يزيد عـن ذلـك، حبـوايل           ١٥الذين تتراوح أعمارهم بني     
__________ 

  .التعليم من العاملني يف حقل ٢٠ ٩٢١، مشل الربنامج ٢٠١١يف هناية الربع الثالث من عام   )٨١(  
  . مركزا للشرطة يف العاصمة االحتادية١٦ينفذ الربنامج يف إستاباالبا وهو واحد من   )٨٢(  
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ــام  ــام ١٩٩٠عـ ــام . ٢٠١٠ وعـ ــسبتهم  ١٩٩٠ويف عـ ــا نـ ــن مـ ــن  ١٢,٤، مل يكـ ــة مـ  يف املائـ
 عامـا أو مـا فوقهـا يعرفـون القـراءة أو الكتابـة، ويف عـام                  ١٥األشخاص الـذين تبلـغ أعمـارهم        

 يف املائــة يف ٨,١وتبلــغ نــسبة األميــة بــني النــساء   .  يف املائــة٦,٩ كانــت هــذه النــسبة  ٢٠١٠
وبــني )  يف املائــة١٨,٢(املتوســط، بيــد أن هنــاك فــارق كــبري يف النــسبة بــني النــساء الريفيــات   

وهنــاك فــرق أيـــضا بــني نـــساء    ). ١-١٤انظــر املرفـــق  ) ( يف املائـــة٥,٣(النــساء احلــضريات   
ــلية   ــشعوب األصـ ــة  الـ ــة حـــضرية     ٣٩,٥(يف املنـــاطق الريفيـ ــشن يف بيئـ ــة والـــاليت يعـ  يف املائـ

  ).٢-١٤انظر املرفق ) (املائة يف ٢٧,٤(
ويتمثل االجتاه الرئيسي للمعهد الـوطين لتعلـيم الكبـار يف مـساعدة النـساء الـاليت تزيـد              -١١١

ة املرحلــة األساســية، املرحلــ   ( عامــا علــى اســتكمال تعلــيمهن األساســي     ١٥أعمــارهن عــن  
ــة  ــة الثانوي ــة، واملرحل ــق  ) (االبتدائي ــدعم للخــرجيني    ). ٣-١٤انظــر املرف ــضا ال ــوفر أي ــه ي ــد أن بي

ــات تعاونيــة مــع املؤســسات التعليميــة العليــا           ــيمهم مــن خــالل ترتيب واخلرجيــات ملواصــلة تعل
. واملتوسطة من قبيل كلية اخلرجيني، عن طريق اجمللس الـوطين للتعلـيم مـن أجـل احليـاة والعمـل         

ــني       ومــن جهــ  ــارهم ب ــراوح أعم ــذين تت ــسكان ال ــشري بعــض الدراســات، إىل أن ال ة أخــرى، ت
  .الالحقستوى امل تعليمهم يف ن يواصلوالذيناألرجح على عاما هم  ١٩ و ١٥
 اتفاق التعاون بـني وزارة اخلـدمات العامـة ووزارة التعلـيم العـام،              تجهويف هذا الصدد، ي     -١١٢

إطالق أنشطة تعاونية لتـشجيع مـوظفي اخلدمـة         إىل  خلرجيني  واملعهد الوطين لتعليم الكبار وكلية ا     
ويـسعى اتفـاق التعـاون      . العامة التابعني لرابطة التخطيط املايل الستكمال تعليمهم الثانوي العـايل         

بني املديرية العامـة لتعلـيم التكنولوجيـا الزراعيـة واملعهـد الـوطين لتعلـيم الكبـار إىل وضـع آليـات                       
وتشمل أحكام تقدمي املساعدة إىل أوساط معلمي املعهد        . تعليم الكبار تعاونية لتحسني خدمات    

  .الوطين لتعليم الكبار من أجل استكمال دراساهتم على مستوى املرحلة املتوسطة العليا
ــل         -١١٣ ــاة والعم ــن أجــل احلي ــوطين م ــيم ال ــس التعل ــدم جمل ــية ملواصــلة  ٣ويق  أدوات أساس

  :لعليا بعد احلصول على شهادة الدراسة الثانويةالدراسات على مستوى املرحلة املتوسطة ا
 اإلنترنـــت مـــن كليـــة اخلـــرجيني يف مدينـــة   شـــبكةشـــهادة البكـــالوريوس عـــن طريـــق   •  

  .“نظام التعليم املفتوح عن ُبعد” بواسطةاملكسيك، 
االتفـاق رقـم   : “Con lo que sabes Certifica” “مدى حتـصيلك مـن املعرفـة   شهادة ”  •  

 املعرفة املعادلة للبكالوريا العامة اليت يتم احلصول عليهـا عـن            وينص على اعتماد   ٢٨٦
  .طريق التحصيل الذايت أو عن طريق اخلربة من خالل العمل

 عــــن طريــــق جلنــــة نظم العليــــا، وتــــةمــــسابقة لاللتحــــاق مبــــستوى املرحلــــة املتوســــط  •  
 امتحـان   الكربى للمؤسسات العامة ملرحلـة التعلـيم املتوسـطة العليـا، وتتـألف مـن               املدينة
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يم املهــارات واملعــارف، وتــوفر فــرص الــدخول إىل جمموعــة متنوعــة مــن        يــواحــد لتق
وتبني النتائج يف السنوات األخـرية معـدالت        . مؤسسات التعليم للمرحلة املتوسطة العليا    

فـي عـام    ف: قبول متماثلة للمرأة والرجل، ولو أن االجتاه يشري إىل أن نسبة النساء تتزايـد             
، بلغـت  ٢٠١٠ يف املائـة ؛ ويف عـام        ٤٩,٣ملرشـحات الناجحـات      نـسبة ا    بلغت ١٩٠٩
  . يف املائة٤٩,٦ بلغت النسبة ٢٠١١ يف املائة ويف عام ٤٩,٥النسبة 

  
أنه مل تتم املوافقة على إجراء إصالح شامل لقطاع العمل، ُيرجى تقدمي معلومات عن مبا   -  ١٥  

، مـن أجـل القـضاء علـى املمارسـات           التدابري املتخذة، مبا يف ذلك التدابري اخلاصة املؤقتة       
مثل اشتراط اختبارات احلمل وعدم مرونة ظروف العمالة التمييزية ضد املرأة يف ميدان 

وُيرجى أيضا تقدمي معلومات عن آليات الـشكاوى املتاحـة          . العمل والفوارق يف األجور   
يش العمل للنساء الاليت انتهكت الصناعات التصديرية حقوقهن، نظرا إىل أن مديرية تفت

  .االحتادية ال والية قضائية هلا على هذه الصناعات
 وزارة العمــل مــا برحــتكمــا لــوحظ يف التقريــر اجلــامع للتقريــرين الــسابع والثــامن،     -١١٤
 شـهادات تتعلـق مبعيـار املكـسيك للمـساواة املهنيـة             ٢٠٠٩ن االجتماعي متنح منذ عام      ضماوال

 نميــةواخلـاص واملنظمــات االجتماعيـة امللتزمــة بالت   ملنظمــات القطـاع العــام  ،بـني املــرأة والرجـل  
املـساواة  ) ١: ( جوانب أساسية وهي   مخسةويتضمن هذا املعيار    .  للعاملني فيها  ة والبشري ةاملهني

ــوظفني        ــتقدام املـ ــة اسـ ــة، ويف عمليـ ــائق املنظمـ ــة ويف وثـ ــادئ التوجيهيـ ــز يف املبـ ــدم التمييـ وعـ
األجـر عـن    املـساواة يف    احلوافز، ويف تعويضات    واختيارهم، ويف فرص الترقية، ويف املرتبات، و      

الرفـاه االجتمـاعي والوصـول      ) ٢(؛  يلقيمة املتساوية، فضال عن االسـتقرار الـوظيف       ذي ا العمل  
 تـشجع التوفيـق      الـيت  مارسـات املإىل أنشطة التدريب والتثقيف، مع تكافؤ الفرص، فـضال عـن            

 مــن ياٍلواخلــناســب للعمــل، املنــاخ امل) ٣(؛ )٨٣( حيــاة العمــل واحليــاة األســرية والشخــصيةبــني
 العمـل  هندسـة معـدات أمـاكن     الوصـول و   سهولة) ٤( من العنف؛    اخلايلعمل  ال مكانالتمييز و 

حريـة االنــضمام إىل  ) ٥(املناسـبة لألشــخاص ذوي اإلعاقـة، واحلوامــل واألمهـات املرضــعات؛    
يـع الوكـاالت    مجل إصـدار شـهادات   ، أمر رئيس اجلمهورية ب    ٢٠١١مارس  /آذارويف  . النقابات

__________ 
التغطية الكاملة والشاملة للضمان االجتماعي، اإلجازات، مكافـآت اإلجـازات،          :  ما يلي  ٢يشمل املوضوع     )٨٣(  

 جمــال املــساكن، خــدمات   ، تقــدمي الــدعم يف )للــشركات اخلاصــة (مكافــأة عيــد املــيالد، تقاســم األربــاح     
ــة، ــع املـــوظفني، الـــربامج          األمومـ ــضايا عـــدم التمييـــز جلميـ التـــدريب والتوعيـــة يف القـــضايا اجلنـــسانية وقـ

ــاهتم        والــسياسات ــة لكــل مــن النــساء والرجــال، ممــا يتــيح هلــم التوفيــق بــني حي املتعلقــة بأوقــات العمــل املرن
. ذلـــك عمـــل يف املنظمـــة ويف املـــرتل، ومـــا إىلوحيـــاهتم العمليـــة؛ اجلمـــع بـــني أيـــام أو ســـاعات ال  األســـرية

ــالع ــى ولالطـ ــيع    علـ ــات املواضـ ــشأن حمتويـ ــيل بـ ــر٥التفاصـ  /http://www.stps.gob.mx/ANEXOS :: ، انظـ
NMX%20Igualdad%20Laboral%20entre%20Mujeres%20y%20Hombres.pdf.  
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ــة    ــة العامـ ــة اخلدمـ ــة لرابطـ ــات التابعـ ــذ . والكيانـ ــرانومنـ ــه /حزيـ ــىت ٢٠٠٩يونيـ ــشرين وحـ  تـ
منظمـة مـن القطـاع     ٥٠( منظمـة  ٦١ مـا جمموعـه   حصل على شهادات ،  ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

 يف املائـة مـن      ٤٨,٧ (اصشخـ  ٤١ ٥٨١واسـتفاد مـن ذلـك       )  من القطـاع اخلـاص     ١١العام و   
 يف عــام  للمــرأة علــى شــهادةوحــصل املعهــد الــوطين). ة مــن الرجــال يف املائــ٥١,٣النــساء و 
٢٠١١.  
 فـضال عـن    االجتمـاعي    لـضمان على مـستوى الواليـات، مـا برحـت وزارة العمـل وا            و  -١١٥

خطــوات جتــاه املــساواة ” اســتراتيجية عنواهنــا ٢٠٠٨ منــذ عــام اننفــذلــوطين للمــرأة ياملعهــد ا
 والوكــاالت  جانــب منظمــات العمــل والتجــارةة مــن وهــي جتمــع بــني اجلهــود املبذولــ“املهنيــة

، حيـث  “لة للمساواة املهنيـة   ااجتماعات جو ”، ُتعقد   اإلستراتيجيةوكجزء من هذه    . احلكومية
 عمــل مــع هيئــات احلكــمشاركة يف الالتزامهــا باملــتفيــد خطابــات بتوقيــع اجلهــات املعنيــة تقــوم 
. )٨٤( واليــات٩ يف ســتراتيجيةاإل، ُنفــذت ٢٠١١ديــسمرب / األولكــانونواعتبــارا مــن . احمللــي

املتـساوي مـن حيـث      األجـر املتـساوي عـن العمـل         ”وتركِّز خطابات االلتزام على تطبيق مبـدأ        
؛ وعلــى اعتمــاد تــدابري لتقاســم املــسؤولية بــني حيــاة العمــل واحليــاة األســرية واحليــاة     “لقيمــةا

واليـات حبيـث    العمـل؛ ومبـادرة إلصـالح مـدونات قـوانني العقوبـات يف ال            يف مكان الشخصية  
 كـل    يف هـاتني اجلـرميتني    العمل؛ وإدراج حكـم ضـد        كانتشمل التحرش اجلنسي والعنف يف م     

 شــرط اجتيــاز فحــص احلمــل  وإلغــاء؛  لعمــلالــشروط العامــة ل عقــود العمــل اجلمــاعي أو مــن
وفيما يتعلق بنموذج املساواة اجلنـسانية، الـوارد يف         . البقاء فيه  كشرط للحصول على العمل أو    

  .١٢ر اجلامع للتقريرين السابع والثامن، انظر السؤال التقري
ــة العم     -١١٦ ــاذ العدال ــة وإنف ــق باحملاكم ــا يتعل ــةلاوفيم ــامالت يف    ي ــة للع ــك العدال ــا يف ذل ، مب

 االجتمـاعي مـن خـالل هيئـة المركزيـة، هـي       ضمانصناعات التصدير، تعمل وزارة العمل والـ  
 مـن   ا وإناثـ  ا الدفاع عن حقوق العمال ذكـور       الرئيسي هدفه، و حلماية العمالة  كتب االحتادي امل

ــة والتمثيــل القــانوين جمانــ  إســداءخــالل   ٢٠١٠ســبتمرب /أيلــولوفيمــا بــني  . ا املــشورة القانوني
 ٧٨ ٦٥١ خـدمات للعـامالت يف       ة، قـدم املكتـب االحتـادي حلمايـة العمالـ          ٢٠١١يوليه  /متوزو

ــة  ــوع   ٤٠,٨(حال ــن اجملم ــة م ــها  ) يف املائ ــة ٦٨٥ شــكوى و ٦٣ ٣٦٠مــن بين ت اقتــض حال
علـى املـادة   الذي أدخل   التعديل   ألغىوباإلضافة إىل ذلك فقد     . حق احلماية   التماس اللجوء إىل 

، القيــد الــذي كــان مينــع  ٢٠١١يوليــه /متــوز ١الــذي اعُتمــد يف و مــن الدســتور الــوطين ١٠٢

__________ 
ملهنيــة حبــسب الكيــان االحتــادي لعــام  اخــتريت الواليــات اســتنادا إىل البيانــات املــستمدة مــن مؤشــر التفرقــة ا   )٨٤(  

ــا   ٢٠٠٧ ــوطين لإلحــصاءات واجلغرافي ــشور يف املعهــد ال ــساء والرجــال  “، واملن ــة  ”٢٠٠٨الن ــة الثاني ، الطبع
  . من النص اإلسباين٣٣٠، الصفحة ٢٠٠٨عشرة، املكسيك 
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وكــاالت حقــوق اإلنــسان علــى الــصعيد الــوطين وصــعيد الواليــة مــن ممارســة اختــصاصاهتا يف   
  .ةلائل العممسا

ُيرجى تقدمي املزيد مـن املعلومـات عـن املبـادرة الـيت هتـدف إىل تـشجيع ممارسـات العمـل              -  ١٦  
ــدا عــن املعــايري   ١٥٥نــساين واملــذكورة يف الفقــرة  اجلنظــور ذات امل  مــن التقريــر، وحتدي

املطبقة لتحديد ما يشكل سياسـة توفـق بـني العمـل واحليـاة األسـرية ومكافحـة التحـرش                    
  . أماكن العملاجلنسي يف

لتوفيـق بـني حيـاة العمـل واحليـاة األسـرية،            اما يتعلق مبعايري حتديد وجود سياسـات         يف  -١١٧
 فإن املنح اليت تقدمها وزارة العمل والـضمان االجتمـاعي تـشجع             “الشركات املواتية لألسرة  ”

ــااملنظــور اجلنــساين يف ممارســات العم  ــا ثــالث ةل ــاة العمــل و  :  مــن زواي ــق بــني حي ــاة التوفي احلي
 عـام   ومنـذ . )٨٥(كافحة العنف والتحـرش اجلنـسي يف مكـان العمـل          األسرية، تكافؤ الفرص، وم   

 ٢٥٧ ٣٩٨ شـركة يعمـل فيهـا    ٢٩٥ إىل   أعطيت هذه املنحـة    ٢٠١٠ وحىت هناية عام     ٢٠٠٦
وللمـساعدة علـى التوفيـق      ).  يف املائة من النـساء     ٣٧,٨ يف املائة من الرجال و       ٦٢,٢(شخصا  

احلياة األسرية، تنفذ وزارة التعلـيم العـام أيـضا برناجمـا مدرسـيا طـول الوقـت                  بني حياة العمل و   
 ٢ ٢٧٣، كانـــت هنـــاك ٢٠١١-٢٠١٠ويف الـــسنة الدراســـية . ألغـــراض التعلـــيم األساســـي
 هفيـ  الـذي شـاركت   وهنـاك أيـضا برنـامج اليـوم املدرسـي املمتـد           . مدرسة مـسجلة يف الربنـامج     

 أكثـر مـن     نين الربنـاجم  يهـذ مـن   فاد  اسـت وقـد   . ٢٠١١ مدرسة يف النصف األول من عام        ٦٦٢
  . تلميذ٦٤٨ ٠٠٠
: ومثة تدبري آخر من تدابري الدعم ويتمثل يف برنامج دور احلضانة لألمهـات العـامالت                -١١٨

 للبـنني  دار حضانة عاملـة، تـوفر خـدمات الرعايـة            ٩ ٠٣٩ هناك   ت كان ٢٠١١ففي هناية عام    
 أشــكال  يعــانون مــن أحــد   كــان ٢ ٩٢٧مــن بينــهم   (٣٠٠ ٠٠٠عــددهم البــالغ بنــات الو

ــة ــامج يف عــام   ). اإلعاق ــة الربن ــذ بداي ــة عــام  ٢٠٠٧ومن ــدم خــدمات إىل  ٢٠١١ وحــىت هناي  ق
 ٤٣٢ ت األغلبيـة الـساحقة يف     وكانـ :  من البلديات  ١ ٢٣٠ من البنني والبنات يف      ٨٥٠ ٠٠٠

__________ 
ل املرنة؛ العمـل املـستند   ساعات العم: متثل املنحة اعترافا بالشركات اليت هبا ممارسات للعمل من قبيل ما يلي            )٨٥(  

رعايـة الطفـل، دور احلـضانة، أو مرافـق          (إىل النتائج واألهداف؛ االسـتحقاقات الـيت تعـزز التكامـل األسـري              
الرضاعة الطبيعية األخرى، والتـأمني علـى احليـاة، والنفقـات الطبيـة، واملقـصف، واالنتقـال، وغـسل الثيـاب،            

اإلجـازات أو الـدعم    أيـام (؛ وتقدمي الـدعم  )، والتوجيهات الصحية واملشورة النفسية، أو األسرية أو القانونية     
حقوقهم يف العمـل؛ وتقـدمي       أو لألشخاص الذين حيضرون املناسبات األسرية، دون تأثر دخلهم       ) االقتصادي

املــنح التعليميــة ألطفــال املــوظفني، والــدعم ألغــراض الوســائل التعليميــة، واللتحــاق    (الــدعم لتنميــة األســرة  
بـشأن اجلوانـب الـيت جيـري       ولالطـالع علـى املزيـد مـن التفاصـيل         . واآلباء باملدارس، ومـا إىل ذلـك      األمهات  

 /http://www.stps.gob.mx/bp: تقييمهـــــــــــا مـــــــــــن أجـــــــــــل تقـــــــــــدمي هـــــــــــذه املنحـــــــــــة، انظـــــــــــر      
secciones/sala_prensa/actividades/2011/mayo/archivos/LINEAMIENTOS%20EFR%202011.pdf  
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 كانـت  منها تتسم مبؤشر مـنخفض للتنميـة البـشرية؛ و          ٤٦كانت   الشعوب األصلية، و   منمنها  
ويقــدر .  أو ارتفاعـه الـشديد  التــهميشبارتفـاع   دور حـضانة يف البلــديات، وتتـسم   منـها  ٦٧٣

 امــرأة، ممــا مســح هلــن بــالعثور علــى عمــل أو االحتفــاظ بــه، ٧٣٠ ٠٠٠بــأن اخلــدمات أفــادت 
 مـن  ٤٠ ٠٠٠واإلسهام بصورة أنشط يف االقتصاد العائلي؛ ووفرت أيضا عمالة ملا يزيد علـى      

  . وظيفة كمدراء لدور احلضانة٩ ٣٠٠ يف جمال رعاية األطفال و النساء كعامالت
 ملعاجلـة   إستراتيجيةأُعدت  ) املعهد الوطين للمرأة  (وكجزء من برنامج الثقافة املؤسسية        -١١٩

وقد ُوزعـت أول األمـر      .  آلية للعمل وإجراءات إدارية    تنطوي على حاالت التحرش اجلنسي، و   
واعتبـارا مـن    . رابطة اخلدمـة العامـة املـشاركة يف الربنـامج          كيانا من كيانات     ١٩العتمادها يف   

 ه آلياتـ   وأعـد  من كيانات رابطة اخلدمة العامة قد صـمم       كيانا   ٤٨، كان   ٢٠١١سبتمرب  /أيلول
 مـن   ٢٤٤ يف الوقـت الـراهن يف        ملتبعةذ خطط العمل ا   يفلتنحتليل  يوضح   و .“طة طريق يخر” و

اسـتراتيجيات  هبـا   ها  منـ  يف املائـة     ٤٤,٧لعامـة أن    الوكاالت والكيانات التابعـة لرابطـة اخلدمـة ا        
 يف املائـة    ٦٣,٥ملنع حـاالت التحـرش ومعاجلتـها واملعاقبـة عليهـا وبرنـامج للـشكاوى، ويـنظم                  

وتنطـوي  ا،  وجودة هبـ   االتصاالت الداخلية امل   عن طريق  وسائط اإلعالم    باستخداممنها محالت   
 التدريبيـة   إسـتراتيجيته  للمرأة مـن خـالل       قدم املعهد الوطين  وي. على إجراءات لتقدمي الشكاوى   

 ١٢٣ لــ ت  شـهادا وُمنحـت   . اإلنترنت دورة ملنـع التحـرش اجلنـسي ومعاجلتـه         شبكة  عن طريق   
 ٢٦٣ امــرأة و ٥٥٦( شخــصا ٨١٩ لـــ، و٢٠١٠يف عــام )  رجــال٣٥امــرأة و  ٨٨ (شخــصا
  .٢٠١١يف عام ) رجال

  
ة العاملـة نـساء يعملـن دون التمتـع     القـو يف املائـة مـن جممـوع         ٥٥,٨وفقا للتقرير، فـإن       -  ١٧  

ُيرجـى تقــدمي معلومـات عـن التــدابري املزمـع اختاذهــا     . الـضمان االجتمــاعي باسـتحقاقات  
لــضمان احلــق يف الــضمان االجتمــاعي للمــرأة، وال ســيما يف حــاالت إجــازات األمومــة    

  .والتقاعد والبطالة واملرض
ان االجتمـاعي؛ وتـنظم املـواد مـن        يعترف قـانون العمـل االحتـادي حبـق املـرأة يف الـضم               -١٢٠
 عمـــل املـــرأة، وخباصـــة تـــوفري احلمايـــة للمـــرأة يف إجـــازة األمومـــة واإلجـــازة  ١٧٢ إىل ١٦٤

وتــــشري تقــــديرات وزارة العمــــل والــــضمان االجتمــــاعي املــــستندة إىل الدراســــة  . النفاســــية
 يف املائـة    ٥٦,٦ إىل أن    ٢٠١١لربـع الثالـث مـن عـام         يف ا االستقصائية الوطنية للمهن والعمالـة      

من جمتمع اإلناث العامالت يعملن يف القطاع غـري الرمسـي حيـث ال تتـاح اخلـدمات والـضمان               
لنـساء  اوكوسيلة لتوفري خدمات الصحة ألولئك النـساء و       . القانوناللذين يكفلهما   االجتماعي  

 احلكومـة الوطنيـة عـن طريـق وزارة الـصحة، نظـام              تـوفر العامالت يف سوق العمل غري الرمسي       
 واعتبـارا مـن   ).“Seguro Popular SP” ()التأمني الـشعيب ( يف جمال الصحة ماية االجتماعيةحلا
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 ماليـني نـسمة مـن بينـهم     ٤٨,٥ هذا الربنامج يفن شتركو، كان امل٢٠١١يونيه   /حزيران ٣٠
الرعايـة الطبيـة    تقـدمي    الـشعيب،    تأمني ال هايوفركجزء من احلماية اليت     و.  يف املائة من النساء    ٥٤
  .)٨٦(ضى سرطان الثدي وسرطان عنق الرحمملر

 ٧٠الــ   ”وبالنسبة لكبار السن الذين ال يتمتعون بالضمان االجتمـاعي، هنـاك برنـامج                -١٢١
ــه  “فمــا فوقهــا  ــذي ُســجِّل في ــة عــام   مــستفيدا يف ٢ ١٦٧ ٠٣٦ وال ــهم  ٢٠١٠هناي  ، مــن بين

 ٨٠,٤٥(يــسو  ب١ ٠٠٠وُتــدفع عــالوة كــل شــهرين قــدرها . )٨٧( يف املائــة مــن النــساء٥١,٢
 يف املائــة مــن ٥٠ وميثــل ذلــك فوقهــا، عامــا أو مــا ٦٠لألشــخاص البــالغني مــن العمــر ) دوالرا

ــصدر      ــو م ــستفيدين وه ــشية للم ــر املعي ــدعمدخــل األس ــسي هلــ  ال ــن   يف ٩٠م يف  الرئي ــة م املائ
بيــسو يف الــشهر  ٣٥٠بلــغ ت إعانــة ، أيــضا“فــرص” برنــامج التنميــة البــشرية قــدموي. احلــاالت

توصـية  ال للمـرأة  هد الوطين، نشر املع٢٠١١أغسطس /آبويف . لكبار السن) الر دو ٣٤ ٢٥(
بالقـضاء علـى     بشأن املـسنات ومحايـة حقـوقهن اإلنـسانية، واعتمدتـه اللجنـة املعنيـة                 ٢٧عامة  ال

، إىل جانب دليل لربامج احلكومـة االحتاديـة         ٢٠١٠ديسمرب  / األول كانوناملرأة يف   التمييز ضد   
  . لكبار السنقدموخدماهتا اليت ت

  
يف ضوء التعديالت الدستورية يف عدد مـن الواليـات حلمايـة احليـاة منـذ وقـوع احلمـل،                      -  ١٨  

لتـوفري محايـة فّعالـة للحقـوق اجلنـسية واإلجنابيـة للمـرأة             املتخذة  نوع التدابري   بيان  ُيرجى  
 رجـى اإلشـارة  تو. وبشأن إمكانية احلصول على اإلجهاض العالجـي يف الواليـات املعنيـة           

وُيرجى أيضا تقـدمي معلومـات      . إىل التدابري املتخذة للتصّدي لعمليات اإلجهاض السرية      
عــن التــدابري املتخــذة أو املزمــع اختاذهــا لــضمان عــدم مالحقــة النــساء واحلكــم علــيهن    

  .إجهاضلعملية   بالسجن ألهنن خضعن
يـة وتـشجيع     عامـا كتـدبري حلما     ٤٠لتنظـيم األسـرة ومنـع احلمـل منـذ           قـائم   مثة برنامج     -١٢٢

الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة املــسؤولة، وقــد أدى هــذا الربنــامج الكــثري لتقليــل خمــاطر الوفيــات    
املرتبطة بالوالدة، وعـدد حـاالت احلمـل عاليـة املخـاطر وتـشجيع األزواج علـى تـأخري إجنـاهبم                     

ع عـدد مـستخدمي موانـ     أن  قدر  ي،  ٢٠٠٧ويف عام   . للطفل األول وزيادة املباعدة بني األطفال     
 بنـشاط   نتـستخدم  مـن املراهقـات      ٣ ٤٧٨ ٩٤٦ كانـت و.  يف املائـة   ٧احلمل قد ارتفع بنسبة     

__________ 
 ٤ ٧٦١  حالة مـن حـاالت سـرطان الثـدي و          ٧ ٥٩١التأمني الشعيب الرعاية الطبية لــ       غطى   ٢٠١٠يف عام     )٨٦(  

 ٢ ٨٥٧  و٤ ٢٢٧ فهـي  ٢٠١١حالة من سرطان عنق الرحم، أما األرقام املناظرة للنـصف األول مـن عـام           
  .على التوايل

 Sistema de Estadísticas de los Padrones de Programas Gubernamentalesاملعهـد الـوطين للمـرأة،    : املـصدر   )٨٧(  

(http://padrones.inmujeres.gob.mx/programanio.php?idPrograma=65).  



CEDAW/C/MEX/Q/7-8/Add.1  
 

12-26403 41 
 

وخــالل . ٢٠١١أغــسطس /آب و٢٠١٠ســبتمرب /أيلــولبعــض وســائل منــع احلمــل فيمــا بــني 
هن يف مستـشفيات وزارة الـصحة       ء يف املائـة مـن املراهقـات أبنـا         ٤٨,٨ أجنبتلك الفترة ذاهتا،    

ويـستهدف برنـامج الرعايـة الـصحية        . يثة من وسائل منـع احلمـل       وسيلة حد  فيما بعد،  اخترنو
  .)٨٨(للمراهقات ومركز الصحة الوطنية لألطفال واملراهقات تلك الشرحية من السكان

، وهو القـانون الرمسـي املكـسيكي    NOM 046-SSA2-2005وجتدر اإلشارة إىل القانون   -١٢٣
، والــذي ُتعــد مراعاتــه )٨٩(ة، ومعاجلتــهملعــايري منــع العنــف املــرتيل واجلنــسي والعنــف ضــد املــرأ  

ــصحية يف      ــدمات الـ ــدمي اخلـ ــة، وملقـ ــصحة الوطنيـ ــة الـ ــسات يف منظومـ ــع املؤسـ ــة جلميـ إلزاميـ
 واخلاصة يف شىت أحناء البلد، مع وجود عقوبة جبـزاءات جنائيـة،             واالجتماعيةالقطاعات العامة   
  .أو مدنية أو إدارية

هتا ألغراض االكتـشاف واملنـع، وتـوفري املعاجلـة     مراعايتعني وحيدد ذلك القانون معايري    -١٢٤
الطبية، والتوجيه ملستخدمي خدمات الصحة العامة، وخباصة األشخاص ذوي العالقـة حبـاالت            

وقد أُعد أيضا كمتابعـة اللتزامـات   . العنف العائلي أو اجلنسي، ومقدمي اإلخطارات باحلاالت      
 واتفاقيــة ،اء علــى التمييــز ضــد املــرأة   املكــسيك الدوليــة، مبــا يف ذلــك اللجنــة املعنيــة بالقــض      

  .“Belém do Pará” بارا دو بلم
 أيــدت حمكمــة العــدل العليــا االحتاديــة دســتورية املعيــار   ٢٠١٠مــايو /أيــار ٢٧وفــــي   -١٢٥

NOM 046-SSA2-2005 .    وهبذا القرار، ُيطلب إىل مجيع العيـادات واملستـشفيات االحتاديـة ويف
 اإلنـاث؛  لعنـف اجلنـسي  اات من موانع احلمل الطارئة لضحايا الواليات أن توفِّر وتضمن إمداد   

  .)٩٠(ويف حاالت االغتصاب، جيب عليها البدء يف إهناء احلمل إذا طلبت املرأة ذلك
ة وظـروف خمففـة،     وجيرَّم اإلجهاض يف شىت أحناء البلد، بيد أن هناك اسـتثناءات خمتلفـ              -١٢٦

غت به اللجنة يف التقرير اجلـامع للتقريـرين         وعلى حنو ما أُبل   . ي على حدة  ختص كل كيان احتاد   
 لوقف جتـرمي اإلجهـاض   ٢٠٠٧السابع والثامن ُعدل القانون اجلنائي للعاصمة االحتادية يف عام          

  ).١٧٠انظر الفقرة (قبل األسبوع الثاين عشر من بدء احلمل 
__________ 

-Quinto Informe de Gobierno, September 2011. http://www.informe.gob.mx/informe-de: املـــصدر  )٨٨(  

gobierno/quinto-informe-de-gobierno.  
العنـف   معـايري الرعايـة الـصحية يف جمـال    . ، توفري اخلدمات الصحية NOM-190-SSA1-1999التعديل على املعيار      )٨٩(  

معـايري  . املـرأة  ، والعنف العـائلي، والعنـف اجلنـسي، والعنـف ضـد           NOM-046-SSA2-2005العائلي يصبح املعيار    
ــة،    ــة االحتاديـــــــــــ ــدة الرمسيـــــــــــ ــة، اجلريـــــــــــ ــع والرعايـــــــــــ ــسان ١٦املنـــــــــــ ــل /نيـــــــــــ ، ٢٠٠٩أبريـــــــــــ

http://www.iner.salud.gob.mx/descargas/juridico-normasmexicanas/NOM-046-SSA2-2005.pdf.  
ــا االحتاديــــة     )٩٠(   ــايو /أيــــار ٢٧، ١٤١/٢٠١نــــشرة صــــحفية صــــادرة عــــن حمكمــــة العــــدل العليــ : ٢٠١٠مــ

http://www2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/comunicado.asp’id=1851.  
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انني ُيسمح باإلجهاض يف حـاالت االغتـصاب يف القـو         أنه  ومن بني مربرات االستثناء،       -١٢٧
 واليـــة؛ ٢٩ واليـــة؛ وخطـــر الوفـــاة يف   ٣٠ اجلنـــائي يف واإلمهـــال واليـــة؛ ٣٢اجلنائيـــة لـــــ  

لـصحة يف  ا  اجلـسيم علـى  طراخل والية؛ و ١٤أو اخللقية اخلطرية للجنني يف      الوراثية   اتلتشوُّهاو
 واليـة؛ وألسـباب اقتـصادية إذا كـان          ١١ والية؛ ونتيجة للتلقيح الصناعي دون موافقـة يف          ١٢
  ).١-١٨انظر املرفق (أطفال على األقل، يف والية واحدة  ٣أة للمر
 ١ ١٤١ ٤٧٩ ٣٤٦، خــصص مبلــغ ٢٠١٢ للميزانيــة االحتاديــة لعــام ١٠ويف املرفــق   -١٢٨
 اإلجنابية واملساواة بني اجلنـسني      الرعاية الصحية ” ألغراض   )٩١() دوالر ٨١ ٩٤٣ ٩٥٨(بيسو  

وية للمركـز الـوطين للمـساواة بـني اجلنـسني            ومن بني الربامج ذات األول     .)٩٢(“يف جمال الصحة  
 وبرنـامج الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة         )٩٣(والصحة اإلجنابية برنامج تنظيم األسرة وموانع احلمـل       

  .للمراهقات
ــاغويف   -١٢٩ ــقخوان ــول  يفواتو أُطل ــبتمرب /أيل ــل   ٧ ســراح  ،٢٠١٠س ــهمات بقت ــساء مت  ن

فـي  مـع ذلـك ف     و. عقوبـات يف الواليـة     من السجن، بعد إدخال تعديل علـى قـانون ال          ،األقارب
  .بعض الواليات، ال يزال هناك بعض النساء يف السجن، يف مراحل خمتلفة من احملاكمة

 جلـــوئهن إىل يف حـــال للمـــرأة معارضـــته حملاكمـــة النـــساء هـــد الـــوطينوقـــد أعلـــن املع  -١٣٠
ابري الـيت  رى أن من املهم جدا دعم اإلجـراءات والتـد         يويف هذا الصدد،    . اإلجهاض ألي سبب  

ــرأة حــق الوصــول إىل املعلومــات وإىل جمموعــة وســائل احلمــل ب     ــل  اكالمتــنح امل ــة تقلي مــل، بغي
  .حدوث اإلجهاض يف املكسيك

ــوزارة          -١٣١ ــة ل ــة تابع ــة المركزي ــة وهــي هيئ ــة الوطني ــات البيولوجي ــة األخالقي ــدمت جلن وق
ــشجيع احلــو         ــاض كوســيلة لت ــال جتــرمي اإلجه ــشة تتعلــق بإبط ــصحة، ورقــة مناق ار املتعقــل، ال

  .)٩٤(واملتواصل واملنظم
  

__________ 
 كــانون ٢ يف املائــة بيــسو لكــل دوالر يف ١٣,٩٣ بــسعر صــرف يبلــغ الواليــات املتحــدة دوالراتاألرقــام بــ  )٩١(  

  . Banxico مصرف املكسيك٢٠١٢يناير /الثاين
انظر . يقابل زيادة أقرها جملس النواب    )  دوالر ٤٥ ٦٦٤ ٠٣٤( بيسو   ٦٣٦ ١٠٠ ٠٠٠من بني ذلك مبلغ       )٩٢(  

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2012/index.html.  
تشمل املهام الوقايـة مـن حـاالت احلمـل غـري املـنظم، والعاليـة املخـاطر، ممـا يقلـل مـن خطـر وفيـات حـديثي                         )٩٣(  

كمـا يـسعى أيـضا إىل تعزيـز املوقـف املـسؤول فيمـا يتعلـق                 . الوالدة، واإلجهاض، واألمراض املنقولـة جنـسيا      
  .مستويات اخلصوبةباإلجناب، وحتسني ظروف املعيشة لألفراد، لكل من اآلباء وأطفاهلم، وخفض 

  )٩٤(  http://cnb-mexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/comisionnacional.pdf.  
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مبا يف ذلـك انتـشاره بـني        اإليدز،  /ال يذكر التقرير شيئا عن فريوس نقص املناعة البشرية          -  ١٩  
ُيرجى تقدمي معلومات عـن التـدابري املتخـذة لتقيـيم مـدى انتـشار فـريوس نقـص                   . النساء

سـيما احلوامـل     ، والبهابات اإليدز، وبرامج الوقاية والعالج للنساء املص /املناعة البشرية 
  .وسهولة احلصول على اخلدمات بالنسبة إىل النساء

طبقا للسجل الوطين حلـاالت اإلصـابة باإليـدز، واملـودع لـدى املركـز الـوطين للوقايـة                     -١٣٢
نـوفمرب  / الثـاين  تـشرين  ٣٠اإليدز، ومكافحته، فإنه اعتبارا من      /من فريوس نقص املناعة البشرية    

 يف املائــة ذكــور ٨٢( حالــة متراكمــة مــن اإلصــابة باإليــدز  ١٥١ ٦١٤ كانــت هنــاك ٢٠١١
 اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة انتــشار، كــان مــدى ٢٠١١ويف عــام ).  إنــاث يف املائــة١٨ و

وطبقا لنظـام   ).  يف املائة  ٠,٠٦( من السكان    ١٠ ٠٠٠ لكل   ستةالبشرية بني النساء واحلوامل     
 شخـصا يتلقـون العـالج يف        ٤٢ ٥٤٤ كـان عكوسـة   اإلدارة واللوجستيات والرصـد للعقـاقري ال      

كانـت   ، كمـا ) مـن الرجـال   ٣٢ ٢٤٥النساء و    من   ١٠ ٢٩٩ (٢٠١١ديسمرب  / األول كانون
ــرأة حامــل تتلقــى العــالج، حتــت إشــراف ورصــد م    ٧٠٩ ــة  ام ــراكــز الرعاي ــة ة اخلارجي  للوقاي

ة الــيت تقــدمها مــن اإليــدز واألمــراض املنقولــة جنــسيا، أو يف خــدمات الرعايــة الــشاملوالرعايــة 
ــصحة  ــشفيات وزارة ال ــاقري املــضادة للفريوســات     . مست ــوفري العق ــى ت ــدرة عل ــد الق وميتلــك البل

العكوسة جلميع املرضى احلوامل، وهذه العقاقري متاحة بشكل شامل، وباجملـان، يف املؤسـسات              
اء وقد اعتمد قطاع الصحة خطة حمددة للوقاية من فـريوس نقـص املناعـة البـشرية للنـس                 . العامة

احلوامل وللقضاء على مرض الزهري اخللقي، من أجل توفري العـالج الطـيب املناسـب، ولوقايـة                 
  . كليهما املرضنيمنحديثي الوالدة من انتقال العدوى إليهم 

اإليدز، يعمـل املركـز     /وبالنسبة للنساء احلوامل املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية         -١٣٣
مرحلـة مـا قبـل احلمـل، مرحلـة          :  مراحـل  ٣حة اإلجنابيـة علـى      الوطين للمساواة اجلنسانية والص   
وتــشدد مرحلــة مــا قبــل احلمــل علــى تنظــيم األســرة وموانــع . احلمــل، ومرحلــة مــا بعــد احلمــل

احلمـل، مـع احتـرام حــق املريـضة يف أن تـصبح حـامال وإســداء املـشورة هلـا خبـصوص املخــاطر          
قــي العــالج املبكــر بالعقــاقري املــضادة  املتعلقــة بــذلك، عنــدما تكــون مــصابة بــاملرض، وأمهيــة تل 

ويف حالة احلمل، يكـون التـشديد علـى اكتـشاف فـريوس نقـص املناعـة              . للفريوسات العكوسة 
الزهري يف املرأة احلامل، من خالل موافقتها املـستنرية، وعلـى الفحـص، وعلـى عـالج       /البشرية

لعـالج رعايـة مـا قبـل     ويف هـذه املرحلـة، يـضاف إىل ا       . احلاالت اليت تدل على وجود إصـابات      
الــوالدة، يف مراكــز متخصــصة ويف مراكــز العيــادات اخلارجيــة للوقايــة مــن اإليــدز واألمــراض   

ويف مرحلــة مــا بعــد احلمــل، ُتــسدى املــشورة لــذوي  . املنقولــة جنــسيا، وتــوفري الرعايــة بــشأهنا
رضــاع احلــاالت املوجبــة مــن اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية مــن املرضــى، لتفــادي اإل

ويقـــدم حليـــب بـــديل للرضَّـــع،  .  شـــهرا١٨الطبيعـــي وجيـــري رصـــد حـــديثي الـــوالدة ملـــدة   
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ــ خــالل كمــا يــوفر التوجيــه يف اســتخدام وســائل تنظــيم األســرة ذات   ’  األوىل،ستةالــشهور الـ
ــة  ــام . االســتمرارية العالي ــل إىل   ٢٠١١ويف ع ــصحة التموي ــدمت وزارة ال ــة وهــي  ٣١، ق  والي

مــا يتعلــق بفــريوس نقــص املناعــة  مــن أجــل إجــراء فحــص ســريع يف منطقــة العاصــمة االحتاديــة
  ). معلومات حبسب كل والية عن تلك السنة١-١٩يوفر امللحق (البشرية 
ــصحة         -١٣٤ ــسني يف جمــال ال ــني اجلن ــامج العمــل احملــدد للمــساواة ب -٢٠٠٧ومبوجــب برن

اجلنـساين  ، أُدمـج املنظـور      ٢٠١١أغسطس  /آب و ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول، فإنه فيما بني     ٢٠١٢
 استـضاف وفضال عن ذلـك،     . يف أنشطة آلية التنسيق املكسيكية للبلد ألغراض التمويل العاملي        

/ املعهد الوطين للمرأة، بالتنـسيق مـع املركـز الـوطين للوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                      
رية اإليدز ومكافحته، ومنظمات اجملتمع املدين، حلقات عمل بشأن فريوس نقـص املناعـة البـش              

 بفــريوس ة امــرأة مــصاب١٢٨والقــضايا اجلنــسانية، وتقــدير الــذات، والقيــادة، واملفاوضــات لــــ  
ــشرية  ــدز وملــوظفي الــصحة يف واليــات فرياكــروس،   /نقــص املناعــة الب مكــسيكو، وباهــا  واإلي

كاليفورنيا؛ وسلمت حلقات العمل نسخا من دليل الصحة اجلنسية واإلجنابية للمـرأة، املـصابة              
 مـن مراكـز العـالج والوقايـة مـن فـريوس نقـص               ٦٣اإليـدز إىل    / املناعـة البـشرية    بفريوس نقـص  
 منتـديات  ٣اإليدز يف شىت أحنـاء البلـد؛ كمـا رعـت مـسابقة ملـشاريع الوقايـة و                 /املناعة البشرية 

ــا  /بــشأن قــضايا املــرأة املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية    اإليــدز؛ وعقــدت منتــدى معنون
القيــادة : اإليــدز؛/مــرأة فيمــا يتعلــق بفــريوس نقــص املناعــة البــشريةجــدول أعمــال سياســي لل”

نـواب   مـن جمـالس ال     ١٢ على دوائر الصحة يف الواليـات؛ وخـالل انعقـاد            ه؛ كما وزعت  “تعمل
اإليــدز وغــريه مــن األمــراض املنقولــة / الوطنيــة املعنيــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية والــشيوخ

اإليـدز  /لعالج والوقاية من فريوس نقص املناعة البـشرية       ، باالشتراك مع مراكز ا    جنسيا، نظّمت 
اإليـدز  /فـريوس نقـص املناعـة البـشرية    ل مـن أجـل التـصدي   قيـادة اإلنـاث   تعزيز ”منتدى معنونا  

  .“بالنسبة للمرأة يف املكسيك
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الـشعوب  ددة للتصدي للتمييز ضـد نـساء   احملتدابري الُيرجى تقدمي معلومات مفصلة عن     -  ٣٠  
حلصول على التعليم، واخلدمات الـصحية، والعمالـة، فـضال عـن معلومـات              يف ا األصلية  

وُيرجـى أيـضا    . الـشعوب األصـلية   مفصلة عن خدمات الدعم اليت تقدمها مراكـز نـساء           
. النـساء إىل العدالـة    هـؤالء   تقدمي معلومات عـن االسـتراتيجيات املتبعـة لـضمان وصـول             

الـشعب   املتـرمجني الفـوريني للغـة         تـدريب  إسـتراتيجية مت، على سـبيل املثـال، توسـيع           هل
ــة تــشياباس واعتمــادهم، حبيــث تــشمل واليــات أخــرى؟ ُيرجــى تقــدمي    األصــلي  يف والي

من العنف والتشرد الشعوب األصلية معلومات مفصلة عن التدابري املتخذة حلماية نساء 
  .يف سياق العمليات العسكرية ضد االجتار باملخدرات

الـشعوب األصـلية يف حقـل التعلـيم، تقـدم اللجنـة الوطنيـة         ملكافحة التمييـز ضـد نـساء          -١٣٥
ــشعوب األصــلية خــدمات          ــضيافة لل ــدارس ال ــامج م ــن خــالل برن ــشعوب األصــلية م ــة ال لتنمي

، ٢٠١١ويف عـام    . لألطفال والـشباب الـذين مل ُتـتح هلـم الفـرص التعليميـة يف جمـتمعهم احمللـي                  
 يف املائــة ٩٧,٧كــان ن اإلنــاث، والطــالب املــستفيدين مــ يف املائــة مــن ٤٦,٨كــان مــا نــسبته 

ويف تلـك الـسنة ذاهتـا ُسـجِّل يف        . ٢٠١١-٢٠١٠أكملـن تعلـيمهن للـسنة الدراسـية         قـد    منهن
 يف املائة مـن     ٤٦,٢ يف املائة من اإلناث و       ٥٣,٨( طالبا   ٧ ٠٤٥اجلامعات املشتركة الثقافات    

عوب األصـلية وممـن     من الـش  )  يف املائة من جمموع املسجلني     ٥٢ (٣ ٦٧٠، من بينهم    )الذكور
  .يتكلمون لغة من لغات الشعوب األصلية

، ما برحت اللجنـة الوطنيـة لتنميـة الـشعوب األصـلية تـدير مـشاريع                 ٢٠٠٨ومنذ عام     -١٣٦
 لنــساء الــشعوب األصــلية تتعلــق مبمارســتهن حلقــوقهن ومكافحــة اإلســتراتيجيةتتنــاول القــضايا 

 واإلجنابيــة، والــتمكني، والتطــوير املهــين،  العنــف اجلنــساين ومنعــه، والرعايــة الــصحية اجلنــسية  
وتوعيــة الــسكان الــذكور مــن أبنــاء الــشعوب األصــلية، واملــشاركة الــسياسية لنــساء الــشعوب   

مراكـز املـرأة للـشعوب األصـلية، اجلهـود املنـسقة ملنـع              : وتشمل أبرز اجملاالت ما يلـي     . األصلية
عزيـز القـدرات للمـساواة اجلنـسانية     ومكافحة العنف ضد املرأة بتركيز مشترك بني الثقافـات؛ ت        

فيمــا بــني ســكان الــشعوب األصــلية؛ االســتثمار املــشترك إلنــشاء ودعــم مرافــق تدريبيــة لنــساء  
  .الشعوب األصلية؛ وتدابري منسقة مع اجملتمع املدين أو املؤسسات األكادميية

والثـــامن وعلـــى حنـــو مـــا أُشـــري إليـــه يف التقريـــر اجلـــامع للتقريـــرين الـــدوريني الـــسابع   -١٣٧
للمكسيك، حتت عنوان العمالة واملشاريع اإلنتاجية للشعوب األصلية من كال اجلنـسني، تقـوم              
اللجنة الوطنية لتنمية الشعوب األصلية بإدارة برامج متويـل إقليميـة للـشعوب األصـلية وبرنـامج       

 وقـدمت وزارة  ). ٢-٢١-٢٠انظـر املـرفقني     (التنظيم اإلنتاجي للنساء مـن الـشعوب األصـلية          
اإلصالح الزراعي عن طريق صندوق الـدعم للمـشاريع الزراعيـة اإلنتاجيـة وبرنـامج مـن أجـل                   
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 ٢ ٥٣١ إىل ٢٠١١النــساء العــامالت يف القطــاع الزراعــي الــدعم يف النــصف األول مــن عــام  
  . مشروعا إنتاجيا يف بلديات الشعوب األصلية٢ ٢٢٢ امرأة لتنفيذ ١٠ ٤١٨رجال و 
 قامــت وزارة االقتــصاد، عــن طريــق صــندوق      ٢٠١١ام ويف النــصف األول مــن عــ     -١٣٨

 ٤٨٤ مـن االئتمانـات البالغـة الـصغر يف           ٤٩ ٨٣٨بالغ الصغر لنساء الريف، بتوزيـع       الالتمويل  
وبلـغ  ).  بلدية يف مناطق حتظى باهتمام على سـبيل األولويـة  ١١٩( والية ٢٨من البلديات، يف  

واستثمرت النـساء   ). ادوالر ٤٩٤ ٧٦( بيسو   ٦ ١٤٩ ٠٤٢متوسط جمموع هذه االئتمانات     
 حـصلن علـى هـذه االئتمانـات تلـك األمـوال يف              ممـن  امـرأة    ٦٠ ٦١٠الريفيات البالغ عـددهن     

ع األصـناف املتنوعـة الـصغرية، واحلـرف،        يـ ، وخمـازن ب   األغذيـة مـن قبيـل بيـع       (أنشطة اخلدمات   
 ١ ١٨٤نح ويف حالــة صــندوق الــدعم الــوطين للمــشاريع التــضامنية، ُمــ). واملالبــس واألحذيــة

 مـن اإلنـاث الـاليت    ٣ ١٤٦ائتمانا من أجل فتح أو توسيع أعمـال جتاريـة، واسـتفاد مـن ذلـك                 
 وظيفـة جديـدة، وسـاعد علـى         ٢ ٨٠٨ رة يف اجملال االجتمـاعي ممـا أوجـد        تباشرن األعمال احل  

  . وظيفة قائمة٦٧٦االحتفاظ بــ 
يوانيــة، والتنميــة    عقــدت وزارة الزراعــة والثــروة احل  ٢٠١١ وعــام  ٢٠١٠ويف عــام   -١٣٩

 حلقــة تــدريب إقليميــة لقائــدات ريفيــات، حــضرهتا   ١١الريفيــة، ومــصائد األمســاك واألغذيــة  
ــة،     ١ ١٣٩ ــدراهتن يف جمــال التخطــيط االســتراتيجي ملــشاريعهن اإلنتاجي ــز ق  امــرأة قُمــن بتعزي

يف وأنشأن أعماال جتارية بالغـة الـصغر، وقُمـن بإدخـال تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت                  
ومـــن خـــالل برنـــامج حـــراك العمالـــة الداخليـــة، تقـــدم وزارة العمـــل والـــضمان . مـــشاريعهن

االجتمــاعي خــدمات جلعــل العــاطلني، واملنتــسبني للعمالــة الناقــصة علــى صــلة بأربــاب العمــل   
ويف النـصف األول مـن عـام        . احملتملني، كما توفر الـدعم االقتـصادي حلـراك وتـدريب العمالـة            

حـت وظــائف  تا امـرأة يف بلــديات الـشعوب األصـلية، وأ   ٢ ٩١٥  قـدمت خـدمات إىل  ٢٠١١
  . امرأة١ ٥٦٤ لــ

ــدا وُتعــد مراكــز نــساء الــشعوب األصــلية مرافــق مــصممة ومــ     -١٤٠ ملنــع العنــف شيدة حتدي
ــساين       ــز جن ــشعوب األصــلية، بتركي ــساء ال ــة لن ــسية واإلجنابي ــه، ولتــشجيع الــصحة اجلن ومعاجلت

ــات  ــدد الثقاف ــانونويف . ومتع ــسمرب د/ األولك ــاك  ٢٠١١ي ــك املراكــز  ١٩ كــان هن ــن تل .  م
ومتثلت أنشطتها الرئيسية يف نشر حقوق املرأة لتشمل املـشاركة يف مناسـبات التوعيـة؛ وتقـدمي              

املـشورة للنـساء   إسـداء   كوميـة؛ والرعايـة، و    احليئـات   باهل تعلـق الدعم والترمجة يف احلاالت اليت ت     
الرجــال بــشأن قــضايا مــن قبيــل العنــف، الــاليت يــواجهن مــشاكل العنــف؛ والــاليت يعملــن مــع 

ــانو ــات، واســتهالك املخــدرات و  إدم ــصاعد الكحولي ــال    ت ــل لألطف ــات عم ــذكورة؛ وحلق  ال
والشباب؛ وتعزيز اجملتمع احمللـي؛ وإسـداء املـشورة القانونيـة والعاطفيـة للنـساء الـاليت تتعرضـن                   
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 الوسـاطة لـألزواج    املـشورة بـشأن رعايـة األطفـال وحـضاناهتم؛ واملـصاحلة أو            إسـداء للعنف؛ و 
قبل التحول إىل قنوات قانونية أخرى؛ واملشاركة يف اجلهود املشتركة بني الوكاالت من أجـل               

  .التصدي للعنف اجلنساين وإحالة القضايا إىل املؤسسات املناظرة؛ ومجاعات املساعدة الذاتية
يـسية مبنـع وفيـات    وعندما يتعلق األمر بالصحة اجلنسية واإلجنابيـة، تتعلـق األنـشطة الرئ      -١٤١

األمهات؛ ورصد حـاالت احلمـل؛ وكـشف ورصـد حـاالت احلمـل العاليـة املخـاطر؛ والرصـد             
يف مرحلـة مــا قبـل الــوالدة؛ ورصـد نوعيــة الرعايـة املتلقــاة ومـساعدة النــساء علـى التعامــل مــع       
وكاالت الصحة؛ والترمجة بني نساء الشعوب األصلية وبني أطبائهن؛ والتـدريب علـى وسـائل               

احلمل، وما يتعلق باألمراض املنقولة جنـسيا، ومنـع محـل املراهقـات؛ ومجاعـات وحلقـات                 منع  
ــة        ــشات املتعلق ــؤمترات، واملناق ــة؛ وامل ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــشأن ال ــي ب ــاش اجملتمع عمــل النق
بالصحة واملشاركة يف املناسـبات املتخصـصة؛ والدراسـات، وإعـداد العقـاقري الُعـشبية التقليديـة         

  .ية؛ والطب التقليديوبيع األدو
، قُدمت الرعاية واملعلومات بـشأن قـضايا الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة              ٢٠١٠ويف عام     -١٤٢

ــف ــذكورة، والعنــ ــوق، إىل ،والــ ــرأة و٤ ٤٢٦ واحلقــ ــال، و٥٦٦  امــ ــدعم إىل  رجــ ــدم الــ  قــ
 امــرأة ٥١ ٤٠١ واســتفادت بــذلك مــشروعا ملعاجلــة العنــف العــائلي والعنــف اجلنــساين،   ٢٨
  . رجال١٦ ٥٥٢ استفاد كما
وكمــا ذُكــر يف التقريــر اجلــامع للتقريــرين الــسابع والثــامن للمكــسيك، اتبعــت وزارة      -١٤٣

الــصحة اســتراتيجيات خمتلفــة لتعزيــز صــحة األمهــات والــصحة الــسابقة علــى الــوالدة للنــساء    
ــشعوب األصــلية   ــساء ال ــات ون ــات   . الريفي ــابالت الفني ــشمل خــدمات الق ــا . )٩٥(وهــي ت وطبق

 مـن القـابالت     ١ ٩١٥، جـرى تقيـيم      ٢٠١١يونيـه   /حزيـران ليـة، فإنـه اعتبـارا مـن         لإلدارة احلا 
ويف النـصف األول    . ٢٠٠٦ قابلة مرخصة منذ عـام       ٢ ٢١٠التقليديات مبجموع تراكمي بلغ     

  . والدة١١ ٩٨٤، أشرفت القابالت على ٢٠١١من عام 
لــة  قاب٥ ٠٨٠ حــددت وزارة الــصحة كمــا أنــشأت اتــصاالت مــع   ٢٠١٠ويف عــام   -١٤٤

وتفيـــد الـــوزارة بـــأن أكثـــر مـــن     .  مـــن معـــاجلي الـــشعوب األصـــلية التقليـــديني    ١ ٠٤٩ و
ــه  ٤٠ ٠٠٠ ــرأة حامــــل أحالتــ ــديات نامــ ــابالت تقليــ ــلية  مــــن قــ  أوســــاط الــــشعوب األصــ
ـــة الوحــدات إىل ـــزء مــن برنــامج الفــرص     الطبيـ ـــة كجـ ـــى مــساعدة فنيـ للــوالدة للحــصول علـ
)IMSS-Opportunities Programme IPI-O (ي يديره معهد الضمان االجتماعي املكـسيك الذي 

__________ 
يف هـذا الـصدد، إىل دراسـة السـتخدام ودور مقـدمي اخلـدمات غـري الطبـيني يف جمـال الرعايـة                    جتب اإلشـارة    )٩٥(  

األدلــة وجمــاالت . ت التوليــدالقــابالت الفنيــات وممرضــا: الــسابقة علــى الــوالدة ورعايــة التوليــد يف املكــسيك
  .٢٠١١-٢٠٠٥الفرص، وقد أجراها املعهد الوطين للصحة العامة على مدى الفترة 
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 تناولــت، ٢٠١٠ويف عــام .  اجلهــود الطبيــة واجملتمعيــة لــدعم األولويــات الــصحية  جيمــع بــنيو
 استـشارة سـابقة علـى       ٨٩ ٢٢٥ استفسارا، وقـدمن     ١٥٩ ٣٨٥القابالت يف برنامج الفرص،     

ــساعدة يف   ــدمن املـ ــوالدة، وقـ ــة والدة١٠ ١٠٤الـ ــك،  .  حالـ ــن ذلـ ــضال عـ ــة  وفـ ــن بإحالـ قُمـ
. لرصـد الـسابق علـى الـوالدة     مريـضة إىل ا  ٦٥ ٠١٦ تنظـيم األسـرة، و        مرشحة إىل  ١٧ ٠٩٠

 حالـة للمواليـد     ٨ ٧٥٤و  ] كمـا وردت   [٤ ٤٤٣الت إىل رعايـة التوليـد       حـا وبلغ جممـوع اإل   
  . امرأة إىل فحوص عنق الرحم٢١ ٢١٩وأخريا أُحيلت . اجلدد
ــة   ويف  -١٤٥ ــق بالوصــول إىل العدال ــا يتعل ــشعوب     م ــة ال ــة لتنمي ــة الوطني ــامج اللجن ــإن برن ، ف

األصـلية مــن أجــل تعزيـز اتفاقــات العدالــة يـوفر الــدعم االقتــصادي للمـشاريع مــن أجــل تعزيــز     
ات يـ حقوق الشعوب األصلية والدفاع عنها، كما يرعى أنشطة يف جمال العدالـة تنفـذها التعاون              

 منظمـة تقـوم     ٥٣٥نـامج الـدعم إىل       قدم الرب  ٢٠١١ويف عام   . الزراعية واملنظمات االجتماعية  
كما قدم أيضا خـدمات استـشارية، ووفـر اإلدارة،          . بإجراءات لتعزيز ُنظمها القانونية التقليدية    

 للمـرة   ومدفوعات الكفالة والتعويضات عن األضرار اليت يسببها اجلنـاة مـن الـشعوب األصـلية              
إلجـراءات املدنيـة واجلنائيـة؛ ووفـر      افاع القـانوين والتمثيـل القـانوين يف جمـال         ؛ وتوفري الد  األوىل

ــةاألصــلية وخــدمات الترمجــة الــشفوية يف جمــال   الترمجــة بلغــات الــشعوب   . اإلجــراءات اجلنائي
 مـن نـساء ورجـال الـشعوب األصـلية           ٢٠ ٨٢٤وخالل تلك السنة قدم الربنامج خـدمات إىل         

  . واليات٨يف 
ــة  ٢٠١١  و٢٠١٠ يويف عــام  -١٤٦ ــة لتنمي ــة الوطني ــشعوب األصــلية يف   شــاركت اللجن  ال

إىل  ملرأة من أبناء الـشعوب األصـلية      ا لتعزيز وصول    واليات ُعقدت يف أربع   استضافة مناسبات 
. ، وكان القـصد منـها تعزيـز املهـارات الفنيـة لألشـخاص الـذين هلـم صـلة بإقامـة العـدل            العدالة

 ٢٠٠٦وكجزء مـن املـشروع إلطـالق سـراح الـسجناء مـن الـشعوب األصـلية، خـالل الفتـرة               
ــوبر / األولتــشرين ــامج مــن إطــالق ســراح   ٢٠١١أكت  مــن نــساء الــشعوب  ٤٧٠ متكــن الربن

األصلية كُن ُجنـاة للمـرة األوىل وال ميـتلكن إال مـوارد ماليـة ضـئيلة، وذلـك بتقـدمي الكفـاالت                       
اليت طلبتها السلطات املختصة ووضع ترتيبات مؤسسية للمساعدة على إدمـاجهن يف وحـدات              

  .اجملتمعيةاة ياألسرة ويف احل
، اضطلع املعهد الوطين للمرأة بدراسة تشخيصية حلـاالت الـسجينات           ٢٠١١ويف عام     -١٤٧

ــسان هلــن، وأحــواهلن        ــة حقــوق اإلن ــانوين، وحال ــشعوب األصــلية لدراســة وضــعهن الق مــن ال
املعيشية، وحالة أسرهن يف السجن، وحتديد االحتياجات من حيـث الـسياسات واإلصـالحات              

واسـتنند التحليـل إىل دراسـة    . وضعهن وتوفري الدعم الالزم إلطـالق سـراحهن   التشريعية لتغيري   
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اكا سواكــأس، وا مــن اإلصــالحيات يف واليــات تــشياب ٢١ مــن حــاالت الــسجينات يف  ١٠٥
  .وفرياكروس، واليت هبا أكرب عدد من السجينات من نساء الشعوب األصلية

ــق اآلن   -١٤٨ ــتراتيجيةوتطب ــرمجني   إس ــاد املت ــدريب واعتم ــشعوب     لت ــاء ال ــن أبن ــشفويني م ال
األصــلية، ومــنحهم تــراخيص للنظــام القــضائي، وذلــك باالشــتراك مــع املعهــد الــوطين للغــات     

ــا      ــشعوب األصــلية، وفق ــة ال ــة لتنمي ــة الوطني ــشعوب األصــلية واللجن . تفــاق حمــدد للتعــاون الال
ــن تلــك    ــنح اإلســتراتيجيةوكجــزء م ــا يف ١١، مت م ــسمرب / األولكــانون دبلوم  )٩٦(٢٠١١دي

 مترمجــا ٢٦٣وحــىت هــذا التــاريخ، مت اعتمــاد  .  شخــصا٣٧٠جــرى تــدريب أكثــر مــن   كمــا
وقـد أجـرى املعهـد الـوطين للغـات          .  مـن الفئـات اللغويـة      ٢٧يف  ) منهم من النساء   ٨٣(شفويا  

الشعوب األصلية برامج إلصدار التراخيص على الصعيدين احمللي واإلقليمي كما أشـرف علـى              
مجني الشفويني والتحريريني بلغات الـشعوب األصـلية لتلبيـة الطلـب         وضع القائمة الوطنية للمتر   

املؤسسي واالجتماعي على خدمات الترمجة الشفوية والتحريريـة بلغـات الـشعوب األصـلية يف               
وإضـافة إىل ذلـك، فمنـذ    . مومـا إقامة العـدل، ويف جمـاالت الـصحة واخلـدمات العامـة بـصفة ع              

لوضع املعايري وإصدار التراخيص املتعلقة باملهـارات       ، ُخوِّل اجمللس الوطين     ٢٠١٠منتصف عام   
  .)٩٧(هارات املترمجني الشفويني ومنحهم الشهاداتملتقييم إجراء املهنية 
ــة    ٢٠٠٦ويف عــام   -١٤٩ ــة الــشعوب األصــلية مــشروعا لرعاي ــة لتنمي ــة الوطني ، نفــذت اللجن

بــذهلا اهليئــات األشــخاص املــشردين مــن أبنــاء الــشعوب األصــلية بغــرض توحيــد اجلهــود الــيت ت  
االحتادية وهيئات الواليات وهيئات البلـديات للمـساعدة علـى تـوطني أو إعـادة املـشردين مـن                   
أبناء الشعوب األصلية إىل موطنهم والذين ُشـردوا جـراء أعمـال العنـف، والرتاعـات املـسلحة،                  
وانتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان، أو بـــسبب عـــدم التـــسامح الـــديين، أو الـــسياسي، أو الثقـــايف، 

ويــوفِّر الربنــامج الــدعم مــن أجــل امــتالك  . العرقــي، مــع االحتــرام الكامــل لتنــوعهم الثقــايف  وأ
مزارع ومناطق بناء حضرية، مبـا يف ذلـك تكـاليف تـسجيل امللكيـة، فـضال عـن املـواد الالزمـة                       

، حــصل علــى الــدعم ٢٠١١ويف عــام . )٩٨(لتــشييد املــساكن، ومــدخالت األنــشطة اإلنتاجيــة 
  . يف املائة من النساء٢٦,١١ رؤساء األسر، كان منهم ما نسبته  من١ ٠٤٨جمموعه  ما

__________ 
، تـشيواوا، فرياكـروس، تـشياباس، كينتانـا رو، يوكاتـان، منطقـة العاصـمة االحتاديـة،                  أواكـساكا   يف غريرو،     )٩٦(  

  .كامبيشه، بويبال، وسان لويس بوتوسي
 NUINL001.01، نشرت اجلريدة الرمسيـة االحتاديـة معيـار املهـارات املهنيـة التقنيـة            ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٩يف    )٩٧(  

بشأن الترمجة الشفوية للغات الـشعوب األصـلية إىل اإلسـبانية والعكـس يف النظـام القـضائي، كمعيـار لتقيـيم                      
  .ومنح الرخص لألشخاص كمترمجني شفويني لإلجراءات القضائية

م ملـشروع رعايـة املـشردين مـن أبنـاء الـشعوب األصـلية الـذي أجـراه اجمللـس الـوطين            لالطالع على أحدث تقيي   )٩٨(  
  .http://www.cdi.gob.mx/coneval/paid_completo_eed2010_2011.pdfلتقييم سياسات التنمية االجتماعية انظر 
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وقــد قــام املعهــد الــوطين للغــات الــشعوب األصــلية بترمجــة الرســائل الرئيــسية للحملــة     -١٥٠
وأُذيعـت الترمجـات    .  مـن لغـات الـشعوب األصـلية        ٢١االحتادية ضد االجتار يف األشـخاص لـــ         

ــذ  ــارمن ــة للــشعوب   ٢٠١١ديــسمرب / األولكــانونوحــىت مــايو /أي  عــرب شــبكة اإلذاعــة الثقافي
 ،“نـسية اجلغـراض  األ” و   “العمـل ”األصلية بكل من نسخيت االجتـار يف األشـخاص ألغـراض            

اتفاقيـة القـضاء   ” نـشرت وزارة التعلـيم العـام كتابـا معنونـا           ٢٠١١ديـسمرب   / األول ويف كانون 
  .“ةحقوقنا بلغات الشعوب األصلي.  التمييز ضد املرأةعلى مجيع أشكال

  
مقترحات اإلصالح التشريعي املشار إليهـا يف  حالة ُيرجى تقدمي معلومات مستكملة عن        -  ٢١  

 يوم بعـد    ٣٠٠ من التقرير، مثل إلغاء احلكم الذي يقضي بأن تنتظر املرأة            ٢٠٥الفقرة  
  .طالقها قبل أن يصبح بإمكاهنا أن تتزوج مرة أخرى

 مـن التقريـر     ٢٠٥ردة يف الفقـرة     اريعي الـو  حىت اآلن، ال تزال مبادرات اإلصالح التـش         -١٥١
بيــد أنــه قــد جــرت املوافقــة علــى  . اجلــامع للتقريــرين الــسابع والثــامن للمكــسيك قيــد النقــاش  

ــصعيدين االحتــادي واحمللــي      ــادرات أخــرى لــصاحل املــساواة، علــى كــل مــن ال ففــي بعــض  : مب
، ال يتـضمن  الحتاديـة منطقـة العاصـمة ا  يـرو ويف  ري وواليـة غ  والية مكسيكو الواليات، من قبيل    

القانون املدين وقانون األسرة أي أحكام من شـأهنا أن متنـع املـرأة مـن الـزواج مـرة أخـرى مـىت                  
ويف واليــة ميتــشواكان، اســتكملت الــسلطة التــشريعية النقــاش      . )٩٩(حــصلت علــى الطــالق  

  مـن  “العواطـف العنيفـة   ” أو   “ألسـباب الـشرف   ”والتحليل بشأن إلغاء جرمية اجلرح أو القتل        
  . مسموحا به“اخليانة” يعد قتل الزوجة يف حالة هقانون عقوبات الوالية، والذي كان مبوجب

 والــيت تعطــي وضــعا  ٢٠١١وجتــدر اإلشــارة أيــضا إىل اإلصــالحات الدســتورية لعــام     -١٥٢
دستوريا حلقوق اإلنسان الواردة يف املعاهدات الدولية اليت تكـون املكـسيك طرفـا فيهـا، والـيت                 

ويف قرار تـارخيي،    ). ١انظر اإلجابة على السؤال     (حكام توفري احلماية    للتطبيق أل ة  قابليالتعدل  
 اوبعــد حتليــل احلكــم الــصادر عــن حمكمــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنــسان يف قــضية راديــ    

Radilla           بأنـه جيـب علـى مجيـع         ٢٠١١يوليـه   /متـوز ، حكمت حمكمة العـدل العليـا االحتاديـة يف 
القــوانني الــيت يطبقوهنــا تتــسق مــع الدســتور ومــع معاهــدات حقــوق     القــضاة التحقــق مــن أن  

  .اإلنسان الدولية
  املادتـان  تـنص وما يتعلق حبقوق الطفل، ُعدلت مادتان من مواد الدسـتور الـوطين              ويف  -١٥٣

 يف مجيع القرارات واإلجراءات اليت تتخذها احلكومـة، جيـب أن تكـون األسـبقية ملبـدأ                  هعلى أن 

__________ 
  )٩٩(  Olamendi, Patricia. Mujeres, familia y ciudadanía. Discriminación y exclusión en los códigos civiles de 

México من النص اإلسباين٤٨، الصفحة ٢٠٠٨اإلمنائي للمرأة، املكسيك،  األمم املتحدة صندوق .  
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وفـضال عـن ذلـك، فـإن القـانون العـام بـشأن تقـدمي اخلـدمات للرعايـة                    . فـل املصلحة العليـا للط   
، ليكفــل حــصول األطفــال ٢٠١١أكتــوبر / األولتــشريناملتكاملــة والتنميــة لألطفــال ُنــشر يف 

على الرعايـة الـشاملة وخـدمات التنميـة يف ظـل ظـروف املـساواة واجلـودة، واحلنـان، واألمـن،                    
  .زيز املمارسة الكاملة حلقوقهمؤدي إىل تعي اواحلماية الكافية، مب
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  املرفقات
  ١٣السؤال     
متويــــــل املنــــــح الدراسيــــــة لألمهــــــات الــــشابات والفتيــــات احلوامــــل   ١- ١٣املرفق     

٢٠١١- ٢٠٠٨  
  

  )باملليون بيسو(املبلغ   الربنامج  املنطقة
    ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  

  ٣ ٦٥  ٤ ٥١  ٢ ٥٢  ٢ ٤٧ بات والفتيات احلواملمنح التعليم األساسي لألمهات الشا التعليم العام
  

ــشرية      ٢- ١٣املرفق      ــة البـ ــامج التنميـ ــن برنـ ــساء مـ ــة إيل النـ ـــح املقدمـ ، “الفـــرص”املنــ
٢٠١١- ٢٠٠٧  
  ٢٠١١‐٢٠١٠  ٢٠١٠‐٢٠٠٩  ٢٠٠٩‐٢٠٠٨  ٢٠٠٨‐٢٠٠٧  املنطقة
  ٢ ٦٠٥ ٢٧٩  ٢ ٥٦٥ ١٢٢  ٢ ٥٣٣ ٣٤٨  ٢ ٥٩١ ٤١٤  اجملموع

  حبسب املستوى التعليمي
٥٦٨ ١٣٠ ٠٣٦٢ ١١٢ ٠٦٢٢ ١١٠ ٦٣٠٢ ١٧١ ٢  التعليم األساسي
١١٨ ٢٤٠ ٢٣٨١ ٢٢٤ ٨٢٢١ ٢٢٦ ٣٢١١ ٢٧٥ ١  التعليم األّويل
٤٥٠ ٧٩٨٨٩٠ ٢٤٠٨٨٧ ٣٠٩٨٨٣ ٨٩٦  التعليم الثانوي

٧١١ ٠٨٦٤٧٤ ٢٨٦٤٥٣ ٧٨٤٤٢٣ ٤١٩  البكالوريا
  .وزارة التنمية االجتماعية: املصدر     
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  ١٤ؤال الس    
معدل األمية فيما بني سكان احلـضر وسـكان الريـف البـالغني مـن العمـر          ١- ١٤املرفق     

  ٢٠١٠ عاما أو ما فوقها، حبسب نوع اجلنس، ١٥
  

  نساء  رجال  اجملموع  املنطقة

  ٨,١  ٥,٦  ٦,٩  اجملموع
  ١٨,٢  ١٣,١  ١٥,٧  املنطقة الريفية

  ٥,٣  ٣,٤  ٤,٤  املنطقة احلضرية
بيانــات اجلــداول مــن . ٢٠١٠عهــد الــوطين لإلحــصاءات واجلغرافيــا، تعــداد الــسكان واملــساكن  امل: املــصدر       

  .استبيان أساسي
  

 عامـا   ١٥األمية فيما بني نساء الشعوب األصلية الاليت يبلغن من العمر             ٢- ١٤املرفق     
  أو ما فوقها، املناطق احلضرية والريفية

  
  

 ١٥البـــالغون مـــن العمـــر الـــسكان 
  )نساء(األميون   )نساء(قها ما فو عاما أو

  اجملموع  الكيان
ــاطق منــــــــ
  اجملموع  ريفية  حضرية

ــسبة  نـــــ
  مئوية

ــاطق  منــــــــ
  ضريةح

 نــــــسبة 
  مئوية

منـــــــاطق 
  ريفية

ــسبة  نـــــ
  مئوية

    ٦٢٦          ١,٥٨٥  ١,١٦١  ٢,٧٤٦  مجهورية املكسيك
  ٣٩,٥  ٦٢٣  ٢٧,٤ ٣١٨ ٢٠٤  ٣٤,٤ ٩٤٤ ٨٢٧  ١٠٤  ٦٧٠  ٧٧٤  

  .٢٠١٠يا، تعداد السكان واملساكن  لإلحصاءات واجلغرافاملعهد الوطين: املصدر       
  

  )٢٠١٠(الطالب الذين أمتوا املستوى التعليمي، حبسب نوع اجلنس   ٣- ١٤املرفق     
  

  اجملموع  نسبة مئوية  رجال  نسبة مئوية  نساء  املستوى التعليمي

٣٦٨ ٠٥٢٢٦١١٥ ٣١٦٧٤٣٠ ٨٥  )التعليم األساسي(حمو األمية 
٣٤٣ ٧١٨٣٩١٨٤ ٦٢٥٦١٧١ ١١٢   األُويلالتعليم

٦٥٠ ٩٤٩٤٨٣٨٧ ٧٠١٥٢١٨٤ ٢٠٢  التعليم الثانوي
٣٦١ ٧١٩٤٢٦٨٧ ٦٤٢٥٨٢٨٦ ٤٠٠  اجملموع

شـعبة املعلومـات    . لتعليم الكبـار، مديريـة التخطـيط، اإلدارة، تقيـيم ونـشر املعلومـات             املعهد الوطين   : املصدر       
  .واجلودة، إدارة اإلحصاءات
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  ١٨السؤال     
  مربرات االستثناء من جرمية اإلجهاض يف قوانني عقوبات يف الواليات  ١- ١٨املرفق     

  
  غري مسموح به  مسموح به    مربرات االستثناء

  -  ٣٢    االغتصاب
ــني     ــا بـ  ٣ يومـــا و ٧٥فيمـ

ــة ــن عمليــــــ ــهر مــــــ أشــــــ
  االغتصاب أو احلمل

٩  
ــا  ، كــواويالباهــا كاليفورني

ــشياباس،   ــا، تـــــــ كوليمـــــــ
ــيواوا ــدالغو، إ، شـــــــــ يـــــــــ

ســــاكا، فرياكــــروس، اكاأو
  وكينتانا رو

٢٣  
  غري مسموح به

  ٢    ٣٠  اإلمهال اجلنائي
   ليونوتشياباس ونويف      

    *٢٩  تعريض احلياة للخطر

٣  
وانــــــــاخواتو، غرييــــــــرو،غ
  يتاروريك

 أو خلقيـــةوراثيـــةتـــشوهات 
  ١٨    ١٤   للجننيجسيمة

ــور،   ــا ســـ ــا كاليفورنيـــ باهـــ
، كوليما، تشياباس،كواويال

ــة  ــمة االحتاديـ ــة العاصـ ،منطقـ
يـدالغو، مكـسيكو،إغرييرو،  

ــاكا، ــوس، أواكاســــ موريلــــ
ــا رو، ــويبال، كينتانـــــــ كـــــــ

  فرياكروس ويوكاتان

ــكالغأ   ــايواســــــ ينتس، باهــــــ
،هشتـــــــ كاليفورنيـــــــا، كامب 

غــــــــــــو،نراو، دشــــــــــــيواوا
اليــــــسكو،خواتو، خغوانــــــا

ــشوا ــت،اان، نكميتـــــ ياريـــــ
يتارو، سـانرينويفو ليون، ك  

ــينالوا، ــي، سـ ــويس بوتوسـ لـ
ســــــــــونورا، تاباســــــــــكو،

االكتاماوليبــــــاس، تالكــــــس
  تيكاساكاوس

  ٢٠    ١٢  على الصحة جسيم خطر 
ــور،   ــا ســـ ــا كاليفورنيـــ باهـــ

ــا، ــيواواكوليمــ ــة، شــ منطقــ
إيــدالغو،، العاصــمة االحتاديــة

اليــــــسكو، ميتــــــشواكان،خ
ــون،ان ــو ليـــ ــت، نويفـــ ياريـــ

اال،كتاماوليبـــاس، كالكـــس 
  اتيكاسكسا

ــكالغأ   ــايواســــــ ينتس، باهــــــ
،هشتـــــــ ، كامبكاليفورنيـــــــا 
، تــــــــــشياباس،كــــــــــواويال

ــاخواتو،د ــو، غوانـــــ ورانغـــــ
ــسيكو،غ ــرو، مكــــــــ رييــــــــ

ــوس،  ــأموريلــــ كا،اواكاســــ
ــويبال، ك ــاريبـ ــارو، كينتانـ يتـ

رو، ســان لــويس بوتوســي،
سينالوا، سـونورا، تاباسـكو،

  .فرياكروس، يوكاتان
التخـــــصيب الـــــصناعي دون

  ٢١    ١١  موافقة
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  غري مسموح به  مسموح به    مربرات االستثناء

ــا   باهــــــا كاليفورنيــــــا، باهــــ
يمــا،كاليفورنيــا ســور، كول

ــيواوا ــمة، شــ ــة العاصــ منطقــ
يــدالغو،إ، غرييــرو، االحتاديــة

موريلـــــوس، ســـــان لـــــويس
بوتوســـــــــــي، تاباســـــــــــكو

  وفرياكروس

،هشتـــنتس، كامبيواســـكاليأغ  
، تــــــــــشياباس،كــــــــــواويال

ــا د ــو، غوانـــــ خواتو،ورانغـــــ
اليـــــــسكو، مكـــــــسيكو،خ

ــشواكان، ن ــت،اميتـــــ ياريـــــ
واكاســــكا،أنويفــــو ليــــون، 

ــويبال، ك ــاريبـ ــارو، كينتانـ يتـ
ــينا ــونورا،رو، ســـــ لوا، ســـــ

اال،كتامالويبـــــاس، تالكـــــس
  .يوكاتان وساكاتيكاس

أســــباب اقتــــصادية عنــــدما
ــألم   ــى٣يكــون ل ــال عل  أطف

  األقل

٣١    ١  

  غري مسموح به    يوكاتان  
بنــاء علــى طلــب األم خــالل

 األوىل١٢األســــــابيع الــــــــ  
  للحمل

٣١    ١  

  غري مسموح به    منطقة العاصمة االحتادية  
، وواليــة منطقــة العاصــمة االحتاديــة، وشــيواواولــو أن واليــة .  واليــة٢٦كل صــريح يف مــسموح بــه بــش *        

االسـتثناء عنـد وجـود    ب فـإن هـذا مـشمول     على وجـه التحديـد،  “خطر للاحلياةبتعريض ” دعتت يدالغو ال إ
  .“ جسيم على الصحةخطر”

  .٢٠١١ديسمرب / األولكانونلمرأة، املعهد الوطين ل. املديرية العامة ملراعاة املنظور اجلنساين:املصدر        
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  ١٩السؤال     
   ٢٠١١فحص فريوس نقص املناعة البشرية حبسب الوالية، .، املكسيك١- ١٩املرفق     

  
  )تابع(عدد الفحوص   )تابع(الوالية   عدد الفحوص  الوالية
  ١ ١٠٢ ٢٨١  اجملموع

 ٥٤٣ ٣  موريلوس ١٧٥ ١٤  ينتسيواسالأغ

 ١٠٠ ١٥  ياريتان ٣١٠ ١٣  باها كاليفورنيا

 ١٥٠ ٢٥  نويفو ليون ٠١٧ ٤  باها كاليفورنيا سور

 ٠٠٠ ٤٠  أواكساكا ٦٨٨ ٦  هشتكامب

 ١٠٠ ٧٧  اليببو ٠٠٠ ٢٨  كواويال

 ٠٠٠ ١٨  يتاروريك ٥٠٠ ٨  كوليما

 ٠٠٠ ٣  كينتانا رو ١٢٥ ٤٩  اباسيتش

 ٣٠٠ ١٦  سان لويس بوتوسي ٨٧٥ ٢٣  شيواوا

 ٠٠٠ ٤٣  لواسينا ٩٩٣ ٣٤  منطقة العاصمة االحتادية

 ٥٠٠ ٢٥  سونورا صفر  دورانغو

 ٠٠٠ ٥٠  تاباسكو صفر  واتوخواناغ

 ٦٧٥ ٣٦  تاماوليباس ٨٠٠ ٣١  غرييرو

 ٦٠٠ ١٥١  االككالكس ٤٠٠ ٣٢  يدالغوإ

 صفر  فرياكروس ٢٠٥ ٥١  وكاليسخ

 ٩٢٥ ١٤  يوكاتان ٣٥٠ ٢٣٦  مكسيكو

 ٠٠٠ ٢٠  اتيكاسساك ٩٥٠ ٢٧  ميتشواكان

ــوط : املــصدر        ــصحة،     املركــز ال ــة، وزارة ال ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــسني وال ــني اجلن  كــانونين للمــساواة ب
ما يتعلق بالواليات اليت تكون القيمة املقابلة هلا صفر ُيعد تقرير متويـل              ويف. ٢٠١١ديسمرب  /األول

  .الفحوص غري متاح
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  ٢٠السؤال     
  ية، املكسيك، برنامج الصناديق اإلقليمية للشعوب األصل١- ٢٠املرفق     

  
  املستفيدون من أبناء الشعوب األصلية  

  النسبة املئوية  النساء  النسبة املئوية  الرجال  اجملموع  السنة املالية

١٨٩٤٨,٩ ٧٤٣٥١,١١٢ ٩٣٢١٢ ٢٤  ٢٠٠٦
٣٨٢٥١,١ ٨٧٩٤٨,٩١١ ٢٦١١٠ ٢٢  ٢٠٠٧
٩٥٢٥١,٩ ٢٨١٤٨,١٨ ٢٣٣٨ ١٧  ٢٠٠٨
٢٠١٥٢,٨ ٤٢٥٤٧,٢٧ ٦٢٦٦ ١٣  ٢٠٠٩
١٥٠٥٢,٧ ٤١٠٤٧,٣٧ ٥٦٠٦ ١٣  ٢٠١٠
٨٣٩٥٣,٢ ٩٠١٤٦,٨٧ ٧٤٠٦ ١٤  ٢٠١١

  .لشعوب األصليةاامللجنة الوطنية لتنمية الشعوب األصلية، التنسيقبية العامة لتعزيز تنمية : املصدر       
  

  ، املكسيك، برنامج املنظمات اإلنتاجة لنساء الشعوب األصلية ٢- ٢٠املرفق     
مــــــــاتبرنــــــــامج املنظ 

اإلنتاجية لنساء الشعوب
  اجملموع  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  األصلية

املــــشاريع الــــيت حتظــــى
١٠٠ ٨٢٧١٤ ٥٥٠٣ ١٩٢٢ ١٨٦٢ ٥٧٧٢ ٧٦٨١ ١  بالدعم

ــاليت ــساء الـــ ــدد النـــ عـــ
١٠٠ ١٢٨١٦٣ ٣٥٦٤٢ ٠٥٣٢٨ ٢٩٣٢٥ ١٣٤٢٦ ١٣٦١٩ ٢٢  قُدمت هلن خدمات

  
  .لشعوب األصليةاجنة الوطنية لتنمية الشعوب األصلية، التنسيقية العامة لتعزيز تنمية املل: املصدر       

  
  

  
 


	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	الدورة الثانية والخمسون
	9-27 تموز/يوليه 2012
	الردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن

	المكسيك*
	* تصدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي.
	1 - يشير التقرير إلى سنْ القانون العام لتمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف، على الصعيد الاتحادي. يُرجى تقديم معلومات بشأن الإجراءات المتخذة والآليات القائمة التي تكفل وجود قوانين مماثلة بشأن حصول المرأة على الحق في الحياة الخالية من العنف والمعتمدة على صعيد الولايات، تكون متفقة تماما مع التشريع الاتحادي ومع أحكام الاتفاقية. ويرجى أيضا توفير معلومات مفصلة بشأن التحديات القائمة لتنسيق التشريعات المدنية والجنائية على الصعيدين الاتحادي وصعيد الولايات وصعُد البلديات، مع أحكام الاتفاقية.

	1 - وسَّع الإصلاح الدستوري المؤرخ 10 حزيران/يونيه 2011() فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان، قائمة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعزز آليات إنفاذها بشكل كبير. وبهذا الإصلاح، تكون المكسيك قد أدمجت حقوق الإنسان كافة، الواردة في معاهدات حقوق الإنسان الدولية والتي تكون المكسيك طرفا فيها، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومعاهدة بليم دو بارا ”Belém do Pará“. وكرس ذلك الإصلاح أيضا مبدأ تمثيل الذات وبموجبه يجب أن تعطي أولوية لذلك الشخص في جميع الأوقات عند تفسير أي حكم قانوني.
	2 - وفضلا عن ذلك، أصلحت مواد الدستور المتعلقة بإجراء توفير الحماية(): وهي الوسيلة التي يلتمس فيها من الدولة إعادة أي حق يتضرر بسبب إجراء من جانب السلطة. ويمكن الآن التماس التمتع بالحماية ضد أي انتهاكات مزعومة ليس فقط للحقوق التي يكفلها القانون بل وتلك التي تشملها المعاهدات الدولية التي صدَّقت عليها المكسيك. وفي بعض الحالات، يجوز إصدار حكم بتوفير الحماية لجميع الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم جراء أعمال مماثلة، وليس فقط لملتمسيها.
	3 - وخلال عام 2010، أجرت اللجنة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، تحليلا تشخيصيا للتشريعات الجنائية المكسيكية بشأن تنفيذ الالتزامات التي تضطلع بها دولة المكسيك فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان للمرأة(). واستُخدمت النتائج لإعداد 33 مقترحا لإصلاح القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية()، للولايات وللاتحاد().
	4 - وقد وضع المعهد الوطني للمرأة، من خلال برنامجه لمراعاة المنظور الجنساني، برنامج عمل دائم، بالاشتراك مع أفرع الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، ومع مختلف الوكالات التابعة للإدارة العامة الاتحادية، ومع المكتب الحكومي للمرأة.
	5 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، قام المعهد الوطني للمرأة من خلال برنامجه لتعزيز سياسات المساواة والإنصاف بين المرأة والرجل في البلديات، بدعم إنشاء 231 1 من مكاتب البلديات للمرأة، وهي تقوم بتعزيز حقوق الإنسان للمرأة، على صعيد البلديات وتساعد في التوعية بالاحتياجات والتحديات الملحة في مجال التنسيق التشريعي.
	6 - ومن التحديات الرئيسية السعي من أجل تنسيق التشريعات المدنية والجنائية على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات ومستوى البلديات، ولا سيما فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، والاتجار في البشر، والمساواة وعدم التمييز. وثمة تحدِ آخر يجب التصدي له، عند تطبيق الإطار القانوني الحالي ويتمثل في تحويل الأطر المعيارية إلى تدابير عملية من خلال إعداد واعتماد سياسات عامة ترمي إلى تحقيق التنفيذ على الصعيد المؤسسي الشامل لجميع القطاعات بشكل فعال. وثمة حاجة إلى مراعاة التركيز الجنساني في إنتاج المعلومات، ولا سيما فيما يتعلق بإقامة العدل. ويجب كذلك اتخاذ خطوات أخرى لتعديل أو إلغاء قوانين ولوائح في المسائل المدنية والجنائية والأسرية من أجل القضاء على بعض الممارسات القانونية أو العرفية من قبيل الاختطاف والقتل لأسباب تتعلق بالشرف.
	2 - وفقا للتقرير، ركَّز المعهد الوطني للمرأة إجراءاته في مراعاة المنظور الجنساني امتثالا للقانون العام للمساواة بين للمرأة والرجل والقانون العام المعني بحصول المرأة على حياة خالية من العنف. يُرجى توضيح دور المعهد في ما يتعلق بآليات التنسيق المنشأة بموجب هذه القوانين. ويُرجى أيضا توضيح الطريقة التي يضمن بها عدم التخفيف من جهود مراعاة المنظور الجنساني المبذولة في صياغة السياسات والبرامج على الصعيد الاتحادي، عندما يتعلق الأمر بصعيد الولايات وصعيد البلديات.

	7 - يُعد المعهد الوطني للمرأة الكيان الرئيسي في الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالسياسة الوطنية لتحقيق المساواة. ويقوم المعهد بإنشاء الآليات، وتشجيع الأنشطة، والتدابير، والسياسات والمبادرات، الرامية إلى مراعاة المنظور الجنساني، كما يقوم بتعزيز الصلات بين المؤسسات، فيما بين مختلف القطاعات، وأصحاب المصلحة، والمستويات الثلاثة للحكومة، والفروع الثلاثة للنقابات، والقيادات المتمتعة بالإدارة الذاتية، والمجتمع المدني. و يمكننا أن نبرز من بين النتائج التي أسفرت عنها أعماله، الميزانية المخصصة للمرأة، والمساواة بين الجنسين وإصلاح الميزانية الاتحادية، وقانون المسؤولية المالية()، الذي يحظر إجراء تخفيضات في برامج الميزانية الموجهة للمساواة بشكل يجعلها أقل من السنة التي قبلها.
	8 - وقد أنشأ القانون العام بشأن المساواة بين المرأة والرجل، والقانون العام لتمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف ، على التوالي، نظاما وطنيا للمساواة بين المرأة والرجل ونظاما وطنيا لمنع العنف ضد المرأة، ومعالجته، والمعاقبة عليه، والقضاء عليه، وآليات للتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والقطاعات على الصعيد الوطني، بما في ذلك المكاتب الحكومية للمرأة، التي تمثل حكوماتها. ويُنشئ كل من هذين القانونين تكليفا بالتنسيق بين الحكومة الاتحادية، والولايات، ومنطقة العاصمة الاتحادية والبلديات، والتي يتعين عليها أن تُسهم في الإنفاذ بحسب ولاياتها(). وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، أصبح هناك قانون عام لـ 32 كيانا اتحاديا معنيا بحصول المرأة على الحق في الحياة الخالية من العنف، ونفذت هذه الكيانات أنُظمة في الولايات في هذا المجال؛ وقد نشر 28 كيانا منها أنظمتها؛ وكان في 26 منها تشريعات تتعلق بالمساواة بين الجنسين()؛ كما كان في 12 منها نظام للمساواة؛() وكان في 19 منها برنامج أو خطة للمساواة().
	9 - ويقوم المعهد الوطني للمرأة عن طريق مجلس إدارته، وفقا لصلاحياته، بتنسيق أنشطته مع النظام الوطني للمساواة بين المرأة والرجل()، ويتخذ تدابير لربطه بالنُظم الوطنية أو المحلية الأخرى، كما يشجع التعاون المشترك بين المؤسسات؛ ويعقد 3 دورات سنوية عادية للمنظومة، من أجل الترويج للاستراتيجيات وتنفيذها؛ ويقدم الدعم ويسدي المشورة للوكالات والكيانات الأعضاء في الإدارة العامة الاتحادية من أجل تنسيق برامجها المتعلقة بالمساواة. وفضلا عن ذلك، يقوم برصد تنفيذ الميزانية المخصصة للمرأة والمساواة بين الجنسين ويتفاعل مع الوحدات ومكاتب الاتصال()، التابعة للكيانات والوكالات والآليات المنشأة لمكافحة التحرش الجنسي في الإدارة العامة الاتحادية. وما برحت المؤسسات الوطنية للمرأة تعقد منذ عام 2001، جلسات عامة لتبادل الآراء، والرصد والتنسيق، مع رؤساء 31 من المكاتب الحكومية للمرأة ومع هيئة منطقة العاصمة الاتحادية، ويحتفظ بصلات مع 231 1 من البلديات التي بها مكاتب بلديات للمرأة.
	10 - ويعمل المعهد الوطني للمرأة بوصفه أمانة تنفيذية() في النظام الوطني لمنع العنف ضد المرأة، ومعالجته، والمعاقبة عليه، والقضاء عليه، فهو يعزز التنسيق المشترك بين الوكالات مع المستويات الثلاثة للحكومة، ويعقد دورات عادية واستثنائية كما يرصد الامتثال لقرارات النظام واللجان التابعة له. وعندما يتلقى طلبات لإطلاق إشارات التحذير بشان عنف جنساني، يقوم بالتحقق من تلبية المتطلبات القانونية، كما يقوم بإبلاغ الطلب للنظام وإخطار مقدمي الطلبات بالقرارات. وقد أعد، بدعم من أعضائه لوائح لتشغيل النظام الوطني لمنع العنف ضد المرأة، ومعالجته، والمعاقبة عليه، والقضاء عليه، والبرنامج المتكامل لمنع العنف ضد المرأة، ومعالجته، والمعاقبة عليه، والقضاء عليه، وبروتوكول الرعاية النموذجية لاستخدامه في ملاجئ الإناث من ضحايا العنف وأطفالهن. ويعمل على ترويج تنسيق التشريعات، وإصدار معلومات معيارية بشأن الرعاية التي توفر للضحايا، كما يشارك في التحقيقات التي تضطلع بها الإدارة العامة الاتحادية، والمكاتب الحكومية للمرأة، والمكاتب البلدية للمرأة.
	11 - وفضلا عن ذلك، فمن خلال برنامج مراعاة المنظور الجنساني()، يقوم المعهد الوطني للمرأة بتوفير التمويل والتدريب للمكاتب الحكومية للمرأة عن طريق مشاريع لإدماج المنظور الجنساني في السياسات العامة والثقافة المؤسسية، كما يقوم بالمساعدة في مجال التصميم والتنفيذ والرصد. وفضلا عن ذلك، يقدم برنامج تعزيز سياسات البلديات في مجال المساواة والإنصاف بين المرأة والرجل، الذي يرعاه المعهد الوطني للمرأة، الدعم لمشاريع بناء القدرة لحكومات البلديات في مجالات التدريب وسياسات التخطيط ذات المنظور الجنساني، وفي مجالات الخطط، واللوائح، وبرامج التشغيل، والمبادئ التوجيهية صوب ثقافة مؤسسية قائمة على المساواة. ويقدم المعهد الوطني للمرأة تدريبا مستمرا كما يسدي المشورة إلى مكاتب البلديات للمرأة ويعد مواد الدعم من قبيل سلسلة منشورات التنمية المحلية المقترنة بالمساواة، ويقوم بنشر معلومات من خلال بوابة ”التنمية المحلية بمشاركة المرأة“().
	3 - يُرجى شرح الترابط بين ولايات وأعمال النظام الوطني لمنع العنف ضد المرأة ومعالجته والمعاقبة عليه والقضاء عليه وولايات وأعمال اللجنة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه.

	12 - يشير القانون العام لتمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف (). إلى أن النظام الوطني لمنع العنف ضد المرأة ومعالجته والمعاقبة عليه والقضاء عليه هو هيئة جماعية تتمثل ولايتها في تقاسم الجهود، والأدوات، والسياسات، والخدمات، والإجراءات المشتركة بين الوكالات لمنع العنف ضد المرأة في الاتحاد والولايات ومنطقة العاصمة الاتحادية والبلديات، ومعالجته والمعاقبة عليه والقضاء عليه، بغية تحقيق مقاصد ذلك القانون وتلك الواردة في المعاهدات الدولية التي صدَّقت عليها المكسيك والمتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة. وهذا النظام الذي بدأ عمله في 3 نيسان/أبريل 2007، يضم 47 عضوا()، ويشمل ذلك وزارة الداخلية، التي ترأس النظام عن طريق اللجنة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، والمعهد الوطني للمرأة الذي يعمل بوصفه أمانة تنفيذية.
	13 - وفيما يتعلق بهذه النقطة، فقد أُنشئت اللجنة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه في 1 حزيران/يونيه 2009 بمرسوم رئاسي كجهاز إداري لامركزي تابع لوزارة الداخلية، بغرض ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها بواسطة القانون ولائحة تلك الوزارة فيما يتعلق بمنع العنف ضد المرأة ومعالجته، والمعاقبة عليه والقضاء عليه في المكسيك. وبعبارة أخرى، فإن لها ولاية مكملة للنظام الوطني، وبموجبها تتولى الرئاسة وتقوم بمهام محددة مستمدة من المرسوم الذي أنشئت بموجبه().
	14 - وكما هو ملاحظ في التقرير الجامع للتقريرين السابع والثامن، ما برح كل من النظام الوطني واللجنة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه يسهمان في صياغة وإعداد وتشجيع الإجراءات والبرامج والسياسات المحددة ذات المنظور الجنساني لمنع العنف ضد المرأة ومعالجته والمعاقبة عليه والقضاء عليه في بلدنا، من قبيل: إنشاء لجان لمنع العنف ضد المرأة ومعالجته، والمعاقبة عليه والقضاء عليه، واللجنة الاستشارية لإطلاق إشارات التحذير المتعلقة بالعنف الجنساني، والفريق المشترك بين الوكالات والمتعدد الاختصاصات، لدراسة وتحليل إشارات التحذير المتعلقة بالعنف الجنساني، واحتمال إطلاقها. وفضلا عن ذلك، فقد أُنشئت قاعدة بيانات وطنية بشأن قضايا العنف ضد المرأة، وكانت هناك أعمال إضافية لإعداد برنامج شامل لمنع العنف ضد المرأة ومعالجته، والمعاقبة عليه والقضاء عليه، وعُقدت جولة ثالثة للدراسة الاستقصائية الوطنية لديناميات العلاقات الأسرية (ENDIREH 2011)، كما روج تدريب يتعلق بالمنظور الجنساني والتنسيق التشريعي.
	4 - وفقا للتقرير، أُنشئ مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص لضمان تيسير إمكانية لجوء ضحايا العنف من النساء إلى القضاء. ويُرجى توضيح ولاية هذا المكتب واختصاصه.

	15 - نظرا لأن المكسيك جمهورية نيابية، تتألف من ولايات حرة وذات سيادة يوحدها ميثاق اتحادي، فإن الدستور السياسي يضع إطارا لتوزيع السلطات أو المسؤوليات بين الولايات التي تشكل الاتحاد والاتحاد ذاته.وفي هذا الصدد، هناك مجالات من الحكومة تندرج ضمن اختصاص الولاية وأخرى ذات مرتبة اتحادية أي أن ما يترتب عليه أثر على الصعيد الوطني يسمو على قرارات الولاية.
	16 - وعلى الصعيد الاتحادي، ، أُنشئ مكتب المدعي الخاص لجرائم العنف ضد المرأة والاتجار في الأشخاص بموجب القرار A/024/08 الذي أصدره المدعي العام الاتحادي، ونُشر في الجريدة الاتحادية الرسمية في 31 كانون الثاني/يناير 2008. وتشمل صلاحياته إجراء التحقيقات والمقاضاة بشأن الجرائم المنصوص عليها في قانون منع الاتجار في الأشخاص والمعاقبة عليه (الجريدة الاتحادية الرسمية، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007) وأعمال العنف ضد المرأة التي تندرج ضمن الولاية الاتحادية.
	17 - وفي جميع هذه الحالات تستند الولاية الاتحادية لمكتب المدعي الخاص إلى المادة 50 (طاء) من القانون المنظم للقضاء في الاتحاد() وأحكام القانون الجنائي الاتحادي().
	5 - يشير التقرير إلى أن تحقيقا غير قضائي للمحكمة الاتحادية العليا للعدالة خلص إلى أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت في سان سلفادور أتينكو، في عام 2006. يُرجى توضيح سبب ذكر التقرير أنه تم تصنيف الأفعال المرتكبة في سان سلفادور أتينكو على أنها جرائم عادية. ويُرجى تقديم معلومات مستكملة عن أي تطورات في القضية، بما في ذلك عن مقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وعن التعويضات للضحايا.

	18 - استجابة للأحداث التي وقعت في 3 و 4 أيار/مايو 2006 في تيكسكوكو وسان سلفادور أتينكو، بُدئ عدد من الإجراءات المحلية للتحقيق في الواقعة، والبت في العقوبات المناظرة. وكما ذُكر في التقرير الجامع للتقريرين السابع والثامن، للمكسيك، شملت هذه الإجراءات تحقيقا أوليا (FEVIM/03/05-2006) بدأه مكتب المدعي العام الاتحادي؛ وتحقيقا أجراه مكتب المدعي العام لدولة المكسيك؛ وتحقيقا أجرته المحكمة الاتحادية العليا للعدالة؛ والشكوى المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان الوطنية؛ والعريضة المقدمة إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
	19 - وعملا بالمادة 103 (باء) من الدستور الوطني، فضلا عن الفقرة الأولى، 3 و 4 و 6، من الجزءين الثاني والسابع منه، والجزءين الأول والثالث من القانون المنشئ للجنة حقوق الإنسان الوطنية، والمادة 89 من نظامها الداخلي، عمدت لجنة حقوق الإنسان الوطنية بمبادرة منها، في تناولها لهذا الموضوع، إلى فتح القضية رقم 2006/2109/2/Q للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان الناجمة عن الأحداث التي وقعت في بلديتي تيكسكوكو وسان سلفادور أتينكو، بولاية مكسيكو، في 3 و 4 أيار/مايو 2006.
	20 - وأرسلت لجنة حقوق الإنسان الوطنية مفتشين وخبراء طبيين تابعين لها إلى مسرح الأحداث وإلى مركز ”سانتياغيتو“ للاحتجاز والتأهيل الاجتماعي (الذي نقل إليه العديد من الأفراد الذين شاركوا في الأحداث)، بغرض تقييم الحالة، بما في ذلك قابلية ما يسمى ببروتوكول استنانبول للتطبيق.
	21 - وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2006 أصدرت لجنة حقوق الإنسان الوطنية التوصية 38/2006، الموجهة إلى حاكم ولاية مكسيكو ومختلف السلطات الاتحادية. وخلصت لجنة حقوق الإنسان الوطنية إلى أنه استنادا إلى مختلف البيانات الصادرة عن نساء شاركن في تلك الأحداث، ثمة دلائل على سلوك لانتهاك الحرية الجنسية من جانب ضباط الشرطة، ولا سيما أثناء اعتقال النساء ونقلهن إلى مركز سانتياغيتو للاحتجاز.
	22 - وشملت التوصية عددا من النقاط الموجهة إلى السلطات في ولاية مكسيكو وإلى سلطتين أخريين. واعتُبرت سلطات ولاية مكسيكو مسؤولة بصفة خاصة عن الأعمال المشار إليها في العريضة.
	23 - والواقع أنه بما أن ذلك السلوك قد يُشكل جرائم من قبيل الاعتداء الجنسي والاغتصاب، فقد لفت إليه انتباه مكتب المدعي العام لولاية مكسيكو كي يقرر طريقة الشروع في تناول كل حالة محددة.
	24 - وقد قُبلت حكومة ولاية مكسيكو توصية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبذلت قصارى جهودها من أجل الامتثال لكل التوصيات. واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لعام 2007 أنه قد جرت مراعاة التوصية 38/206 أي أنها أقرت بأن حكومة ولاية مكسيكو قد اتخذت خطوات كافية لاتباع تلك التوصية.
	25 - واستنادا إلى المادة 97 من الدستور الوطني التي كانت لا تزال سارية، وبطلب من الوزير غينارو دافيد كونغورا بيمنتل، قررت المحكمة الاتحادية العليا للعدالة في تناولها لهذا الموضوع، ممارسة صلاحياتها في التحقيق فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في بلديتي تيكسكوكو وسان سلفاور أتينكو في 3 و 4 أيار/مايو 2006، مما تمخض عن القضية 3/2006().
	26 - وجدير بالملاحظة أنه قبل إجراء الإصلاحات التي أضفت على حقوق الإنسان مرتبة دستورية، والمنشورة في 10 حزيران/يونيه 2011، عملا بالمادة 97 من الدستور، كان لدى المحكمة الاتحادية العليا للعدالة بالفعل صلاحية التحقيق في أي عمل من الأعمال التي تشكل ”انتهاكا جسيما لأي ضمانة من ضمانات الأفراد“. ولم تشكل تلك الصلاحية، التقديرية من حيث طابعها، تدبيرا قضائيا بهذا المعني، بل شكلت تدبيرا إداريا، اتُخذ بحكم الوظيفة للتحقيق في الأعمال ذات الأهمية والمصلحة العامة، والتي تنطوي على مؤشرات بارتكاب انتهاكات خطيرة لضمانات الأفراد.
	27 - وضُمّنت نتائج هذا التحقيق في تقرير قُدِّم في حينه إلى الهيئات المختصة، وبصورة رئيسية إلى الفرع التنفيذي على المستوى المحلي أو المستوى الاتحادي وإلى مكاتب المدّعين العامين، بغية لفت الانتباه إليها والمقاضاة بشأنها على النحو الواجب.
	28 - ومع إجراء الإصلاح الدستوري في حزيران/يونيه 2011، مُنحت صلاحيات التحقيق إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وكما كان الحال بالنسبة للصلاحية السابقة للمحكمة العليا، فإنه بموجب المادة 105 الحالية من الدستور، تستطيع الآن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تفتح تحقيقا في وقائع تشكِّل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ”متى ارتأت أن من المناسب القيام بذلك أو بناء على طلب من السلطات التنفيذية الاتحادية، سواء من مجلسي البرلمان الاتحادي، أو من حاكم الولاية، أو من رئيس الحكومة في منطقة العاصمة الاتحادية، أو من الكيانات التشريعية أو الاتحادية“.
	29 - وتقتضي هذه الصلاحية الجديدة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تساوي تماما الصلاحية الممنوحة من قبل للمحكمة الاتحادية العليا للعدالة تعاون موظفي الخدمة المدنية في التحقيق الذي تجريه تلك الوكالة المستقلة، ويشمل هذا الواجب إتاحة المعلومات المقيدة من حيث طابعها.
	30 - وفي الحالة المحددة المتعلقة بأحداث سان سلفادور أتينكو، كان الغرض من التحقيق الذي أجرته المحكمة الاتحادية العليا للعدالة هو دراسة الأعمال التي قامت بها مختلف السلطات لتقرر ما إذا كانت قد ارتكبت انتهاكات خطيرة لضمانات الأفراد.
	31 - وفي 6 شباط/فبراير 2007، قررت المحكمة الاتحادية العليا للعدالة بكامل هيئتها إنشاء لجنة تحقيق تتألف من قضاة اتحاديين لتقرر ما إذا كانت قد حدثت انتهاكات خطيرة لضمانات الأفراد في سان سلفادور أتينكو. وحصرت المحكمة الاتحادية العليا للعدالة تحقيقها في الجوانب التالية: الأسباب التي أدّت إلى حدوث الانتهاكات؛ الأطراف المسؤولة؛ الأسباب التي أسفرت عن الأحداث التي وقعت في ولاية مكسيكو. وبدأت اللجنة عملها في 23 شباط/فبراير 2007.
	32 - وقامت لجنة التحقيق بأنشطتها وفقا للقواعد والنُظم المنصوص عليها في أحكام (الاتفاق العام) 16/2007 الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا للعدالة. وأجرت اللجنة تحقيقا، وفي 13 آذار/مارس 2008 قدمت تقريرها الأوّلي عن الأحداث التي وقعت في 3 و 4 أيار/مايو 2006. وبعد ذلك، أعد القاضي خوسيه دي هيسوس غيدينيو بيلايو تقريرا نُشر في نسخته المتاحة للجمهور في 2 شباط/فبراير 2009.
	33 - وفي ختام جلسات المحكمة الاتحادية العليا للعدالة أصدرت في جلستها العامة النتائج التي خلصت إليها بشأن هذه القضية، والتي شملت ما يلي:
	• وفقا للبيانات المستمدة من التحقيق، واستنادا إلى الأحكام التي تُنظم استخدام القوة العامة في المكسيك، خلصت إلى أنه قد ارتكبت بالفعل انتهاكات خطيرة لضمانات الأفراد في الأحداث التي وقعت في 3 و 4 أيار/مايو 2006 في تيكسكوكو وسان سلفادور أتينكو، بولاية مكسيكو.
	• لم يكن هناك أي دليل على وجود نية أو أوامر صريحة بالمشاركة في تلك الانتهاكات من جانب السلطات والمسؤولين الذين اجتمعوا في 3 أيار/مايو 2006 وأذنوا باستخدام القوة في هذه الحالة، ولا من جانب الذين شاركوا في الاجتماع لوضع استراتيجية العمليات.
	• وطبقا للبيانات المستمدة من التحقيق، يمكن تحديد مشاركة فردية ومحددة في الانتهاكات الخطيرة لضمانات الأفراد.
	• يمكن للهيئات المعنية القيام بتوسيع نطاق التحقيقات لتحديد من يكونون مسؤولين عن تلك الانتهاكات.
	• حُددت معايير قانونية لاستخدام القوة العامة وستُستخدم هذه كبارامترات ومعايير لتحديد ما إذا كانت هناك انتهاكات خطيرة لضمانات الأفراد. وقد اعتُمدت المعايير بما يضمن أن يكون استخدام القوة العامة له سند مشروع وأُسس مشروعة، بحيث تتوافر للمجتمع القيود والمعايير النموذجية التي تضمن حمايته من الاعتداءات والتجاوزات غير المقبولة تحت أي ظرف.
	34 - وحدد قرار المحكمة معايير ومبادئ توجيهية اعتمدها كل فرع من أفرع الحكومة، أو أجهزتها أو مؤسساتها المعنية، وفقا لصلاحيات كل منها ومسؤولياتها.
	35 - وعلى وجه الخصوص، أشار رئيس المحكمة الاتحادية العليا للعدالة في ذلك الوقت القاضي غييرمو أ. أورتيز ماياغويتيا إلى أن القرار بشأن الأحداث التي وقعت في أتينكو يجب أن يؤدي إلى تحسين ظروف الأمن والوئام الاجتماعي بما ينسجم مع ولاية ذات حكم دستوري وتخضع لسيادة القانون. وأكد أن مشاركة المحكمة العليا في التحقيقات بشأن الأحداث التي وقعت في سان سلفادور أتينكو وتيكسكوكو كانت واجبا بالنسبة لأرفع محكمة في المكسيك، ويتصل مباشرة بحماية الدولة الدستورية.
	36 - مواصلة التحقيقات في الوقائع. وفي 15 تموز/يوليه 2009، أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي عن طريق مكتب المدعي الخاص لجرائم العنف ضد المرأة والاتجار في الأشخاص أنه غير مختص بمتابعة التحقيق، وفقا للمادة 50 من القانون الأساسي للقضاء الاتحادي() وسلم إلى المدعي العام لولاية مكسيكو جميع الأدلة الناتجة عن التحقيق الأولي PGR/FEVIM/03/05-2006، ونتيجة لهذا تجري معاملة الجرائم بوصفها جرائم عادية().
	37 - وعلى غرار التحقيقات الاتحادية، بدأ مكتب المدعي العام لولاية مكسيكو، بحكم الوظيفة، تحقيقا أوليا في الجرائم المدعاة التي ارتُكبت أثناء الأحداث التي وقعت في أتينكو. وطبقا للمعلومات المقدمة من ذلك المكتب، لا تزال التحقيقات جارية ومن المقرر اتخاذ عدد من الخطوات في المستقبل القريب.
	38 - المستجدات الأخيرة. في 30 حزيران/يونيه 2010 أمرت المحكمة العليا بإطلاق سراح 12 عضوا من ”الجبهة الشعبية الموحدة للدفاع عن الأرض“، بمن فيهم قائدها إغناسيو ديل فالي، بسبب استخدام أدلة غير قانونية وغير كافية في اتهامهم بجريمة الاختطاف. وبذلك أيَّد قضاة الدائرة الأولى للمحكمة دعاوى الاستئناف وألغوا بذلك أحكام السجن التي صدرت بحق المحتجين، والتي تراوحت بين 31 إلى 112 سنة.
	39 - مشاركة لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. نتيجة لاندماج المكسيك الكامل في منظومة حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية، تدرس لجنة البلدان الأمريكية أيضا عريضة مقدمة من 11 امرأة بشأن انتهاكات مدعاة لحقوق الإنسان حدثت لهن أثناء الأحداث التي وقعت في سان سلفادور أتينكو في 3 و 4 أيار/مايو 2006. ولا يزال التحقيق جاريا الآن في إطار منظومة حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية، وستُبلَّغ المستجدات المتعلقة بذلك إلى اللجنة في الوقت المناسب.
	6 - يُرجى تقديم معلومات عن كيفية تأثير استمرار مناخ الإفلات من العقاب وانعدام الأمن في الدولة الطرف في تمتع المرأة بحقوقها. وفي هذا السياق، يُرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية النساء من العنف، بمن فيهن المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات.

	40 - استجابة لطلبات الجمهور ومن أجل المساعدة على حماية ضحايا الجريمة أُنشئ مكتب خاص لضحايا الجرائم بموجب مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية الاتحادية في 6 أيلول/ سبتمبر 2011. وتدار هذه الوكالة وتعمل بواسطة مجلس إدارة ومدع عام. وهي تشمل 4 ممثلين عن المجتمع المدني، برزوا بسبب جهودهم لتعزيز الأمن والعدالة. ويعد المعهد الوطني للمرأة جزءا من مجلس الأدارة.
	41 - ونود أيضا أن نشير إلى العدد الثالث من الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن ديناميات العلاقات الأسرية (ENDIREH 2011)()، التي أجراها المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا بدعم تقني من المعهد الوطني للمرأة بغرض توفير مؤشرات لبلدنا لتقييم التقدم الحاصل في القضاء على العنف ضد المرأة وتحديد تدابير التنفيذ الممكنة.
	42 - وفضلا عن ذلك، فلتحسين وصول ضحايا العنف من الإناث إلى العدالة، وتحسين نوعية حياتهن، تشجع اللجنة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه إنشاء مراكز للعدالة معنية بالمرأة، باعتبارها أحد مشاريعها ذات الأولوية. وهي تشكل نموذجا لرعاية المرأة، وأُنشئت بنهج مشترك بين الوكالات ومتعدد التخصصات، وتدريجي. وفي خلال عام 2001، حوِّل ما مجموعه 15 مليون بيسو (812 076 1 دولارا)() من الأموال الاتحادية من أجل إنشاء هذه المراكز().
	43 - وفي تموز/يوليه 2011، قررت محكمة العدل العليا الاتحادية بالإجماع، أن تكون الأحكام التي تصدرها محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ملزمة للقضاء الاتحادي.
	44 - وفي ما يتعلق بالأحكام الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية، في القضية المعروفة باسم ”Campo Algodonero“()، امتثلت دولة المكسيك، في جملة أمور، للأحكام المتعلقة بالتعويض والنشر والاعتراف بالمسؤولية(). وفي قضية Valentina Rosendo Cantú()، فإنه بالإضافة إلى الاعتراف بالمسؤولية الدولية عن الامتناع عن أفعال معينة، أو الجبر عن الضرر، حسبما أعرب عنه طريق وزير الداخلية في قانون عام مؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2011، يجري التحقيق في القضية بواسطة مكتب المدعي العام الاتحادي والمدعي الخاص لجرائم العنف ضد المرأة والاتجار في الأشخاص، مما يعني أنه يمكن النظر في القضية أمام المحاكم العادية وليس أمام المحاكم العسكرية.
	45 - وفيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، فإنه في 7 تموز/يوليه 2001، وفي سياق زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نشرت الجريدة الرسمية الاتحادية السمات الأساسية لــ ”آلية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان“ استنادا إلى إجراء منسَّق من جانب وزارة الداخلية، والوكالات والكيانات التابعة للإدارة العامة الاتحادية، ولمكتب المدعي العام الاتحادي(). وهذا من شأنه الاعتراف بحق جميع الأشخاص فرادى وجماعات، في تعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعمالها على الصعيدين الوطني والدولي(). والغرض من تنفيذ تلك الآلية هو أن تؤخذ في الاعتبار البروتوكولات والمبادئ التوجيهية والأدلة من أجل تحديد التدابير الإدارية اللازمة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، سوف تتمتع بحماية الحكومة الاتحادية الآن، المدافعات عن حقوق الإنسان، اللاتي كن يتعرضن لتهديدات، وستقوم وزارة الداخلية بتنسيق ذلك، ويجب أن تُكفل تلك الحماية من خلال منظور جنساني يولي الاعتبار إلى احتياجاتهن المحددة كنساء.
	46 - وفضلا عن ذلك، قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرا خاصا في تموز/يوليه 2011 بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في المكسيك() ويغطي الفترة من كانون الثاني/يناير 2005 إلى أيار/مايو 2011، بغرض توعية السلطات بالمشاكل وسوء الأوضاع التي يعمل في ظلها أولئك الأشخاص. وفي جملة أمور أخرى، خلص التقرير إلى أن على السلطات بمستويات الحكومة الثلاثة أن توحِّد جهودها من أجل الاعتراف بصورة فعالة بالمدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم. وتقدم الوثيقة أيضا اقتراحات محددة إلى وزارة الداخلية، ووزارة الأمن العام، وإلى مكتب المدعي العام الاتحادي وإلى حكام الولايات.
	47 - وفيما يتعلق بحماية الصحفيين، ففي 15 شباط/فبراير 2006، وبأمر من المدعي العام للجمهورية، أنشئ مكتب للمدعي الخاص للنظر في الجرائم ضد الصحفيين (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, FEADP)()، وخُولت له سلطة توجيه وتنسيق التحقيقات والإشراف عليها، والمقاضاة، عند الاقتضاء، بشأن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين المحليين والأجانب، في ممارستهم لمهنتهم داخل الأراضي الوطنية.
	48 - وفي ضوء الهجمات التي تعرَّض لها الصحفيون، وقَّعت كل من وزارة الداخلية، ووزارة العلاقات الخارجية، ووزارة الأمن العام، ومكتب المدعي العام الاتحادي، والمكتب الإقليمي التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اتفاقا للتنسيق في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، بغرض اتخاذ إجراءات وقائية وحمائية لصالح الصحفيين()، يتفق مع أُسس الإجراءات الواردة في البرنامج الوطني لحقوق الإنسان 2008-2012. ويضع هذا الاتفاق تدابير مؤسسية ومشتركة بين الوكالات لضمان سلامة الصحفيين، والفنيين العاملين في محال الاتصالات، والمواطنين الذين تتعرض سلامتهم الشخصية للتهديد في حالات تتعلق بحرية الصحافة. وفضلا عن ذلك، ففي إطار هذا الاتفاق، أُنشئت لجنة استشارية في 3 كانون الأول/ديسمبر 2010 لإسداء المشورة التقنية وتقديم المساعدة إلى السلطات المختصة لدى تطبيقها للتدابير الوقائية والحمائية من أجل ممارسة الصحفيين لعملهم بحرية.
	49 - وربما نشير إلى أن الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2012، خصصت 33.5 مليون بيسو() (156 404 2 دولارا)() لإنفاذ الأحكام والتسويات الودية الصادرة عن لجنة البلدان الأمريكية و/أو المحكمة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل التعويض عن الأضرار؛ و 29.5 ملايين بيسو() (093 117 2 دولارا) لآليات حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
	7 - يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن مدى انتشار العنف العائلي والجنسي، ونسبة الحالات المبلغ عنها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم. ويشير التقرير إلى وجود مراكز رعاية وملاجئ لعلاج ضحايا العنف العائلي والجنساني. ويُرجى بيان ما إذا كان يتم رصد العمليات الشاملة لمراكز الرعاية والملاجئ هذه، مثل الاستخدام الكافي للميزانية المخصصة لها واحترام سريّة المعلومات التي تخص الضحايا.

	50 - تُعد الدراسة الاستقصائية الوطنية لدينياميات العلاقات الأسرية لعام 2006()، أفضل مصدر للمعلومات بشأن مدى تفشي العنف ضد المرأة في المكسيك. وطبقا لهذه الدراسة، ففي تلك السنة:
	51 - تعرَّض 43.2 في المائة من النساء اللاتي يبلُغن من العمر 15 عاما أو أكثر، لشكل من أشكال العنف على أيدي شركائهن (الزوج/الشريك، الزوج السابق/الشريك السابق، الصديق) خلال آخر علاقة بينهما وعلى صعيد الولاية، تفاوتت النسب المئوية بين 54.1 في المائة في ولاية مكسيكو، و 33.7 في المائة في كواويلا. وبحسب الحالة الزوجية، فإن مدى تفشي العنف بين الزوجين على الصعيد الوطني أثناء العلاقة القائمة أو الأخيرة بلغ بين النساء 46.4 في المائة فيما بين المتزوجين/المقيمين معا، و 61.5 في المائة فيما بين المنفصلات/المطلقات، و 26 في المائة فيما بين العازبات.
	52 - وبحسب نوع العنف الزوجي أثناء العلاقة القائمة أو الأخيرة، أعلن 37.5 في المائة من جميع النساء اللاتي يبلغن من العمر 15 عاما أو أكثر أنهن تعرضن لاعتداء عاطفي قد يؤثر على صحتهن العقلية والنفسية، وتعرَّض 23.4 في المائة منهن لنوع من الاعتداء من أجل السيطرة على دخولهن وعلى تدفق الموارد المالية للأسرة المعيشية، وإلى المساءلة بشأن عاداتهن الإنفاقية، وقالت ما نسبتهن 19.2 في المائة منهن أنهن تعرضن لشكل من أشكال العنف البدني.
	53 - وأبلغ 9 في المائة من النساء عن تعرضهن لعنف جنسي من جانب أزواجهن أو شركائهن أثناء علاقاتهن. وتفاوتت هذه النسبة بصورة كبيرة بحسب الحالة الزوجية: 4.4 في المائة للعازبات، 8.4 في المائة للمتزوجات أو المقيمات مع شركاء، و 22.8 في المائة بين المنفصلات أو المطلقات.
	54 - وأُجريت الدراسة الاستقصائية لديناميات العلاقات الأسرية لعام 2011 في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر. وستتاح نتائج تلك الدراسة في أيار/مايو 2012، ومن ثم يمكن تقديمها أثناء استعراض التقرير الجامع للتقريرين السابع والثامن للمكسيك.
	55 - وتبين الإحصاءات المستمدة من سلطات العدالة أن هناك حوالي 000 14 من التحقيقات الأولية كل سنة تتعلق بجريمة الاغتصاب() (894 13 في عام 2006؛ و 199 14 في عام 2007؛ 078 14 في عام 2008؛ 850 14 في عام 2009؛ و 993 14 في عام 2010). وبالنسبة لجريمة اغتصاب القاصرات (estupro)، كان هناك حوالي 500 2 من التحقيقات الأولية كل سنة (761 2 في عام 2006؛ 730 2 في عام 2007؛ 577 2 في عام 2008؛ 555 2 في عام 2009؛ و 365 2 في عام 2010). وبالنسبة للجرائم الجنسية الأخرى، تفتح تحقيقات أولية تبلغ حوالي 000 16 تحقيق كل سنة (251 14 في عام 2006؛ 171 16 في عام 2007؛ 207 16 في عام 2008؛ 410 16 في عام 2009 و 755 16 في عام 2010).
	56 - وتشير الإحصاءات المتعلقة بإقامة العدالة إلى أن هناك ما يقرب من 500 4 من الأفراد يمثلون أمام المحكمة كل سنة بسبب جريمة الاغتصاب، وأن ما يزيد قليلا على 500 3 شخص، تصدر بحقهم إدانات بسبب تلك الجريمة في كل سنة (مثل أمام المحكمة: 643 4 في عام 2006؛ و 511 4 في عام 2007؛ و 369 4 في عام 2008، و 477 3 في عام 2009 و 157 3 في عام 2010. أما الذين أدينوا وصدرت بحقهم أحكام فعددهم كالتالي: 577 3 في عام 2006؛ و 563 3 في عام 2007؛ و 675 3 في عام 2008؛ و 245 3 في عام 2009 و 107 3 في عام 2010).
	57 - ويحاكم حوالي 000 4 شخص في كل سنة بسبب جريمة العنف العائلي (827 3 في عام 2006؛ و 539 4 في عام 2007؛ و 820 4 في عام 2008؛ و 866 3 في عام 2009 و 801 3 في عام 2010) وقد أُدين حوالي 2000 شخص (318 1 في عام 2006؛ و 494 1 في عام 2007؛ و 740 1 في عام 2008؛ و 775 1 في عام 2009 و 894 1 في عام 2010).
	58 - وفي عام 2009، كان هناك 743 رجلا محتجزين() في مركز إصلاحي بسبب جريمة العنف العائلي؛ و 490 8 بسبب جريمة الاغتصاب؛ و 457 4 بسبب جرائم ”معادلة للاغتصاب“ و 368 4 بسبب جرائم جنسية أخرى.
	59 - وتفتتح مراكز الرعاية والملاجئ لضحايا العنف العائلي والعنف الجنساني وأطفالهم، وتدار بواسطة حكومات الولايات أو حكومات البلديات، أو بواسطة منظمات المجتمع المدني. وتعزز المكسيك إدارة تلك المراكز والملاجئ كما تعزز من رصدها لاستخدام الميزانية. وتقوم وزارة الصحة، والمعهد الوطني للتنمية الاجتماعية، بتوفير الأموال والإشراف عليها من خلال برامجها للدعم التي تقدم إلى مكاتب الولايات المعنية بالمرأة وإلى برنامج الاستثمار الاجتماعي المشترك، وإلى برنامج المعهد الوطني للمرأة أيضا من أجل دعم مكاتب المرأة في الكيانات الاتحادية.
	60 - وتحترم خصوصية الملاجئ ومراكز الرعاية، بما يتفق مع الحقوق والأحكام التي قررتها المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة وصدّقت عليها المكسيك، فضلا عن تلك الواردة في التشريعات المحلية.
	8 - وفقا للمعلومات الواردة، يقع قتل الإناث المستشري في جميع أنحاء الدولة الطرف. يُرجى تقديم معلومات عن التدابير والإجراءات المتخذة لمكافحة قتل الإناث. فهل أطلقت إشارة التحذير بشأن العنف الجنساني؟ ويُرجى تقديم معلومات مستكملة عن الإجراءات المتخذة لتعريف جريمة قتل الإناث في القانون الجنائي.

	61 - تعد جريمة قتل الإناث واحدة من أخطر المشاكل التي تواجه المكسيك. ويشكل قتل الإناث شكلا محددا من أشكال العنف الذي يتسم بالإفلات من العقاب في الولاية، والسماح بها على الصعيد الاجتماعي. وتحاول المكسيك الآن العمل على تحطيم تلك الحلقة من خلال مختلف إجراءات منع العنف ضد المرأة، ومعالجته والمعاقبة عليه والقضاء عليه (انظر الردود على الأسئلة 6 و 6 و 9).
	62 - ومن بين التدابير والإجراءات المتخذة لتعزيز المؤسسات المسؤولة عن منع العنف الجنساني ومعالجته والمعاقبة عليه والقضاء عليه وكذلك قتل الإناث، تلك التحقيقات التي تجريها اللجنة الخاصة المنشأة بواسطة مجلس النواب، ومكتب مكسيكو التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واللجنة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، والجامعة الوطنية المستقلة لمكسيكو، وكلية مكسيكو، للنظر في الإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة فيما يتعلق بقتل الإناث، ورصدها عن كثب. وقد أسفرت هذه التحقيقات عن عدد من التقارير، بما فيها ”العنف المتصل بقتل الإناث في 10 كيانات في الجمهورية المكسيكية“، ”قتل الإناث“، ”تحليل لتصنيف الجرائم المكسيكية“، ”قتل الإناث في المكسيك: التقديرات، الاتجاهات، والتغيرات 1985-2009() و تشخيص القوانين الجنائية والإجرائية“. ورعت اللجنة أيضا منتديات ومؤتمرات وحملات وموائد مستديرة مختلفة.
	63 - وفي عام 2006، بدأت مناقشات بهدف جعل قتل الإناث جريمة: وأسهمت منظمات المجتمع المدني بصورة كبيرة في هذا العمل. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2011، أقر مجلس النواب مشروع مرسوم إصلاح قانون العقوبات الاتحادي، والقانون العام لتمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف، والقانون الأساسي للإدارة العامة الاتحادية، والقانون الأساسي لمكتب المدعي العام، بغرض جعل قتل الإناث جريمة.
	64 - وشملت الوثيقة تسع مبادرات فضلا عن تعديلات كثيرة للتعريفات المتعلقة بجرائم من قبيل التحرش الجنسي، والاعتداء الجنسي، والاغتصاب، والعنف العائلي، والتخصيب الاصطناعي، والخصوبة الاصطناعية، والتعقيم المستحث. وينتظر مشروع القانون الآن إقراره من قِبَل مجلس الشيوخ، ونشره في الجريدة الرسمية الاتحادية، والمتوقع أن يتم ذلك خلال الدورة التشريعية الثانية التي تبدأ في آذار/مارس 2012().
	65 - وتحقق تقدم أيضا على الصعيد المحلي. ففي كانون الأول/ديسمبر 2011، أقرت 10 ولايات كما نشرت تعريفا لجريمة قتل الإناث(). وأقرت ولاية تشياباس مؤخرا هذه المبادرة، وإن كان نشرها لا يزال قيد الانتظار. وتناقش ولايات باها كاليفورنيا، وكواويلا، وإيدالغو، وخاليسكو وسينالوا، مبادرات مماثلة لجعل قتل الإناث جريمة.
	66 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، عيَّنت ولاية إيدالغو مدعيا خاصا ليعنى بمسألة قتل الإناث. وفي ذلك الشهر نفسه، نشر المدعي العام لمنطقة العاصمة الاتحادية بروتوكولا للتحقيقات الوزارية وتحقيقات الخبراء في جريمة قتل الإناث() وأعلن المتغيرات التي يجب تضمينها في نظام التحقيق الأولي() في قضايا قتل الإناث. ويوجد في ولاية غيريرو بروتوكول يتناول حالات العنف الجسيم، حيث تكون حياة الضحية معرضة للخطر، كما يوجد في ولاية مكسيكو بروتوكول للتحقيق في القتل من منظور قتل الإناث.
	67 - وفي حزيران/يونيه 2011، بدأت اللجنة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، في إنشاء مراكز العدالة للمرأة بغرض خفض حوادث قتل الإناث (انظر الرد على السؤال 6).
	68 - ومنذ نشر القانون العام المعني بحصول المرأة على حياة خالية من العنف، ولوائحه، لم يصدر تحذير بشأن العنف الجنساني، نظرا لاستبعاد الطلبين المقدمين إلى النظام الوطني لمنع العنف ضد المرأة ومعالجته والمعاقبة عليه والقضاء عليه.
	9 - يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن تقييم عمل البرنامج ذي الـ 40 نقطة، الذي يهدف إلى تنفيذ توصيات اللجنة بشأن حالات العنف ضد النساء في سيوداد خواريز، التي قدمتها اللجنة المعنية بسياسة الحكومة في مجال حقوق الإنسان. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن تنفيذ بروتوكول ألبا، الذي يهدف إلى تحسين الاستجابة على جميع المستويات الحكومية للبحث عن النساء والفتيات اللاتي اختفين في سيوداد خواريز وتحديد مكان وجودهن.

	69 - اختتُم برنامج الحكومة الاتحادية للعمل من أجل منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه في مدينة خواريز، وشيواوا، والمعروف أيضا باسم ”البرنامج ذي الأربعين نقطة“ في آب/أغسطس 2010. ويُبرز التقرير الختامي الإجراءات المتخذة من جانب مختلف المكاتب الاتحادية ومكاتب الولايات ومكاتب البلديات، والوكالات المشاركة في البرنامج()، ويمكن أن نلاحظ، على سبيل المثال، التحليل والاقتراح المتعلقين بقانون التعاون (المطبَّق حاليا)()، والتعاون من أجل المساعدة التقنية الدولية، وأساليب التحقيق لدمج التحقيقات الأولية ذات المنظور الجنساني؛ وإنشاء ملجأ خاص لضحايا الاتجار بالأشخاص، وحملات التوعية، لزيادة الوعي بشأن قضايا نوع الجنس والعنف ضد المرأة (دورات تدريبية، حلقات عمل، حلقات دراسية، منشورات وما إلى ذلك).
	70 - وما برحت تقُدم أيضا المساعدة التقنية والنفسية المتخصصة المتعلقة بالعنف العائلي والجنساني منذ عام 2004. ونُظمت دورات للقضاة والمدعين المعينين في المحاكم، تتناول المواضيع التقنية المتعلقة بمعالجة حالات الإدمان، ويواصل مركز رعاية الضحايا في شيواوا، تقديم التوجيه وإسداء المشورة القانونية، والدعم النفساني والطبي والمساعدة، وهو جهد تعززه حاليا الخدمات التي يقدمها المدعي الخاص في جرائم العنف ضد المرأة والاتجار في الأشخاص. وأُجريت أيضا زيارات للتحقق من المعايير المطبقة في حالات العنف العائلي، واتُخذت تدابير لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛ وبدأ العمل من أجل إنشاء مراكز العدالة للمرأة؛ ووضعت مبادئ توجيهية لإنشاء قاعدة بيانات وطنية بشأن النساء المفقودات (نُشرت في عام 2009)()؛ ويستمر العمل من أجل إعداد نموذج الرعاية للملاجئ؛ واتُخذت في جملة إجراءات، خطوات لإنشاء شبكة من الولايات لمعالجة العنف ضد المرأة، ومنعه؛ وقُدم تمويل لمنظمات المجتمع المدني من أجل ترميم الأماكن العامة، وقُدمت منح دراسية لمواصلة الدراسات الأساسية، وبُدئت أنشطة لدعم للمهاجرين.
	71 - وحدثت أيضا تنقيحات للبروتوكول المتعلق بالمعالجة، والاستجابة والتنسيق فيما بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات وسلطات البلديات، في حالات النساء والفتيات المفقودات في مدينة خواريز، والمعروف باسم ”بروتوكول ألبا“. وكما لوحظ في التقرير الجامع للتقريرين السابع والثامن للمكسيك، فإن الحكم في قضية Campo Algodonero والصادر عن محكمة البلدان الأمريكية في عام 2009 عزز أنشطة البرنامج وأدى إلى إنشاء فريق عامل مشترك بين الوكالات لرصد تنفيذه.
	72 - وأتاح التقرير النهائي ”لبرنامج النقاط الأربعين“ مدخلا لإعداد مقترح جديد، من شأنه أن يوفر متابعة للقضايا المرجأة واقتراح إجراءات واستراتيجيات جديدة. وبهذه الطريقة يستند برنامج العمل السنوي لعام 2011() للجنة الفرعية المعنية بالتنسيق والاتصال لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه في مدينة خواريز() إلى العمل المشترك لمنسقي كل من رابطة واضعي الخطط المالية، ومنظمات المجتمع المدني، ويشمل 23 من إجراءات العمل.
	73 - و يمكن أن نشير إلى أنه من بين إجراءات العمل تلك خطة لتوفير التدريب والوعي بحقوق الإنسان والمنظور الجنساني لموظفي الخدمة المدنية، وتقديم الدعم لمشاريع منظمات المجتمع المدني لتمكين المرأة فيما يتعلق بمنع العنف والقضاء عليه؛ وتعزيز وإنشاء مراكز الرعاية والملاجئ للإناث ضحايا العنف؛ وتوفير الرعاية الشاملة للنساء في مركز إعادة التأهيل الاجتماعي في مدينة خواريز؛ ورصد الحكم في قضية كامبو ألغودونيرو؛ وعقد منتديات وتنظيم أنشطة تدريب وتوعية أخرى في مجال صناعات التصدير، بغرض تحسين ظروف عمل النساء؛ وتشجيع تحديث تشريعات ولاية شيواوا بما يجعلها متفقة مع الإطار الدولي لحقوق الإنسان.
	74 - وينفذ بروتوكول ألبا كلما أفيد بفقدان فتاة أو امرأة في تلك المدينة، ليتسنى العثور عليها في أسرع وقت ممكن. وقد استكمل البروتوكول نتيجة للحكم في قضية كامبو ألغودونيرو وكجزء من برنامج النقاط الأربعين. ويشكل التحديث مسارا تنفيذيا بالغ الأهمية يتألف من 3 مراحل هي: التنسيق لغرض المنع، والبحث في الحالات الطارئة، والنتيجة ووقف العملية.
	75 - وفي هذا الصدد، تنفذ خطة عمل البحث على ثلاثة مستويات في الحكومة، بالتنسيق مع الوسائط الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني، والوكالات العامة والخاصة في شتى أنحاء المكسيك. ويتألف الفريق التقني من المدعي العام لولاية شيواوا ووزارة الأمن العام الاتحادية ومكتب المدعي العام الاتحادي، ومعهد شيواوا للمرأة، وإدارة التواصل الاجتماعي في الولاية، ووزارة الداخلية.
	76 - ومن خلال معهد شيواوا للمرأة، بدأت حكومة ولاية شيواوا في أيلول/سبتمبر 2011، حملة لمنع قتل الإناث، في مدينة خواريز، من أجل توعية الجمهور ببدء تنفيذ بروتوكول ألبا، مستخدمة خطا هاتفيا ساختا (01-800-838-7830) وشعارا هو: ”حالات الاختفاء في خواريز يجب أن تتلاشى. فلننفذ بروتوكول ألبا من أجل المساعدة في العثور على المفقودات من الفتيات والنساء“.
	77 - ويمول الحملة كل من برنامج مكاتب المرأة في الكيانات الاتحادية والمعهد الوطني للتنمية الاجتماعية كما تمول أيضا من معهد شيواوا للمرأة ومن ميزانية حكومة الولاية. وقد طُبع 000 3 كتيِّب و 000 30 ملصق؛ ووُضعت علامات مميزة على 72 من شاحنات المدينة؛ وخصصت 58 شاحنة لنقل عاملات صناعات التصدير؛ ونُظمت 12 حفلة مسرحية في نقاط استراتيجية في المدينة. ولضمان التوزيع السليم للمواد استُخدمت دراسة تستند إلى مراجع جغرافية، أعدتها كلية لافرونتيرا نورتى Colegio de la Frontera Norte، مع إعطاء الأولوية للأحياء التي تقطنها النساء الأكثر تعرضا للمخاطر والضعف().
	78 - وربما نشير إلى أن اللجنة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه تضع تدابير للرصد والفعالية بغرض تحسين بروتوكول ألبا وتنفيذه على صعيد البلد. 
	10 - يُرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الاتجار الداخلي، على النحو الذي طلبته اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. ويذكر التقرير أنه حتى حزيران/يونيه 2010، فتح المكتب المعني بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص، 63 تحقيقا أوّليا يتصل بحالات اتجار بالأشخاص. يُرجى تقديم معلومات مستكملة عن عدد الحالات التي تم التبليغ عنها، والدعاوى، وقرارات الإدانة منذ سن قانون منع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه (2007) ولوائحه (2009).

	79 - في 7 نيسان/أبريل 2011 أقر مجلس الشيوخ الوطني التعديلات على المواد 19 و 20 و 73 من الدستور المكسيكي لإدراج الاتجار في الأشخاص بين الجرائم التي من أجلها تصدر المحكمة احتجازا وقائيا بينما تُتخذ الإجراءات ضد المتهم، وأيضا لإدراج حق ضحايا الاتجار في الأشخاص في المحافظة على سلامة هوياتهم وبياناتهم الشخصية.
	80 - وعملا بقانون منع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه() ولوائحه() نُشر في 2 كانون الثاني/يناير 2011 ”البرنامج الوطني لمنع الاتجار في الأشخاص والمعاقبة عليه“()، باعتباره محصلة لأعمال اللجنة المشتركة بين الوكالات لمنع الاتجار في الأشخاص والمعاقبة عليه، والذي يُعد المعهد الوطني للمرأة عضوا فيه. والغرض من هذا البرنامج هو منع ومكافحة الاتجار في الأشخاص وتوفير الرعاية والحماية للضحايا من خلال التنسيق، والتعاون والتوعية في القطاع العام، والقطاع الاجتماعي والقطاع الخاص. ويتمثل الهدف في تشجيع السياسات، والبرامج، وأنشطة المنع، لجعل المرأة والفتاة أقل ضعفا إزاء جريمة الاتجار في الأشخاص.
	81 - وفي 7 حزيران/يونيه 2011 صدرت نشرة تتضمن الإجراء الذي يتبعه المعهد الوطني للهجرة من أجل اكتشاف ضحايا الجريمة الأجانب بمن فيهم ضحايا الاتجار في البشر، وتحديد هويتهم ومعالجتهم(). ويشير هذا الإجراء إلى أنه بغض النظر عن وضع الهجرة للضحايا الأجانب، يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حمايتهم ورعايتهم، فضلا عن احترام حقوقهم الإنسانية، ولهذا الغرض تقدم لهم التسهيلات اللازمة لرعايتهم طبيا ونفسيا، والمعلومات المتعلقة بحقوقهم، مع التأكيد بوجه خاص على الحق في الوصول على العدالة والإجراءات ذات الصلة، وعلى حماية هويتهم، وبياناتهم الشخصية، وتوفير المساعدة لهم في ما يتعلق بالهجرة.
	82 - وفيما يتعلق بعدد التحقيقات في جريمة الاتجار بالبشر، أفاد المدعي الخاص المعني بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار في الأشخاص بأنه اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2010 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بوشر 143 تحقيقا أوليا؛ وتم تجهيز 177 تحقيقا أوليا؛ ووضعت اللمسات النهائية على 77 تحقيقا أوليا؛ وأُحيل 47 تحقيقا أوليا إلى المحاكم. ومنذ إنشاء وظيفة المدعي الخاص المعني بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار في الأشخاص صدر حكم واحد بالإدانة وحكم واحد بالبراءة.
	11 - يقدم التقرير معلومات محدودة عن ظاهرة استغلال البغاء في الدولة الطرف. ويُرجى تقديم معلومات مفصلة عن مدى انتشار البغاء وأسبابه الجذرية وعواقبه، وعن التدابير المتخذة للحد من الإقبال على البغاء، بما في ذلك السياحة الجنسية، وعن برامج التأهيل المقدمة للنساء والفتيات اللاتي يمارسن البغاء.

	83 - طبقا لدراسة التشريعات الدولية والقانون المقارن بشأن البغاء() التي أجراها باحثون برلمانيون في الدورة التشريعية الستين لمجلس النواب في حزيران/يونيه 2007، تشمل أسباب البغاء ما يلي: التمييز، انعدام المساواة الاقتصادية، انعدام الموارد الاقتصادية، انخفاض المستويات التعليمية، التفكك الأسري، الشعور بالهجر أو النقص. وتشير الدراسة أيضا إلى أن النتائج الرئيسية للبغاء هي الأمراض المنقولة جنسيا من قبيل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وفيروسات الحلأ البشري والسيلان، وحالات الإدمان مثل إدمان المخدرات والكحول، التي تؤدي إلى النبذ الاجتماعي، وانتهاكات القانون، وحالات الحمل غير المرغوب فيه، والتفكك الأسري، من بين نتائج أخرى.
	84 - وكما جرت الإشارة إليه في التقرير الجامع للتقريرين السابع والثامن للمكسيك ليس هناك تشريع اتحادي لتنظيم البغاء أو حظره، فتلك المسألة ما زالت ترك أمر تنظيمها لكل ولاية.
	85 - وتقتصر الولاية الاتحادية على فرض عقوبة السجن لفترة تتراوح بين سنتين إلى تسع سنوات، وغرامة تتراوح بين 50 إلى 500 يوم عن جريمة القوادة بالنسبة للأشخاص الذين يستغلون جسد شخص آخر بواسطة التجارة في الجنس، والذين يشتغلون بتلك التجارة أو يستمدون منها أي شكل من أشكال الربح، أو الذين يدفعون بأشخاص لبيع أجسادهم في تجارة الجنس أو يطلبون منهم ذلك، أو يقومون بتسهيل السُبُل لهم لتسليم أنفسهم للبغاء، أو الذين يديرون أو ينظمون أو يدعمون مباشرة أو بطريق غير مباشر دور البغاء ودور اللقاءات الجنسية، أو الأماكن المكرسة بشكل واضح للبغاء، أو الذين يستفيدون بأي شكل من عائدات البغاء().
	86 - وجدير بالذكر أنه كتدبير للحد من البغاء ومكافحة الاتجار في البشر، نُشر مرسوم() في الجريدة الرسمية الاتحادية في تموز/يوليه 2011 أُدخلت فيه مادة جديدة هي المادة 13 على قانون منع الاتجار في الأشخاص والمعاقبة عليه، وأضيفت فقرة ثانية إلى المادة 5. وبموجب أحكام ذلك القانون، ذلك، يعاقب الأشخاص الذين يتعاقدون على الإعلان عن الاتجار في الأشخاص بواسطة أي من وسائط الاتصال، وكذلك الأشخاص الذين يقومون بنشر الإعلانات التي تندرج تحت أي شكل من أشكال السلوك المتعلق بالاتجار في الأشخاص. وتقرر المادة 13 التزاما برصد الإعلانات التي تُنشر بأي من الوسائط وضمان عدم مخالفتها لأحكام ذلك القانون.
	87 - وعلى مستوى الولاية، تفرض 25 من بين 32 ولاية() عقوبة على جريمة القوادة بموجب تشريعاتها الجنائية؛ وتفرض 15 ولاية() عقوبات محددة على جريمة القوادة عندما تتعلق بالقصَّر أو الأشخاص غير ذوي الأهلية القانونية؛ وتفرض 9 ولايات عقوبات على السياحة الجنسية التي تشمل القصَّر أو الأشخاص غير ذوي الأهلية القانونية().
	88 - وعلاوة على ذلك، فنتيجة للدراسة التحليلية للتشريعات الجنائية المكسيكية بشأن تنفيذ الالتزامات التي اضطلعت بها الحكومة المكسيكية بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة، والتي أجرتها اللجنة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه (انظر السؤال 1)، اقتُرح 33 إصلاحا للمدونات القانونية الجنائية والإجرائية على مستوى الاتحاد والولايات، بغية إزالة مفهوم القوادة من تلك المدونات.
	89 - وتبحث ولاية فيراكروس تشريعا محددا في هذا المجال: هو القانون المعني بالبغاء والفيروسات العكوسة على الصعيد الاجتماعي، وبموجبه سيُسمح بالبغاء في ”المناطق المأذون بها“، حسبما أشارت إليه إدارة الصحة في الولاية، أو الشُعَب الفرعية التابعة لها، بموافقة السلطات السياسية المحلية، وبشرط تلبية بعض المتطلبات. وهو يوضح أيضا القواعد التشغيلية لــ ”للمناطق المأذون بها“ ولتحديد الأشخاص الذين يمكن أن يشتغلوا بممارسة البغاء.
	90 - وينص هذا القانون أيضا على آليات للتسجيل ومتطلبات صحية يجب تلبيتها من قِبَل الأشخاص المشتغلين بالبغاء والأماكن التي يُسمح فيها بالبغاء؛ ولهذه الأغراض، يمكن التماس فتوى وزارة الصحة.
	91 - ومن المهم أن يلاحظ أن 18 من بين 32 ولاية مكسيكية() بها أحكام في تشريعاتها الصحية تنظم البغاء أو الخدمات الجنسية. وتضع هذه الأحكام القواعد التي يجب مراعاتها، بما في ذلك المعرفة واستخدام التدابير الوقائية لتفادي انتشار الأمراض المنقولة جنسيا، وحظر بغاء القصَّر، وحظر بغاء الأشخاص الذين يعانون من أمراض منقولة جنسيا، أو من ظروف معدية خطيرة أخرى قد تشكِّل تهديدا لصحة الآخرين عن طريق العلاقة الجنسية.
	92 - وينص قانون الصحة لولاية دورانغو (المادة 223) على أنه يجب على الولاية والبلديات إعداد وتنفيذ برامج لمساعدة الأشخاص المشتغلين بالبغاء، مع التأكيد خاصة على برامج التدريب لجعلهم قابلين للتوظيف، بما في ذلك تقديم منح للعمل توطئة لإدماجهم في القطاع الإنتاجي قدر الإمكان.
	12 - يقرّ التقرير بأن المساواة بين الرجل والمرأة لا تزال تمثل تحديا ولا تزال مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار محدودة. يُرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التطورات في اتجاه اعتماد عدد من مشاريع القوانين الرامية إلى التمثيل المتساوي للرجال والنساء من قبيل مشاريع القوانين المذكورة في مرفق المادة 7 من التقرير. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار في القطاعين الخاص والعام. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

	93 - أُدخلت تعديلات على قانون تنظيم الجيش والسلاح الجوي المكسيكيين، فضلا عن القانون المنظِّم للترقيات في البحرية المكسيكية، بغرض تعزيز المساواة بين الجنسين.
	94 - وبموجب لائحة صادرة عن مجلس النواب()، أُعلن أن المبادرات التشريعية المقدمة حتى 1 أيلول/سبتمبر 2009، ”مسائل اختتم النظر فيها“. ومنذ ذلك التاريخ وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قُدمت 20 مبادرة تتعلق بتمثيل الجنسين على قدم المساواة(): وقد رُفضت منها مبادرة واحدة، ولا تزال 13 منها قيد الانتظار، وكانت هناك تقارير إيجابية عن 6 منها. ومن بين تلك الأخيرة، كان هناك تقريران بشأن إعداد النظام الداخلي لمجلس النواب() وأُدرج 4 منها في التقرير الذي اعتُمد في 15 كانون الأول/ديسمبر 2011 لإصلاح 4 مواد في القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية() تتعلق بالمناوبين من الجنس ذاته في الانتخابات التي تعقد بعد عام 2012، مع الخضوع للعقوبة في حال رفض المرشح. وكسابقة، عدلت المحكمة الانتخابية الاتحادية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 مرسوم المعهد الانتخابي الاتحادي() بحيث ينشئ سجلا للأشخاص المرشحين والمناوبين من نفس الجنس، في الانتخابات الاتحادية لمجلسي النواب والشيوخ للفترة 2011-2012().
	95 - وكتدبير مؤقت خاص، واعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2011، في ما يتعلق بحصص الأغلبية النسبية للمرشحين: تبلغ حصة 21 ولاية 30 في المائة أو أكثر؛ وفي إحدى الولايات تقل الحصة عن 30 في المائة، وفي 3 ولايات تعد بمثابة توصية فحسب، و لا توجد حصص في 7 ولايات. وفي قوائم التمثيل النسبي، تقرر 9 ولايات المساواة؛ وفي 14 ولاية هناك حصص تتراوح بين 30 في المائة و 40 في المائة؛ وتقل الحصة في 3 ولايات عن 30 في المائة؛ وفي ولايتين تعد بمثابة توصية فحسب، و لا توجد حصص في 4 ولايات. وتتمثل عقوبة إنكار الحصة الجنسانية في الحرمان من التسجيل في 18 ولاية، وتفرض ولايتان منهما غرامة أيضا؛ وتنص 4 ولايات أخرى على إخطار الأطراف فحسب، ولا تحدد 8 ولايات أي عقوبة.
	96 - وفي تموز/يوليه 2011 عُدلت اللائحة التي تنظم محاسبة الحزب السياسي الوطني في ما يتعلق بالأموال() بحيث تقتضي وجوب إنفاق 2 في المائة من أوجه الإنفاق العادية على تدريب وتعزيز وتنمية القيادات السياسية النسائية. ويقتضي التعديل من الأحزاب السياسية الوطنية القائمة السبعة إعداد خطط عمل سنوية والسماح برصد ما تقوم به من أعمال حالة بحالة، في ما يتعلق بالاستعراض الكميّ والكيفيّ وبمعايير إعداد المشاريع وتقييمها. وفي هذا الصدد، أصدر المعهد الانتخابي الاتحادي دليلا لنظام المساءلة في ما يتعلق بالنفقات المبرمجة ومبادئ توجيهية لإعداد البرامج()؛ وستقوم وحدة مراجعة حسابات تمويل الأحزاب في ذلك المعهد، بمراجعة حساباتها، مستخدمة ميزانية قدرها مليوني بيسو (081 908 160 دولار)() خُصصت في ميزانية المرأة والمساواة الجنسانية لعام 2011. وخُصص تمويل لتدريب المرأة وتشجيع القيادات النسائية في القواعد الانتخابية في 15 ولاية: وقد خصصت 10 ولايات منها ما نسبته 2 في المائة وخصصت ولاية نفقات لمختلف الفئات، وخصصت 4 ولايات أكثر من 2 في المائة. ويعمل المعهد الوطنية للمرأة مع الوحدات الجنسانية في الأحزاب في مجال التخطيط الاستراتيجي ذي المنظور الجنساني.
	97 - ومن بين التدابير الأخرى، القيام بأنشطة تتعلق بالتدريب وبتعزيز ورصد الحقوق السياسية للمرأة، وهي تنفَّذ وفقا لمنهاج العمل الاستراتيجي للمساواة السياسية. ويضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاشتراك مع محكمة الانتخابات الاتحادية مشروعا للمساواة الجنسانية، والحقوق السياسية، والعدالة الانتخابية في المكسيك، بغرض تعزيز ممارسة المرأة لحقوق الإنسان.
	98 - وفي إطار المسابقة الوطنية الرابعة التي يعقدها معهد الانتخابات الاتحادي لمنظمات المجتمع المدني في الفترة 2011-2012، اعتُمد 32 مشروعا لتحديد الفجوات والعوائق التي تعترض مشاركة المرأة على قدم المساواة من الناحيتين الاجتماعية والسياسية وتحديد الاحتياجات التدريبية لتطوير المهارات المدنية. وستنظم المشاريع في 17 ولاية وسوف تستهدف فئات سكانية مختلفة في المناطق الحضرية والريفية ومناطق الشعوب الأصلية. وتشترك المكسيك أيضا في مشروع لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة والترويج لجدول أعمال للتمكين الاقتصادي() (مشروع SUMA Democracia es Igualdad project)، وبمقتضاه ستُسدى المشورة وتنمية المهارات() إلى 500 1 امرأة على الصعيد الاتحادي وصعيد الولايات وصعيد البلديات() على مدى فترة من الزمن قدرها 3 سنوات قبل تسجيل المرشحين. وفي هذا السياق، شارك أكثر من 000 2 امرأة في 7 منتديات كما جرى تدريب ما يزيد على 500 امرأة، في كانون الأول/ديسمبر 2011.
	99 - وقد اعتمد المجلس العام لمعهد الانتخابات الاتحادي() المستشارين الانتخابيين لــ 32 من المجالس المحلية من أجل الانتخابات الاتحادية للفترة 2011-2012 والفترة 2014-2015: ومن بين 384 مواطنا جرى انتخابهم، كان 49.2 في المائة من الإناث؛ وتوجد مساواة بين كل المرشحين من الجنسين، كما أن 48.4 في المائة من المرشحين المناوبين من النساء. وعقد معهد الانتخابات الاتحادي أول جلسة للمستشارين المحليين() بغية مراعاة المنظور الجنساني في العمليات التي يقومون بها.
	100- وقد عيَّنت الحكومة الاتحادية نساء في مراكز عليا لاتخاذ القرارات في كل من وزارة العمل ومكتب المدعي العام الاتحادي ووزارة السياحة واللجنة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه ومنظمة الدفاع عن الضحايا.
	101- ويعتبر المعيار المكسيكي للمساواة الوظيفية بين المرأة والرجل ونموذج المساواة الجنساني أداتين لتشجيع مشاركة المرأة في مناصب اتخاذ القرارات، في القطاعين العام والخاص. وامتثالا لهذا المعيار، أنشأت وزارة العمل والأمن الاجتماعي موقعا للتحليل الذاتي على شبكة الإنترنت لأغراض التقييم وأطلقت دورة تعليمية إلكترونية بشأن المساواة المهنية، وتقوم بنشر ميثاق حقوق والتزامات المرأة العاملة. وفي ما يتعلق بنموذج المساواة الجنسانية، فقد شاركت فيه 200 1 منظمة تقريبا منذ عام 2003 وحتى كانون الأول/ديسمبر 2011(حوالي 42 في المائة من القطاع العام و 25 في المائة من القطاع الخاص و 33 في المائة من المؤسسات شبه الحكومية). وفي عام 2012، سيركز نموذج المساواة الجنساني معظم أنشطته في القطاع الخاص (لمزيد من التفاصيل بشأن المعيار المكسيكي للمساواة المهنية بين المرأة والرجل وتدابير أخرى في مجال العمل، يُرجى الاطلاع على الردين على السؤالين 15 و 16).
	13 - يُرجى تقديم مزيد من المعلومات عن برنامج منح التعليم الأساسي لفائدة الأمهات الشابات والشابات الحوامل. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير الأخرى، في مختلف مستويات التعليم، التي تهدف إلى إبقاء الفتيات في المدارس، مثل منع التحرش الجنسي.

	102- يُعد برنامج منح التعليم الأساسي للأمهات الشابات والحوامل من الفتيات()، متابعة لخطة التنمية الوطنية للفترة 2007-2012 ولبرنامج التعليم للفترة 2007-2012(). والهدف منه هو المساعدة على الحد من الفجوة التعليمية من خلال تقديم منح للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 12 عاما و 18 عاما و 11 شهرا لكونهن أمهات أو حوامل ويعشن في ظروف تتسم بالهشاشة، بصرف النظر عن حالتهن الزوجية، ومن يرغبن في بدء أو مواصلة أو استكمال دراستهن التعليمية الأساسية في أي نظام تعليمي عام.
	103- ويقوم بتنسيق هذا البرنامج في الوقت الراهن، المديرية العامة للتعليم للشعوب الأصلية، باعتباره برنامجا يجمع بين إجراءات تتعلق بالإنصاف، مع الاهتمام بالتنوع الاجتماعي واللغوي والثقافي والعرقي. وهو برنامج وطني يُنفذ مع إيلاء الاعتبار الكامل للتعليم الاتحادي. وفي الرُبع الأخير من عام 2011 قدم البرنامج منحا دراسية إلى 495 11 من المستفيدين، منهم 386 2 أتموا دراستهم التعليمية الأساسية().
	104- ويحظى البرنامج بتمويل مخصص للمساواة منذ عام 2008 (انظر المرفق 13-1). وبالإضافة إلى تمويل المنح الدراسية للسكان المستفيدين() هناك مبلغ آخر لتقديم الدعم التقني من أجل تنفيذ البرنامج.
	105- وعلى نحو ما أُبلغت به اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين السابع والثامن للمكسيك، يراد بالتدابير الأخرى الإبقاء على الفتيات في المدارس وهي تشمل منحا تعليمية من خلال برنامج التنمية البشرية ”الفرص“ لأفراد الأسر المستفيدة الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 21 عاما. ومنذ عام 1997 كانت مبالغ المنح المقدمة ابتداء من مستوى المدرسة الثانوية أكبر بالنسبة للفتيات. وخلال السنة الدراسية 2010-2011، حصل 2.6 ملايين من الشابات على منح دراسية، أي بما يزيد بنسبة 1.6 في المائة عن السنة السابقة، مما يمثل 50.2 في المائة من كافة المنح (انظر المرفق 13-2).
	106- وبالإضافة إلى الأنشطة المشار إليها في التقرير الجامع للتقريرين السابع والثامن، مثل المنح الدراسية للفتيات والنساء في مختلف مستويات التعليم، هناك أيضا برنامج لإنشاء مراكز للرعاية ودور حضانة في الجامعات العامة للولايات، وبلغت ميزانيته في عام 2011 ما مقداره 50 مليون بيسو (ما يقرب من 526 022 4 دولار).
	107- وللمساعدة على القضاء على العنف والتحرش الجنسيين ومنعهما، تروج وزارة التعليم العام برنامجا لتدريب المعلمين لمنع العنف ضد المرأة، بغرض وضع أنشطة للتوعية، وللتنمية المهنية، وللتدريب المستمر في مجال التعليم الأساسي (للمعلمين، والنظار، ولأفراد الدعم التعليمي)، وفي مجال حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين ومنع العنف. ولهذه الغاية، أُنشئت شبكة في كل من مراكز تدريب المعلمين وعددها 574 مركزا في البلد. والغرض هو بلوغ هدف سنوي وهو تدريب 000 30 من موظفي التعليم على الصعيد الوطني().
	108- وتشمل الاستراتيجيات: التعليم الجنسي الشامل، والحلقات الدراسية، وأنشطة وحملات التوعية الوطنية لجمع التوقيعات كدليل على الالتزام بمكافحة العنف، اتباعا لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة ”فلنتحد من أجل إنهاء العنف ضد المرأة“. وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، سُلِّم رسميا مليون توقيع إلى مكتب ممثل الأمم المتحدة في المكسيك.
	109- وفي عام 2010، بدأت المديرية العامة لخدمات التعليم() برنامجا بشأن ”التثقيف الجنسي في أوساط الطلاب“، كخطوة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد القصَّر ولتشجيع التنمية الجنسية الصحية عن طريق حلقات العمل النظرية والعملية التي ستوفر استراتيجيات للتثقيف الجنسي ولمنع العنف الجنسي ومعالجته. ويتألف المجتمع المستهدف من المعلمين ومساعدي المعلمين، والآباء، والتلاميذ في فترة ما قبل الالتحاق بالدراسة وتلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية وتشمل المنشورات: ”التثقيف الجنسي ومنع الاعتداء الجنسي على الأطفال“، و ”العنف الجنسي: تحديد الاعتداء الجنسي على الأطفال ومنعه“، و ”من أجل صحتي وراحة بالك دعنا نتكلم عن الأمور الجنسية“.
	14 - يشير التقرير إلى أن نسبة النساء اللاتي أكملن دراستهن الأساسية في المعهد الوطني لتعليم الكبار أعلى من نسبة الرجال. يُرجى بيان معدلات الأمية لدى نساء الشعوب الأصلية وفي المناطق الريفية والحضرية. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن الخيارات القائمة المتاحة للنساء المسجلات في المعهد الوطني لتعليم الكبار لمواصلة دراستهن بعد إكمال تعليمهن الابتدائي والثانوي.

	110- طبقا لإحصاء السكان والمساكن لعام 2010، انخفض معدل الأميَّة فيما بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما وما يزيد عن ذلك، بحوالي 5.5 نقاط مئوية فيما بين عام 1990 وعام 2010. وفي عام 1990، لم يكن ما نسبتهم 12.4 في المائة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما أو ما فوقها يعرفون القراءة أو الكتابة، وفي عام 2010 كانت هذه النسبة 6.9 في المائة. وتبلغ نسبة الأمية بين النساء 8.1 في المائة في المتوسط، بيد أن هناك فارق كبير في النسبة بين النساء الريفيات (18.2 في المائة) وبين النساء الحضريات (5.3 في المائة) (انظر المرفق 14-1). وهناك فرق أيضا بين نساء الشعوب الأصلية في المناطق الريفية (39.5 في المائة واللاتي يعشن في بيئة حضرية (27.4 في المائة) (انظر المرفق 14-2).
	111- ويتمثل الاتجاه الرئيسي للمعهد الوطني لتعليم الكبار في مساعدة النساء اللاتي تزيد أعمارهن عن 15 عاما على استكمال تعليمهن الأساسي (المرحلة الأساسية، المرحلة الابتدائية، والمرحلة الثانوية) (انظر المرفق 14-3). بيد أنه يوفر أيضا الدعم للخريجين والخريجات لمواصلة تعليمهم من خلال ترتيبات تعاونية مع المؤسسات التعليمية العليا والمتوسطة من قبيل كلية الخريجين، عن طريق المجلس الوطني للتعليم من أجل الحياة والعمل. ومن جهة أخرى، تشير بعض الدراسات، إلى أن السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 عاما هم على الأرجح الذين يواصلون تعليمهم في المستوى اللاحق.
	112- وفي هذا الصدد، يتجه اتفاق التعاون بين وزارة الخدمات العامة ووزارة التعليم العام، والمعهد الوطني لتعليم الكبار وكلية الخريجين إلى إطلاق أنشطة تعاونية لتشجيع موظفي الخدمة العامة التابعين لرابطة التخطيط المالي لاستكمال تعليمهم الثانوي العالي. ويسعى اتفاق التعاون بين المديرية العامة لتعليم التكنولوجيا الزراعية والمعهد الوطني لتعليم الكبار إلى وضع آليات تعاونية لتحسين خدمات تعليم الكبار. وتشمل أحكام تقديم المساعدة إلى أوساط معلمي المعهد الوطني لتعليم الكبار من أجل استكمال دراساتهم على مستوى المرحلة المتوسطة العليا.
	113- ويقدم مجلس التعليم الوطني من أجل الحياة والعمل 3 أدوات أساسية لمواصلة الدراسات على مستوى المرحلة المتوسطة العليا بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية:
	• شهادة البكالوريوس عن طريق شبكة الإنترنت من كلية الخريجين في مدينة المكسيك، بواسطة ”نظام التعليم المفتوح عن بُعد“.
	• ”شهادة مدى تحصيلك من المعرفة“ ”Con lo que sabes Certifica“: الاتفاق رقم 286 وينص على اعتماد المعرفة المعادلة للبكالوريا العامة التي يتم الحصول عليها عن طريق التحصيل الذاتي أو عن طريق الخبرة من خلال العمل.
	• مسابقة للالتحاق بمستوى المرحلة المتوسطة العليا، وتنظم عن طريق لجنة المدينة الكبرى للمؤسسات العامة لمرحلة التعليم المتوسطة العليا، وتتألف من امتحان واحد لتقييم المهارات والمعارف، وتوفر فرص الدخول إلى مجموعة متنوعة من مؤسسات التعليم للمرحلة المتوسطة العليا. وتبين النتائج في السنوات الأخيرة معدلات قبول متماثلة للمرأة والرجل، ولو أن الاتجاه يشير إلى أن نسبة النساء تتزايد: ففي عام 1909 بلغت نسبة المرشحات الناجحات 49.3 في المائة ؛ وفي عام 2010، بلغت النسبة 49.5 في المائة وفي عام 2011 بلغت النسبة 49.6 في المائة.
	15 - بما أنه لم تتم الموافقة على إجراء إصلاح شامل لقطاع العمل، يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، من أجل القضاء على الممارسات التمييزية ضد المرأة في ميدان العمالة مثل اشتراط اختبارات الحمل وعدم مرونة ظروف العمل والفوارق في الأجور. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن آليات الشكاوى المتاحة للنساء اللاتي انتهكت الصناعات التصديرية حقوقهن، نظرا إلى أن مديرية تفتيش العمل الاتحادية لا ولاية قضائية لها على هذه الصناعات.

	114- كما لوحظ في التقرير الجامع للتقريرين السابع والثامن، ما برحت وزارة العمل والضمان الاجتماعي تمنح منذ عام 2009 شهادات تتعلق بمعيار المكسيك للمساواة المهنية بين المرأة والرجل، لمنظمات القطاع العام والخاص والمنظمات الاجتماعية الملتزمة بالتنمية المهنية والبشرية للعاملين فيها. ويتضمن هذا المعيار خمسة جوانب أساسية وهي: (1) المساواة وعدم التمييز في المبادئ التوجيهية وفي وثائق المنظمة، وفي عملية استقدام الموظفين واختيارهم، وفي فرص الترقية، وفي المرتبات، والحوافز، وفي تعويضات المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، فضلا عن الاستقرار الوظيفي؛ (2) الرفاه الاجتماعي والوصول إلى أنشطة التدريب والتثقيف، مع تكافؤ الفرص، فضلا عن الممارسات التي تشجع التوفيق بين حياة العمل والحياة الأسرية والشخصية()؛ (3) المناخ المناسب للعمل، والخالٍي من التمييز ومكان العمل الخالي من العنف؛ (4) سهولة الوصول وهندسة معدات أماكن العمل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، والحوامل والأمهات المرضعات؛ (5) حرية الانضمام إلى النقابات. وفي آذار/مارس 2011، أمر رئيس الجمهورية بإصدار شهادات لجميع الوكالات والكيانات التابعة لرابطة الخدمة العامة. ومنذ حزيران/يونيه 2009 وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2011، حصل على شهادات ما مجموعه 61 منظمة (50 منظمة من القطاع العام و 11 من القطاع الخاص) واستفاد من ذلك 581 41 شخصا (48.7 في المائة من النساء و 51.3 في المائة من الرجال). وحصل المعهد الوطني للمرأة على شهادة في عام 2011.
	115- وعلى مستوى الولايات، ما برحت وزارة العمل والضمان الاجتماعي فضلا عن المعهد الوطني للمرأة ينفذان منذ عام 2008 استراتيجية عنوانها ”خطوات تجاه المساواة المهنية“ وهي تجمع بين الجهود المبذولة من جانب منظمات العمل والتجارة والوكالات الحكومية. وكجزء من هذه الإستراتيجية، تُعقد ”اجتماعات جوالة للمساواة المهنية“، حيث تقوم الجهات المعنية بتوقيع خطابات تفيد التزامها بالمشاركة في العمل مع هيئات الحكم المحلي. واعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2011، نُفذت الإستراتيجية في 9 ولايات(). وتركِّز خطابات الالتزام على تطبيق مبدأ ”الأجر المتساوي عن العمل المتساوي من حيث القيمة“؛ وعلى اعتماد تدابير لتقاسم المسؤولية بين حياة العمل والحياة الأسرية والحياة الشخصية في مكان العمل؛ ومبادرة لإصلاح مدونات قوانين العقوبات في الولايات بحيث تشمل التحرش الجنسي والعنف في مكان العمل؛ وإدراج حكم ضد هاتين الجريمتين في كل من عقود العمل الجماعي أو الشروط العامة للعمل ؛ وإلغاء شرط اجتياز فحص الحمل كشرط للحصول على العمل أو البقاء فيه. وفيما يتعلق بنموذج المساواة الجنسانية، الوارد في التقرير الجامع للتقريرين السابع والثامن، انظر السؤال 12.
	116- وفيما يتعلق بالمحاكمة وإنفاذ العدالة العمالية، بما في ذلك العدالة للعاملات في صناعات التصدير، تعمل وزارة العمل والضمان الاجتماعي من خلال هيئة لامركزية، هي المكتب الاتحادي لحماية العمالة، وهدفه الرئيسي الدفاع عن حقوق العمال ذكورا وإناثا من خلال إسداء المشورة القانونية والتمثيل القانوني مجانا. وفيما بين أيلول/سبتمبر 2010 وتموز/يوليه 2011، قدم المكتب الاتحادي لحماية العمالة خدمات للعاملات في 651 78 حالة (40.8 في المائة من المجموع) من بينها 360 63 شكوى و 685 حالة اقتضت اللجوء إلى التماس حق الحماية. وبالإضافة إلى ذلك فقد ألغى التعديل الذي أدخل على المادة 102 من الدستور الوطني والذي اعتُمد في 1 تموز/يوليه 2011، القيد الذي كان يمنع وكالات حقوق الإنسان على الصعيد الوطني وصعيد الولاية من ممارسة اختصاصاتها في مسائل العمالة.
	16 - يُرجى تقديم المزيد من المعلومات عن المبادرة التي تهدف إلى تشجيع ممارسات العمل ذات المنظور الجنساني والمذكورة في الفقرة 155 من التقرير، وتحديدا عن المعايير المطبقة لتحديد ما يشكل سياسة توفق بين العمل والحياة الأسرية ومكافحة التحرش الجنسي في أماكن العمل.

	117- في ما يتعلق بمعايير تحديد وجود سياسات التوفيق بين حياة العمل والحياة الأسرية، ”الشركات المواتية للأسرة“ فإن المنح التي تقدمها وزارة العمل والضمان الاجتماعي تشجع المنظور الجنساني في ممارسات العمالة من زوايا ثلاث: التوفيق بين حياة العمل والحياة الأسرية، تكافؤ الفرص، ومكافحة العنف والتحرش الجنسي في مكان العمل(). ومنذ عام 2006 وحتى نهاية عام 2010 أعطيت هذه المنحة إلى 295 شركة يعمل فيها 398 257 شخصا (62.2 في المائة من الرجال و 37.8 في المائة من النساء). وللمساعدة على التوفيق بين حياة العمل والحياة الأسرية، تنفذ وزارة التعليم العام أيضا برنامجا مدرسيا طول الوقت لأغراض التعليم الأساسي. وفي السنة الدراسية 2010-2011، كانت هناك 273 2 مدرسة مسجلة في البرنامج. وهناك أيضا برنامج اليوم المدرسي الممتد الذي شاركت فيه 662 مدرسة في النصف الأول من عام 2011. وقد استفاد من هذين البرنامجين أكثر من 000 648 تلميذ.
	118- وثمة تدبير آخر من تدابير الدعم ويتمثل في برنامج دور الحضانة للأمهات العاملات: ففي نهاية عام 2011 كانت هناك 039 9 دار حضانة عاملة، توفر خدمات الرعاية للبنين والبنات البالغ عددهم 000 300 (من بينهم 927 2 كان يعانون من أحد أشكال الإعاقة). ومنذ بداية البرنامج في عام 2007 وحتى نهاية عام 2011 قدم خدمات إلى 000 850 من البنين والبنات في 230 1 من البلديات: وكانت الأغلبية الساحقة في 432 منها من الشعوب الأصلية، وكانت 46 منها تتسم بمؤشر منخفض للتنمية البشرية؛ وكانت 673 منها دور حضانة في البلديات، وتتسم بارتفاع التهميش أو ارتفاعه الشديد. ويقدر بأن الخدمات أفادت 000 730 امرأة، مما سمح لهن بالعثور على عمل أو الاحتفاظ به، والإسهام بصورة أنشط في الاقتصاد العائلي؛ ووفرت أيضا عمالة لما يزيد على 000 40 من النساء كعاملات في مجال رعاية الأطفال و 300 9 وظيفة كمدراء لدور الحضانة.
	119- وكجزء من برنامج الثقافة المؤسسية (المعهد الوطني للمرأة) أُعدت إستراتيجية لمعالجة حالات التحرش الجنسي، وتنطوي على آلية للعمل وإجراءات إدارية. وقد وُزعت أول الأمر لاعتمادها في 19 كيانا من كيانات رابطة الخدمة العامة المشاركة في البرنامج. واعتبارا من أيلول/سبتمبر 2011، كان 48 كيانا من كيانات رابطة الخدمة العامة قد صمم وأعد آلياته و ”خريطة طريق“. ويوضح تحليل لتنفيذ خطط العمل المتبعة في الوقت الراهن في 244 من الوكالات والكيانات التابعة لرابطة الخدمة العامة أن 44.7 في المائة منها بها استراتيجيات لمنع حالات التحرش ومعالجتها والمعاقبة عليها وبرنامج للشكاوى، وينظم 63.5 في المائة منها حملات باستخدام وسائط الإعلام عن طريق الاتصالات الداخلية الموجودة بها، وتنطوي على إجراءات لتقديم الشكاوى. ويقدم المعهد الوطني للمرأة من خلال إستراتيجيته التدريبية عن طريق شبكة الإنترنت دورة لمنع التحرش الجنسي ومعالجته. ومُنحت شهادات لـ 123 شخصا (88 امرأة و 35 رجلا) في عام 2010، ولـ 819 شخصا (556 امرأة و 263 رجلا) في عام 2011.
	17 - وفقا للتقرير، فإن 55.8 في المائة من مجموع القوة العاملة نساء يعملن دون التمتع باستحقاقات الضمان الاجتماعي. يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المزمع اتخاذها لضمان الحق في الضمان الاجتماعي للمرأة، ولا سيما في حالات إجازات الأمومة والتقاعد والبطالة والمرض.

	120- يعترف قانون العمل الاتحادي بحق المرأة في الضمان الاجتماعي؛ وتنظم المواد من 164 إلى 172 عمل المرأة، وبخاصة توفير الحماية للمرأة في إجازة الأمومة والإجازة النفاسية. وتشير تقديرات وزارة العمل والضمان الاجتماعي المستندة إلى الدراسة الاستقصائية الوطنية للمهن والعمالة في الربع الثالث من عام 2011 إلى أن 56.6 في المائة من مجتمع الإناث العاملات يعملن في القطاع غير الرسمي حيث لا تتاح الخدمات والضمان الاجتماعي اللذين يكفلهما القانون. وكوسيلة لتوفير خدمات الصحة لأولئك النساء والنساء العاملات في سوق العمل غير الرسمي توفر الحكومة الوطنية عن طريق وزارة الصحة، نظام الحماية الاجتماعية في مجال الصحة (التأمين الشعبي) (”Seguro Popular SP“). واعتبارا من 30 حزيران/ يونيه 2011، كان المشتركون في هذا البرنامج 48.5 ملايين نسمة من بينهم 54 في المائة من النساء. وكجزء من الحماية التي يوفرها التأمين الشعبي، تقديم الرعاية الطبية لمرضى سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم().
	121- وبالنسبة لكبار السن الذين لا يتمتعون بالضمان الاجتماعي، هناك برنامج ”الـ 70 فما فوقها“ والذي سُجِّل فيه 036 167 2 مستفيدا في نهاية عام 2010 ، من بينهم 51.2 في المائة من النساء(). وتُدفع علاوة كل شهرين قدرها 000 1 بيسو (80.45 دولارا) للأشخاص البالغين من العمر 60 عاما أو ما فوقها، ويمثل ذلك 50 في المائة من دخل الأسر المعيشية للمستفيدين وهو مصدر الدعم الرئيسي لهم في 90 في المائة من الحالات. ويقدم برنامج التنمية البشرية ”فرص“ أيضا، إعانة تبلغ 350 بيسو في الشهر (25 34 دولار) لكبار السن. وفي آب/أغسطس 2011، نشر المعهد الوطني للمرأة التوصية العامة 27 بشأن المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية، واعتمدته اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في كانون الأول/ديسمبر 2010، إلى جانب دليل لبرامج الحكومة الاتحادية وخدماتها التي تقدم لكبار السن.
	18 - في ضوء التعديلات الدستورية في عدد من الولايات لحماية الحياة منذ وقوع الحمل، يُرجى بيان نوع التدابير المتخذة لتوفير حماية فعّالة للحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة وبشأن إمكانية الحصول على الإجهاض العلاجي في الولايات المعنية. وترجى الإشارة إلى التدابير المتخذة للتصدّي لعمليات الإجهاض السرية. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لضمان عدم ملاحقة النساء والحكم عليهن بالسجن لأنهن خضعن لعملية إجهاض.

	122- ثمة برنامج قائم لتنظيم الأسرة ومنع الحمل منذ 40 عاما كتدبير لحماية وتشجيع الصحة الجنسية والإنجابية المسؤولة، وقد أدى هذا البرنامج الكثير لتقليل مخاطر الوفيات المرتبطة بالولادة، وعدد حالات الحمل عالية المخاطر وتشجيع الأزواج على تأخير إنجابهم للطفل الأول وزيادة المباعدة بين الأطفال. وفي عام 2007، يقدر أن عدد مستخدمي موانع الحمل قد ارتفع بنسبة 7 في المائة. وكانت 946 478 3 من المراهقات تستخدمن بنشاط بعض وسائل منع الحمل فيما بين أيلول/سبتمبر 2010 وآب/أغسطس 2011. وخلال تلك الفترة ذاتها، أنجب 48.8 في المائة من المراهقات أبناءهن في مستشفيات وزارة الصحة واخترن فيما بعد، وسيلة حديثة من وسائل منع الحمل. ويستهدف برنامج الرعاية الصحية للمراهقات ومركز الصحة الوطنية للأطفال والمراهقات تلك الشريحة من السكان().
	123- وتجدر الإشارة إلى القانون NOM 046-SSA2-2005، وهو القانون الرسمي المكسيكي لمعايير منع العنف المنزلي والجنسي والعنف ضد المرأة، ومعالجته()، والذي تُعد مراعاته إلزامية لجميع المؤسسات في منظومة الصحة الوطنية، ولمقدمي الخدمات الصحية في القطاعات العامة والاجتماعية والخاصة في شتى أنحاء البلد، مع وجود عقوبة بجزاءات جنائية، أو مدنية أو إدارية.
	124- ويحدد ذلك القانون معايير يتعين مراعاتها لأغراض الاكتشاف والمنع، وتوفير المعالجة الطبية، والتوجيه لمستخدمي خدمات الصحة العامة، وبخاصة الأشخاص ذوي العلاقة بحالات العنف العائلي أو الجنسي، ومقدمي الإخطارات بالحالات. وقد أُعد أيضا كمتابعة لالتزامات المكسيك الدولية، بما في ذلك اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، واتفاقية بلم دو بارا ”Belém do Pará“.
	125- وفــي 27 أيار/مايو 2010 أيدت محكمة العدل العليا الاتحادية دستورية المعيار NOM 046-SSA2-2005. وبهذا القرار، يُطلب إلى جميع العيادات والمستشفيات الاتحادية وفي الولايات أن توفِّر وتضمن إمدادات من موانع الحمل الطارئة لضحايا العنف الجنسي الإناث؛ وفي حالات الاغتصاب، يجب عليها البدء في إنهاء الحمل إذا طلبت المرأة ذلك().
	126- ويجرَّم الإجهاض في شتى أنحاء البلد، بيد أن هناك استثناءات مختلفة وظروف مخففة، تخص كل كيان اتحادي على حدة. وعلى نحو ما أُبلغت به اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين السابع والثامن عُدل القانون الجنائي للعاصمة الاتحادية في عام 2007 لوقف تجريم الإجهاض قبل الأسبوع الثاني عشر من بدء الحمل (انظر الفقرة 170).
	127- ومن بين مبررات الاستثناء، أنه يُسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب في القوانين الجنائية لــ 32 ولاية؛ والإهمال الجنائي في 30 ولاية؛ وخطر الوفاة في 29 ولاية؛ والتشوُّهات الوراثية أو الخلقية الخطيرة للجنين في 14 ولاية؛ والخطر الجسيم على الصحة في 12 ولاية؛ ونتيجة للتلقيح الصناعي دون موافقة في 11 ولاية؛ ولأسباب اقتصادية إذا كان للمرأة 3 أطفال على الأقل، في ولاية واحدة (انظر المرفق 18-1).
	128- وفي المرفق 10 للميزانية الاتحادية لعام 2012، خصص مبلغ 346 479 141 1 بيسو (958 943 81 دولار)() لأغراض ”الرعاية الصحية الإنجابية والمساواة بين الجنسين في مجال الصحة“(). ومن بين البرامج ذات الأولوية للمركز الوطني للمساواة بين الجنسين والصحة الإنجابية برنامج تنظيم الأسرة وموانع الحمل() وبرنامج الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقات.
	129- وفي غواناخواتو أُطلق في أيلول/سبتمبر 2010 ، سراح 7 نساء متهمات بقتل الأقارب، من السجن، بعد إدخال تعديل على قانون العقوبات في الولاية. و مع ذلك ففي بعض الولايات، لا يزال هناك بعض النساء في السجن، في مراحل مختلفة من المحاكمة.
	130- وقد أعلن المعهد الوطني للمرأة معارضته لمحاكمة النساء في حال لجوئهن إلى الإجهاض لأي سبب. وفي هذا الصدد، يرى أن من المهم جدا دعم الإجراءات والتدابير التي تمنح المرأة حق الوصول إلى المعلومات وإلى مجموعة وسائل الحمل بالكامل، بغية تقليل حدوث الإجهاض في المكسيك.
	131- وقدمت لجنة الأخلاقيات البيولوجية الوطنية وهي هيئة لامركزية تابعة لوزارة الصحة، ورقة مناقشة تتعلق بإبطال تجريم الإجهاض كوسيلة لتشجيع الحوار المتعقل، والمتواصل والمنظم().
	19 - لا يذكر التقرير شيئا عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك انتشاره بين النساء. يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتقييم مدى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبرامج الوقاية والعلاج للنساء المصابات به، ولا سيما الحوامل وسهولة الحصول على الخدمات بالنسبة إلى النساء.

	132- طبقا للسجل الوطني لحالات الإصابة بالإيدز، والمودع لدى المركز الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومكافحته، فإنه اعتبارا من 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 كانت هناك 614 151 حالة متراكمة من الإصابة بالإيدز (82 في المائة ذكور و 18 في المائة إناث). وفي عام 2011، كان مدى انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين النساء والحوامل ستة لكل 000 10 من السكان (0.06 في المائة). وطبقا لنظام الإدارة واللوجستيات والرصد للعقاقير العكوسة كان 544 42 شخصا يتلقون العلاج في كانون الأول/ديسمبر 2011 (299 10 من النساء و 245 32 من الرجال)، كما كانت 709 امرأة حامل تتلقى العلاج، تحت إشراف ورصد مراكز الرعاية الخارجية للوقاية والرعاية من الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا، أو في خدمات الرعاية الشاملة التي تقدمها مستشفيات وزارة الصحة. ويمتلك البلد القدرة على توفير العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة لجميع المرضى الحوامل، وهذه العقاقير متاحة بشكل شامل، وبالمجان، في المؤسسات العامة. وقد اعتمد قطاع الصحة خطة محددة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية للنساء الحوامل وللقضاء على مرض الزهري الخلقي، من أجل توفير العلاج الطبي المناسب، ولوقاية حديثي الولادة من انتقال العدوى إليهم من المرضين كليهما.
	133- وبالنسبة للنساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، يعمل المركز الوطني للمساواة الجنسانية والصحة الإنجابية على 3 مراحل: مرحلة ما قبل الحمل، مرحلة الحمل، ومرحلة ما بعد الحمل. وتشدد مرحلة ما قبل الحمل على تنظيم الأسرة وموانع الحمل، مع احترام حق المريضة في أن تصبح حاملا وإسداء المشورة لها بخصوص المخاطر المتعلقة بذلك، عندما تكون مصابة بالمرض، وأهمية تلقي العلاج المبكر بالعقاقير المضادة للفيروسات العكوسة. وفي حالة الحمل، يكون التشديد على اكتشاف فيروس نقص المناعة البشرية/الزهري في المرأة الحامل، من خلال موافقتها المستنيرة، وعلى الفحص، وعلى علاج الحالات التي تدل على وجود إصابات. وفي هذه المرحلة، يضاف إلى العلاج رعاية ما قبل الولادة، في مراكز متخصصة وفي مراكز العيادات الخارجية للوقاية من الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا، وتوفير الرعاية بشأنها. وفي مرحلة ما بعد الحمل، تُسدى المشورة لذوي الحالات الموجبة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من المرضى، لتفادي الإرضاع الطبيعي ويجري رصد حديثي الولادة لمدة 18 شهرا. ويقدم حليب بديل للرضَّع، خلال الشهور الـستة الأولى،’ كما يوفر التوجيه في استخدام وسائل تنظيم الأسرة ذات الاستمرارية العالية. وفي عام 2011، قدمت وزارة الصحة التمويل إلى 31 ولاية وهي منطقة العاصمة الاتحادية من أجل إجراء فحص سريع في ما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية (يوفر الملحق 19-1 معلومات بحسب كل ولاية عن تلك السنة).
	134- وبموجب برنامج العمل المحدد للمساواة بين الجنسين في مجال الصحة 2007-2012، فإنه فيما بين أيلول/سبتمبر 2010 وآب/أغسطس 2011، أُدمج المنظور الجنساني في أنشطة آلية التنسيق المكسيكية للبلد لأغراض التمويل العالمي. وفضلا عن ذلك، استضاف المعهد الوطني للمرأة، بالتنسيق مع المركز الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز ومكافحته، ومنظمات المجتمع المدني، حلقات عمل بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والقضايا الجنسانية، وتقدير الذات، والقيادة، والمفاوضات لــ 128 امرأة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ولموظفي الصحة في ولايات فيراكروس، ومكسيكو، وباها كاليفورنيا؛ وسلمت حلقات العمل نسخا من دليل الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة، المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إلى 63 من مراكز العلاج والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في شتى أنحاء البلد؛ كما رعت مسابقة لمشاريع الوقاية و 3 منتديات بشأن قضايا المرأة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ وعقدت منتدى معنونا ”جدول أعمال سياسي للمرأة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛: القيادة تعمل“؛ كما وزعته على دوائر الصحة في الولايات؛ وخلال انعقاد 12 من مجالس النواب والشيوخ الوطنية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة جنسيا، نظّمت، بالاشتراك مع مراكز العلاج والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز منتدى معنونا ”تعزيز قيادة الإناث من أجل التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بالنسبة للمرأة في المكسيك“.
	30 -  يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المحددة للتصدي للتمييز ضد نساء الشعوب الأصلية في الحصول على التعليم، والخدمات الصحية، والعمالة، فضلا عن معلومات مفصلة عن خدمات الدعم التي تقدمها مراكز نساء الشعوب الأصلية. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن الاستراتيجيات المتبعة لضمان وصول هؤلاء النساء إلى العدالة. هل تم، على سبيل المثال، توسيع إستراتيجية تدريب المترجمين الفوريين للغة الشعب الأصلي في ولاية تشياباس واعتمادهم، بحيث تشمل ولايات أخرى؟ يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لحماية نساء الشعوب الأصلية من العنف والتشرد في سياق العمليات العسكرية ضد الاتجار بالمخدرات.

	135- لمكافحة التمييز ضد نساء الشعوب الأصلية في حقل التعليم، تقدم اللجنة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية من خلال برنامج مدارس الضيافة للشعوب الأصلية خدمات للأطفال والشباب الذين لم تُتح لهم الفرص التعليمية في مجتمعهم المحلي. وفي عام 2011، كان ما نسبته 46.8 في المائة من الطلاب المستفيدين من الإناث، وكان 97.7 في المائة منهن قد أكملن تعليمهن للسنة الدراسية 2010-2011. وفي تلك السنة ذاتها سُجِّل في الجامعات المشتركة الثقافات 045 7 طالبا (53.8 في المائة من الإناث و 46.2 في المائة من الذكور)، من بينهم 670 3 (52 في المائة من مجموع المسجلين) من الشعوب الأصلية وممن يتكلمون لغة من لغات الشعوب الأصلية.
	136- ومنذ عام 2008، ما برحت اللجنة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية تدير مشاريع تتناول القضايا الإستراتيجية لنساء الشعوب الأصلية تتعلق بممارستهن لحقوقهن ومكافحة العنف الجنساني ومنعه، والرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، والتمكين، والتطوير المهني، وتوعية السكان الذكور من أبناء الشعوب الأصلية، والمشاركة السياسية لنساء الشعوب الأصلية. وتشمل أبرز المجالات ما يلي: مراكز المرأة للشعوب الأصلية، الجهود المنسقة لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة بتركيز مشترك بين الثقافات؛ تعزيز القدرات للمساواة الجنسانية فيما بين سكان الشعوب الأصلية؛ الاستثمار المشترك لإنشاء ودعم مرافق تدريبية لنساء الشعوب الأصلية؛ وتدابير منسقة مع المجتمع المدني أو المؤسسات الأكاديمية.
	137- وعلى نحو ما أُشير إليه في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للمكسيك، تحت عنوان العمالة والمشاريع الإنتاجية للشعوب الأصلية من كلا الجنسين، تقوم اللجنة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية بإدارة برامج تمويل إقليمية للشعوب الأصلية وبرنامج التنظيم الإنتاجي للنساء من الشعوب الأصلية (انظر المرفقين 20-21-2). وقدمت وزارة الإصلاح الزراعي عن طريق صندوق الدعم للمشاريع الزراعية الإنتاجية وبرنامج من أجل النساء العاملات في القطاع الزراعي الدعم في النصف الأول من عام 2011 إلى 531 2 رجلا و 418 10 امرأة لتنفيذ 222 2 مشروعا إنتاجيا في بلديات الشعوب الأصلية.
	138- وفي النصف الأول من عام 2011 قامت وزارة الاقتصاد، عن طريق صندوق التمويل البالغ الصغر لنساء الريف، بتوزيع 838 49 من الائتمانات البالغة الصغر في 484 من البلديات، في 28 ولاية (119 بلدية في مناطق تحظى باهتمام على سبيل الأولوية). وبلغ متوسط مجموع هذه الائتمانات 042 149 6 بيسو (76 494 دولارا). واستثمرت النساء الريفيات البالغ عددهن 610 60 امرأة ممن حصلن على هذه الائتمانات تلك الأموال في أنشطة الخدمات (من قبيل بيع الأغذية، ومخازن بيع الأصناف المتنوعة الصغيرة، والحرف، والملابس والأحذية). وفي حالة صندوق الدعم الوطني للمشاريع التضامنية، مُنح 184 1 ائتمانا من أجل فتح أو توسيع أعمال تجارية، واستفاد من ذلك 146 3 من الإناث اللاتي تباشرن الأعمال الحرة في المجال الاجتماعي مما أوجد 808 2 وظيفة جديدة، وساعد على الاحتفاظ بــ 676 وظيفة قائمة.
	139- وفي عام 2010 وعام 2011 عقدت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، والتنمية الريفية، ومصائد الأسماك والأغذية 11 حلقة تدريب إقليمية لقائدات ريفيات، حضرتها 139 1 امرأة قُمن بتعزيز قدراتهن في مجال التخطيط الاستراتيجي لمشاريعهن الإنتاجية، وأنشأن أعمالا تجارية بالغة الصغر، وقُمن بإدخال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في مشاريعهن. ومن خلال برنامج حراك العمالة الداخلية، تقدم وزارة العمل والضمان الاجتماعي خدمات لجعل العاطلين، والمنتسبين للعمالة الناقصة على صلة بأرباب العمل المحتملين، كما توفر الدعم الاقتصادي لحراك وتدريب العمالة. وفي النصف الأول من عام 2011 قدمت خدمات إلى 915 2 امرأة في بلديات الشعوب الأصلية، وأتاحت وظائف لــ 564 1 امرأة.
	140- وتُعد مراكز نساء الشعوب الأصلية مرافق مصممة ومشيدة تحديدا لمنع العنف ومعالجته، ولتشجيع الصحة الجنسية والإنجابية لنساء الشعوب الأصلية، بتركيز جنساني ومتعدد الثقافات. وفي كانون الأول/ديسمبر 2011 كان هناك 19 من تلك المراكز. وتمثلت أنشطتها الرئيسية في نشر حقوق المرأة لتشمل المشاركة في مناسبات التوعية؛ وتقديم الدعم والترجمة في الحالات التي تتعلق بالهيئات الحكومية؛ والرعاية، وإسداء المشورة للنساء اللاتي يواجهن مشاكل العنف؛ واللاتي يعملن مع الرجال بشأن قضايا من قبيل العنف، وإدمان الكحوليات، واستهلاك المخدرات وتصاعد الذكورة؛ وحلقات عمل للأطفال والشباب؛ وتعزيز المجتمع المحلي؛ وإسداء المشورة القانونية والعاطفية للنساء اللاتي تتعرضن للعنف؛ وإسداء المشورة بشأن رعاية الأطفال وحضاناتهم؛ والمصالحة أو الوساطة للأزواج قبل التحول إلى قنوات قانونية أخرى؛ والمشاركة في الجهود المشتركة بين الوكالات من أجل التصدي للعنف الجنساني وإحالة القضايا إلى المؤسسات المناظرة؛ وجماعات المساعدة الذاتية.
	141- وعندما يتعلق الأمر بالصحة الجنسية والإنجابية، تتعلق الأنشطة الرئيسية بمنع وفيات الأمهات؛ ورصد حالات الحمل؛ وكشف ورصد حالات الحمل العالية المخاطر؛ والرصد في مرحلة ما قبل الولادة؛ ورصد نوعية الرعاية المتلقاة ومساعدة النساء على التعامل مع وكالات الصحة؛ والترجمة بين نساء الشعوب الأصلية وبين أطبائهن؛ والتدريب على وسائل منع الحمل، وما يتعلق بالأمراض المنقولة جنسيا، ومنع حمل المراهقات؛ وجماعات وحلقات عمل النقاش المجتمعي بشأن الصحة الجنسية والإنجابية؛ والمؤتمرات، والمناقشات المتعلقة بالصحة والمشاركة في المناسبات المتخصصة؛ والدراسات، وإعداد العقاقير العُشبية التقليدية وبيع الأدوية؛ والطب التقليدي.
	142- وفي عام 2010، قُدمت الرعاية والمعلومات بشأن قضايا الصحة الجنسية والإنجابية والذكورة، والعنف، والحقوق، إلى 426 4 امرأة و 566 رجلا، وقدم الدعم إلى 28 مشروعا لمعالجة العنف العائلي والعنف الجنساني، واستفادت بذلك 401 51 امرأة كما استفاد 552 16 رجلا.
	143- وكما ذُكر في التقرير الجامع للتقريرين السابع والثامن للمكسيك، اتبعت وزارة الصحة استراتيجيات مختلفة لتعزيز صحة الأمهات والصحة السابقة على الولادة للنساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية. وهي تشمل خدمات القابلات الفنيات(). وطبقا للإدارة الحالية، فإنه اعتبارا من حزيران/يونيه 2011، جرى تقييم 915 1 من القابلات التقليديات بمجموع تراكمي بلغ 210 2 قابلة مرخصة منذ عام 2006. وفي النصف الأول من عام 2011، أشرفت القابلات على 984 11 ولادة.
	144- وفي عام 2010 حددت وزارة الصحة كما أنشأت اتصالات مع 080 5 قابلة و 049 1 من معالجي الشعوب الأصلية التقليديين. وتفيد الوزارة بأن أكثر من 000 40 امرأة حامل أحالتهن قابلات تقليديات من أوساط الشعوب الأصلية إلى الوحدات الطبيــة للولادة للحصول علــى مساعدة فنيــة كجــزء من برنامج الفرص (IMSS-Opportunities Programme IPI-O) الذي يديره معهد الضمان الاجتماعي المكسيكي ويجمع بين الجهود الطبية والمجتمعية لدعم الأولويات الصحية. وفي عام 2010، تناولت القابلات في برنامج الفرص، 385 159 استفسارا، وقدمن 225 89 استشارة سابقة على الولادة، وقدمن المساعدة في 104 10 حالة ولادة. وفضلا عن ذلك، قُمن بإحالة 090 17 مرشحة إلى تنظيم الأسرة، و 016 65 مريضة إلى الرصد السابق على الولادة. وبلغ مجموع الإحالات إلى رعاية التوليد 443 4 [كما وردت] و 754 8 حالة للمواليد الجدد. وأخيرا أُحيلت 219 21 امرأة إلى فحوص عنق الرحم.
	145- وفي ما يتعلق بالوصول إلى العدالة، فإن برنامج اللجنة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية من أجل تعزيز اتفاقات العدالة يوفر الدعم الاقتصادي للمشاريع من أجل تعزيز حقوق الشعوب الأصلية والدفاع عنها، كما يرعى أنشطة في مجال العدالة تنفذها التعاونيات الزراعية والمنظمات الاجتماعية. وفي عام 2011 قدم البرنامج الدعم إلى 535 منظمة تقوم بإجراءات لتعزيز نُظمها القانونية التقليدية. كما قدم أيضا خدمات استشارية، ووفر الإدارة، ومدفوعات الكفالة والتعويضات عن الأضرار التي يسببها الجناة من الشعوب الأصلية للمرة الأولى؛ وتوفير الدفاع القانوني والتمثيل القانوني في مجال الإجراءات المدنية والجنائية؛ ووفر الترجمة بلغات الشعوب الأصلية وخدمات الترجمة الشفوية في مجال الإجراءات الجنائية. وخلال تلك السنة قدم البرنامج خدمات إلى 824 20 من نساء ورجال الشعوب الأصلية في 8 ولايات.
	146- وفي عامي 2010 و 2011 شاركت اللجنة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية في استضافة مناسبات عُقدت في أربع ولايات لتعزيز وصول المرأة من أبناء الشعوب الأصلية إلى العدالة، وكان القصد منها تعزيز المهارات الفنية للأشخاص الذين لهم صلة بإقامة العدل. وكجزء من المشروع لإطلاق سراح السجناء من الشعوب الأصلية، خلال الفترة 2006 تشرين الأول/أكتوبر 2011 تمكن البرنامج من إطلاق سراح 470 من نساء الشعوب الأصلية كُن جُناة للمرة الأولى ولا يمتلكن إلا موارد مالية ضئيلة، وذلك بتقديم الكفالات التي طلبتها السلطات المختصة ووضع ترتيبات مؤسسية للمساعدة على إدماجهن في وحدات الأسرة وفي الحياة المجتمعية.
	147- وفي عام 2011، اضطلع المعهد الوطني للمرأة بدراسة تشخيصية لحالات السجينات من الشعوب الأصلية لدراسة وضعهن القانوني، وحالة حقوق الإنسان لهن، وأحوالهن المعيشية، وحالة أسرهن في السجن، وتحديد الاحتياجات من حيث السياسات والإصلاحات التشريعية لتغيير وضعهن وتوفير الدعم اللازم لإطلاق سراحهن. واستنند التحليل إلى دراسة 105 من حالات السجينات في 21 من الإصلاحيات في ولايات تشياباس، وأواكساكا وفيراكروس، والتي بها أكبر عدد من السجينات من نساء الشعوب الأصلية.
	148- وتطبق الآن إستراتيجية لتدريب واعتماد المترجمين الشفويين من أبناء الشعوب الأصلية، ومنحهم تراخيص للنظام القضائي، وذلك بالاشتراك مع المعهد الوطني للغات الشعوب الأصلية واللجنة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية، وفقا لاتفاق محدد للتعاون. وكجزء من تلك الإستراتيجية، تم منح 11 دبلوما في كانون الأول/ديسمبر 2011() كما جرى تدريب أكثر من 370 شخصا. وحتى هذا التاريخ، تم اعتماد 263 مترجما شفويا (83 منهم من النساء) في 27 من الفئات اللغوية. وقد أجرى المعهد الوطني للغات الشعوب الأصلية برامج لإصدار التراخيص على الصعيدين المحلي والإقليمي كما أشرف على وضع القائمة الوطنية للمترجمين الشفويين والتحريريين بلغات الشعوب الأصلية لتلبية الطلب المؤسسي والاجتماعي على خدمات الترجمة الشفوية والتحريرية بلغات الشعوب الأصلية في إقامة العدل، وفي مجالات الصحة والخدمات العامة بصفة عموما. وإضافة إلى ذلك، فمنذ منتصف عام 2010، خُوِّل المجلس الوطني لوضع المعايير وإصدار التراخيص المتعلقة بالمهارات المهنية إجراء تقييم لمهارات المترجمين الشفويين ومنحهم الشهادات().
	149- وفي عام 2006، نفذت اللجنة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية مشروعا لرعاية الأشخاص المشردين من أبناء الشعوب الأصلية بغرض توحيد الجهود التي تبذلها الهيئات الاتحادية وهيئات الولايات وهيئات البلديات للمساعدة على توطين أو إعادة المشردين من أبناء الشعوب الأصلية إلى موطنهم والذين شُردوا جراء أعمال العنف، والنزاعات المسلحة، وانتهاكات حقوق الإنسان، أو بسبب عدم التسامح الديني، أو السياسي، أو الثقافي، أو العرقي، مع الاحترام الكامل لتنوعهم الثقافي. ويوفِّر البرنامج الدعم من أجل امتلاك مزارع ومناطق بناء حضرية، بما في ذلك تكاليف تسجيل الملكية، فضلا عن المواد اللازمة لتشييد المساكن، ومدخلات الأنشطة الإنتاجية(). وفي عام 2011، حصل على الدعم ما مجموعه 048 1 من رؤساء الأسر، كان منهم ما نسبته 26.11 في المائة من النساء.
	150- وقد قام المعهد الوطني للغات الشعوب الأصلية بترجمة الرسائل الرئيسية للحملة الاتحادية ضد الاتجار في الأشخاص لــ 21 من لغات الشعوب الأصلية. وأُذيعت الترجمات منذ أيار/مايو وحتى كانون الأول/ديسمبر 2011 عبر شبكة الإذاعة الثقافية للشعوب الأصلية بكل من نسختي الاتجار في الأشخاص لأغراض ”العمل“ و ”الأغراض الجنسية“، وفي كانون الأول/ديسمبر 2011 نشرت وزارة التعليم العام كتابا معنونا ”اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. حقوقنا بلغات الشعوب الأصلية“.
	21 - يُرجى تقديم معلومات مستكملة عن حالة مقترحات الإصلاح التشريعي المشار إليها في الفقرة 205 من التقرير، مثل إلغاء الحكم الذي يقضي بأن تنتظر المرأة 300 يوم بعد طلاقها قبل أن يصبح بإمكانها أن تتزوج مرة أخرى.

	151- حتى الآن، لا تزال مبادرات الإصلاح التشريعي الواردة في الفقرة 205 من التقرير الجامع للتقريرين السابع والثامن للمكسيك قيد النقاش. بيد أنه قد جرت الموافقة على مبادرات أخرى لصالح المساواة، على كل من الصعيدين الاتحادي والمحلي: ففي بعض الولايات، من قبيل ولاية مكسيكو وولاية غيريرو وفي منطقة العاصمة الاتحادية، لا يتضمن القانون المدني وقانون الأسرة أي أحكام من شأنها أن تمنع المرأة من الزواج مرة أخرى متى حصلت على الطلاق(). وفي ولاية ميتشواكان، استكملت السلطة التشريعية النقاش والتحليل بشأن إلغاء جريمة الجرح أو القتل ”لأسباب الشرف“ أو ”العواطف العنيفة“ من قانون عقوبات الولاية، والذي كان بموجبه يعد قتل الزوجة في حالة ”الخيانة“ مسموحا به.
	152- وتجدر الإشارة أيضا إلى الإصلاحات الدستورية لعام 2011 والتي تعطي وضعا دستوريا لحقوق الإنسان الواردة في المعاهدات الدولية التي تكون المكسيك طرفا فيها، والتي تعدل القابلية للتطبيق لأحكام توفير الحماية (انظر الإجابة على السؤال 1). وفي قرار تاريخي، وبعد تحليل الحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية راديا Radilla، حكمت محكمة العدل العليا الاتحادية في تموز/يوليه 2011 بأنه يجب على جميع القضاة التحقق من أن القوانين التي يطبقونها تتسق مع الدستور ومع معاهدات حقوق الإنسان الدولية.
	153- وفي ما يتعلق بحقوق الطفل، عُدلت مادتان من مواد الدستور الوطني وتنص المادتان على أنه في جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة، يجب أن تكون الأسبقية لمبدأ المصلحة العليا للطفل. وفضلا عن ذلك، فإن القانون العام بشأن تقديم الخدمات للرعاية المتكاملة والتنمية للأطفال نُشر في تشرين الأول/أكتوبر 2011، ليكفل حصول الأطفال على الرعاية الشاملة وخدمات التنمية في ظل ظروف المساواة والجودة، والحنان، والأمن، والحماية الكافية، بما يؤدي إلى تعزيز الممارسة الكاملة لحقوقهم.
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	المنطقة
	البرنامج
	المبلغ (بالمليون بيسو)
	2008
	2009
	2010
	2011
	التعليم العام
	منح التعليم الأساسي للأمهات الشابات والفتيات الحوامل
	47 2
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	51 4
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	المنطقة
	2007-2008
	2008-2009
	2009-2010
	2010-2011
	المجموع
	414 591 2
	348 533 2
	122 565 2
	279 605 2
	بحسب المستوى التعليمي
	التعليم الأساسي
	2 171 630
	2 110 062
	2 112 036
	2 130 568
	التعليم الأوّلي
	1 275 321
	1 226 822
	1 224 238
	1 240 118
	التعليم الثانوي
	896 309
	883 240
	887 798
	890 450
	البكالوريا
	419 784
	423 286
	453 086
	474 711
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	المنطقة
	المجموع
	رجال
	نساء
	المجموع
	6.9
	5.6
	8.1
	المنطقة الريفية
	15.7
	13.1
	18.2
	المنطقة الحضرية
	4.4
	3.4
	5.3
	   المصدر: المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا، تعداد السكان والمساكن 2010. بيانات الجداول من استبيان أساسي.
	المرفق 14-2 الأمية فيما بين نساء الشعوب الأصلية اللاتي يبلغن من العمر 15 عاما أو ما فوقها، المناطق الحضرية والريفية

	السكان البالغون من العمر 15 عاما أو ما فوقها (نساء)
	الأميون (نساء)
	الكيان
	المجموع
	مناطق حضرية
	ريفية
	المجموع
	نسبة مئوية
	مناطق حضرية
	نسبة مئوية
	مناطق ريفية
	نسبة مئوية
	جمهورية المكسيك
	2.746
	1.161
	1.585
	626
	774
	670
	104
	827 944
	34.4
	204 318
	27.4
	623
	39.5
	   المصدر: المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا، تعداد السكان والمساكن 2010.
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	المستوى التعليمي
	نساء
	نسبة مئوية
	رجال
	نسبة مئوية
	المجموع
	محو الأمية (التعليم الأساسي)
	85 316
	74
	30 052
	26
	115 368
	التعليم الأوُلي
	112 625
	61
	71 718
	39
	184 343
	التعليم الثانوي
	202 701
	52
	184 949
	48
	387 650
	المجموع
	400 642
	58
	286 719
	42
	687 361
	   المصدر: المعهد الوطني لتعليم الكبار، مديرية التخطيط، الإدارة، تقييم ونشر المعلومات. شعبة المعلومات والجودة، إدارة الإحصاءات.
	السؤال 18
	المرفق 18-1 مبررات الاستثناء من جريمة الإجهاض في قوانين عقوبات في الولايات

	مبررات الاستثناء
	مسموح به
	غير مسموح به
	الاغتصاب
	32
	-
	فيما بين 75 يوما و 3 أشهر من عملية الاغتصاب أو الحمل
	9
	باها كاليفورنيا كواويلا، كوليما، تشياباس، شيواوا، إيدالغو، أواكاساكا، فيراكروس، وكينتانا رو
	23
	غير مسموح به
	الإهمال الجنائي
	30
	2
	تشياباس ونويفو ليون
	تعريض الحياة للخطر
	29*
	3
	غواناخواتو، غيريرو، كيريتارو
	تشوهات وراثية أو خلقية جسيمة للجنين
	14
	18
	باها كاليفورنيا سور، كواويلا، كوليما، تشياباس، منطقة العاصمة الاتحادية، غيريرو، إيدالغو، مكسيكو، موريلوس، أواكاساكا، كويبلا، كينتانا رو، فيراكروس ويوكاتان
	أغواسكاليينتس، باها كاليفورنيا، كامبتشه، شيواوا، دورانغو، غواناخواتو، خاليسكو، ميتشواكان، ناياريت، نويفو ليون، كيريتارو، سان لويس بوتوسي، سينالوا، سونورا، تاباسكو، تاماوليباس، تلاكسكالا وساكاتيكاس
	خطر جسيم على الصحة 
	12
	20
	باها كاليفورنيا سور، كوليما، شيواوا، منطقة العاصمة الاتحادية، إيدالغو، خاليسكو، ميتشواكان، ناياريت، نويفو ليون، تاماوليباس، كلاكسكالا، ساكاتيكاس
	أغواسكاليينتس، باها كاليفورنيا، كامبتشه، كواويلا، تشياباس، دورانغو، غواناخواتو، غيريرو، مكسيكو، موريلوس، أواكاساكا، بويبلا، كيريتارو، كينتانا رو، سان لويس بوتوسي، سينالوا، سونورا، تاباسكو، فيراكروس، يوكاتان.
	التخصيب الصناعي دون موافقة
	11
	21
	باها كاليفورنيا، باها كاليفورنيا سور، كوليما، شيواوا، منطقة العاصمة الاتحادية، غيريرو، إيدالغو، موريلوس، سان لويس بوتوسي، تاباسكو وفيراكروس
	أغواسكاليينتس، كامبتشه، كواويلا، تشياباس، دورانغو، غواناخواتو، خاليسكو، مكسيكو، ميتشواكان، ناياريت، نويفو ليون، أواكاسكا، بويبلا، كيريتارو، كينتانا رو، سينالوا، سونورا، تامالويباس، تلاكسكالا، يوكاتان وساكاتيكاس.
	أسباب اقتصادية عندما يكون للأم 3 أطفال على الأقل
	1
	31
	يوكاتان
	غير مسموح به
	بناء على طلب الأم خلال الأسابيع الــ 12 الأولى للحمل
	1
	31
	منطقة العاصمة الاتحادية
	غير مسموح به
	    * مسموح به بشكل صريح في 26 ولاية. ولو أن ولاية شيواوا، ومنطقة العاصمة الاتحادية، وولاية إيدالغو لا تعتد ”بتعريض الحياة للخطر“ على وجه التحديد، فإن هذا مشمول بالاستثناء عند وجود ”خطر جسيم على الصحة“.
	     المصدر:المديرية العامة لمراعاة المنظور الجنساني. المعهد الوطني للمرأة، كانون الأول/ديسمبر 2011.
	السؤال 19
	المرفق 19-1، المكسيك.فحص فيروس نقص المناعة البشرية بحسب الولاية، 2011 

	الولاية
	عدد الفحوص
	الولاية (تابع)
	عدد الفحوص (تابع)
	المجموع
	281 102 1
	أغواساليينتس
	14 175
	موريلوس
	3 543
	باها كاليفورنيا
	13 310
	ناياريت
	15 100
	باها كاليفورنيا سور
	4 017
	نويفو ليون
	25 150
	كامبتشه
	6 688
	أواكساكا
	40 000
	كواويلا
	28 000
	بويبلا
	77 100
	كوليما
	8 500
	كيريتارو
	18 000
	تشياباس
	49 125
	كينتانا رو
	3 000
	شيواوا
	23 875
	سان لويس بوتوسي
	16 300
	منطقة العاصمة الاتحادية
	34 993
	سينالوا
	43 000
	دورانغو
	صفر
	سونورا
	25 500
	غواناخواتو
	صفر
	تاباسكو
	50 000
	غيريرو
	31 800
	تاماوليباس
	36 675
	إيدالغو
	32 400
	كلاكسكالا
	151 600
	خاليسكو
	51 205
	فيراكروس
	صفر
	مكسيكو
	236 350
	يوكاتان
	14 925
	ميتشواكان
	27 950
	ساكاتيكاس
	20 000
	    المصدر: المركز الوطني للمساواة بين الجنسين والصحة الجنسية والإنجابية، وزارة الصحة، كانون الأول/ديسمبر 2011. وفي ما يتعلق بالولايات التي تكون القيمة المقابلة لها صفر يُعد تقرير تمويل الفحوص غير متاح.
	السؤال 20
	المرفق 20-1، المكسيك، برنامج الصناديق الإقليمية للشعوب الأصلية

	المستفيدون من أبناء الشعوب الأصلية
	السنة المالية
	المجموع
	الرجال
	النسبة المئوية
	النساء
	النسبة المئوية
	2006
	24 932
	12 743
	51.1
	12 189
	48.9
	2007
	22 261
	10 879
	48.9
	11 382
	51.1
	2008
	17 233
	8 281
	48.1
	8 952
	51.9
	2009
	13 626
	6 425
	47.2
	7 201
	52.8
	2010
	13 560
	6 410
	47.3
	7 150
	52.7
	2011
	14 740
	6 901
	46.8
	7 839
	53.2
	    المصدر: الملجنة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية، التنسيقبية العامة لتعزيز تنمية الشعوب الأصلية.
	المرفق 20-2، المكسيك، برنامج المنظمات الإنتاجة لنساء الشعوب الأصلية 

	برنامج المنظمات الإنتاجية لنساء الشعوب الأصلية
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	المجموع
	المشاريع التي تحظى بالدعم
	1 768
	1 577
	2 186
	2 192
	2 550
	3 827
	14 100
	عدد النساء اللاتي قُدمت لهن خدمات
	22 136
	19 134
	26 293
	25 053
	28 356
	42 128
	163 100
	    المصدر: الملجنة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية، التنسيقية العامة لتعزيز تنمية الشعوب الأصلية.

