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  مقدمة  -أوال   
 مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة وبالتوصـية              من اتفاقية القـضاء علـى      ١٨عمال باملادة     - ١

 مــن التعليقــات اخلتاميــة للجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة  ٤٢الــواردة يف الفقــرة 
، (CEDAW/C/MEX/CO/6)واملوجهة إىل الدولة املكـسيكية بـشأن تقريرهـا الـدوري الـسادس              

  .يذ االتفاقيةتقدم املكسيك تقريريها السابع والثامن اجملمعني عن تنف
واســتجابة للتوجيهــات اجلديــدة للجنــة، يغطــي التقريــر الــذي تقدمــه الدولــة املكــسيكية    - ٢

واشتمل بناء التقرير على بيـان      . ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول إىل   ٢٠٠٦أغسطس  /آباليوم الفترة من    
ــصعاب اجملاهبــة يف تطبيــق الـــ       ــادة املوضــوعية يف االتفاقيــة، وكــذل   ١٦التقــدم املتحقــق وال ك  م

وجـرى يف الوقـت ذاتـه وبطريقـة واضـحة بيـان             . التوصيات العامة اليت قدمتـها اللجنـة حـىت اآلن         
وسـاعد  . حالة تنفيذ توصيات اللجنة للدولـة املكـسيكية فيمـا يتعلـق بتقريرهـا الـدوري الـسادس                 

  .هذا الوضوح على جتسيم املعلومات حبيث تعرض بشكل موحد، استجابة للتوجيهات اجلديدة
علــى املــشاركة جــرى االضــطالع بــه  التقريــر نتــاج عمــل واســع دينمــي يقــوم   وهــذا   - ٣
ووقعـت مـسؤولية تنـسيق وضـع        . شـىت اجلهـات الفاعلـة والقطاعـات يف الدولـة املكـسيكية             مع

وتكامل املعلومات على عاتق املعهد الوطين للمرأة، وهو هيئـة اإلدارة يف جمـال اجلنـسانية علـى               
  .الصعيد الوطين

ك اليوم تـسعة أطـر للعمـل مستخلـصة مـن القـانون العـام للمـساواة بـني                    ولدى املكسي   - ٤
املرأة والرجل والقانون العام لتمكني املرأة من التمتـع حبيـاة خاليـة مـن العنـف، ومهـا القانونـان                     
اللذان تـساعد أدواهتمـا وآلياهتمـا علـى تنفيـذ ومتابعـة االتفاقيـة وتوصـيات اللجنـة يف سـلطات                      

  .م الثالثةاالحتاد ومستويات احلك
ويف هذا اإلطار اجلديد أنشئت جلنة متابعة تنفيذ االتفاقيـة، كجـزء مـن النظـام الـوطين                    - ٥

للمساواة بني املرأة والرجل، وجرى من خالهلا، بالتعاون مع السلطة التنفيذية، تطبيق منهجيـة              
يـة تفاعليـة    وأنشئ جمال افتراضي، كمنهجية مبتكرة، للتوصل إىل عمل       . دمج هذا التقرير اجملّمع   

مع جهات االتصال يف هذه اللجنة، وقدمت من خالل هذا اجملال معلومات حمددة لوضع هـذا                
وتولــت مجيــع اجلهــات الفاعلــة والقطاعــات الــيت اشــتركت يف عمليــة الــدمج اعتمــاد   . التقريــر

  .الوثيقة اخلتامية للتقرير مسبقا
يـة والكيانـات االحتاديـة مـن        المركزويتضمن التقرير أيضا معلومات من شـىت اهليئـات ال           - ٦

خــالل آليــات النــهوض بــاملرأة والــسلطتني التــشريعية والقــضائية، الــيت جــرى معهــا حــوار ثنــائي   
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واستشريت منظمات اجملتمع املدين من خالل اجمللسني االستشاري واالجتماعي التابعني          . مفتوح
  . السياسات العامة والربامجللمعهد الوطين للمرأة وهيئاهتما للتقييم واملشاورة ولتحليل وتقييم

ــواردة الــيت جهــزت يف املعهــد الــوطين       - ٧ ــة املعلومــات ال ــة وكمي ــة ونوعي وســاعدت أمهي
للمرأة من أجل التقرير علـى وضـع مرفـق جـامع تـرى الدولـة املكـسيكية أن مـن املهـم اطّـالع                     

 الدولـة،  جلنة اخلبريات عليه، حيث إنه يعكس العمل املضطلع به والتقـدم املتحقـق علـى صـعيد          
وتوزيع بيانات املواضـيع املطروقـة يف مـنت التقريـر، وغـري ذلـك، وهـو مـا يـستجيب لتوصـيات               

  .اللجنة وتوجيهاهتا اجلديدة
إن االتفاقية ووالياهتا، بعد ثالثـني عامـا مـن تـصديق املكـسيك عليهـا باعتبارهـا صـكا               - ٨

. ؤسـسي والتقنـيين يف بلـدنا   ملزما قانونا، قد أُدرجـت وعممـت مراعـاة منظوراهتـا يف العمـل امل          
تكـافؤ  ” ٣والدليل على ذلك القانون العام لتكافؤ الفرص بـني املـرأة والرجـل، وإدراج احملـور                 

، والربنــامج الــوطين للمــساواة بــني ٢٠١٢-٢٠٠٧ يف خطــة التنميــة الوطنيــة للفتــرة “الفــرص
 اإلطــار وروعــي أيــضا. ، وعمليــات التنــسيق التــشريعي٢٠١٢-٢٠٠٨املــرأة والرجــل للفتــرة 

  .الدويل يف وضع اخلطط والربامج
واستجابة لتوصيات اللجنة للدولة املكسيكية، جيري التركيز يف بيـان احلالـة هـذا علـى         - ٩

مواضيع من قبيل التنسيق التشريعي، واجتثاث مجيع أشكال العنف ضد املـرأة، واشـتراك املـرأة                
ــد      ــى اخلـ ــصول علـ ــر، واحلـ ــى الفقـ ــضاء علـ ــرار، والقـ ــاذ القـ ــيما  يف اختـ ــصحية، وال سـ مات الـ

اجلنــسية واإلجنابيــة، وإدراج املنظــور اجلنــساين وتعمــيم مراعاتــه يف اخلطــط والــربامج،    الــصحة
  .إىل ذلك وما
وجــرى يف املكــسيك تعزيــز وتوطيــد البنيــان القــانوين والتقنــيين واملؤســسي، وكــذلك     - ١٠

لـى الـرغم مـن هتيئـة     ومـع ذلـك، وع  . العمل املشترك بـني املؤسـسات مـن أجـل حتقيـق املـساواة        
الظروف والتحوالت اليت ال رجعة فيهـا خللـق ثقافـة أصـيلة للمـساواة، فـإن الدولـة املكـسيكية                     
تعترف بأنه ال تـزال هنـاك خمـاطر وحتـديات قائمـة تتطلـب مجـاع االلتـزام واإلرادة مـن جانـب                    

  .مجيع اجلهات الفاعلة والقطاعات
  

  ٢ و ١املادتان   -ثانيا   
سم معلومات عن مبدأي املساواة وعدم التمييز وإدراجهمـا يف املعـايري            يتضمن هذا الق    - ١١

 الـــواردة يف التعليقـــات ١٩ و ١٥ و ١٣ و ١١ و ٩الـــسارية؛ ويـــرّد أيـــضا علـــى التوصـــيات 
اخلتاميــــة للجنــــة بــــشأن تقريــــر املكــــسيك الــــدوري الــــسادس، وعلــــى التوصــــيات العامــــة   

  .٢٥ و ١٩ و ١٢ رقم
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  ساواةمبدآ عدم التمييز وامل  -ألف   
 يف املكـسيك علـى منـع التمييـز، وتتـضمن التعريـف              )١(تنص املادة األوىل من الدسـتور       - ١٢

  .)٢( من االتفاقية ويف القانون االحتادي ملنع التمييز والقضاء عليه١الوارد يف املادة 
وتنص اخلطة الوطنية للتنمية على حمـاور شـاملة لوضـع الـسياسات العامـة، هـي إدراج                    - ١٣

. اجلنــساين، واملــساواة بــني املــرأة والرجــل، وإلغــاء أي متييــز علــى أســاس نــوع اجلــنس  املنظــور 
ــة      ١٩وعمــال بالتوصــية   ــساواة يف اخلط ــدأ امل ــة، أُدرج مب ــة للجن ــات اخلتامي ــواردة يف التعليق  ال

ــة  ــة للتنمي ــوطين       )٣(الوطني ــامج ال ــرأة والرجــل، ويف الربن ــني امل ــساواة ب ــام للم ــانون الع ، ويف الق
، جـرى   ٢٥وعمال بالتوصـية العامـة رقـم        . ٢٠١٢-٢٠٠٨ املرأة والرجل للفترة     للمساواة بني 

  .)٤(تدعيم هذا املبدأ من خالل االتفاق الوطين للمساواة بني املرأة والرجل
 ، وأنـه منـذ عـام      )٥(وجدير بالـذكر إنـشاء بـرامج للمـساواة يف اإلدارة العامـة االحتاديـة                - ١٤

إدراج  حتاد حيتم احلث على تكافؤ الفرص، مـن خـالل   أصبح مرسوم ميزانية نفقات اال  ٢٠٠٨
  .املنظور اجلنساين يف تصميم نتائج الربامج ووضعها وتطبيقها ومتابعتها وتقييمها

_________________ 
اسـتعيض  . ٢٠٠٦ديـسمرب   /كـانون األول   ٤عدلت مبوجب املرسـوم املنـشور يف اجلريـدة الرمسيـة لالحتـاد يف                 )١(  

 .‘املعوقون’بلفظة ‘ اص املختلفو القدرةاألشخ’عن عبارة 

، أو تقييد يستند إىل األصل العرقـي أو القـومي،            أو إقصاء  أي تفرقة :  التمييز على النحو التايل    ٤ُتعّرف املادة     )٢(  
أو العجز، أو احلالة االجتماعية أو االقتصادية، أو احلالة الـصحية، أو احلمـل، أو اللغـة،     أو العمر،   أو اجلنس،   

امليــول اجلنــسية، أو احلالــة املدنيــة، أو غــري ذلــك، ويكــون مــن شــأنه منــع أو إبطــال  الــرأي، أو دين، أو أو الــ
 .االعتراف حبقوق األشخاص والتكافؤ احلقيقي لفرصهم أو إعمال هذه احلقوق

 .املساواة بني املرأة والرجل: ٥-٣يف احملور   )٣(  

 . جملسا بلديا٣٧٣ ورؤساء الـ ٣٢ الـ  وقع االتفاق حكام الكيانات٢٠١٠مايو /أياريف   )٤(  

؛ برنـامج تكـافؤ الفـرص       )وزارة الـدفاع الـوطين     (٢٠١٢-٢٠٠٨برنامج املساواة بني املـرأة والرجـل للفتـرة            )٥(  
-٢٠٠٧للفتــرة ” صــوب املــساواة بــني اجلنــسني واالســتدامة البيئيــة“؛ برنــامج )وزارة البحريــة املكــسيكية(

وزارة  (٢٠١٢-٢٠١٠؛ برنامج املـساواة بـني املـرأة والرجـل للفتـرة             )طبيعيةوزارة البيئة واملوارد ال    (٢٠١٢
؛ برنــامج تكــافؤ الفــرص )اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان (؛ برنــامج املــساواة بــني املــرأة والرجــل)الداخليــة

ــة ( ــة املدني ــرة        )وزارة اخلدم ــاعي للفت ــضمان االجتم ــامج القطــاعي للعمــل وال ــإن الربن ــه ف ــى النحــو ذات ؛ وعل
حيدد تصميم سياسة املـساواة يف العمـل الـيت وضـع يف             ) وزارة العمل والضمان االجتماعي    (٢٠١٢-٢٠٠٧

 .إطارها املعيار املكسيكي للمساواة يف العمل بني املرأة والرجل
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وقـد نــتج عـن تطبيــق سياســة املـساواة وعــدم التمييـز، الــذي بــدأه اجمللـس الــوطين ملنــع        - ١٥
ــ)٦( شــكوى٢٣٧، تقــدمي مــا جمموعــه  ٢٠٠٣التمييــز يف عــام   منــها إىل التــسوية؛ ٢١هى ، انت

 منها إىل التصاحل يف ادعاءات بوقوع متييز ضـد املـرأة،            ٤٥، انتهى   )٧( مطالبة ١٨٢جمموعه   وما
ــه /حزيــران ٢٣ إىل ٢٠٠٦ســبتمرب /أيلــول ١يف الفتــرة مــن  انظــر املرفــق األول،  (٢٠١٠يوني

  ).ألف القسم
  

  التنسيق التشريعي  -باء   
ــواردة ٩اســتجابة للتوصــية    - ١٦ ــوطين      ال ــامج ال ــة، حيــدد الربن ــة للجن ــات اخلتامي يف التعليق

احلث على تنسيق التـشريع الـوطين   ”:  ما يلي ٦-١للمساواة بني املرأة والرجل يف استراتيجيته       
وفقا للمعاهدات واالتفاقيات الدوليـة، بالتنـسيق مـع الـسلطات الـثالث يف الكيانـات االحتاديـة                  

  .“وآليات النهوض باملرأة
فة إىل ذلك اشترك املعهد الوطين للمرأة يف تنسيق األنظمة والقـوانني املناهـضة      وباإلضا  - ١٧

للعنـف ضــد املــرأة علـى صــعيد الواليــات، ووضـع جــدول أعمــال دائمـا مــع الــسلطة التنفيذيــة     
والتـــشريعية والقـــضائية علـــى صـــعيد االحتـــاد والواليـــات، وأجهـــزة اإلدارة العامـــة االحتاديـــة،  

وجـرى ذلـك حتديـدا مـن     . كيانـات االحتاديـة، ومنظمـات اجملتمـع املـدين       واهليئات النسائية يف ال   
خالل صندوق دعم آليـات النـهوض بـاملرأة يف الكيانـات االحتاديـة مـن أجـل الرعايـة املتكاملـة           

، وبرنـامج دعـم     )٨(للنساء ضحايا العنف القائم على نوع اجلنس، التابع للمعهد الـوطين للمـرأة            
 ‘ثالثـا ’انظـر   (ت االحتادية، التابع للمعهد الوطين للتنميـة االجتماعيـة          اهليئات النسائية يف الكيانا   

  ).أدناه
وباملثل، ويف إطار السلطة التشريعية، أنـشأ مركـز دراسـات النـهوض بـاملرأة وإنـصاف                - ١٨

اجلنــسني، يف صــفحة جملــس النــواب علــى اإلنترنــت، قاعــدة بيانــات تتــضمن مــشاريع القــوانني 
جلنـسانية، فــضال عـن اقتراحــات اإلصـالحات التــشريعية مـن منظــور     ونقـاط االتفـاق يف جمــال ا  

  .جنساين يف اجملال اجلنائي أو املدين أو العائلي يف مجيع الكيانات االحتادية بالبلد

_________________ 
 .إذا كان املسؤول املزعوم عن السلوك التمييزي شخصا عاديا  )٦(  

 . موظفا يف احلكومة االحتاديةإذا كان املسؤول املزعوم عن السلوك التمييزي  )٧(  

مل يعمل صندوق دعم آليات النهوض باملرأة يف الكيانات االحتادية من أجل الرعاية املتكاملـة للنـساء ضـحايا       )٨(  
 أحلق بصندوق دعم تعمـيم مراعـاة        ٢٠٠٩ويف عام   .  فقط ٢٠٠٨العنف القائم على نوع اجلنس إال يف عام         

 .٢٠٠٩املنظور اجلنساين، 



CEDAW/C/MEX/7-8
 

10 11-20306 
 

ــز    - ١٩ ــام )٩(ويف جمــال املــساواة وعــدم التميي ــا، يف  ٢٢، ق ــا احتادي ــار كيان ، ٢٠١٠مــايو /أي
 واليــة ١٦ كيانــا مبــدأ عــدم التمييــز؛ ولــدى  ٢٥ج بــإدراج مبــدأ املــساواة يف دســاتريها، وأدر

. )١١( كيانـا احتاديـا يف البلـد   ١٣؛ واعُترب التمييز جرمية جنائيـة يف  )١٠(قوانني ملنع التمييز واجتثاثه  
 كيانا احتاديا لديها قانون للمساواة بني املـرأة والرجـل، منـها كيـان     ١٩وعالوة على ذلك فإن   

  ).انظر املرفق األول، القسم باء(مي لديه الئحة، ومخسة لديها نظام حكو
ــدى     - ٢٠ ــف، ل ــا ٣٢ويف جمــال العن ــا احتادي ــام    )١٢( كيان ــانون الع ــق والق ــة يتف ــانون للوالي  ق

 نظـام  ٣٠ كيانـا الئحـة، ولـدى    ٢٤لتمكني املرأة مـن التمتـع حبيـاة خاليـة مـن العنـف؛ ولـدى           
صــمة االحتاديــة تعتــرب  ومنطقـة العا )١٤( كيانــا احتاديــا٣٠ويف الوقــت الــراهن فـإن  . )١٣(حكـومي 

 كيانـا احتاديـا   ٢١ كيانا منها يعترب العنف سببا للطالق، ووضع         ٣٠العنف العائلي جرمية؛ ويف     
ومـا زال هنـاك التحـدي املتمثـل         . توصيفا لالغتصاب يف إطار الزواج أو االقتران غري الـشرعي         

ت مـــوظفي يف تنـــسيق التـــشريع املـــدين، واجلنـــائي، وتـــشريع اإلجـــراءات، وتـــشريع مـــسؤوليا
  .احلكومات والبلديات وغريهم

يونيــه /حزيــرانوفيمــا يتعلــق باالجتــار باألشــخاص، نــشرت أربعــة كيانــات احتاديــة يف    - ٢١
انظـر املرفـق األول،   ( قوانني ملنـع هـذه اجلرميـة واملعاقبـة عليهـا، وأصـدر كيانـان الئحـة             ٢٠١٠

 جنائيــا لالجتــار باألشــخاص  واليــة توصــيفا٣١وتتــضمن القــوانني اجلنائيــة يف . )١٥()الفــرع بــاء
  ).انظر املرفق الثالث(

_________________ 
، أيدت املكسيك اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، الـيت صـدق عليهـا       ١٨اما بالتوصية العامة رقم     التز  )٩(  

 .٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ١٧يف 

باخا كاليفورنيا سور، كامبتشه، كواويال، كوليما، تشياباس، تشيواوا، منطقة العاصمة االحتادية، دورانغـو،              )١٠(  
 . ميتشواكان، ناياريت، سان لويس بوتوسي، ساكاتيكاسغّرييرو، إيدالغو، والية مكسيكو،

أغواسكاليينتس، باخا كاليفورنيا سور، كامبتـشه، كـواويال، كوليمـا، تـشياباس، تـشيواوا، منطقـة العاصـمة              )١١(  
 .االحتادية، دورانغو، أواكساكا، كينتانا رو، تالكسكاال، فرياكروس

األطفـال  : عنف ومعاجلته واجتثاثه علـى أن مـستحقي احلمايـة هـم         فيما يتعلق بغواناخواتو، ينص قانون منع ال        )١٢(  
من اجلنـسني، والـشباب، والنـساء، واملـسنون، واملعوقـون، وأي شـخص تتطلـب حالتـه البدنيـة أو العقليـة أو                  

 .القانونية أو االجتماعية توفري خدمات متخصصة لرعايته ومحايته

ن منـع العنـف ومعاجلتـه واجتثاثـه، وهـو كمـا قيـل مـن قبـل             النظام احلكومي يف غواناخواتو مستمد مـن قـانو          )١٣(  
 .قانون ينص على أن املرأة من مستحقي احلماية

 .تالكسكاال هي الكيان االحتادي الوحيد الذي ال يعترب العنف العائلي جرمية  )١٤(  

اباس، وتالكسكاال،  منطقة العاصمة االحتادية، وتشي   : الكيانات االحتادية اليت لديها قانون يف هذا الصدد هي          )١٥(  
 .أما والية بويبال فلديها مشروع قانون يتعلق باالجتار باألشخاص. وتابسكو
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 للجنــة، وفيمــا يتعلــق بآليــات التنــسيق واملتابعــة لكفالــة مواءمــة   ١١وعمــال بالتوصــية   - ٢٢
وتنفيذ برامج وسياسات املساواة بـني اجلنـسني، فـضال عـن إنفـاذ القـانون العـام للمـساواة بـني                      

 ‘ثالثـا ’انظـر  ( للمـساواة بـني املـرأة والرجـل      النظام الوطين٢٠٠٧املرأة والرجل، أنشئ يف عام   
  .، الذي تقوم بتنفيذه اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وبتنسيقه املعهد الوطين للمرأة)أدناه
وعالوة على ذلك، وتنفيذا للتوصـية ذاهتـا، تلقـت اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان يف               - ٢٣

ــرة  ــصل إىل  ٢٠١٠-٢٠٠٨الفتـ ــة تـ ــة جممعـ ــسو   م٥٢،٩ ميزانيـ ــون بيـ ــن ماليـــني  ٤،٤(ليـ  مـ
للعنايـة بـشؤون املـرأة      )  مـن ماليـني الـدوالرات      ١،٠١( مليون بيسو    ١٢،١؛ منها   )الدوالرات

ــسياسة  )  مــن ماليــني الــدوالرات  ٢،٤( مليــون بيــسو  ٤٠،٨والطفــل واألســرة، و   لتعزيــز ال
  .االوطنية يف موضوع املساواة بني املرأة والرجل ونشرها ومتابعتها وتقييمها ورصده

 الــواردة يف التعليقــات اخلتاميــة للجنــة، فــإن املوافقــة علــى   ١٣وفيمــا يتعلــق بالتوصــية   - ٢٤
وحتدد كل جمموعـة برملانيـة جـدول أعماهلـا          . مشاريع القوانني ترتبط بأوقات العملية التشريعية     

. الــذي يتــضمن أولويــات يف موضــوع املــساواة وإنــصاف اجلنــسني وحقــوق اإلنــسان للمــرأة    
اإلنصاف واجلنـسانية يف جملـس النـواب مجيـع جـداول األعمـال يف برنـامج سـنوي                   وتضم جلنة   

ويف الدورة التشريعية احلادية والستني، ُحددت خطوط العمل للفتـرة          . )١٦(تنبثق منه األولويات  
، مــن أجــل حتقيــق األهــداف يف  ٢٠١٠أغــسطس /آب إىل ٢٠٠٩أكتــوبر /تــشرين األولمــن 

  .)١٧( للمرأةجمال إنصاف اجلنسني وحقوق اإلنسان
  

  العنف ضد املرأة  -جيم   
ــم     - ٢٥ ــامتني رق ــة وبتوصــيتها  ١٩ و ١٢عمــال بالتوصــيتني الع ــالتقرير  ١٥ للجن ــة ب  املتعلق

الــدوري الــسادس، حتتــل مكافحــة العنــف ضــد املــرأة األولويــة يف التــصدي للتمييــز وعــدم           
  .)١٨(املساواة

_________________ 
جيب القول على سبيل التوضيح إن البت يف كثري من االقتراحات ال تقوم به جلنة إنصاف اجلنسني وحـدها،                     )١٦(  

 .بل تشترك فيه أيضا جلان تشريعية أخرى

 ٣ و   ١جملس شيوخ اجلمهوريـة علـى مـشروع املرسـوم الـذي يعـدل املـواد                  وافق   ٢٠١٠أبريل  /نيسان ٨يف    )١٧(  
 من الدستور الـسياسي للواليـات املتحـدة املكـسيكية فيمـا      ١٠٢ و ٨٩ و ٣٣ و ٢٩ و ١٨ و ١٥ و  ١١ و

وعمــال بــاإلجراء املتبــع، أحيــل املــشروع إىل جملــس النــواب لكــي تطــرح للمناقــشة   . يتعلــق حبقــوق اإلنــسان
 .غها جملس شيوخ اجلمهوريةالتعديالت اليت صا

على حنو ما ورد يف اخلطة الوطنية للتنمية، والربنامج الوطين للمساواة بـني املـرأة والرجـل، والربنـامج الـوطين         )١٨(  
 .حلقوق اإلنسان
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 مهـا مكتـب املـدعي العـام املخـتص      واملؤسستان احملددتان اللتان تتناوالن هـذه املـشكلة       - ٢٦
جبرائم العنف ضد املرأة واالجتار باألشخاص، التابع ملكتب املدعي العام للجمهوريـة، واللجنـة              

وتشرف اللجنـة اخلاصـة للبـت       . الوطنية ملنع العنف ضد املرأة واجتثاثه، التابعة لوزارة الداخلية        
كسيكية ومتابعتـها، التابعـة جمللـس النـواب،     يف التحقيقات املتعلقة بقتل اإلناث يف اجلمهورية امل 
  .على األعمال اليت تضطلع هبا احلكومة يف هذا الشأن

إن القـــانون العـــام لـــتمكني املـــرأة مـــن التمتـــع حبيـــاة خاليـــة مـــن العنـــف، الـــصادر يف   - ٢٧
 يوزعـان االختـصاصات علـى       ٢٠٠٨مـارس   /آذار، والئحتـه الـصادرة يف       ٢٠٠٧فرباير  /شباط

لثالثة يف هذا الشأن، ويطلبان وضع سياسة متكاملة، من خالل إنـشاء نظـام   مستويات احلكم ا 
وطين ملنع العنف ضد املرأة ومعاجلته واملعاقبة عليه واجتثاثه، وبرنامج متكامل ملنع العنف ضـد               

  .املرأة ومعاجلته واملعاقبة عليه واجتثاثه
معاجلتـه واملعاقبـة عليـه       أنشئ النظـام الـوطين ملنـع العنـف ضـد املـرأة و              ٢٠٠٧ويف عام     - ٢٨

واجتثاثه لدعم اإلجراءات املشتركة بـني املؤسـسات ملنـع العنـف ضـد املـرأة ومعاجلتـه واملعاقبـة                 
 عضوا، منـهم أجهـزة اإلدارة العامـة االحتاديـة،           ٤٥ويضم هذا النظام حىت اآلن      . عليه واجتثاثه 

 إطار دورات النظام أنـشئت      ويف. )١٩(واهليئات النسائية يف الكيانات االحتادية، وهيئات مدعوة      
، واللجنـة االستـشارية   )٢٠(اللجان املعنية مبنع العنف ضد املرأة ومعاجلته واملعاقبـة عليـه واجتثاثـه     

املعنيــة باإلنــذار بــالعنف القــائم علــى نــوع اجلــنس، والفريــق املــشترك بــني املؤســسات واملتعــدد  
وجـرى  . لقائم على نوع اجلـنس    التخصصات لدراسة وحتليل اإلصدار احملتمل لإلنذار بالعنف ا       

باملثل ضم املصرف الوطين للبيانات واملعلومات املتعلقة حباالت العنـف ضـد املـرأة، واالشـتراك      
يف وضع الربنامج املتكامل ملنع العنف ضد املرأة ومعاجلته واملعاقبة عليه واجتثاثـه، والتـشخيص               

ــة       ــه واملعاقب ــرأة ومعاجلت ــع العنــف ضــد امل ــاذج من ــوطين، ومن ــل   ال ــه، وحتــديث دلي ــه واجتثاث علي
  .خدمات توجيه ورعاية النساء ضحايا العنف

  
_________________ 

ع النظـام الـوطين ملنـ   وبـاقي أعـضاء   . تترأس وزارة الداخلية النظام ويتوىل املعهد الوطين للمـرأة أمانتـه التنفيذيـة         )١٩(  
وزارة التنمية االجتماعية، ووزارة األمـن العـام، ومكتـب     : العنف ضد املرأة ومعاجلته واملعاقبة عليه واجتثاثه هم       

املدعي العام للجمهورية، ووزارة التعليم العام، ووزارة الـصحة، واجمللـس الـوطين ملنـع التمييـز، والنظـام الـوطين                     
ومــن ناحيــة أخــرى تــشارك بــصفة أعــضاء  .  يف الواليــات٣٢لـــ للتنميــة املتكاملــة لألســرة، واهليئــات النــسائية ا 

مــدعوين وزارة اخلارجيــة، ووزارة العمــل والــضمان االجتمــاعي، واللجنــة الوطنيــة لتنميــة الــسكان األصــليني،   
 .ومؤخرا السلطة القضائية لالحتاد

عاقبة عليه واجتثاثـه رمسيـا      العنف ضد املرأة ومعاجلته وامل    ملنع   أنشأ النظام الوطين     ٢٠٠٨أغسطس  /آب ٢٠يف    )٢٠(  
اللجان املعنية باملنع وتترأسـها وزارة التعلـيم العـام، واملعنيـة باملعاجلـة وتترأسـها وزارة الـصحة، واملعنيـة باملعاقبـة                       

 .ويترأسها مكتب املدعي العام للجمهورية، واملعنية باالجتثاث وتترأسها وزارة الداخلية
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  إجراءات معاجلة العنف ضد املرأة  -  ١  
 جــــــرى حتديــــــث املعيــــــــــــار الرمســــــي املكسيكــــــي ٢٠٠٩ل ــــأبري/نيسانفـــي   -  ٢٩

NOM-046-SSA2-2005 ” معايري للمنع . املرأةالعنف العائلي واجلنسي والعنف ضد
وإلدراج اإلطار التنظيمي اجلديد، جرى حتديث النموذج املتكامل ملنع ومعاجلة . “واملعاجلة

العنف العائلي واجلنسي، وُوضعت مخسة بروتوكوالت للمعاجلة والدعم النفسي والعاطفي 
 مرفقا متخصصا ملعاجلة ٢٧٨ومن خالل الـ . لرعاية املستخدمات، حسب نوع العنف

 كيانا احتاديا، وفرت وزارة الصحة، ٣٢لعنف العائلي والقائم على نوع اجلنس املقامة يف الـ ا
، معاجلة متخصصة ٢٠١٠أغسطس /آب إلــــــــى ٢٠٠٦سبتمرب /أيلوليف الفتـــــرة مـــــن 

  . من املعانيات لعنف عائلي شديد٢٨٧ ٢١٠ لـ
وطنيـة لتنميـة الـسكان األصـليني        ، دعمت اللجنـة ال    ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨وفيما بني عامي      - ٣٠

 وعـززت الـدور اخلمـس الـيت كانـت قـد             “املـرأة مـن الـسكان األصـليني       ُدور  ”إنشاء مثان مـن     
، هبـدف معاجلـة العنـف ضـد النـساء مـن الـسكان األصـليني واالهتمـام                   ٢٠٠٣أنشئت يف عـام     

  مـــن ماليـــني١،٢٦( مليـــون بيـــسو ١٥بـــصحتهن اجلنـــسية واإلجنابيـــة، وذلـــك مبـــوارد تبلـــغ 
  ).الدوالرات

ويتم تشغيل املآوي ومراكز الرعاية اخلارجية للنساء ضحايا العنف من خـالل اهليئـات      - ٣١
ــة ومنظمـــات اجملتمـــع املـــدين    انظـــر املرفـــق األول، القـــسمان  (النـــسائية يف الكيانـــات االحتاديـ

 مليـون   ١٧،٧٧( مليـون بيـسو      ٢١٢،٩وقد رصـدت وزارة الـصحة مـن جانبـها           ). ودال جيم
ــامي   ،)دوالر ــني ع ــا ب ــدين     ٢٠١٠ و ٢٠٠٨ فيم ــديرها منظمــات اجملتمــع امل ــيت ت ، للمــآوي ال

وقـد أصـدر    .  كيانـا احتاديـا    ٢٣ امـرأة يف     ٤ ٧٠٠واملؤسسات العامة ويستفيد منـها أكثـر مـن          
املعهد الوطين للتنمية االجتماعية، من خالل برنامج االستثمار االجتماعي، دعوتني لالجتمـاع            

 )٢١( مليــون بيــسو١٧ مــن هــذا القبيــل، ورصــد مــوارد زادت علــى  هبــدف دعــم املــشاريع الــيت
 ٩ ٦١٩ مـن منظمـات اجملتمـع املـدين اسـتفادت منـها              ٣٩لــ   )  من ماليـني الـدوالرات     ١،٣٧(

؛ وقدم املعهد، من خالل برنـامج دعـم اهليئـات النـسائية             )انظر املرفق األول، القسم هاء    (امرأة  
ــة، فيمــا بــني عــامي     مليــون ٢٢٥،١٦، مــوارد بلغــت ٢٠١٠ و ٢٠٠٧يف الكيانــات االحتادي

_________________ 
تماعية أيضا املآوي ومراكز الرعاية اخلارجيـة مـن خـالل اجتماعـات أخـرى          يدعم املعهد الوطين للتنمية االج      )٢١(  

ــها االجتمــاع املعــين بتعزيــز إنــصاف اجلنــسني، واملــساعدة االجتماعيــة،      لربنــامج االســتثمار االجتمــاعي، من
 .والترويج العام، والبحث، إخل
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ــسو  ــون دوالر١٩،٠٣(بي انظــر املرفقــات احلــادي عــشر    ()٢٢(، مــن خــالل اجلانــب دال ) ملي
  ).والثاين عشر والثالث عشر

  
  امليزانية وأموال التمويل املرصودة ملعاجلة العنف ضد املرأة  -  ٢  

 مليــون بيــسو ٢ ٦٦٥،١ ُرصــدت ميزانيــة بلغــت  ٢٠١٠ و ٢٠٠٨فيمــا بــني عــامي    - ٣٢
 يف املائـة مـن امليزانيـة    ٩،٨٩ملعاجلة العنـف ضـد املـرأة، وهـو مـا ميثـل              )  مليون دوالر  ٢٢٢،٥(

  .املخصصة للمرأة واملساواة بني اجلنسني
 مــن اهليئــات ٢٢ومــن خــالل برنــامج تعزيــز تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين، قامــت    - ٣٣

ــدعي   ــز وت ــة بتجهي ــات االحتادي ــسائية يف الكيان ــات   الن ــساء والطفــالت املعاني ــة الن م مراكــز رعاي
 كيانـا   ١٦ مركـزا للرعايـة املتنقلـة يف اجملتمعـات احملليـة املعزولـة الواقعـة يف                  ٣٨للعنف؛ وأنشئ   
 كيانا احتاديا خطوطها اهلاتفية لرعاية السكان الذين يتعرضـون حلـاالت مـن              ١٢احتاديا؛ ودعم   

ة وتشخيــصا يف هـذا الــصدد؛ ونظمــت   دراســ٢٦العنـف القــائم علـى نــوع اجلــنس؛ وأجريـت    
  .محلة تعزز وصول املرأة إىل العدالة ١٨
ــامج الــوطين لتكــافؤ الفــرص   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧وفيمــا بــني عــامي    - ٣٤  قــدم صــندوق الربن

 كيانا احتاديا، مبـوارد     ١٧ من منظمات اجملتمع املدين يف       ٤٢وعدم التمييز ضد املرأة الدعم إىل       
ومشلـــت اإلجـــراءات األساســـية املـــشورة ).  دوالر٨٢٩ ٠٠٠( ماليـــني بيـــسو ١٠،١بلغـــت 

واملساعدة القانونية، والعالج النفسي، ومآوي للنساء وبناهتن وأبنـائهن، واسـتراتيجيات للمنـع             
تتــضمن نــشر احلــق يف حيــاة خاليــة مــن العنــف، وتــدريب املرّوجــات احملليــات، والوصــول إىل  

  .العدالة يف جمال العنف العائلي
 قام املعهد الـوطين للتنميـة االجتماعيـة، مـن خـالل             ٢٠١٠ و   ٢٠٠٦امي  وفيما بني ع    - ٣٥

 مليــــون بيــــسو ٧٢٤،٥برنــــامج دعــــم اهليئــــات النــــسائية يف الكيانــــات االحتاديــــة، بتوزيــــع 
لوضـع وتنفيـذ إجـراءات ملنـع العنـف          ) انظـر املرفـق األول، القـسم واو       ) (مليون دوالر  ٦١،٧(

  .ضد املرأة والكشف عنه ومعاجلته
  

_________________ 
ية على أربعة جوانـب للتمويـل؛ ويتعلـق     تنص قواعد تشغيل برنامج دعم اهليئات النسائية يف الكيانات االحتاد           )٢٢(  

أو متويل املآوي، وُدور العبور، ومراكز الرعاية اخلارجية، والوحدات املتنقلـة، ومنـاذج             /اجلانب دال بإنشاء و   
التوجيه والرعاية، وخطوط اهلاتف، ومراكـز اإلعـالم، وكـذلك الطرائـق األخـرى لتـوفري الرعايـة املتخصـصة               

وجيـب أن   . لعنف، مـن أجـل تطـوير عمليـات االسـتقالل واإلدارة الذاتيـة والـتمكني               للمرأة وأطفاهلا املعانني ل   
ــة يف اجملــال القــانوين والنفــسي وجمــال العمــل االجتمــاعي،       ــه والرعاي ــدعم اجملــاين للتوجي تــشمل اخلــدمات ال

 .وكذلك اإلحالة الطبية
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  منع واجتثاث التحرش واملضايقة اجلنسيني  -دال   
 مــن هــذا التقريــر وصــف لإلجــراءات املتخــذة يف جمــال  ‘حــادي عــشر’يــرد يف الفــرع   - ٣٦

وقامــت حمكمــة العــدل العليــا الوطنيــة وجملــس . العمــل الجتثــاث التحــرش واملــضايقة اجلنــسيني
ل واملـضايقة اجلنـسية   القضاء االحتادي بعقـد سلـسلة مـن حلقـات العمـل ملنـع املـضايقة يف العمـ           

ــن وضــع بروتوكــول          ــهاء م ــى االنت ــة عل ــا، وتوشــك احملكم ــة عليهم ــا واملعاقب ــق فيهم والتحقي
  .للممارسات السليمة يف هذا اجملال

ــة العاصــمة       - ٣٧ ــة يف منطق ــة للخــدمات التعليمي ــضم اإلدارة االحتادي ويف اجملــال التعليمــي ت
اجلنــسي علــى األطفــال، الــيت هتــتم بــشكاوى االحتاديــة وحــدة معاجلــة ســوء املعاملــة واالعتــداء 

ــانوي   ٥ ٨٠٠وبالغــات  ــيم األّويل حــىت الث وجــدير بالــذكر .  منــشأة مدرســية عامــة مــن التعل
ــة  ــة املعنون ــة مــن أجــل اجتثــاث املــضايقة والتحــرش يف املدرســة     ”احلمل املنــع واملعاجلــة واملعاقب

لتكنولوجيـا، وشـجعت علـى     يف املعهد الـوطين للعلـوم وا  ٢٠٠٩، اليت نفذت يف عام    “والعمل
 من هذه احلاالت إىل النيابة العامـة،        ٥ حالة مضايقة جنسية، وأدت إىل إحالة        ٧٥اإلبالغ عن   

  .٢٠١٠مارس /آذاروفصل أحد املديرين هبذا املعهد من العمل يف 
ولدى وزارة التعليم العام منوذج للتوجيه فيما يتعلق مبنـع ومعاجلـة العنـف القـائم علـى                    - ٣٨

نس، يــتم مبوجبــه تــوفري التوجيــه ملــوظفي القطــاع املعــانني للعنــف القــائم علــى نــوع     نــوع اجلــ
ويضم املعهد الـوطين للتنميـة االجتماعيـة كـذلك مكتـب التوجيـه فيمـا يتعلـق بـالعنف                    . اجلنس

ووضعت وزارة اخلارجية، بالتنسيق مع معهد الضمان واخلـدمات         . العائلي واجلنسي ضد املرأة   
 يف الدولة، منوذجا للرعاية النفسية ملوظفيها يف حاالت العنف القـائم علـى              االجتماعية للعاملني 

وطبقــت وزارة الــدفاع الــوطين آليــة منــع حــاالت التحــرش واملــضايقة اجلنــسيني  . نــوع اجلــنس
  .ومعاجلتها واملعاقبة عليها

  
  العنف ضد اإلناث والعنف املؤسسي  -هاء   

ــرأة مـ     - ٣٩ ــتمكني امل ــام ل ــانون الع ــّرف الق ــف      ُيع ــف العن ــن العن ــة م ــاة خالي ــع حبي ـــن التمت ــ
ــاث   املؤســسي ــف ضــد اإلن ــوع       )٢٣(والعن ــى ن ــائم عل ــالعنف الق ــذار ب ــار اإلن ــن اعتب ــضال ع ، ف

_________________ 
جلـنس ضـد املـرأة، النـاجم عـن      أقـصى أشـكال العنـف القـائم علـى نـوع ا            “: ُيعرَّف العنف ضـد اإلنـاث بأنـه         )٢٣(  

انتهاك ما هلا من حقوق اإلنسان، يف اجملالني العام واخلاص، واملتألف مـن جممـوع التـصرفات املعاديـة للمـرأة                      
اليت ميكن أن تفلت من عقـاب اجملتمـع والدولـة وأن تنتـهي بالقتـل العمـد وغـريه مـن أشـكال املـوت العنيـف                         

 .”للمرأة
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 وافـق جملـس     ٢٠٠٦ويف عـام    . هـو جممـوع اإلجـراءات العاجلـة لـضمان أمـن املـرأة              )٢٤(اجلنس
 جملــس الــشيوخ، النــواب علــى اقتــراح باعتبــار قتــل اإلنــاث جرميــة، وأحيــل هــذا االقتــراح إىل  

وعلى املستوى االحتادي ومستوى الواليـات مـا زال قتـل اإلنـاث             . زال ينتظر املوافقة عليه    وما
  ).انظر املرفق األول، القسم زاي ()٢٥(ال يعترب جرمية

ومن أجل منع أعمال التعدي على املـرأة، أدرجـت وزارة البحريـة املكـسيكية ووزارة                  - ٤٠
وطين ومكتــب املــدعي العــام للجمهوريــة املنظــور اجلنــساين يف   األمــن العــام ووزارة الــدفاع الــ 

  .)٢٦(برامج أنشطتها، للتأثري على سلوك موظفيها
  

  الوصول إىل العدالة  -واو   
 الواردة يف التعليقات اخلتامية للجنة، يتواصل العمـل الـدائم مـع             ١٥اتفاقا مع التوصية      - ٤١

ــرأة إىل    ــز وصــول امل ــسلطة القــضائية لالحتــاد لتعزي ــةال ــرة مــن عــام  .  العدال  إىل ٢٠٠٦ويف الفت
 ٣ ٢٢٦ قامــت الــسلطة القــضائية لالحتــاد، علــى الــصعيد الــوطين، بتــدريب ٢٠١٠مــايو /أيــار

 رجال يف موضوع حقوق اإلنسان، والعنف القائم علـى نـوع اجلـنس، وعـدم                ٢ ٤٥٦امرأة و   
 مستشارا وقاضـيا    ٤١٨ـ  التمييز، وبتحسني الكفاءة املهنية يف إقامة العدل من منظور جنساين ل          

وفيما يتعلق بالتقييم اكتشف جملس القـضاء االحتـادي جهـال باملعاهـدات الدوليـة               . من اجلنسني 
لدى املوظفني احلكوميني الذين يقومون بوظائف قـضائية، ولـذلك أصـبحت أنـشطة التـدريب                 

  .جزءا من جدول أعماله الداخلي العادي
  

   أتنكواألحداث اليت وقعت يف سان سلفادور  -  ١  
ــومي      - ٤٢ ــيت وقعـــــت يـــ ــداث الـــ ــق باألحـــ ــا يتعلـــ ــار ٤ و ٣فيمـــ ــايو /أيـــ  يف ٢٠٠٦مـــ
أتنكــو بواليــة مكــسيكو، قــام مكتــب املــدعي العــام املخــتص مبعاجلــة اجلــرائم     ســلفادور ســان

_________________ 
وتـنص  .  مـن القـانون العـام لـتمكني املـرأة مـن التمتـع حبيـاة خاليـة مـن العنـف               ٢٢دة  يرد هذا التعريف يف املا      )٢٤(  

الئحة هذا القـانون علـى الظـروف الـيت جيـب أن تتـوافر لإلنـذار بـالعنف القـائم علـى نـوع اجلـنس وإلعـالن                             
 .وجود أذى مشابه

انوهنـا لإلجـراءات اجلنائيـة مل يـنص         ومع ذلك فإن ق   . تعترب والية غًرييرو قتل اإلناث جرمية يف تشريعها احمللي          )٢٥(  
 .حىت اآلن على عقوبة الرتكاب هذه اجلرمية

، وضـعت وزارة األمـن العـام برناجمـا إلنـصاف       ٢٠١٢-٢٠٠٨يف إطار الربنامج الوطين لألمـن العـام للفتـرة             )٢٦(  
. اجلـنس اجلنسني جتري من خالله توعيـة املـوظفني يف مـسألة منـع العنـف العـائلي والعنـف القـائم علـى نـوع                          

ــوزارة، يف       ــة هلــذه ال ــداخلي التابع ــة حتــسني التنظــيم ال ــل وافقــت جلن ــسان ١٩وباملث ــل /ني ــى ٢٠١٠أبري ، عل
 .بروتوكول عمل الشرطة يف جمال العنف القائم على نوع اجلنس
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، الـذي أصـبح مكتـب املـدعي العـام املخـتص جبـرائم               )٢٧(الصلة بأعمال العنف ضـد املـرأة       ذات
، ٢٠٠٩يوليـه   /متوز إىل   ٢٠٠٦مايو  /أيارشخاص، يف الفترة من     العنف ضد املرأة واالجتار باأل    

  .)٢٨(بعدة حتقيقات خمتلفة لتوضيح هذه األحداث
 حث جملـس النـواب حكومـة واليـة مكـسيكو ومكتـب املـدعي             ٢٠٠٨مايو  /أيارويف    - ٤٣

العام املختص جبرائم العنف ضد املرأة واالجتار باألشخاص، من خالل حل وسط، علـى إقامـة                
 بـــشكل ســـريع وعاجـــل يف البالغـــات املتعلقـــة باالعتـــداء اجلنـــسي النـــاجم عـــن هـــذه  العـــدل

األحداث؛ وحثّ اجمللـس أيـضا اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان علـى اختـاذ إجـراءات حتفظيـة                      
لضمان األمن والسالمة البدنية والنفسية للنساء الـاليت يتعرضـن لالعتـداء اجلنـسي؛ كمـا حـث             

وحــث جملــس الــشيوخ . يــة علــى إبــداء رأي صــريح يف هــذا الــشأن حمكمــة العــدل العليــا الوطن
 حكومــة واليــة مكــسيكو ومكتــب املــدعي العــام املخــتص جبــرائم العنــف ضــد املــرأة  )٢٩(أيــضا

  .واالجتار باألشخاص على ذلك
 فــّوض مكتــب املــدعي العــام لواليــة مكــسيكو موظفــة يف   ٢٠٠٨يونيــه /حزيــرانويف   - ٤٤

يات السابقة وحـصر مجيـع االعترافـات ذات الـصلة املـدىل هبـا، مـن        النيابة العامة البت يف التحر  
وقـضت حمكمـة العـدل العليـا الوطنيـة،          . أجل وضع دراسة فنية قانونية لألحداث والتحقيقـات       

حبكم صالحياهتا غري القانونية يف التحقيق، بأنـه وقعـت يف هـذه األحـداث انتـهاكات جـسيمة                   
  . الواليةحلقوق اإلنسان مسؤول عنها قادة شرطة يف

_________________ 
قام ما كان يعرف مبكتب املدعي العام املخـتص بـاجلرائم ذات الـصلة بأعمـال العنـف ضـد املـرأة، مـن تلقـاء                    )٢٧(  

 عن املسؤول أو املسؤولني عـن أعمـال العنـف املـسيئة للنـساء             FEVIM/03/05-2006ه، بالتحريات األولية    نفس
  .الاليت احتجزهن عناصر من مراكز الشرطة املختلفة يف هذه البلديات

 تنفيذ التقريـر الطـيب والنفـسي املتخـصص يف حـاالت التعـذيب أو إسـاءة املعاملـة احملتملـة، وتـوفري                      : من أمهها   )٢٨(  
العناية النفسية والطبية للنساء الاليت ما زلن يف سجن سنتياغيتو، وعقد جلـسة اسـتماع إىل ثـالث نـساء مـن                      

 امرأة لتقدمي اخلدمات املتخصـصة مـن مكتـب املـدعي املخـتص؛        ٤٦الضحايا بصفتهن مبلّغات؛ تعيني مكان      
 العـام للجمهوريـة، وتقـدمي       توفري خدمات الطب العائلي لثالث ضحايا، والتماس الدعم مـن مكتـب املـدعي             

املساعدة القانونية يف اجملال اجلنائي إىل حكومات إسبانيا وشيلي وأملانيا يف احلصول على أقـوال ثـالث نـساء                   
 نـشر يف اجلريـدة الرمسيـة    ٢٠٠٩فربايـر  /شـباط  ٢٣ويـضاف إىل ذلـك أنـه يف        . متأثرات باألحداث املذكورة  

سيكو، الــذي يرمــي إىل وضــع أحكــام ملــصلحة الــضحية كــي للحكومــة قــانون ضــحايا اجلرميــة يف واليــة مكــ
حتــصل علــى املــشورة القانونيــة، ومعلومــات عــن حقوقهــا املكرســة يف الدســتور الــسياسي للواليــات املتحــدة  
املكسيكية، فضال عن الرعاية الطبية والنفسية العاجلة؛ احلـصول يف احلـاالت التاليـة علـى توجيـه فيمـا يتعلـق                      

لب التعويض عن الضرر، والتعاون مع النيابـة العامـة يف صـدور أوامـر حتفظيـة وقـرارات،         باآلليات القائمة لط  
وتوفري احلماية للضحايا املباشرين وغري املباشرين واملعتدى عليهم والشهود، وبصفة عامة مجيع األفراد الذين               

عـافيهم وإدمـاجهم    جيب توفري احلماية هلـم مـن األفعـال الـصادرة عـن مرتكـب الفعـل اجلرمـي، مبـا يف ذلـك ت                        
 .االجتماعي

  .B0017من خالل احلل الوسط   )٢٩(  
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 أعلـن مكتـب املـدعي العـام املخـتص جبـرائم العنـف ضـد املـرأة             ٢٠٠٩يوليه  /متوزويف    - ٤٥
 حتقيقا ساعدت على إثبات املـشاركة احملتملـة لعـاملني          ٣٥٠واالجتار باألشخاص أنه قد جرى      

ونتيجـة لـذلك أحيـل ملـف التحقيـق إىل مكتـب املـدعي               . يف مراكز الـشرطة بواليـة مكـسيكو       
أكتـوبر  /تـشرين األول  ويف  . )٣٠(ية مكسيكو، وهو السلطة املختصة بالبت يف القـضية        العام لوال 
وافقــت اجلمعيــة التــشريعية ملنطقــة العاصــمة االحتاديــة علــى تفــويض قــضائي للجنــة  )٣١(٢٠٠٩

ــه      ــة قدمـ ــول إىل العدالـ ــاس للوصـ ــول التمـ ــسان بقبـ ــوق اإلنـ ــة حلقـ ــدان األمريكيـ ــن ١١البلـ  مـ
  .ال مطروحاامرأة، وهو التماس ما ز ٢٦ الـ

 أعلنت حمكمـة العـدل العليـا الوطنيـة قبـول طلبـات احلمايـة                ٢٠١٠يونيه  /حزيرانويف    - ٤٦
 من املشاركني يف األحداث وأمرت بإطالق سراحهم فورا، بعـد خلوصـها إىل              ١٢املقدمة من   

ولـذلك  . أن اإلجراءات اجلنائية جنمت عن اهتامات ال أساس هلا وتتـسم بقـصور ثبـويت واضـح                
ب املدعي العام لواليـة مكـسيكو البالغـات، وكـان منـها بـالغ مغـدالينا إرنانـدس                   سحب مكت 

  .وبالغ أمرييكا دل فالييه
ومن غري املمكن االستجابة لطلب اللجنة، فليس مـن اختـصاص مكتـب املـدعي العـام                   - ٤٧

املختص جبرائم العنف ضد املـرأة واالجتـار باألشـخاص النظـر يف قـضية سـان سـلفادور أتنكـو،             
.  تتناول جرائم القانون العام اليت هي من اختصاص مكتب املـدعي العـام لواليـة مكـسيكو                 اليت

إن توزيع االختصاصات بني االحتاد والكيانات االحتادية ينظمه الدستور الذي ال ميكـن تعديلـه              
ومل يتحقق هـذا اإلصـالح حـىت اآلن، ألن          . إال بإصالح تصّوت عليه أغلبية الكيانات االحتادية      

لكيانـات تـرى أن مـن املـشروع أن ختـتص هـي باملالحقـة يف حالـة اجلـرائم الـيت يرتكبـها                هذه ا 
  .موظفوها احلكوميون

  
  ٣املادة   -ثالثا   
  إضفاء الطابع املؤسسي على املنظور اجلنساين يف اإلدارة العامة االحتادية  -ألف   

  االحتاديةإضفاء الطابع املؤسسي على املنظور اجلنساين يف اإلدارة العامة   -  ١  
ــساين يف        - ٤٨ ــشأن إدراج املنظــور اجلن ــة ب ــة للتنمي ــواردة يف اخلطــة الوطني ــات ال إن التكليف

السياسات العامة والقـضاء علـى أي متييـز لبواعـث جنـسانية تـدعم الـسياسة الوطنيـة للمـساواة            
_________________ 

ــالبالغ           )٣٠(   ــخاص بـ ــار باألشـ ــرأة واالجتـ ــد املـ ــف ضـ ــرائم العنـ ــتص جبـ ــام املخـ ــدعي العـ ــب املـ ــن مكتـ ــدم مـ مقـ
FEVIMTRA/1298/09 ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٢٩ املؤرخ.  

وق اإلنــسان، ومركــز العدالــة والقــانون دعمــا للــبالغ املقــدم مــن مركــز ميغيــل أغوســنت بــرو خــواريس حلقــ   )٣١(  
 .الدويل، وبربارا إيتاليا، وهي إحدى املبلّغات
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، فـإن   ويف هذا الشأن، ومبقتضى القانون العام للمـساواة بـني املـرأة والرجـل             . بني املرأة والرجل  
ويتركــز عمــل املعهــد يف إضــفاء  . املعهــد الــوطين للمــرأة هــو هيئــة اإلدارة يف الــشأن اجلنــساين  

الطابع املؤسسي على املنظور اجلنساين، تنفيذا هلـذا القـانون وللقـانون العـام لـتمكني املـرأة مـن                    
 ٦مــة رقــم وإننــا، بتعزيــز اآلليــة الوطنيــة، نلتــزم بالتوصــية العا . التمتــع حبيــاة خاليــة مــن العنــف 

  .ومبنهاج عمل بيجني
وانطالقا من آليات االتصال والتنسيق املنـشأة مبقتـضى هـذين القـانونني، جـرى تعزيـز                   - ٤٩

وقد سـبقت   . وتدعيم البناء املؤسسي، وكذلك العمل املشترك بني املؤسسات لتحقيق املساواة         
 ٤١والرجـل الـذي يـضم       اإلشارة يف هذا الصدد إىل إنشاء النظام الـوطين للمـساواة بـني املـرأة                

وحــدة احتاديــة، ووْضــع الربنــامج الــوطين للمــساواة بــني املــرأة والرجــل، الــذي تــشكل أهدافــه  
 منهاج عمل إلضفاء الطابع املؤسسي على سياسة شـاملة ذات منظـور             )٣٢(االستراتيجية السبعة 

ــاده يف ســلطات االحتــاد و      ــسامهة يف اعتم ــة، وامل ــة االحتادي ــساين يف اإلدارة العام ــستويات جن م
 وحـــدة للـــشؤون ١١، إنـــشاء ٢٠٠٧وباملثـــل جـــرى، منـــذ عـــام . احلكـــم والقطـــاع اخلـــاص

 كيانـا آليـة للتنـسيق الـداخلي         ٤٠ يف أجهـزة اإلدارة العامـة االحتاديـة، ويوجـد يف             )٣٣(اجلنسانية
  .تعاجل املسائل اجلنسانية

  الثقافة املؤسسية ذات املنظور اجلنساين  -  ٢  
، هــو ٢٠٠٩ملؤســسية لــإلدارة العامــة االحتاديــة، الــصادر يف عــام   إن برنــامج الثقافــة ا  - ٥٠

استراتيجيــة للمسامهـة يف تعزيــز التحوالت ذات املنظـور اجلنساين يف الثقافة التنظيميـة لـإلدارة      
ويف هـذا اإلطـار ُشـكّلت شـبكة وصـالت الثقافـة املؤسـسية، الـيت تـشترك                   . )٣٤(العامة االحتادية 

_________________ 
ــة     ) أ: (هــذه األهــداف االســتراتيجية هــي    )٣٢(   ــساين يف اإلدارة العام ــى املنظــور اجلن إضــفاء الطــابع املؤســسي عل

كفالـة املـساواة    ) ب(االحتادية واملسامهة يف اعتماده يف سلطات االحتاد ومستويات احلكم والقطاع اخلـاص؛             
ضمان وصول املـرأة إىل العدالـة وحـصوهلا علـى األمـن             ) ج(القانونية وحقوق اإلنسان للمرأة وعدم التمييز؛       

تعزيز قدرات املرأة لزيـادة فرصـها واحلـّد         ) هـ(ضمان متتع املرأة حبياة خالية من العنف؛        ) د(واحلماية املدنية؛   
يم الوكالة االقتصادية للمـرأة مـن أجـل تـوفري فـرص أفـضل لرفاهتـها              تدع) و(من عدم املساواة بني اجلنسني؛      

 .زيادة متكني املرأة ومشاركتها ومتثيلها يف جماالت اختاذ القرار) ز(ومنائها؛ 

مكتـب املـدعي العــام للجمهوريـة، وزارة الزراعــة وتربيـة املاشـية والتنميــة الريفيـة وصــيد األمسـاك واألغذيــة،          )٣٣(  
ــوطين  ــدفاع ال ــة، وزارة     وزارة ال ــوارد الطبيعي ــة وامل ــة املكــسيكية، وزارة البيئ ــة، وزارة البحري ، وزارة الداخلي

التعلــيم العــام، وزارة املاليــة واالئتمــان العــام، وزارة اخلارجيــة، وزارة األمــن العــام، وزارة العمــل والــضمان    
 .االجتماعي

الــسياسة الوطنيــة وااللتزامــات ) أ: (عة عوامــليتـضمن برنــامج الثقافــة املؤســسية لــإلدارة العامــة االحتاديـة تــس    )٣٤(  
املرتبـات واالسـتحقاقات؛    ) هـ(اختيار املوظفني؛   ) د(االتصال اجلامع؛   ) ج(البيئة التنظيمية؛   ) ب(املؤسسية؛  

املسؤولية املشتركة بني حياة العمـل واحليـاة        ) ح(التدريب واإلعداد املهين؛    ) ز(الترقية الرأسية واألفقية؛    ) و(
 .التحرش واملضايقة اجلنسيان) ط( والشخصية واملؤسسية؛ العائلية
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ــة املؤســسية ذات املنظــور اجلنــساين    مؤســسة عامــة وُ ٢٥٨فيهــا  . )٣٥(ّجــه إليهــا اســتبيان الثقاف
 مؤســسة خطــة عملــها يف جمــال الثقافــة املؤســسية،  ٢٢٢وانطالقــا مــن هــذا التحليــل وضــعت  

ــأكثر مــن    ــا ب ــى املنظــور     ٣ ٥٠٠والتزمــت فيه ــأثري يف إضــفاء الطــابع املؤســسي عل  إجــراء للت
  . باء- الثاين عشريف املرفق وميكن االطالع على بعض األمثلة . )٣٦(اجلنساين

  التوعية والتدريب وحتسني الكفاءة املهنية  -  ٣  
، يف تنفيذ سياسة للتـدريب ورفـع الكفـاءة        ٢٠٠٧شرع املعهد الوطين للمرأة، يف عام         - ٥١

املهنية ترتكز علـى اعتمـاد الكفـاءات وخلـق القـدرات، مـن أجـل مـضاعفة دورات التوعيـة يف           
، إنــشاء قطــاع املــساواة بــني ٢٠٠٩ اإلطــار شــجع املعهــد، يف عــام ويف هــذا. اجملــال اجلنــساين

. اجلنسني يف اجمللس الوطين لتنظيم واعتماد الكفاءات الوظيفية، الذي يعد مبثابـة مركـز للتقيـيم               
وهناك اآلن قواعد فنية العتماد مقدمي خدمات املساعدة اهلاتفية لضحايا العنـف ومستـشاري            

  .مراقبيهو) ٢٠٠٣(منوذج إنصاف اجلنسني 
، الـيت قُـدمت يف    )٣٧(وجرى أيضا إعداد اجملموعة األساسية للتوعيـة يف اجملـال اجلنـساين             - ٥٢

مناسبات إضفاء الطابع املؤسسي على املنظـور اجلنـساين يف وحـدات التـدريب بـاإلدارة العامـة                
وجـرى كـذلك إنـشاء أول دورة توعيـة يف اجملـال اجلنـساين علـى اإلنترنـت، ووضـع                  . االحتادية

_________________ 
. اشــترك يف وضــعه بــشكل منــسق املعهــد الــوطين للمــرأة واجمللــس الــوطين ملنــع التمييــز ووزارة اخلدمــة املدنيــة  )٣٥(  

 ). يف املائة من الرجال٥٨ يف املائة من النساء و ٤٢( ألف موظفة وموظف ٢٨٠ساهم فيه 

 جهــازا مــن أجهــزة اإلدارة العامــة االحتاديــة اختــذ تــدبريا واحــدا علــى األقــل إلدراج  ٢١٧جــدير بالــذكر أن   )٣٦(  
 جهـازا جهـوده علـى خلـق منـاخ للعمـل مـن        ٢١٢املنظور اجلنـساين يف سياسـتها وبرجمتـها وإدارهتـا؛ وركـز            
نظيمـي   هيئة املنظور اجلنساين يف االتـصال الت ٢١٨خالل تعزيز املساواة يف العمل وتكافؤ الفرص؛ وأدرجت    

واالجتماعي، وشجعت النظام القيمي ومدونة لقواعد السلوك، وأعدت كتيب هويـة للحـض علـى املـساواة                 
 هيئة، من خالل تنقيح وتطوير توصيف الوظائف مـن منظـور   ٢١٨واعتزمت كذلك . والعدل وعدم التمييز  

ــزت      ــوظفني؛ وأجنـ ــار املـ ــة الختيـ ــري متييزيـ ــات غـ ــل إىل عمليـ ــساين، التوصـ ــات و٢٠٥جنـ ــدابري   هيئـ ــع تـ ضـ
ــساواة؛          ــشفافية وامل ــايري اإلنــصاف وال ــا ملع ــات واالســتحقاقات وفق ــد املرتب ــساعد يف حتدي ــتراتيجيات ت واس

.  هيئة آليات ترقية املوظفني للنظر يف تطوير قدرات النـساء والرجـال يف إطـار تكـافؤ الفـرص                   ٢١٢ونقحت  
 ٢١٤ن منظـور جنـساين؛ ولـدى     مؤسسة نشاطا تدريبيا واحدا على األقـل مـ    ٢٢٢ويف الوقت ذاته سجلت     

هيئـة مـشاريع تكفــل مـنح إجــازة أبـوة وإعــادة تنظـيم املواعيـد، وتــشجع تـدابري النمــاء الشخـصي والــوظيفي         
 هيئة حبمالت توعية ملنع التحـرش واملـضايقة اجلنـسية، ووضـعت اسـتراتيجيات               ١٥٥للموظفني؛ واضطلعت   

 .ملعاجلة هذه األفعال واملعاقبة عليها

القانون العام للمساواة بني املـرأة والرجـل؛ والقـانون العـام لـتمكني      : موعة األساسية من ست مواد تتألف اجمل   )٣٧(  
املرأة من التمتع حبياة خالية من العنف؛ وألفباء اجلنـسانية يف اإلدارة العامـة؛ وقـرص حاسـويب مـدمج بعنـوان                      

نـسانية والـدليل املنـهجي للتوعيـة يف         ؛ وأدوات تعليمية عن املساواة؛ ومسرد اجل      “التعلم التفاعلي للجنسانية  ”
 .جمال اجلنسانية
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دليل على اإلنترنت للخدمات املهنية يف اجملال اجلنساين، وإعـداد موقـع علـى اإلنترنـت بعنـوان                  
  .)٣٨(“التدريب من أجل املساواة: موضوع اجلنسانية”
  

  ميزانية للمساواة بني اجلنسني  -  ٤  
ــصة       - ٥٣ ــة امليزانيـــات املخصـ ــق ومتابعـ ــع وتطبيـ ــاري إلزامـــي لوضـ ــار معيـ للمكـــسيك إطـ

 أصـبح  ٢٠٠٦ومنـذ عـام    . ومنع ومكافحة العنف القائم علـى نـوع اجلـنس         لسياسات املساواة   
القانون االحتادي للميزانية واملسؤولية املالية يـنص علـى أن تـدار املـوارد العامـة االحتاديـة بنـهج                    

ولذلك قام املعهد الوطين للمرأة بوضع كتيب التخطيط والربجمة وامليزنـة مـن منظـور               . جنساين
هجي إلدراج املنظور اجلنساين يف امليزانيات العامة، ووَضـع اسـتراتيجيات           جنساين، والدليل املن  

مع جملسي النواب والـشيوخ ومـع وزارة املاليـة واالئتمـان العـام، مثـل االجتمـاع املـشترك بـني                      
 من منظـور جنـساين، واحملفـل الـوطين مليزانيـات املـساواة              ٢٠٠٨املؤسسات لوضع ميزانية عام     

  .بني املرأة والرجل
وظــل مــشروع ميزانيــة نفقــات االحتــاد يــشهد تقــدما مــستمرا يف مبلــغ وعــدد الــربامج    - ٥٤

ويف ). اجلـزءان ألـف وبـاء       الثـاين،  انظر املرفق (االحتادية احملددة بصفتها نفقات مرصودة للمرأة       
هذا السياق عكفت املشّرعات من األحزاب املختلفة على العمـل يف مبـادرة امليزانيـة اجلنـسانية              

وأيضا مـن خـالل البوابـة اإللكترونيـة التطبيقيـة لـوزارة املاليـة واالئتمـان                 . بلة لالنتقاص غري القا 
العام، تقـدم األجهـزة االحتاديـة معلومـات عـن نفقـات امليزانيـة املرصـودة، وبـدأ املعهـد الـوطين             

، يقــدم فــصليا إىل جملــس النــواب تقريــرا مفــصال عــن نــواحي التقــدم ٢٠٠٨للمــرأة، منــذ عــام 
، )٢٠٠٧(يقـرب مـن ثالثـة أعـوام         تـضاعفت ميزانيـة املعهـد ثـالث مـرات منـذ مـا               وقد  . هذه
  .)٣٩(سيما باملوارد املخصصة لتدعيم اهليئات النسائية يف الكيانات االحتادية وال

إضــفاء الطــابع املؤســسي علــى املنظــور اجلنــساين يف اإلدارة العامــة للواليــات          -باء   
  والبلديات

 لوضع مـشاريع   ٢٠٠٨ يف عام    )٤٠(راعاة املنظور اجلنساين  أنشئ صندوق دعم تعميم م      - ٥٥
 اندمج هـذا الـصندوق يف       ٢٠٠٩ويف عام   . بالتنسيق مع اهليئات النسائية يف الكيانات االحتادية      

_________________ 
  .http://puntogenero.INMUJERES.gob.mx/joomla/index.phpعنوان هذا املوقع هو   )٣٨(  
ــام   )٣٩(   ــد إىل   ٢٠٠٨يف ع ــة املعه ــسو  ٥٤٣،٢ وصــلت ميزاني ــون بي ــون دوالر٤٩( ملي ــام ) ملي  ٢٠٠٩، ويف ع

 وصـلت امليزانيـة إىل   ٢٠١٠، ويف عـام  ) مليـون دوالر ٤٢ ( مليـون بيـسو  ٥٥٥،٩رصدت له ميزانيـة بلغـت      
 ). مليون دوالر٤٥،٧( مليون بيسو ٥٩٤،٤

ــوان هــو    )٤٠(   ــصفحة الوصــول إىل   . /http://web.INMUJERES.gob.mx/dgp/transversalidadالعن وميكــن يف هــذه ال
  .منتجات الصندوقمصرف 
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صندوق دعم آليات النهوض بـاملرأة يف الكيانـات االحتاديـة مـن أجـل الرعايـة املتكاملـة للنـساء                 
ويف .  بلديـة ١ ٣٠٠يف هذا العـام كـان لـه وجـود يف     و. ضحايا العنف القائم على نوع اجلنس     

 حتول الصندوق إىل برنامج دعم تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين وأصـبح خاضـعا         ٢٠١٠عام  
وألغـراض مماثلـة أصـبح املعهـد الـوطين للتنميـة االجتماعيـة يتـوىل، منـذ عــام          . لقواعـد التـشغيل  

نــات االحتاديــة، لــدعم إجــراءات منــع  ، تــشغيل برنــامج دعــم اهليئــات النــسائية يف الكيا ٢٠٠٦
وميكـن االطـالع   ). ٢ و ١انظـر املعلومـات ذات الـصلة يف املـادتني           (ومعاجلة العنف ضد املرأة     

  .على أمثلة لألعمال اليت مت القيام هبا يف املرفق الثالث عشر
 صــندوق إنــشاء وتعزيــز اهليئــات  ٢٠٠٥وباملثــل أنــشأ املعهــد الــوطين للمــرأة يف عــام     - ٥٦
ــ ــدياتالنـ ــام  . سائية يف البلـ ــىت عـ ــم   ٢٠٠٧وحـ ــد دعـ ــصندوق قـ ــان الـ ــشروعا يف ٩٥٩ كـ  مـ

 هيئـة نـسائية يف      ٦٣٤، وبـذلك أنـشئت      ) يف املائة منها تـضم سـكانا أصـليني         ٢٥(بلدية   ٢٢٧
 حتـــّول هـــذا الـــصندوق إىل صـــندوق تنميـــة اهليئـــات النـــسائية يف ٢٠٠٨ويف عـــام . البلـــديات

ــديات، واســتفادت مــن ذلــك    ــة٥٧٠البل ــة، ويف عــام   هيئ ــة ٣١٨ اســتفادت ٢٠٠٩ بلدي  هيئ
وكــان مــن ). يف املائــة منــها يف بلــديات ذات درجــة عاليــة أو عاليــة للغايــة مــن التــهميش  ٣٠(

وجــرى .  هيئــة بلديــة١ ٠٠٠، مــا جمموعــه ٢٠١٠أغــسطس /آبنتيجــة ذلــك أن أنــشئ، يف 
ــساء، و      ــة باالشــتراك مــع الن ــة احمللي ــة عــن التنمي ــدليل  أيــضا تــصميم صــفحة إلكتروني إصــدار ال

  .)٤١(املفاهيمي للتنمية احمللية يف إطار املساواة بني اجلنسني
  إضفاء الطابع املؤسسي على املنظور اجلنساين يف السلطة القضائية لالحتاد  -جيم   

 ُرصــدت للــسلطة القــضائية لالحتــاد ميزانيــة الختــاذ ٢٠١٠ و ٢٠٠٨فيمــا بــني عــامي   - ٥٧
. داد املوظفني واملوظفـات احلكـوميني مـن منظـور جنـساين     تدابري ترمي إىل توعية وتدريب وإع     

وقد أفضى ذلك إىل إنشاء مكتب التنسيق العام لربنامج إنصاف اجلنـسني يف الـسلطة القـضائية                 
ــسني      ــصاف اجلن ــديريات إلن ــالث م ــه ث ــضمت إلي ــذي ان ــا   : لالحتــاد، ال ــة العــدل العلي يف حمكم

ــة، وجملــس القــضاء االحتــادي، واحملكمــة االنتخ    ــسلطة القــضائية لالحتــاد   الوطني ــة لل ــة التابع . ابي
وجرى كذلك إنشاء جلنة مشتركة بني املؤسـسات إلنـصاف اجلنـسني تابعـة للـسلطة القـضائية              
لالحتاد، وهي مبثابة املؤسسة املسؤولة عن إدارة السياسة يف جمال إنـصاف اجلنـسني يف الـسلطة                 

  .القضائية لالحتاد
التــدريب، : عملــها انطالقــا مــن مخــسة بــرامج عامــةوتقــوم الــسلطة القــضائية لالحتــاد ب  - ٥٨

توعيــة وتــدريب : البحــث، االتــصال، اإلعــالم، التقيــيم؛ وتعمــل علــى حتقيــق اهلــدفني التــاليني   

_________________ 
  ./http://generodesarrollolocal.INMUJERES.gob.mxانظر   )٤١(  



CEDAW/C/MEX/7-8  
 

11-20306 23 
 

القــائمني بأعمــال قــضائية يف الــسلطة القــضائية لالحتــاد مــن منظــور جنــساين؛ وتعمــيم مراعــاة    
وحتقيقـا هلـذين اهلـدفني    . لقـضائية لالحتـاد   املنظور اجلنساين يف احلياة املؤسسية ألجهزة الـسلطة ا        

جرت توعية املوظفني القضائيني واإلداريني يف السلطة القضائية لالحتاد وتزويدهم مبواد نظريـة             
وعملية عن حقوق اإلنـسان واجلنـسانية، واختـذت عـدة تـدابري كـالتحليالت وإجـازات األبـوة                   

  .اديف احملكمة االنتخابية التابعة للسلطة القضائية لالحت
إن التحليل القضائي لألحكام، ودراسة قضايا حمكمة العـدل العليـا الوطنيـة وسـوابقها                 - ٥٩

القضائية من منظور جنـساين، وتقـصي العوائـق الـيت جاهبتـها املرشـحات يف العمليـة االنتخابيـة                    
، هـــي بعـــض “القـــانون واجلنـــسانية والعدالـــة”، وسلـــسلة منـــشورات ٢٠٠٩االحتاديـــة لعـــام 

ديرة بالـذكر يف برنـامج إنـصاف اجلنـسني يف الـسلطة القـضائية لالحتـاد، وكـذلك                   املشاريع اجلـ  
 www.equidad.scjn.gob.mx: األمر بالنسبة إىل صفحة السلطة القضائية لالحتاد على اإلنترنـت         

  ).انظر املرفق الرابع عشر(
  

  ملديناالتصال باجملتمع ا  -دال   
جرى وضع شىت اآلليات واالستراتيجيات لتـدعيم منظمـات اجملتمـع املـدين العاملـة يف                  - ٦٠

وفيمـا يتعلــق بــدعم املـشاريع، جيــدر بالـذكر صــندوق الربنــامج    . جمـال حقــوق اإلنـسان للمــرأة  
انظــر (الــوطين لتكــافؤ الفــرص وعــدم التمييــز ضــد املــرأة، وبرنــامج االســتثمار االجتمــاعي         

ــ املرفــــق ، والــــربامج الــــيت ينــــسقها املعهــــد االحتــــادي لالنتخابــــات  )ث، القــــسم جــــيمالثالــ
ــشطة منظمــات اجملتمــع املــدين   )‘ســابعا’ انظــر( ــز أن ــة تعزي ــد  )٤٢(، وجلن ــشجيع عق ــامج ت ، وبرن

ــادئ       ــسكان األصــليني، وكــذلك املب ــة ال ــة لتنمي ــة الوطني ــابع للجن ــة الت اتفاقــات يف جمــال العدال
 جمــال إنــصاف اجلنــسني بــني الــسكان األصــليني، الــيت   التوجيهيــة ملــشروع تعزيــز القــدرات يف 

  .٢٠٠٩سبتمرب /أيلولنشرت يف 
وفيما يتعلق بالتشاور جيدر بالذكر احملافـل املعقـودة السـتكمال اخلطـة الوطنيـة للتنميـة                   - ٦١

والربنامج الوطين لتكـافؤ الفـرص وعـدم التمييـز ضـد املـرأة وغـري ذلـك مـن الـربامج القطاعيـة،                    
وجيـدر بالـذكر أيـضا    .  عقدها املركز الوطين إلنـصاف اجلنـسني والـصحة اإلجنابيـة          واحملافل اليت 

، واحملفــالن الوطنيــان املتعلقــان مبــشاركة )٤٣(جلنــة الــسياسة احلكوميــة يف جمــال حقــوق اإلنــسان
_________________ 

  .www.corresponsabilidad.gob.mxانظر   )٤٢(  
احلقــوق املدنيــة والــسياسية؛ احلقــوق االقتــصادية  :  جلنــة فرعيــة التابعــة للجنــة املواضــيع التاليــة ١٢تتنــاول الـــ   )٤٣(  

ليلـة املنعـة؛ التثقيـف يف جمـال حقـوق اإلنـسان؛ حقـوق الطفـل؛ حقـوق          واالجتماعية والثقافية؛ اجلماعات الق 
اإلنسان للمهاجرين؛ التنسيق التشريعي؛ الشعوب األصلية؛ متابعة الربنامج الـوطين حلقـوق اإلنـسان؛ العنـف                

 .ضد املرأة يف مدينة خواريس؛ العنف ضد املرأة يف اإلقليم الوطين؛ البيئة
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ــة     ــات االحتادي ــسائية يف الكيان ــات الن ــدين يف اهليئ ــع امل ــد   . اجملتم ــزة اإلدارة يف املعه ــضم أجه وت
، شــأنه شـأن اهليئـات النــسائية يف الكيانـات االحتاديـة، جملــسا استـشاريا وجملــسا      الـوطين للمـرأة  

واشــتركت منظمــات اجملتمــع املــدين أيــضا يف تعــديل القواعــد  . اجتماعيــا ميــثالن اجملتمــع املــدين
الرمسيــة املتعلقــة بــسرطان الثــدي وبــالعنف ضــد املــرأة، وتــدعى إىل اجتماعــات اللجنــة الوطنيــة 

  .ملرأة والفريق املشترك بني املؤسسات للصحة اإلجنابيةاملعنية بسرطان ا
وفيما يتعلق بتكوين الشبكات أنشأ املعهد الوطين للمرأة الشبكة الوطنيـة للحيـاة دون                - ٦٢

عنف، ويعكف معهـد الـضمان واخلـدمات االجتماعيـة للعـاملني يف الدولـة علـى إنـشاء شـبكة                     
املــشترك بــني املؤســسات املعــين باجلنــسانية  ويعمــل املكتــب . ملنــع ومعاجلــة العنــف ضــد املــرأة 

واهلجرة على إنشاء الشبكة الوطنية للدعم واملشورة والتوجيه لرعاية النـساء املتـأثرات بظـاهرة               
  ).٢٠١٠أغسطس /آبمخس شبكات حىت (اهلجرة، من خالل إنشاء شبكات يف الواليات 

ع منظمــات اجملتمــع وهنــاك علــى صــعيد الواليــات آليــات خلدمــة احلــوار والتقــارب مــ    - ٦٣
املدين واهليئات النسائية يف الكيانات االحتاديـة، ومنـها اتفاقيـات أو اتفاقـات التعـاون املربمـة يف                 

وكانــت هنــاك أيــضا أنــشطة للتمويــل يف . واليــات مكــسيكو وغّرييــرو وســان لــويس بوتوســي
  .االستشاريةغواناخواتو ومنطقة العاصمة االحتادية، ويف فرياكروس تشترك يف أمناط اخلربة 

  
  ٤املادة   -رابعا   

 الـواردة يف    ٢٣ للجنة والتوصية    ٢٥يعرض هذا اجلزء أيضا تطبيق التوصية العامة رقم           - ٦٤
  .التعليقات اخلتامية للجنة

وعلى الصعيد القانوين التقنيين يكرر القانون العام للمساواة بني املرأة والرجل تعريـف               - ٦٥
 اخلاصة املؤقتة عند تعريف مفهـوم التـدابري اإلجيابيـة، ويـنص علـى                من االتفاقية للتدابري   ٤املادة  

وجوب كفالة احلكومة االحتادية، يف مجلة أمور، لتكافؤ الفرص، مـن خـالل اختـاذ هـذا النـوع                   
ووفقا لذلك فإن الربنـامج الـوطين للمـساواة بـني املـرأة والرجـل يـدرج يف أهدافـه                    . من التدابري 

وجيهية لتشجيع اختاذ تدابري خاصة تعمل علـى معاجلـة التفاوتـات            االستراتيجية السبعة مبادئ ت   
  .يف جماالت خمتلفة

أو تعزيز آليـات وطنيـة      /وعلى غرار التدابري اخلاصة املؤقتة املقصود هبا تشجيع إنشاء و           - ٦٦
وأجهزة حكومية أخرى للمساواة بني اجلنسني واستقالل املرأة، وجهـت اإلدارة احلاليـة مبـالغ               

ــة إىل هــذه اهليئــات؛ وفيمــا بــني عــامي    كــبرية مــن ا ــة االحتادي  ازدادت ٢٠١٠ و ٢٠٠٨مليزاني
 مليـون بيـسو   ٧ ٠٢٤،٨ يف املائة بالقيمة احلقيقيـة، مـن      ٤١،٣النفقات املرصودة للمرأة بواقع     
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 مليـون دوالر يف  ٥٧٥،٨مـن    (٢٠١٠ مليـون بيـسو يف عـام         ١٠ ٩٢٠،٧ إىل   ٢٠٠٨يف عام   
  ).‘ثالثا’ و ‘ثانيا’انظر ) (٢٠١٠ر يف عام  مليون دوال٨٦٢،٦ إىل ٢٠٠٨عام 
 مـن األهـداف اإلمنائيـة    ٥وهناك مثال آخـر للتـدابري اخلاصـة املؤقتـة حيقـق أيـضا الغايـة             - ٦٧

لأللفية املتعلقة بتخفيض معدل وفيات األمومة، وهو التـدابري املختلفـة لقطـاع الـصحة يف هـذه                  
تـدابري اخلاصـة املؤقتـة، بـرامج املـنح الدراسـية            ويف جمـال التعلـيم جيـدر بالـذكر، مـن ال           . اجملاالت

للنــساء ذوات احلــاالت اخلاصــة، مثــل برنــامج املــنح الدراســية لألمهــات الــشابات والــشابات     
احلوامل، واملنح الدراسية للطفالت والشبان الذين يعيشون يف فقر أو ينتمون إىل مجاعات مـن                

ــة ال    وتــرد املعلومــات .  الفــرص-بــشرية الــسكان األصــليني، وتقــدم مــن خــالل برنــامج التنمي
املفّصلة عـن التـدابري اخلاصـة املؤقتـة يف جمـال وفيـات األمومـة يف الفـصلني الثـاين عـشر والرابـع                         

ســية يف الفــصلني العاشــر عــشر مــن هــذا التقريــر، وتــرد املعلومــات املتعلقــة بــربامج املــنح الدرا  
ابري خاصـة مؤقتـة معلومـات مـن     ويف هذه املادة األخـرية تـرد أيـضا يف شـكل تـد         .  عشر والرابع

بــرامج خمتلفــة لــتمكني الريفيــات والنــساء مــن الــسكان األصــليني مــن احلــصول علــى ائتمانــات 
  .وقروض زراعية

وفيما يتعلق باملشاركة السياسية، جيدر بالذكر إصالح القانون االحتـادي للمؤسـسات              - ٦٨
، وحيــدد وجهــة )٦٠/٤٠(واإلجــراءات االنتخابيــة، الــذي يــنص علــى زيــادة حــصة اجلنــسني   

ـــ ــة مــن التمويــل احلكــومي العــادي لألحــزاب مــن أجــل تــدريب وتعزيــز وتطــوير      ٢ ال يف املائ
وأيـضا  .  كيانـا احتاديـا    ٢٩القيادات السياسية النسائية؛ وكـذلك إصـالح املعـايري االنتخابيـة يف             

،  الـذي وضـعته وزارة الـدفاع الـوطين         )٤٤(فإن مشروع تنسيق الـسياسات مـن منظـور جنـساين          
والـذي يـنص علـى تـدابري مـن قبيـل حتديـد وظيفـة ال تـشغلها إال املـرأة، ودخـول العـسكريات             
املسابقات التنافسية وااللتحاق يف إطار تكـافؤ الفـرص مـع الرجـال ليكـون هلـن مـسار وظيفـي           
ــا، هــو مــن اجلوانــب الــيت حتظــى بالتــشجيع يف       عــسكري وميكنــهن الوصــول إىل وظــائف علي

ن األساسـي للجـيش والقـوات اجلويـة للمكـسيك وقـانون الترقيـات يف                مبادرات إصالح القانو  
  ).‘سابعا’انظر (القوات املسلحة 

  
  ٥املادة   -خامسا  

ــم      - ٦٩ ــة رقـ ــيات العامـ ــوء التوصـ ــرع، يف ضـ ــذا الفـ ــية ١٩ و ١٢ و ٣يعـــرض هـ  والتوصـ
عيـة والثقافيـة    الواردة يف التعليقات اخلتاميـة للجنـة، التـدابري املتخـذة لتغـيري األمنـاط االجتما                ١٥

  .اليت تشجع املمارسات التمييزية على أساس نوع اجلنس
_________________ 

 .يف طور املراجعة اآلن  )٤٤(  
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  إطار تقرير السياسة  -ألف   
يكرس الدستور السياسي للواليات املتحدة املكـسيكية القـضاء علـى التمييـز وتـشجيع          - ٧٠

  .تكافؤ الفرص للمرأة والرجل، وهو تكليف يتعزز من خالل إطار معياري ومؤسسي
ن العام لتمكني املـرأة مـن التمتـع حبيـاة خاليـة مـن العنـف والقـانون العـام                     وينص القانو   - ٧١

للمساواة بني املرأة والرجـل علـى أن تـشجع الدولـة املكـسيكية القـضاء علـى الـسلوك العنيـف                      
والتمييزي القائم على نوع اجلنس؛ وينص القانون العام للتعليم على أن يتصدى التعلـيم الـذي                

تـصدى لـه، للتحيـز، وتكـوين األفكـار اجلامـدة، والتمييـز، والعنـف،                تقدمه الدولة، ضمن مـا ي     
  ).‘ثانيا’انظر  ()٤٥(سيما العنف املوجه ضد النساء واألطفال من اجلنسني وال
وتتوخى اخلطة الوطنية للتنمية تنفيذ استراتيجيات للقـضاء علـى الـسلوكيات املقولبـة،                - ٧٢

ة للمــرأة والرجــل، مــن خــالل أنــشطة وخلــق ثقافــة جديــدة تعطــي داخــل األســرة نفــس القيمــ 
  .اإلعالم والتثقيف ومكافحة العنف

ــوطين حلقــوق         - ٧٣ ــامج ال ــرأة والرجــل والربن ــني امل ــوطين للمــساواة ب ــامج ال ــضمن الربن ويت
اإلنــسان مــسارات عمــل حمــددة للقــضاء علــى القوالــب النمطيــة القائمــة علــى التحيــز اجلنــسي   

ة، وتنظـيم محـالت يف جمـال املعلومـات واإلعـالم، وتطبيـق              والتمييزية يف اإلدارة العامـة االحتاديـ      
طرائق للتدريس حتض على التسامح ورفض العنف القائم على نوع اجلـنس، وكـذلك تـشجيع          
التعــديالت التــشريعية مــن أجــل تفــادي اســتخدام القوالــب النمطيــة والوصــم والتحيــز مــن أي  

  .نوع
  التدابري املتخذة يف اجملال التعليمي  -باء   

ــذ عــام      - ٧٤ ــام، من ــيم الع ــوم وزارة التعل ــوى    ٢٠٠٨تق ــساين حملت ــل مــن منظــور جن ، بتحلي
من الكتب املدرسية اجملانية يف التعلـيم االبتـدائي، مـن أجـل اقتـراح تعـديل الرسـائل الـيت                      ١٠٢

واضــطلعت الــوزارة، بالتنــسيق مــع الربنــامج اجلــامعي . )٤٦(أو التمييــز/حتّبــذ نوعــا مــن العنــف و
إنصاف اجلنـسني   ”ية التابع جلامعة املكسيك الوطنية املستقلة، بوضع كتاب         للدراسات اجلنسان 

؛ وجرى على أسـاس هـذه املـادة توعيـة مدرسـي هـذه       “ومنع العنف يف مرحلة ما قبل املدرسة    
  .وجيري اآلن إعداد نسخة ملدرسي املرحلة االبتدائية.  كيانات احتادية١٠املرحلة يف 

_________________ 
ــيم    )٤٥(   ــة مــن القــانون العــام للتعل ــة لالحتــاد يف   . املــادة الثامن ــدة الرمسي أبريــل /نيــسان ١٧نــشر اإلصــالح يف اجلري

٢٠٠٩. 

ومشـل هـذا   . ٢٠١٠ يف عـام  ٤٢، و ٢٠٠٩ يف عـام  ٢٤ كتابا مدرسيا جمانيا، و  ٣٦ روجع   ٢٠٠٨يف عام     )٤٦(  
 .اإلجراء مراجعة هذه املواد يف أعوام خمتلفة
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فـتح مـدارس مـن أجـل        ”مـشروع   ) ١: (وضـعت الـوزارة   ويف مدارس التعليم الثانوي       - ٧٥
اإلنـصاف  ”مـسابقة  ) ٢( كيانـات احتاديـة؛ و   ٥ مؤسـسة يف   ٥٠٠، الـذي نفـذ يف       “اإلنصاف

ــا الــــسبيل  ــرام مهــ ــة وتــــدريب  “واالحتــ ــا توعيــ  مراهــــق ٢٨ ٠٠٠، الــــيت جــــرى يف إطارهــ
اواة املــــس”مــــشروع ) ٣( كيانــــا احتاديــــا؛ و ٢١يف ) جمموعــــة يف املــــدارس الثانويــــة ٨٠٠(

، الذي فاز جبائزة البصمة من منظمة األمم املتحدة للطفولـة           “واالحترام واجبان يف مجيع األيام    
وفقـرات  ،  )٤٧(ألفضل محلـة متكاملـة ملناهـضة العنـف ضـد األطفـال مـن اجلنـسني                ) اليونيسيف(

 قــدمت الــوزارة التقريــر الــوطين عــن ٢٠١٠أبريــل /نيــسانويف . “التعلــيم هــو الفــرق”قــصرية 
لقائم على نوع اجلنس يف التعليم األساسي يف املكـسيك، الـذي كـان ممـا أشـارت إليـه                    العنف ا 

  .)٤٨(نتائجه أن القوالب النمطية اجلنسانية متجذرة يف األطفال أكثر منها يف الطفالت
ومن خالل برنامج تدريب هيئات التدريس على منع العنف ضد املـرأة، قامـت وزارة                 - ٧٦

 كيانــا احتاديــا يف ٣٢ مدرســا يف الـــ ٥٥ ٢٥٨ بتــدريب وتوعيــة ٢٠٠٩التعلــيم العــام يف عــام 
  .البلد

  
  

_________________ 
 باالشتراك مـع منظمـة الـدول األمريكيـة، ويـشترك فيـه              فتح مدارس من أجل اإلنصاف    روع  جرى وضع مش    )٤٧(  

ويقـوم  . وزارات التعليم يف الواليات، ومنظمات اجملتمع املدين، ومـديرو املـدارس، واملدرسـون، واملتطوعـون              
، ٢٠٠٨  ونفـذت املرحلـة األوىل مـن املـشروع يف عـام     .” جمـاالت فـتح “هذا املـشروع علـى جتربـة الربازيـل       

وكانت تتألف من تشكيل شبكة إلدارة املدارس مـن خـالل القـضاء علـى العنـف، مـع التركيـز علـى العنـف                     
ويف . ضد املرأة، تتألف من مؤسسات ومنظمات وجمتمعات حملية وسلطات احتادية وجهات فاعلة اجتماعية            

و ومكــسيكو؛ ويف عــام اشــتركت واليــات تــشيواوا ودورانغــو وغّرييــرو وخاليــسك) ٢٠٠٩(املرحلــة الثانيــة 
 اإلنـصاف واالحتـرام مهـا الـسبيل    وجرى تنسيق مـشروع  .  مدرسة أخرى٥٠٠ سيمتد املشروع إىل   ٢٠١٠

باالشــتراك مــع منظمــات اجملتمــع املــدين، مــن أجــل توعيــة وتــدريب املــراهقني الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني    
 . عاما فيما يتعلق حبقوقهم يف الصحة البدنية والنفسية١٦ و ١٢

 يف املائة من الفتيات يساعدن يف جتهيـز الطعـام بـاملرتل، يف حـني بلغـت نـسبة                    ٨٢،٨: فيما يلي أهم البيانات     )٤٨(  
 يف املائة فقط من   ١٤،٢ يف املائة من الفتيات يغسلن ويكوين الثياب، و          ٨٥،٨ يف املائة قثط؛     ١١،٨الفتيان  

الـذي  الرجـل هـو   “ االبتـدائي يوافقـون علـى أن     يف املائة من األطفال يف التعليم    ٥٠،١الفتيان يفعلون ذلك؛    
ــا يناســب األســرة    ــرر م ــل ، يف م”حيكــم ويق ــك؛ ويتفــق     ٣١،٧قاب ــرين ذل ــاليت ي ــة مــن الطفــالت ال  يف املائ

لرجــل هــو الــذي جيــب أن يتحمــل املــسؤولية األكــرب عــن  ا“يف املائــة مــن الفتيــات والفتيــان علــى أن  ٧٩،٢
فتيـات أن يـتعلمن كيـف يـرعني إخـوهتن ويقمـن بـالتنظيف؛               ه جيـب علـى ال     ، وعلـى أنـ    ”كسب املال لألسرة  

املـرأة هـي    “ يف املائة من املراهقات يف التعليم الثـانوي علـى أن             ٥٤،٨ يف املائة من املراهقني و       ٦٠،٣ويتفق  
 .”اليت جيب أن حترص على تفادي احلمل
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  وسائل االتصال ومحالت التوعية  -جيم   
، تراقـــب الـــصور والرســـائل الـــيت تـــشجع ٢٠٠٩بـــدأت وزارة الداخليـــة، منـــذ عـــام   - ٧٧

؛ ومنــذ عــام )٤٩(القوالــب النمطيــة القائمــة علــى التحيــز اجلنــسي يف محــالت احلكومــة االحتاديــة 
 ثالثـة   ٢٠٠٨ أصبح لدى املعهد الوطين للمرأة مرصد لوسائل االتصال، وعقد يف عام             ٢٠٠٣

اجتماعات للحلقة الدراسية املعنية مبسؤولية هذه الوسائل عن القضاء على العنـف ضـد النـساء            
  .والطفالت

سـطر خـال    :  ُنفـذت محـالت وطنيـة حتـت عنـاوين          ٢٠١٠ و   ٢٠٠٦وفيما بني عامي      - ٧٨
يف عـامي   (غّير حياتك، وحقوق اإلنسان للمرأة، ورجال مناهـضون للعنـف           من العنف، ويوم ي   

، واملساواة واالحترام واجبان يف مجيع األيام، والتعلـيم هـو الفـرق، ونقـول               )٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨
  .ما جيب أن تعرفه املرأة، واحلياة دون عنف حق، وغري ذلك

مـا لَـك مـن      ”سان برنـامج    ووضع املعهد الـوطين للمـرأة واللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـ               - ٧٩
، الذي متثل يف تقدمي فقرات قصرية عن املـساواة بـني اجلنـسني بتـسع لغـات                  “حقوق اإلنسان؟ 

وغريهــا مــن لغــات الــسكان األصــليني، وقــدم املعهــد املكــسيكي لإلذاعــة بــرامج حتــض علــى     
  .)٥٠(اإلعمال الكامل جلميع حقوق املرأة

زع علـى نطـاق البلـد، تبلـغ حكومـة            الـذي يـو    TODASومن خـالل امللحـق الـشهري          - ٨٠
وقـام اجمللـس الـوطين    . املكسيك بالتقدم احلادث يف جمال املساواة بني اجلنـسني وتعمـيم املراعـاة      

ملنع التمييز واملعهد الوطين للمـرأة ووزارة العمـل والـضمان االجتمـاعي بنـشر الكتيـب املعنـون                
، ونشر املعهـد الـوطين      “جلنسي توصيات الستخدام اللغة بشكل ال ينطوي على التحيز ا         ١٠”

، للعمل انطالقا من هـذا اجملـال علـى تطبيـق منـاذج              “!أسريت وأسرتك وأسرنا  ”للمرأة جمموعة   
  .التعايش القائم على االحترام واملساواة

وتقوم السلطة القضائية لالحتاد، من جهتها، بتوعية موظفيهـا وعامـة اجلمهـور باآلثـار                 - ٨١
جلنسانية علـى الوصـول إىل العدالـة، مـن خـالل مـسابقات االختبـار،                السلبية للقوالب النمطية ا   

_________________ 
ج املنظـور اجلنـساين يف األحكـام        ، مبراجعة أربع محالت، وحتليـل إدرا      ٢٠١٠يوليه  /متوزقامت الوزارة، حىت      )٤٩(  

القانونية والتنظيمية واإلدارية يف جمال اإلذاعة، والتلفزيون، والسينما، ووسائل اإلعالم املطبوعة، وغريها مـن              
األحكام ذات الصلة، ووضعت كتيبني لتقييم ورصد محالت اإلعالم واالتصال يف الـسلطة التنفيذيـة وإدراج    

 .مالتاملنظور اجلنساين يف هذه احل

 بني املعهد الـوطين للمـرأة واملعهـد املكـسيكي          ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين استكماال التفاقية التعاون املربمة يف        )٥٠(  
لإلذاعـة، لتنفيـذ مـشاريع إذاعيـة موجهـة صـوب تـشجيع عـدم التمييـز، وتكـافؤ الفـرص، واإلعمـال الكامــل             

 .جلميع حقوق املرأة
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، والفقـرات اإلعالميـة القـصرية    “اجلنـسانية والعدالـة  ”والتحقيقات الصحفية، والفيلم الوثائقي  
اجلنـــسانية ”، والنـــشرة الـــشهرية  “ صـــوت احملكمـــة ...يف امليـــزان ”يف الربنـــامج اإلذاعـــي  

 الـيت تعـدها احملكمـة االنتخابيـة التابعـة           “بـني الـرباهني   ”نية  ، وسلسلة الربامج التلفزيو   “والعدالة
  .)٥١(للسلطة القضائية لالحتاد

 ٢٠٠٣إن الدراسة االستقصائية الوطنية لدينمية العالقات يف األسر املعيشية يف عـامي               - ٨٢
 ٢٠٠٦ والدراســـة االستقـــصائية لدينميـــة العالقـــات الزوجيـــة للـــشابات يف عـــام       ٢٠٠٦و 

ــة يف عــام    والدراســة االست ــا واإلعدادي ــة البكالوري  والدراســة ٢٠٠٦قــصائية للعنــف لــدى طلب
 تتــضمن معلومــات عــن   ٢٠٠٧االستقــصائية الوطنيــة للعنــف يف عالقــات اخلطوبــة يف عــام      

  .القوالب النمطية لدى الشعب أفادت يف تصميم تدابري سياسية حكومية لصاحل املرأة
  

  ٦املادة   -سادسا  
 والتوصـيات   ١٩لومـات عـن حالـة تنفيـذ التوصـية العامـة رقـم               يتضمن هـذا الفـرع مع       - ٨٣
ــة، الــيت هتــدف إىل قمــع مجيــع أشــكال     ٢٧ و ٢٥و  ١٥ ــة للجن ــواردة يف التعليقــات اخلتامي  ال

  .االجتار باملرأة واستغالل دعارهتا
  

  إطار تقرير السياسة واإلطار املؤسسي  -ألف   
ــات املتحــدة املكــس     - ٨٤ ــسياسي للوالي ــرق وشــىت وســائل   يكــرس الدســتور ال ــع ال يكية من

ووفقــا لـذلك تــشمل اخلطــة الوطنيـة للتنميــة اســتراتيجية لرعايـة اجلماعــات القليلــة    . االسـتغالل 
املنعــة، وكــذلك تطبيــق الــصكوك الدوليــة ملكافحــة أشــكال الــرق املعاصــرة الــيت تتعــدى علــى   

ل والربنـامج الـوطين   وباملثل يتضمن الربنامج الوطين للمساواة بني املرأة والرج   . حقوق اإلنسان 
حلقوق اإلنسان مسارات عمل لتشجيع اإلبالغ عن هذه اجلرمية، وإنشاء آليات للتعـرف علـى               
الضحايا احملتملني لالجتار ورعايتهم، وإجراء دراسة وطنية عن أشـكال هـذا االجتـار، وتـشجيع                

 .محالت اإلعالم والتوعية، ومواءمة تشريعات الواليات مع الصكوك الدولية

ووفقا لاللتزامات املنبثقة عن بروتوكول األمم املتحدة ملنع وقمع االجتار باألشـخاص،              - ٨٥
وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبـة عليـه، وكـذلك األنظمـة الدوليـة يف هـذا الـشأن، صـدر يف                     

 قانون منع االجتـار باألشـخاص واملعاقبـة عليـه، وصـدرت الئحتـه               ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين 

_________________ 
ت يف األجهزة الثالثة للسلطة القضائية لالحتاد، وقرب اعتمـاد اتفـاق إلدراج            جيدر بالذكر أيضا إجراء حتليال      )٥١(  

 .املنظور اجلنساين يف أجهزة إقامة العدل يف املكسيك، ينفذ باالشتراك مع الرابطة املكسيكية ملقيمي العدل
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، حيـث إن لكـل كيـان    )٥٢( شاملة االختـصاص علـى الـصعيد االحتـادي        ٢٠٠٩ير  فربا/يف شباط 
 .)٥٣(احتادي اختصاص املالحقة القضائية يف هذه اجلرمية

، اللجنـة املـشتركة بـني       ٢٠٠٩يوليـه   /متـوز وانبثاقا من أحكام هذا القانون أنشئت، يف          - ٨٦
 أجهـزة وكيانـات تابعـة       ١٠ الوزارات ملنع االجتار باألشخاص واملعاقبـة عليـه، الـيت تتـألف مـن             

 هيئــات مــدعوة؛ وتــشترك يف هــذه اللجنــة أيــضا اللجنــة الوطنيــة  ٧لــإلدارة العامــة االحتاديــة و 
وأنــشأت هــذه . )٥٤(حلقــوق اإلنــسان ومنظمــات اجملتمــع املــدين وأفــراد مــن الــدوائر األكادمييــة  

نــامج الــوطين ملنــع اللجنــة اللجنــة الفرعيــة االستــشارية الــيت قامــت بوضــع املــشروع األّويل للرب  
وجيـري النظـر،    . االجتار باألشخاص واملعاقبة عليه، وهـو اآلن يف املرحلـة النهائيـة مـن املراجعـة               

ضــمن أمــور أخــرى، يف إعــادة صــياغة اجلــرائم ذات الــصلة باالجتــار باألشــخاص يف القــانون     
  .اجلنائي، من أجل التعجيل مبواءمة قوانني الواليات مع القانون االحتادي

_________________ 
كـب يف اخلـارج، وتنـتج عنـها     أن تبدأ أو جيري اإلعداد هلـا أو ترت ) أ: (تعترب اجلرمية احتادية يف احلاالت التالية   )٥٢(  

أن تبـدأ أو جيـري اإلعـداد هلـا أو ترتكـب يف اإلقلـيم       ) ب(أو ُيّدعى أهنا تنـتج عنـها آثـار يف اإلقلـيم الـوطين؛               
أن ترتكـب يف اإلقلـيم الـوطين ويقـع أحـد االفتراضـات           ) ج(الوطين وُيّدعى أهنا تنتج عنـها آثـار يف اخلـارج؛            

ــسلطة    ــانون األساســي لل ــواردة يف الق ــاد  ال ــضائية لالحت ــوظفني الدبلوماســيني،    ( الق ــشطة امل ــك أن ــشمل ذل وي
ــسفن أو        ــائرات أو ال ــة يف الط ــب، وارتكــاب اجلرمي ــوظفني االحتــاديني، واجملــرمني املكــسيكيني أو األجان وامل

 ).السفارات الوطنية أو األجنبية، أو يتعلق األمر مبواطن بلد وقّعت معه املكسيك اتفاقية تسليم

كل من حيّرض شخـصا أو  “انون منع االجتار باألشخاص واملعاقبة عليه أن مرتكب هذه اجلرمية هو    جاء يف ق    )٥٣(  
يطلب إليه أو يعرض عليه أو يسهل له أو حيتجزه أو ينقله أو يسلمه أو يتسلمه، سـواء بنفـسه أو مـن خـالل                         

سـتغالل اجلنـسي، أو     الغري، بطريـق العنـف البـدين أو النفـسي أو اخلـداع أو اسـتغالل الـسلطة، إلخـضاعه لال                    
ــتعباد، أو     ــترقاق، أو االسـ ــشبيهة باالسـ ــات الـ ــترقاق، أو املمارسـ ــسرية، أو االسـ ــدمات القـ ــغال أو اخلـ األشـ

وإذا ارتكبت هذه اجلرمية ضد أشخاص دون الثامنة عشرة من العمـر         . الستئصال عضو أو نسيج أو مكوناته     
لــى املقاومــة، ال يكــون مطلوبــا التثبــت مــن  أو ضــد مــن ال يــستطيع فهــم معــىن الفعــل أو ال ميلــك القــدرة ع  

 .”الوسائل املتبعة

نشر النظام الداخلي للجنة املشتركة بني الوزارات ملنع االجتار باألشخاص واملعاقبـة عليـه يف اجلريـدة الرمسيـة                      )٥٤(  
، ويـشترك فيهـا بـصفة مؤسـسني وزارة الداخليـة          . لتقنني تنظيمها وعملـها    ٢٠١٠فرباير  /شباط ١٥لالحتاد يف   

ــاعي،        ــضمان االجتم ــل وال ــام، ووزارة العم ــن الع ــة، ووزارة األم ــل، ووزارة اخلارجي ــصاالت والنق ووزارة االت
ووزارة الــصحة، ووزارة التنميــة االجتماعيــة، ووزارة التعلــيم العــام، ووزارة الــسياحة، ومكتــب املــدعي العــام    

املـة لألسـرة، واملعهـد الـوطين للمـرأة،          للجمهورية، ويشترك بـصفة هيئـات مـدعوة النظـام الـوطين للتنميـة املتك              
واملعهــد الــوطين للــهجرة، واملعهــد الــوطين للعلــوم اجلنائيــة، واجمللــس الــوطين للــسكان، واللجنــة الوطنيــة لتنميــة   

 من  ٣ وافقت اللجنة على ضم      ٢٠١٠مايو  /ويف أيار . السكان األصليني، واللجنة املكسيكية ملساعدة الالجئني     
االئتالف اإلقليمي ملناهضة االجتار بالنساء والطفالت يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر       (منظمات اجملتمع املدين    

الكارييب، ملدة ثالثة أعوام، والتحالف من أجل أمن اإلنترنت، ملـدة عـامني، ومؤسـسة الطريـق إىل البيـت، ملـدة                      
ــة خــرباء  )عــام ــار    . د(، وثالث ــا م ــة أمل ــدة عــامني، واحملامي ــو كاســيلياس، مل ــدة عــامني،  رودولف ــوكر، مل يس ده ت
 ).كاستيليو، ملدة عام. إسرائيل أ .ود
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 نــشر القــانون االحتــادي لــسقوط احلــق يف امللكيــة، الــذي يــنص ٢٠٠٩مــايو /أيــارويف   - ٨٧
على مصادرة املمتلكات اآلتية من جرمية االجتار باألشخاص وغريها، وعلـى أن تكـون املـوارد                

ويف . احملصلة جـزءا مـن صـندوق اسـتئماين خيـصص للتعـويض عـن الـضرر ومـساعدة الـضحايا                    
العاصــمة االحتاديــة علــى قــانون ســقوط احلــق يف امللكيــة،    وافقــت منطقــة ٢٠٠٨مــارس /آذار

 إجـــراءات منـــها جبرميـــة االجتـــار  ١٠ إجـــراء لـــسقوط هـــذا احلـــق، يتعلـــق  ٣٣ومبوجبـــه نفـــذ 
  .)٥٥(باألشخاص

 نشر املرسوم الـذي مبقتـضاه اعتـربت املثليـة اجلنـسية جرميـة               ٢٠١٠أغسطس  /ويف آب   - ٨٨
 عامـا، وبغرامـة   ١٨ أعـوام إىل   ٩السجن لفترة من    يف القانون اجلنائي االحتادي، يعاقب عليها ب      

 يوما من األجر األدىن، كـل مـن حيـض قاصـرا علـى اإلتيـان بـأي             ٢ ٢٥٠ و   ٧٥٠تتراوح بني   
فعل جنسي أو يتفق معه على ذلك، سواء راضيا أو مكرها، ويستند يف ذلك إىل قرابته له مـن                   

ــدين أو العمــ     ــيم أو ال ــه يف التعل ــه ب ــة   أي درجــة، أو إىل عالقت ــة أو اخلدم ل أو الطــب أو الثقاف
ويــنص املرســوم علــى عــزل مــوظفي احلكومــة أو املهنــيني مــن    . املرتليــة، أو أي عالقــة أخــرى 

اجلنسني الذين يرتكبون هذه اجلرمية أثنـاء أدائهـم لوظـائفهم أو فـصلهم مـن اخلدمـة أو وقفهـم                     
والغرامـة علـى كـل مـن        عن العمل؛ وفقْد اآلباء واألوصياء للسلطة األبويـة، واحلكـم بالـسجن             

وسيكون على النيابـة العامـة طلـب التقـارير          . يبلغ السلطة املختصة أو حيمي مرتكب اجلرمية       ال
الالزمة لتحديد التعويض للضحية، وتكفل الدولة الرعاية الطبية والنفسية، أو التخصص الـذي             

ل انتفـاع احملكـوم     ويلغـى احتمـا   . حيتاج إليه الضحية إذا رفض احملكوم عليه أو عجز عن توفريه          
 .عليه يف هذه اجلرمية باإلفراج املشروط

ــرأة واالجتــار باألشــخاص           - ٨٩ ــف ضــد امل ــام املخــتص جبــرائم العن ــب املــدعي الع إن مكت
ومكتــب نائــب املــدعي العــام للتحقيــق يف اجلرميــة املنظمــة والوحــدة املختــصة مبعاجلــة اجلــرائم    

هلـا صـفة     الـيت    )٥٦(تب املدعي العام للجمهوريـة    املرتكبة يف اخلارج هي اهليئات املوجودة يف مك       
وكــالء النيابــة العامــة املــؤهلني للمالحقــة القــضائية يف اجلــرائم املنــصوص عليهــا يف قــانون منــع  

 مليــون ٣٥٩ ُرصــد ٢٠١٠ و ٢٠٠٨وفيمــا بــني عــامي  . االجتــار باألشــخاص واملعاقبــة عليــه 
ــة يف االختــصاص  لفــرع إقامــة العــدل، ملكافحــة اجلــ  )  مليــون دوالر٢٩،٩(بيــسو  رائم الداخل

. االحتــادي واجلرميــة املنظمــة، ويــشمل ذلــك املالحقــة القــضائية يف جرميــة االجتــار باألشــخاص  
_________________ 

. ٢٠١٠مــارس /آذار ١٧ املؤرخــة ٤٧٦التواصــل االجتمــاعي، حكومــة منطقــة العاصــمة االحتاديــة، النــشرة   )٥٥(  
 .٢٠١٠يوليه /متوزحتديث املعهد الوطين للمرأة يف منطقة العاصمة االحتادية، 

ام للتحقيـق يف اجلرميـة املنظمـة عنـدما ترتكـب اجلرميـة املنظمـة جرميـة االجتـار                    يتدخل مكتب نائب املدعي الع      )٥٦(  
باألشخاص، وتتوىل الوحدة املختصة مبعاجلة اجلرائم املرتكبة يف اخلارج املالحقة القضائية يف حاالت االجتـار               

 .باألشخاص اليت تبدأ يف اخلارج أو تنجم عنها آثار يف اخلارج



CEDAW/C/MEX/7-8
 

32 11-20306 
 

وباملثل تقوم وحدة جرائم الفضاء احلاسويب يف الشرطة االحتادية، امللحقة بـوزارة األمـن العـام،                
ــون جــ      ــذين يرتكب ــراد ال ــى املنظمــات أو األف ــدابري للتعــرف عل رائم باســتخدام أنظمــة  باختــاذ ت

ومعـدات حاسـوبية وحتديــد أماكنـهم وعرقلـة عملــهم، أو يقومـون بأفعـال غــري مـشروعة ضــد        
. القّصر، سواء يف اإلقليم الوطين أو يف اخلارج، وتكون هلذه اجلرائم واألفعال أثر يف املكـسيك               

ــر /شــباطويف  ــة اخلاصــة ملكافحــة اال    ٢٠١٠فرباي ــه اللجن ــواب مــن ناحيت ــشأ جملــس الن جتــار  أن
  .باألشخاص يف البلد، ومن مهامها متابعة عمل املوظفني يف مكافحة هذه اجلرمية

  
  التطورات املؤسسية  -باء   

كان مكتب املدعي العام املختص جبـرائم العنـف ضـد املـرأة واالجتـار باألشـخاص قـد                     - ٩٠
 املـرأة،   ، يف حتقيقـات أوليـة يف اجلـرائم املتـصلة بـالعنف ضـد              ٢٠١٠يونيه  /حزيرانشرع، حىت   

الثالــث، انظــر املرفــق ( منــها حبــاالت وردت يف ســياق جرميــة االجتــار باألشــخاص   ٦٣يتعلــق 
 أصـدر قاضـي الـدائرة الثالـث، ومقـره تابتـشوال       ٢٠١٠أبريـل  /نيسانويف  ). اجلزءان ألف وباء  

يف تشياباس، أول حكـم احتـادي يف االجتـار باألشـخاص ألغـراض االسـتغالل يف العمـل، وهـو               
  .األمهية يف ضوء توصيف اجلرمية مؤخرا ووقت تنفيذ اإلجراءات اجلنائيةحكم اتسم ب

ويقــوم مكتــب املــدعي العــام املخــتص جبــرائم العنــف ضــد املــرأة واالجتــار باألشــخاص   - ٩١
بعمله وفـق منـوذج وبروتوكـول للرعايـة املتكاملـة لـضحايا االجتـار باألشـخاص يـوفر خـدمات                  

ويـوفر  ). انظـر املرفـق الثالـث، القـسم بـاء     (بالغ عن اجلرميـة  املرافقة واألمن الالزمة لتشجيع اإل  
املأوى املتخصص يف توفري الرعاية املتكاملة واحلماية لـضحايا االجتـار باألشـخاص، الـذي أقـيم              

 كانــت ٢٠٠٩وحــىت عــام . )٥٧(، احلمايــة وخــدمات الرعايــة املتكاملــة لرتالئــه ٢٠٠٨يف عــام 
 منـهن حتقيقـا أوليـا يف مكتـب     ١٨الجتار، حـضرت   امرأة من ضحايا ا٤٤الرعاية قد وفرت لـ    

املدعي العام املختص جبرائم العنف ضد املرأة واالجتار باألشخاص، وأحيلت مخس إىل مكتـب              
  .نائب املدعي العام للتحقيق يف اجلرمية املنظمة

ـــ      - ٩٢  املــشتركة بــني املؤســسات  ٣٢ويتــوىل املعهــد الــوطين للــهجرة، مــن خــالل جلانــه ال
حايا االجتار باألشخاص اليت أنشئت يف كـل كيـان احتـادي، تقـدمي املـساعدة املتعلقـة                  ملعاجلة ض 

وأنـشأ املعهـد هيئـة      . باهلجرة والرعاية واحلماية، وتوجيه الضحايا احملتملني لالجتار باألشـخاص        
خـط هـاتف، بريـد    (املسؤولني عـن محايـة األطفـال، ودّرب موظفيهـا، وجهـز طرائـق لإلبـالغ             

 ضحية حمتملة لالجتار باألشخاص منـذ       ٩٨، ساعدت على التعرف على      )اناتإلكتروين، استبي 
_________________ 

طهي، ومشاغل، وقاعة رياضة بدنية، وعنـابر للنـوم، ومرفقـا للعـالج الطـيب والنفـسي،                 يضم املأوى أماكن لل     )٥٧(  
وهــو مــؤّمن بوســائل حتقــق درجــة عاليــة مــن األمــان، مثــل مــصابيح الــضوء الغــامر، وســور شــبكي حلــزوين   

 .خارجي، وذلك لتوفري محاية فّعالة لضحايا االجتار من املتاجرين هبم
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 ٢٠٠٨سـبتمرب   /أيلـول  مـن هـؤالء الـضحايا فيمـا بـني            ٥٩وجرى التعـرف علـى      . ٢٠٠٥عام  
 افتـتح املعهـد خمتـرب حتليـل الوثـائق           ٢٠٠٨ديـسمرب   /كـانون األول  ويف  . ٢٠٠٩يونيه  /حزيرانو

  .ظيم ذات الصلة باالجتار باألشخاصالزائفة، الذي يعزز مهام املراقبة والتن
، برنــامج ملكافحــة االجتــار ٢٠٠٨ولــدى اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان، منــذ عــام    - ٩٣

باألشخاص، تقوم من خاللـه بأنـشطة للتـدريب والتوعيـة موجهـة أيـضا إىل مجاعـات الـسكان                    
 اللجنــة، وقامــت. )٥٨(األصــليني، وُتعــد ورقــات معلومــات لتــشجيع اإلبــالغ عــن هــذه اجلرميــة 

 جلان إقليمية ملكافحة االجتار من أجل متابعة عمـل الـسلطات            ١٠كجزء من أنشطتها، بإنشاء     
  .يف هذا الشأن، وتتجمع هذه اللجان يف مرصد وطين ملكافحة االجتار باألشخاص

وتضطلع حمكمة العدل العليا الوطنية وهيئة التنسيق العام لربنامج إنـصاف اجلنـسني يف                - ٩٤
ضائية لالحتاد واجمللس الوطين ملنع التمييـز بسلـسلة مـن العـروض الـسينمائية املتبوعـة                 السلطة الق 

  .مبناقشات، هبدف التوعية والتثقيف يف موضوع االجتار باألشخاص
 نفـاذ إصـالح القـانون العـام         ٢٠٠٨يوليـه   /متـوز ويف موضوع محاية املهـاجرين بـدأ يف           - ٩٥

 بــدأ املعهــد الــوطين ٢٠٠٣ة؛ واعتبــارا مــن عــام للــسكان الــذي ال جيــّرم اهلجــرة غــري املــشروع 
للهجرة تنفيذ برنامج رفع مـستوى حمطـات اهلجـرة، وتقـوم وزارة الداخليـة بتنـسيق االجتمـاع          
املشترك بـني املؤسـسات ملتابعـة الربنـامج الـوطين حلقـوق اإلنـسان، الـذي يتبعـه برنـامج فرعـي                       

ن األطفـال واملـراهقني مـن اجلنـسني     للمهاجرين، واجتماع احلوار املشترك بني املؤسـسات بـشأ    
ــاجرات   ــساء املهــ ــصحوبني والنــ ــري املــ ــشروع   . غــ ــل مــ ــصاالت والنقــ ــممت وزارة االتــ وصــ

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لصاحل النساء املهاجرات، لتشجيع األخذ بـه مـن جانـب              
ألســباب النــساء واألســر املتــأثرات بظــاهرة اهلجــرة، واملــسامهة يف جتنــب اغتــراهبن االجتمــاعي  

  .جغرافية وتعليمية واقتصادية وثقافية
  

  إنشاء قواعد بيانات  -  ١  
يقــوم مكتــب املــدعي العــام املخــتص جبــرائم العنــف ضــد املــرأة واالجتــار باألشــخاص،    - ٩٦

ــة عــن االجتــار       نتيجــة الجتماعــات املــؤمتر الــوطين إلقامــة العــدل، بإنــشاء قاعــدة بيانــات وطني
وتـشري النتـائج إىل أن      .  كيانـا احتاديـا    ١٨، يـشترك فيهـا      باألشخاص وما يتـصل بـه مـن جـرائم         

املرأة هـي األكثـر تعرضـا هلـذه اجلـرائم، وال سـيما مـا يتـصل منـها باالسـتغالل اجلنـسي، وهـو                          
انظـر املرفـق    (سهل البحث يف هـذه اجلرميـة والوقـوف علـى األمـاكن اجلغرافيـة ذات اخلطـر                    ما

ــسم جــيم   ــث، الق ــارويف ). الثال ــايو /أي ــني      حــث٢٠١٠م ــشتركة ب ــة امل ــواب اللجن ــس الن  جمل

_________________ 
 .١، اجمللد ٢٠٠٩-١٩٩٩سان، تقرير األنشطة للفترة اللجنة الوطنية حلقوق اإلن  )٥٨(  
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الوزارات ملنع االجتـار باألشـخاص واملعاقبـة عليـه علـى االشـتراك يف إنـشاء مـصرف ملعلومـات                     
  .االجتار باألشخاص

  
  التوعية والتدريب  -  ٢  

تنفيذا للقانون االحتادي ملنع االجتار باألشخاص واملعاقبة عليه وللربنامج الوطين لتعزيـز            - ٩٧
ان، اضطلعت وزارة األمن العام، ووزارة الـصحة، ووزارة التعلـيم العـام، ووزارة              حقوق اإلنس 

االتـــصاالت والنقـــل، ومكتـــب املـــدعي العـــام املخـــتص جبـــرائم العنـــف ضـــد املـــرأة واالجتـــار  
باألشــخاص، ووزارة اخلارجيــة، ووزارة الــسياحة، واملعهــد الــوطين للــهجرة، واملعهــد الــوطين   

وجيــدر . نميــة املتكاملــة لألســرة بأنــشطة تــدريب وتوعيــة ملوظفيهــا للمــرأة، والنظــام الــوطين للت
بالذكر املشروع الرائد الستراتيجية منع االجتار باألشـخاص والعنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس          
ضد النساء من السكان األصليني، الذي نفذه مكتب املدعي العام املختص جبرائم العنـف ضـد                

  .وساملرأة واالجتار باألشخاص يف فرياكر
  احلمالت  -  ٣  

ــسانيف   - ٩٨ ــل /ني ــم     ٢٠١٠أبري ــة مكتــب األم ــة القلــب األزرق، حتــت رعاي  أطلقــت محل
وكانت املكـسيك مبثابـة قاعـدة إلطـالق احلملـة يف أمريكـا              . املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   

الالتينية، وكانـت أول بلـد علـى الـصعيد الـدويل يعيـد إطـالق هـذه احلملـة داخليـا مـن خـالل                       
وقــام . يـق عامـل يف اللجنــة املـشتركة بـني الــوزارات ملنـع االجتـار باألشــخاص واملعاقبـة عليـه        فر

أيضا مكتب املدعي العام املختص جبرائم العنـف ضـد املـرأة واالجتـار باألشـخاص، مـن خـالل                    
برنامج التوعية يف وسائل اإلعالم املطبوعة، بتوزيع مـواد عـن العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس            

  . وزارة يف الواليات١٢باألشخاص، بالتنسيق مع واالجتار 
  

  الدراسات  -  ٤  
 أجــرت كليــة أمريكــا الالتينيــة للعلــوم االجتماعيــة دراســة عــن طرائــق  ٢٠٠٨يف عــام   - ٩٩

االجتار باألشخاص على الصعيد الوطين، وقد استعان هبا مكتب املـدعي العـام املخـتص جبـرائم                 
ــرأة واالجتــار باألشــخاص يف    ــهالعنــف ضــد امل  أجــرى هــذا املكتــب  ٢٠٠٩ويف عــام . حتقيقات

دراستني عن مسـات الـضحايا واملـسؤولني احملـتملني عـن اجلرميـة، مـستعينا يف ذلـك باملعلومـات                     
  .)٥٩(اليت قدمتها الكيانات االحتادية

_________________ 
صــنفت هــذه الدراســات بأهنــا ســرية، حيــث إن املعلومــات الــواردة هبــا ميكــن أن تفيــد يف التحقيــق يف هــذه      )٥٩(  

 .اجلرائم
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االشـتغال بـاجلنس يف المريسـيد       ”وأصدر اجمللس الوطين ملنـع التمييـز املنـشور املعنـون             - ١٠٠
، وعلـى الـصعيد التـشريعي صـدر      “حتليل من منطلق احلق يف عـدم التمييـز        : انوتاللبان وسوليف 

االجتار باألشـخاص، وخباصـة يف شـكله املتمثـل يف االسـتغالل اجلنـسي للنـساء                 ) ١: (منشوران
األوجـه املختلفـة    ) ٢(والطفالت، كموضوع للسياسات العامـة يف املكـسيك وبلـدان أخـرى؛             

وضاع الراهنـة واحملتملـة للنـساء واألطفـال واملـراهقني مـن            األ: لالجتار باألشخاص يف املكسيك   
  .اجلنسني
وقد ساهم التزام منظمـات اجملتمـع املـدين بالعمـل علـى رعايـة النـساء ضـحايا العنـف                      - ١٠١

وجـدير بالـذكر يف هـذا الـصدد         . واالجتار يف إدراج هذا املوضوع يف جـدول األعمـال الـوطين           
نـاهض لالجتـار بالنـساء يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر        األنشطة اليت يضطلع هبا التحالف امل  

الكارييب واملركز املتكامل لرعاية النساء ضـحايا سـوء املعاملـة، اللـذان أجريـا فـضال عـن ذلـك                     
حتريات وثّقت أقوال الطفالت والنساء ضـحايا االسـتغالل اجلنـسي، وأسـلوب عمـل املتجـرين         

 .وصالهتم ببعض قطاعات اجملتمع
 

  دابري ملكافحة استغالل النساء والطفالت يف البغاء وإنتاج املواد اإلباحيةت  -جيم   
يتوىل كل كيان احتادي تصنيف االستغالل اجلنسي الذي يعـّد جرميـة متـصلة باالجتـار          - ١٠٢

وجيـدر بالـذكر   ). انظر املرفق الثالث(باألشخاص، ومن هنا تتفاوت العقوبات بشكل ملحوظ    
 هذا الصدد حكومات كوليمـا ودورانغـو وواليـة مكـسيكو وبـويبال          اجلهود اليت تضطلع هبا يف    

  ).انظر املرفق الثالث عشر(وكينتانا رو وسان لويس بوتوسي وسينالوا وفرياكروس 
ولدى منطقة العاصمة االحتادية معيار قانوين ومؤسسي وميزانوي يدعم منع ومعاجلـة             - ١٠٣

 أنشأت املنطقة اللجنـة املـشتركة       ٢٠٠٩م  ويف عا . االجتار باألشخاص وما يتصل به من جرائم      
بــني املؤســسات ملنــع واجتثــاث االجتــار باألشــخاص واالعتــداء اجلنــسي واالســتغالل اجلنــسي     

فربايـر  /شـباط ويف  . لألطفال ألغراض جتارية، والوكالة املتخصـصة جلـرائم االجتـار باألشـخاص           
ــصات      ٢٠١٠ ــدد التخصـ ــق املتعـ ــة الفريـ ــمة االحتاديـ ــة العاصـ ــشأت منطقـ ــار   أنـ ــين باالجتـ املعـ

باألشخاص، الذي يعكـف علـى تـصميم منـوذج رعايـة ضـحايا االجتـار باألشـخاص يف منطقـة                     
وخصصت املنطقة أيضا خط هاتف وموقعا تفصيليا علـى اإلنترنـت ملعاجلـة     . العاصمة االحتادية 

 عنـــصرا يف مواقـــع الـــوزارات واخلـــربة  ١ ٤٦٩ونـــشر معلومـــات يف هـــذا الـــصدد، ودربـــت  
  .والشرطة
ــاون مــع خمتلــف منظمــات اجملتمــع املــدين،       - ١٠٤ ــة، بالتع ــة العاصــمة االحتادي وقامــت منطق

ومـن خـالل صـندوق دعـم ضـحايا اجلرميـة            . بالتوعية ونشر املعلومات ملنع االجتار باألشـخاص      
ــام          ــذ ع ــة، وشــرعت من ــاملوارد املالي ــسي ب ــف اجلن ــساء ضــحايا العن ــة الن ــزود املنطق ، ٢٠٠٤ت
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ؤســسات ومنظمــات اجملتمــع املــدين، يف تــوفري املــوارد ملــأوى       بالتنــسيق أيــضا مــع خمتلــف امل   
  .“Casa Xochiquetzal”املشتغالت السابقات باجلنس من املسنات املتشردات 

وتتخذ منطقة العاصمة االحتادية بشكل دائم إجراءات يف فنادق املدينـة للكـشف عـن      - ١٠٥
 العـدل العليـا يف الواليـة قـد           كانـت حمكمـة    ٢٠١٠يوليـه   /متـوز وحـىت   . ضحايا اجلرائم اجلنسية  

وتعكـف منطقـة العاصـمة االحتاديـة        . أصدرت حكمـني باإلدانـة يف جرميـة االجتـار باألشـخاص           
اآلن علـــى إنـــشاء مـــأوى مـــؤّمن بدرجـــة عاليـــة لرعايـــة النـــساء والطفـــالت ضـــحايا االجتـــار   

 القـائم  واالستغالل اجلنسي ألغراض جتارية، وتنظر يف احتمـال إصـدار إعـالن لإلنـذار بـالعنف        
  .على نوع اجلنس يف مركزين للشرطة

وعلــى الــصعيد االحتــادي يــضم النظــام الــوطين للتنميــة املتكاملــة لألســرة خطــة عمــل    - ١٠٦
وتنفـذ  . وطنية تدعم تدابري منع ومعاجلة واجتثاث االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتاريـة           

تثــاث االســتغالل اجلنــسي  هــذه اخلطــة مــن خــالل مكتــب التنــسيق الــوطين ملنــع ومعاجلــة واج   
. لألطفال ألغراض جتارية، ومن خالل خطط عمل نظم التنمية املتكاملـة لألسـرة يف الواليـات               

 مـن األطفـال مـن    ٥١٧ ٦٥٤ كانت الرعايـة قـد ُوفـرت لــ     ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ويف  
 اجلنسني من ضـحايا االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال ألغـراض جتاريـة، مـن خـالل برنـامج محايـة                     

  .الطفل ومنائه املتكامل
  
  ٧املادة   -سابعا   

ــة  ٢٩ والتوصــية ٢٣يف اســتجابة للتوصــية العامــة رقــم   - ١٠٧ ــواردة يف التعليقــات اخلتامي  ال
.  من االتفاقية، جيـري اإلبـالغ عـن مـشاركة املـرأة يف احليـاة العامـة والـسياسية                   ٤للجنة واملادة   

 بلـدان ويف املنطقـة،      ١٠٩ بـني    )٦٠(٣٩ك املرتبـة    وفيما يتعلق مبقياس متكني املرأة، حتتل املكـسي       
ويف .  فيما يتعلـق بالنـسبة املئويـة للنـساء يف اجلهـاز التـشريعي الرئيـسي                ٣٦ من   )٦١(١٤واملرتبة  

 بــشكل طفيــف، وكــذلك يف منــصب )٦٢(الوظــائف الــيت تــشغل باالنتخــاب زادت مــشاركتهن
ومنـصب احلـاكم   ) يف املائـة  ١٥،٨ ()٦٣(وكيل الوزارة؛ وظلت نسبتهن ثابتة يف منصب الـوزير  

  ).انظر املرفق الرابع) ( يف املائة٦،٣(
_________________ 

 .٢٠٠٩تقرير التنمية البشرية، ، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي: املصدر  )٦٠(  

مريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، مرصد املساواة بـني اجلنـسني يف أمريكـا          اللجنة االقتصادية أل  : املصدر  )٦١(  
 .الالتينية ومنطقة البحر الكارييب التابع للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

يف جـدول املرفـق   ، انظر الوظائف احملددة ٢٠١٠ حىت الشهور األوىل من عام  ٢٠٠٨من النصف الثاين لعام       )٦٢(  
 .الرابع، الفرع ألف

 وزارة اخلارجيـة، ووزارة     ٢٠٠٨حاليا وزارة اخلارجية، ووزارة الطاقـة، ووزارة الـسياحة، وكانـت يف عـام                 )٦٣(  
 .الطاقة، ووزارة التعليم العام
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ويف . وال تزال املرأة هتيمن علـى الوظـائف املتوسـطة والتنفيذيـة؛ ويعـّد التعـادل حتـديا                  - ١٠٨
 يف ٢١،٤؛ ويف الــسلطة التــشريعية يــشكلن )٦٤( يف املائــة٣٣،٦منــصب الــوزير تــشكل النــساء 

وعلى صعيد الواليات متثـل النـساء       .  املائة يف جملس النواب     يف ٢٧،٢املائة يف جملس الشيوخ و      
ــة، و   ٢٢،١ ــة احملليـ ــالس البلديـ ــة يف اجملـ ــة،   ٣٢،٦ يف املائـ ــشار بلديـ ــة مستـ ــة يف وظيفـ  يف املائـ

 يف املائة يف وظيفة أمني صندوق، أما يف وظيفة رئيس البلدية فإن نسبتهن ال تتجـاوز                 ١٧،٦ و
 يف  ١٩،٤ كيانـا احتاديـا، فـإن        ١٥ يف   ٢٠١٠يوليـه   /متـوز ات  وفيمـا يتعلـق بانتخابـ     .  يف املائة  ٦

 يف املائــة يف ٥١،٧٤وشــكلت النــساء أيــضا . )٦٥( مرشــحا كــانوا مــن النــساء٣٦املائــة مــن الـــ 
انظــر  (٢٠٠٩قائمــة النــاخبني، وزادت مــشاركتهن يف وظيفــة رئــيس دائــرة انتخابيــة يف عــام   

  ).املرفق الرابع
ــسلطة القــضائية ال تــ  - ١٠٩ ــرأتني ضــمن     ويف ال ــة ســوى ام ــا الوطني ضم حمكمــة العــدل العلي
ـــ ــيا؛ ويف  ١١ الـ ــارقاضـ ــايو /أيـ ــشار يف   ٢٠١٠مـ ــرأة يف منـــصب مستـ ــاك أي امـ ــن هنـ  مل تكـ

ــضم    جملــس ــضائية،  ١٢٦ قاضــيا، و٢٧٢ قاضــية، و ٨٨القــضاء االحتــادي الــذي ي ــأمورة ق  م
ــة التابعــة   احملكمــة االن)٦٦(ترأســت امــرأة ) ٢٠٠٧(وألول مــرة .  مــأمورا قــضائيا٥٧٧ و تخابي

للــسلطة القــضائية لالحتــاد؛ وتــرأس املــرأة اثنــتني مــن الــدوائر اإلقليميــة اخلمــس هلــذه احملكمــة،    
  ).انظر املرفق الرابع( يف املائة يف احملاكم االنتخابية ٣١،٨وتشكل النساء يف اجملموع 

  
  إطار تقرير السياسة واإلطار املؤسسي  -ألف   

واة بــني املــرأة والرجــل علــى املــشاركة والتمثيــل الــسياسي يــنص القــانون العــام للمــسا - ١١٠
املتــوازن دون متييــز للجنــسني يف اختــاذ القــرارات الــسياسية واالجتماعيــة واالقتــصادية؛ ولــذلك 
يشجع الربنامج الوطين للمساواة بـني املـرأة والرجـل علـى متكـني املـرأة واشـتراكها ومتثيلـها يف                     

  .جماالت اختاذ القرار يف الدولة
إصـالح القـانون االحتـادي للمؤسـسات        :  متت املوافقـة علـى مـا يلـي         ٢٠٠٨ويف عام    - ١١١

 ٦٠/٤٠، الذي كـان ممـا أدى إليـه زيـادة حـصة اجلنـسني يف تـرابط          )٦٧(واإلجراءات االنتخابية 
_________________ 

 .لالطالع على معلومات حمددة عن السلك األجنيب’ ثامنا‘انظر   )٦٤(  

ى منــصب احلــاكم والوظــائف البلديــة علــى أســاس مبــدأي األغلبيــة النــسبية  كيانــا علــ١٢جــرى التنــافس يف   )٦٥(  
والتمثيل النسيب، وكذلك على اجملالس البلدية؛ وجرى التنافس يف ثالثة كيانات على الوظـائف البلديـة علـى        

 .أساس املبدأين وعلى اجملالس البلدية

ــذكر احلــث علــى إدراج املنظــور اجلنــساين يف األعمــال      )٦٦(   ــة باملــسؤولية يف ممارســة   جــدير بال القــضائية والتوعي
 .احلقوق السياسية واالنتخابية للمرأة

ُيلزم األحزاب السياسية بإدراج تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالوظائف اليت تشغل باالنتخاب، وكـذلك ضـمان                  )٦٧(  
 .وتوفري التعادل بني اجلنسني يف هيئات إدارهتا
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؛ وتنظــيم مراقبـة مــوارد األحــزاب الــسياسية الوطنيـة للتأكــد مــن تنفيــذ   )٦٨(بالنـسبة إىل الترشــح 
ائة من التمويل احلكومي لألحزاب، وضمان تدريب وتطوير القيادة الـسياسية            يف امل  ٢نسبة الـ   
ــرأة ــرة       )٦٩(للم ــايري الترشــح يف الفت ــشأن مع ــات ب ــد االحتــادي لالنتخاب ــام للمعه ــاق الع ؛ واالتف
  ).انظر املرفق الرابع ()٧٠(؛ وإصالح دستور والية أواكساكا٢٠٠٩-٢٠٠٨
 كيانـا  ٢٩صالح املعايري االنتخابيـة يف   إ٢٠١٠-٢٠٠٨وجرى أيضا فيما بني عامي      - ١١٢
ــا ــرانويف . احتادي ــه /حزي ــي     ٢٠١٠يوني ــا يل ــسني كم ــني حــصة اجلن ــرابط ب ــادل :  كــان الت التع

، )٧٢( والتمثيـل النـسيب    )٧١( على أساس مبدأي األغلبيـة النـسبية       ٥: يف مثانية كيانات  ) ٥٠/٥٠(
ــة كيانــات علــ ٦٠/٤٠ علــى أســاس التمثيــل النــسيب فقــط؛ و   ٣ و ى أســاس املبــدأين،  يف مثاني

ــى أســاس املبــدأين يف تــسعة كيانــات،     ٧٠/٣٠وواحــد علــى أســاس التمثيــل النــسيب؛ و       عل
 يف كيـان    ٢٥/٧٥على أساس التمثيل النسيب، وواحد على أسـاس األغلبيـة النـسبية؛ و               وواحد

_________________ 
ويف العمليـة   . ة النامجة عن عملية االختيـار وفقـا للنظـام األساسـي للحـزب             باستثناء ترشيحات األغلبية النسبي     )٦٨(  

 اســتوفت احلــصة األحــزاُب الثمانيــة واالئتالفــان الــيت كانــت  ٢٠٠٩-٢٠٠٨االنتخابيــة االحتاديــة يف الفتــرة 
 يف املائـة للمرشـحات األصـليات        ٣٤،٤٤وزاد تطبيـق احلـصة مـن مـشاركة املرشـحات للنيابـة مـن                . تتنافس

 يف املائة علـى   ٤٥،٣٧ يف املائة و     ٣٨،٧١ إىل   ٢٠٠٦ يف املائة للمرشحات االحتياطيات يف عام        ٤٤،٧٤ و
ــرة     ــة يف الفت ــة االحتادي ــة االنتخابي ــوايل يف العملي ــساء يف الترشــح    . ٢٠٠٩-٢٠٠٨الت ــد مــن الن واشــترك مزي

يف املائـة، وكـذلك    ٥٥،١ يف املائـة إىل  ٤٥،٧لألغلبية النسبية كمرشحات احتياطيات، فزادت نسبتهن مـن    
 يف عـــام ١ ٤٦٤ إىل ٢٠٠٦ يف عــام  ٨٤٠يف طلــب الترشــح كمرشـــحات أصــليات، فـــزاد عــددهن مـــن     

 الـذين جـاء ترشـحهم بـشكل خمتلـف عـن             ٣ ٠١٢ يف املائة مـن املرشـحني الــ          ٤٣وشكلت النساء   . ٢٠٠٩
 .عمليات االنتخابات الداخلية يف األحزاب

 عوقــب حــزب الثــورة ٢٠٠٨ويف عـام  . ت واإلجــراءات االنتخابيــةمـشترط يف القــانون االحتــادي للمؤسـسا    )٦٩(  
موقــــــع املعهــــــد االحتــــــادي لالنتخابــــــات علــــــى اإلنترنــــــت  : املــــــصدر. الدميقراطيــــــة لعــــــدم التزامــــــه

http://genero.ife.org.mx/docs/gen_part_Tabla_Gastos2x100.doc, junio 2010.  
 لــضمان حــق املــرأة يف التــصويت والترشــح، وهــو نــاجم عــن النــضال الــذي اشــتركت فيــه ٢٥تعــديل املــادة   )٧٠(  

أصــوات ومؤســسات لإلقــرار بــاحلقوق الــسياسية للنــساء مــن الــسكان األصــليني، وذلــك انطالقــا مــن عــدة    
هي مهنية سابوتيكية من سانتا ماريا كيوغيالين يف أواكـساكا          حاالت كحالة إيوفروسينا كروس مندوسا، و     

ــة يف    ــسة للبلدي ــات، وانُتخبــت رئي ــاين اشــتركت يف االنتخاب ــشرين الث ــوفمرب /ت ــويل  ٢٠٠٧ن ؛ وُمنعــت مــن ت
 .وظيفتها حبجة التقاليد والعادات

حتــاديني أو احمللــيني بــاالقتراع تــشري األغلبيــة النــسبية إىل املبــدأ الــذي مبقتــضاه ينتخــب املواطنــون املــشرعني اال  )٧١(  
 .ويكون الفوز للصيغ احلاصلة على أصوات أكثر بصرف النظر عن النسبة املئوية املتحققة. السري املباشر

 نائـب احتـادي مـن خـالل نظـام يتـضمن مخـسة قـوائم إقليميـة                   ٢٠٠التمثيل النسيب حدده الدستور النتخاب        )٧٢(  
ويتعلـق األمـر بتخـصيص وظـائف ُتـشغل          . شيوخ بقائمة واحـدة    عضو جملس    ٣٢تتوزع عليها اجلمهورية و     

واهلـدف هـو التأكـد      . باالنتخاب استنادا إىل األصوات اليت حيصل عليها احلزب السياسي يف منطقة جغرافيـة            
 .من متثيل كل جمموعة أو حزب يف اجمللس أو اللجنة املنتخبة وفقا لعدد األصوات احملصول عليها



CEDAW/C/MEX/7-8  
 

11-20306 39 
 

واعتمــد ثالثــة كيانــات فقــط علــى نظــام غــري مــوات حــىت اآلن    . واحــد علــى أســاس املبــدأين 
  ).ق الرابعاملرف انظر(

ــام  - ١١٣  حــث اجمللــس الــوطين ملنــع التمييــز األحــزاب علــى تطبيــق حــصة        ٢٠٠٩ويف ع
 )٧٣( مع وزارة اخلدمة املدنية، إعـالن      ٢٠٠٧اجلنسني وجرى، استنادا إىل االتفاق املربم يف عام         

 أبــرم ٢٠٠٩ويف عــام . سياســة تكفــل شــروط املــساواة يف مــسابقات دائــرة االحتــراف املهــين  
طين للمرأة اتفاقات مـع احملكمـة االنتخابيـة التابعـة للـسلطة القـضائية لالحتـاد واملعهـد                   املعهد الو 

ــا سياســيا لعــدم التمييــز،   . االحتــادي لالنتخابــات يف مــسألة املــساواة  وقــد أصــدر املعهــد إعالن
وأدرج مبــدأ املـــساواة وعـــدم التمييـــز يف النظـــام األساســي لـــدائرة املهـــن االنتخابيـــة والنظـــام   

، )٧٤(لموظفني، واستكمل البوابـات اإللكترونيـة املعنونـة املـشاركة الـسياسية للمـرأة             األساسي ل 
، )٧٥(٢٠٠٩-٢٠٠٨واجلنسانية والدميقراطيـة مـن أجـل املـساواة يف العمليـة االنتخابيـة للفتـرة                 

احملكمة االنتخابية التابعة للـسلطة القـضائية لالحتـاد، وهـي أعلـى جهـاز           أما. )٧٦(وجمال املواطن 
ــة، فقــد أصــدرت   قــضائي يف  ــة االنتخابي ــق   )٧٧( حكمــا١٨جمــال العدال ــايري تتعل ــا هبــا مع  مرفق

عـن  تفـصيليا   باحلقوق السياسية للمرأة واملساواة بني اجلنسني، وأنـشأت علـى اإلنترنـت موقعـا               
  .)٧٨(العدالة االنتخابية يف إطار املساواة بني اجلنسني

 يف الوظـائف دون متييـز بـني          أصـبحت وزارة الـدفاع الـوطين تعـّين         ٢٠٠٨ومنذ عـام     - ١١٤
، وأدخلـت مـشروع تنـسيق الـسياسات مـن           )٧٩(اجلنسني، عمـال بـالقوانني واللـوائح العـسكرية        

، الذي حيث على تكافؤ الفرص يف الدخل واملسار الوظيفي، وهـو مـا جيـد                )٨٠(منظور جنساين 
قـانون  دعما أيضا يف اقتراحات إصالح القانون األساسي للجيش والقوات اجلوية للمكسيك و           

  ).‘عاشرا’انظر املرفق الرابع و (الترقيات يف القوات املسلحة 
  

_________________ 
 .واألجهزة الالمركزية يف اإلدارة العامة االحتاديةموجه إىل اهليئات   )٧٣(  

  ./http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Participacion_politica_de_mujeresعنوان املوقع هو   )٧٤(  
  .http://genero.ife.org.mx/ife_equidad.htmlعنوان املوقع هو   )٧٥(  
  .http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Espacio_Ciudadanoعنوان املوقع هو   )٧٦(  
 .ف دويلاجيدر بالذكر أن أحد األحكام حظي باعتر  )٧٧(  

  .http://genero.te.gob.mxعنوان املوقع هو   )٧٨(  
وضعت الوزارة أيضا مشاريع لتعديل مخـسة قـوانني ومخـس لـوائح عـسكرية مـن منظـور جنـساين، وقـدمت                         )٧٩(  

 .ساسي للجيش والقوات اجلوية للمكسيكاملشروع الذي مبقتضاه يعدل القانون األ

هــذا املــشروع قيــد املراجعــة؛ ووضــعت الــوزارة أيــضا مــشاريع تعــديل مخــس لــوائح عــسكرية مــن منظــور        )٨٠(  
 .جنساين
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  منهاج العمل االستراتيجي لإلنصاف السياسي  -  ١  
، الــذي بــدأ تطبيقــه يف عــام  )٨١(إن منــهاج العمــل االســتراتيجي لإلنــصاف الــسياسي  - ١١٥
مواقع اختـاذ القـرار؛     ، يشجع الثقافة الدميقراطية، ومتكني املرأة، ومشاركتها ومتثيلها يف          ٢٠٠٨

ويضم املنهاج مرصدا مشتركا بني املؤسسات مدنيا لتعزيـز احلقـوق الـسياسية للمـرأة والـدفاع             
؛ وبرنامج التدريب لـدعم القيـادات النـسائية؛ والبوابـة اإللكترونيـة             )٨٢(عنها يتألف من جملسني   

ة للمـرأة والـدفاع      وشبكة لتعزيز احلقوق السياسي    ؛)٨٣(“حمل نظر ... لتقدم السياسي للمرأة    ا”
االتفــاق مــع ” وقّــع املعهــد الــوطين للمــرأة ٢٠٠٩ويف غــضون العمليــة االنتخابيــة لعــام . عنــها

انظـــر املرفـــق الرابـــع،  ()٨٤( هـــو وأربعـــة مـــن األحـــزاب الـــسياسية الثمانيـــة“نـــساء املكـــسيك
وعلـى صـعيد الواليـات تنظـر دورانغـو أيـضا يف وضـع منـهاج للعمـل؛ وأنـشأت                     ). دال القسم
، ويف هـذا العـام      ٢٠٠٩اوا ونويفو ليون مرصدا مدنيا يف غضون العمليـة االنتخابيـة لعـام              تشيو

 هـي ومجيـع األحـزاب الـسياسية املـسجلة يف          “االتفاق السياسي مع املـرأة      ”وقّعت كينتانا رو    
  .٢٠١٠يوليه /متوزالوالية يف نطاق عمليات االقتراع اليت جرت يف 

  
  فتعزيز املشاركة وشغل الوظائ  -  ٢  

 دورات  ٢ ٨٠٩ عقد املعهد االحتادي لالنتخابـات       ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٦فيما بني عامي     - ١١٦
انظــر املرفــق ( يف املائــة ٥٧،٥٤يف موضــوع الــسياسة االنتخابيــة اشــتركت فيهــا النــساء بنــسبة 

 إطـالق محـالت وبـرامج إذاعيـة وتلفزيونيـة           ٢٠٠٧؛ وبدأ املعهـد منـذ عـام         )الرابع، القسم هاء  
وباإلضـــافة إىل ذلـــك فـــإن منـــوذج التعلـــيم مـــن أجـــل املـــشاركة  . وطنيـــةوإجـــراء مـــسابقات 

 يعمــم النــهج اجلنــساين، ويــستفيد مــن خــربة برنــامج التعلــيم مــن أجــل املــشاركة     )٨٥(املنــصفة
 يف املائــة يف ٧٩،٦٥، الــذي اشــتركت فيــه النــساء بنــسبة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الدميقراطيــة للفتــرة 

 بلديــة مــن ١ ٢٨٦ماليــني شــخص يف  ٦،٥ حلقــة عمــل، ووصــل مــداه إىل أكثــر مــن   ٣٠٠
_________________ 

 .حث عليه املعهد الوطين للمرأة  )٨١(  

 .اجمللس املدين لتعزيز احلقوق السياسية والدفاع عنها واجمللس املشترك بني املؤسسات  )٨٢(  

 مؤشـــرا بـــاأللوان لإلنـــصاف يف األحـــزاب الـــسياسية http:/enlamira.INMUJERES.gob.mxيتـــضمن املوقـــع   )٨٣(  
الثقافة املؤسسية والعملية االنتخابيـة واإلدارة التـشريعية؛ ويف النظـام األساسـي لألحـزاب يتـضح مـن          : يتناول

قراطيــة وحــزب التقــارب املؤشــر أن احلــزب الثــوري املؤســسي وحــزب العمــل الــوطين وحــزب الثــورة الدمي  
  .وحزب املكسيك األخضر اإليكولوجي لديها التزام صريح بتعزيز إنصاف اجلنسني

وقّعه الرؤساء الوطنيون حلزب العمل الوطين وحزب الثورة الدميقراطيـة وحـزب التقـارب وحـزب املكـسيك                )٨٤(  
يد وحزب العمـل واحلـزب     ومل يوقّعه احلزب الثوري املؤسسي وحزب االئتالف اجلد       . األخضر اإليكولوجي 
 .االجتماعي الدميقراطي

 .٢٠١٠سينفذ للمرة األوىل يف النصف الثاين من عام   )٨٥(  
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ــيم مــن أجــل املــشاركة     )٨٦( مــشروع٣٠٠خــالل  ــامج هــو منــوذج التعل ــهاج عمــل الربن ؛ ومن
 )٨٧(، انطالقا من برنامج دعم منظمـات اجملتمـع املـدين          ٢٠٠٨الدميقراطية الذي طبق، منذ عام      

  ).انظر املرفق الرابع، القسم واو(التابع للمعهد االحتادي لالنتخابات 
 رصـد صـندوق الربنـامج الـوطين لتكـافؤ           ٢٠١٠ إىل عـام     ٢٠٠٦ويف الفترة من عـام       - ١١٧

ــرأة،       ــوطين للمـ ــد الـ ــابع للمعهـ ــرأة، التـ ــد املـ ــز ضـ ــدم التمييـ ــرص وعـ ــسو  ٩،٢الفـ ــني بيـ  ماليـ
ـــ )  دوالر٧٥٧ ٠٠٠( ــادة املــرأة يف    ٤١ل  مــشروعا ملنظمــات اجملتمــع املــدين بــشأن متكــني وقي

ــا ١٦ ــذكر يف   . كيان ــضا بال ــشاركة     وجيــدر أي ــز امل ــامج تعزي ــل برن ــات ســبل أخــرى، مث الوالي
الــسياسية للمــرأة يف غّرييــرو، وبرنــامج مرّوجــات حقــوق اإلنــسان للمــرأة يف منطقــة العاصــمة  

  ).، واملرفق الرابع، القسم واو‘ثالثا’ إىل ‘أوال’انظر من (االحتادية 
ار املكـسيكي للمـساواة     وفيما يتعلق بالوصول إىل الوظائف القياديـة، بـدأ تطبيـق املعيـ             - ١١٨

 يعـزز املـساواة يف   ٢٠٠٣: ؛ واسـتمر منـوذج إنـصاف اجلنـسني      )٨٨(يف العمل بني املرأة والرجـل     
سياسات التعيني والترقية؛ وتنص برامج تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل التابعة لـوزارة الـدفاع         

ــة املكـــسيكية ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(الـــوطين  ــة ووزارة الد) ٢٠١٢-٢٠٠٩(ووزارة البحريـ اخليـ
وحتقيقـا للهـدف سـتة مـن        . على عـدم التمييـز يف عمليـات الترقيـة والتعـيني           ) ٢٠١٢-٢٠٠٩(

ــة     ــة االحتادي ــة املؤســسية يف اإلدارة العام ــامج الثقاف ــة  ”برن ــة الرأســية واألفقي ، أدرجــت “الترقي
 ‘ثالثـا ’ و ‘ثانيـا ’انظـر املرفـق الثـاين عـشر و        (املؤسسات تدبريا واحـدا علـى األقـل يف خططهـا            

ومن ناحية أخـرى بـدأ تنفيـذ برنـامج تعـيني موظفـات يف اجلـيش والقـوات                   ). ‘حادي عشر ’ و
يونيـه  /حزيـران  إىل   ٢٠٠٧اجلوية للمكسيك، وهو الربنـامج الـذي سـجل، يف الفتـرة مـن عـام                 

 يف املائـة علـى الـرقم املـسجل         ٧٠ امرأة، وهو رقـم يزيـد بـأكثر مـن            ٣ ٩٤١، انضمام   ٢٠١٠
  ).ق احلادي عشرانظر املرف(قبل ستة أعوام 

_________________ 
تنفـذ هـذه املـشاريع يف الـدوائر االنتخابيـة بوسـائل نـشر          ) محالت تثقيفية مركـزة   (لتعزيز املشاركة االنتخابية      )٨٦(  

 مـشروعا   ٢٧الـربامج االجتماعيـة؛ ويوجـه       وهناك جزء ثالث من املواد املخصـصة للمـستفيدات مـن            . خمتلفة
 .إىل مجاعات تتألف يف معظمها من السكان األصليني

يدعم الربنامج ماليا مشاريع منظمات اجملتمع املدين إلعداد املواِطنة وتشجيع املـشاركة الـسياسية واالنتخابيـة         )٨٧(  
ر فــرص متكافئــة بــني املــرأة  محــالت مدنيــة لتــشجيع التــصويت يف إطــا : وهنــاك مــسابقتان وطنيتــان. للمــرأة
 ومنظمــات اجملتمــع املــدين مــن أجــل تعــديل منــاذج التربيــة الوطنيــة مــن أجــل املــشاركة    ، )٢٠٠٩ (والرجــل

)٢٠١٠.( 

 .حثت عليه وزارة العمل والضمان االجتماعي  )٨٨(  
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 موجهــة إىل الــسكان )٨٩(وتــرد يف املــرفقني الثــاين عــشر والثالــث عــشر تــدابري أخــرى - ١١٩
بوجه عام، وإىل موظفي اإلدارة العامـة االحتاديـة واهليئـات علـى الـصعيد احمللـي، ومستـشارات                   

نـامج  ، إخل؛ واختـذ بعـض التـدابري يف إطـار بر           الـسياسية البلدية، والقاضيات، وأعضاء األحـزاب      
تعمــيم مراعــاة تعزيـز  دعـم اهليئــات النـسائية يف الكيانــات االحتاديــة، الـذي أصــبح اآلن برنــامج    

  .)٩٠(املنظور اجلنساين
  

  املشاركة يف منظمات اجملتمع املدين  -باء   
ويوجـد الفـرق البـسيط يف       . )٩١(يالحظ اآلن وجود كبري للذكور يف شـىت االحتـادات          - ١٢٠

وتـشري الدراسـة االستقـصائية الوطنيـة للثقافـة          . لواسع يف النقابـات   املؤسسات اخلريية، والفرق ا   
 يف املائــة مــن النــساء البالغــات مــن  ٣٤،٤ إىل أن ٢٠٠٨الــسياسية وممارســات املــواطنني لعــام 

ــر  ــأكثر اشــتركن يف بعــض املنظمــات   ١٨العم ــا ف  كــان ٢٠٠٩أغــسطس /آبويف . )٩٢( عام
، وبلـغ جممـوع     )٩٣( منظمـة مـسجلة    ١٠ ١٢٤السجل االحتادي ملنظمـات اجملتمـع املـدين يـضم           

وانبثاقـا  .  رجـال  ٩ ٧٤٢ امـرأة و     ٦ ٥٨٧ ممـثال، منـهم      ١٦ ٠٥٩املمثلني القانونيني املسجلني    
من تطبيق قانون تعزيز أنشطة منظمات اجملتمع املدين، أنـشئ اجمللـس الـتقين االستـشاري الـذي                  

.  رجــال٧نــساء و  ١٠ مستــشارا أصــليا، منــهم  ١٧، يــضم ٢٠١٠يونيــه /حزيــرانكــان، يف 
ولدى منطقة العاصمة االحتادية أيضا سجل ملنظمات اجملتمع املـدين حيتـوي علـى دليـل تـستفيد                  

  .منه املرأة
 كــان يوجـد يف املعهــد االحتــادي لالنتخابـات ســجل يــضم   ٢٠١٠أبريــل /نيـسان ويف  - ١٢١
يف املائـة منـها      ١٢،٢٤ يف املائة منها، وتشغل املرأة يف        ١٨،٣٦ جتمعا سياسيا تدير النساء      ٩٨

ــة مــن جممــوع االحتــادات   ٥،٣منــصب األمــني العــام؛ وتــشغل املــرأة هــذا املنــصب يف      يف املائ
_________________ 

 .حلقات دراسية دبلوماسية، ودورات، وحلقات عمل، ومنتديات، ودراسات، واستقصاءات، وغري ذلك  )٨٩(  

-٢٠٠٨كان من قبل صندوق تعزيز تعميم مراعاة املنظور اجلنساين التابع للمعهـد الـوطين للمـرأة يف الفتـرة             )٩٠(  
 .’ثالثا‘و ’ ثانيا‘انظر . ٢٠٠٩

فيمــا يتعلــق باجلمعيــات الدينيــة؛ ومنظمــات األحيــاء واملــستوطنات ومــساكن امللكيــة املــشتركة؛ والنقابــات؛    )٩١(  
 .ية؛ واملؤسسات اخلرييةواألحزاب والتجمعات السياس

النقابـة؛ واحلـزب الـسياسي؛ والتجمـع املهـين؛ والتعاونيـة؛ والتجمـع الـسياسي؛ واملؤسـسة اخلرييـة؛                    : املقصود  )٩٢(  
واجلمعية الدينية؛ ومنظمة املواطنني؛ ومجعية املساعدة االجتماعية؛ واألحيـاء واملـستوطنات ومـساكن امللكيـة               

ت واملتقاعدين؛ ومنظمـات الفـن والثقافـة؛ واجلمعيـة الزراعيـة؛ واحتـاد              املشتركة؛ ومنظمات أصحاب املعاشا   
 .أولياء أمور التالميذ؛ ومجعية أعضاء صناديق االدخار الشعيب أو اجلمعيات التعاونية

تضم منظمات قانونية ترد يف السجل باعتبارها االحتـادات املدنيـة واجلمعيـات اخلرييـة اخلاصـة، باإلضـافة إىل                    )٩٣(  
 . اخلريية ومؤسسات املساعدة اخلاصةاملؤسسات
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 يف موضــوع االتــصال ‘ثالثــا’انظــر أيــضا . )٩٤(وزارة العمــل والــضمان االجتمــاعياملــسجلة يف 
  .مبنظمات اجملتمع املدين

  
  ٨املادة   -ثامنا   

 فيمـا يتعلـق     ٧التعليقات اخلتاميـة للجنـة وللمـادة         الواردة يف    ٢٩يف استجابة للتوصية     - ١٢٢
باملشاركة يف السلك الدبلوماسي وعلى الصعيد الـدويل، حيـث الربنـامج الـوطين للمـساواة بـني        
املرأة والرجل على مشاركة املكسيكيات يف وظائف اختـاذ القـرار يف هياكـل اهليئـات الدوليـة،                  

خــذ بالنــهج اجلنــساين يف اآلليــات واهليئــات  وتعزيــز املــساواة بــني املــرأة والرجــل، وكــذلك األ 
  .واحملافل الدولية واإلقليمية

 تتـــوىل وزارة اخلارجيـــة امـــرأة تـــدعم التـــدابري ٢٠٠٦ديـــسمرب /كـــانون األولومنـــذ  - ١٢٣
الواردة يف مشروع برنامج املساواة بني املرأة والرجل يف هذه الوزارة، ومـن أجـل ذلـك جيـري      

لوضــع اجلنــساين للمــوظفني يف اإلقلــيم الــوطين ولوضــع الــسلك النظــر يف نتــائج حتليــل أجــري ل
  .الدبلوماسي املكسيكي

وحيــــدد قــــانون الــــسلك الدبلوماســــي املكــــسيكي املرتبــــات والترقيــــات يف الفــــرع  - ١٢٤
وترتكـز هـذه العمليـات علـى تكـافؤ الفـرص            . الدبلوماسي والقنـصلي والفـرع الفـين واإلداري       

، وتتــوىل مؤســسات تعليميــة التقيــيم األّويل  )٩٦(بقة عامــة، ويــتم االلتحــاق مبــسا)٩٥(للمــوظفني
ويف األعـوام اخلمـسة     . وتتم الترقيات مبسابقة مفتوحة وتقيـيم لـألداء       . دون اإلفصاح عن اهلوية   

.  يف املائــة مـن امللـتحقني بالــسلك الدبلوماسـي املكــسيكي   ٤٠األخـرية شـكلت النــساء حـوايل    
تحـاق بالـسلك الدبلوماسـي املكـسيكي حتـديا مـن            ومتثل زيادة عـدد املـشتركات يف عمليـة االل         

  .حيث حتقيق التعادل
 يف املائة من أعضاء السلك الدبلوماسـي املكـسيكي املعتمـدين يف             ٤٠وتشكل النساء    - ١٢٥

ــساء يف املــستويني املتوســط    ٩٠١، وعــددهم )٩٧(اخلــارج ــة الكــربى للن ــسبة املئوي ؛ وتوجــد الن
 مـن املمثليـات   ٢١ كانـت املـرأة تـدير    ٢٠١٠يف عام   و. واألدىن، والصغرى يف الوظائف العليا    

_________________ 
وزارة العمل والضمان االجتماعي،    : املصدر.  عضوا وتديرها أمينة عامة    ١ ٣١٢ نقابة مسجل هبا     ٧٠هناك    )٩٤(  

 .٢٠١٠أغسطس /آب

 .يف الفرع الدبلوماسي والقنصلي والفرع الفين واإلداري  )٩٥(  

ا يف دورة يف معهـد ماتيـاس رومـريو وممارسـات يف             تتألف مسابقة االلتحاق من ثالث مراحل، يتمثـل آخرهـ           )٩٦(  
 .وزارة اخلارجية

 .املقصود الفرع الدبلوماسي والقنصلي والفرع الفين واإلداري  )٩٧(  
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ـــ  ــارج١٤٥الـ ــال )٩٨( للمكـــسيك يف اخلـ ــدير الرجـ ــات، وكانـــت ١٠٨، ويـ ــة ١٦ ممثليـ  ممثليـ
  .)٩٩(شاغرة
 عضوا يف السلك الدبلوماسي املكسيكي، وتـشكل النـساء          ٢٦٦ويف املكسيك يعمل     - ١٢٦
فهنـاك امـرأة    : فني الدبلوماسـيني  وهناك تفـاوت يف العـدد املطلـق للمـوظ         .  يف املائة منهم   ٣٩،١

لكل رجلني، ومـع ذلـك فـإن هنـاك سـفرية بـني كـل عـشر دبلوماسـيات، وينطبـق هـذا بـنفس                          
ــى الرجــال  ــسبة عل ــستويات     . الن ــساء يف امل ــة للن ــا زالــت األغلبي ويف الفــرع الفــين واإلداري، م

يف  ٦٢، قـد تراجعـت مـن        ٢٠١٠ و   ٢٠٠٦، وإن كانت نسبتهن، فيما بني عـامي         )١٠٠(العليا
 يف املائـة    ٢٧ويف الفرع الدبلوماسي والقنصلي ارتفـع وجـود املـرأة مـن             .  يف املائة  ٥٩املائة إىل   
  ).انظر املرفق اخلامس (٢٠١٠ يف املائة يف عام ٣٠ إىل ٢٠٠٦يف عام 
 يــصل عــدد النــساء إىل )١٠١( مكــسيكيا العــاملني يف املنظمــات الدوليــة٣٩٦ومــن الـــ  - ١٢٧
ــا  وتــشغل املــرأة أعلــى مر  ٢٢٩ ــة العلي ــة، ويف الوظــائف القيادي ــة وظيفي ــساء ٨ هنــاك )١٠٢(تب  ن

 وظيفـة   ٢٢٠رجال؛ ويف الوظائف الفنية ووظائف اخلدمات العامة واللغات حتتـل النـساء              ٩ و
األمانــة الفنيــة للجنــة االقتــصادية : ومــن الوظــائف الــيت تــشغلها املكــسيكيات . ١٥٨والرجــال 

 واللجنـة النـسائية للبلـدان األمريكيـة، التابعـة ملنظمـة             ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب        

_________________ 
 .تنقسم املمثليات إىل سفارات وبعثات دائمة وقنصليات  )٩٨(  

مـوع املمثليـات الـيت      ومـن جم  . املسؤولون عن املمثليات ليسوا كلهم أعـضاء حمتـرفني يف الـسلك الدبلوماسـي               )٩٩(  
 . يف املائة منها حتت إدارة أعضاء حمترفني يف السلك الدبلوماسي٧٢يتوالها مسؤولون عنها، يقع 

 .منسقات إداريات )١٠٠(

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومركـز التجـارة الدوليـة، واللجنـة االقتـصادية ألمريكـا                 : هي التالية  )١٠١(
 الكارييب، ومـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة،                    الالتينية ومنطقة البحر  

والــصندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة، واهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات، ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين            
دويل، ومنظمــة باملخــدرات واجلرميــة، ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان، ومنظمــة الطــريان املــدين الــ

الدول األمريكية، واألمم املتحدة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة األغذيـة والزراعـة لألمـم                
املتحدة، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة، ومنظمـة معاهـدة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة،                   

مل الدولية، واملنظمة الدولية للهجرة، واملنظمـة البحريـة الدوليـة،     والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الع     
واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ومنظمة التجارة العاملية، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، ومنظمة الـصحة          

، م املتحـدة للبيئـة  برنـامج األمـ  العاملية، ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية، وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، و            
اإليـدز، وبرنـامج    /واالحتاد الدويل لالتصاالت، وبرنامج األمـم املتحـدة املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                 
ــة العامــة لألمــم املتحــدة، والــصندوق العــاملي، واألمــم املتحــدة       ــة العــاملي، واألمان ــل، واحملفــل  -األغذي  املوئ

 .االقتصادي العاملي

 .إلدارة العليا واإلدارةتشري إىل وظائف ا )١٠٢(
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الدول األمريكية، ونائب املـدير العـام للعلـوم االجتماعيـة واإلنـسانية يف منظمـة األمـم املتحـدة                    
  ).اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة 

  
  ٩املادة   -تاسعا   

  .مل تطرأ أي تغيريات يف الفترة موضوع التقرير - ١٢٨
  

  ١٠ملادة ا  -عاشرا   
. ختتلف السمات التعليمية للسكان يف املكسيك حسب اجلنس والعمـر وحمـل اإلقامـة              - ١٢٩

ويف معظم احلاالت تكون النساء، وخباصة املقيمات منهن يف املنـاطق الريفيـة، يف ظـروف أقـل                  
 عامـا فـأكثر     ١٥ فاقت نسبة األميات من السكان البالغات من العمـر           ٢٠٠٩ويف عام   . مواتاة
 جيهلن القـراءة والكتابـة، فـإن هـذه النـسبة            ١٠٠وإذا كانت مثاين نساء من كل       . الذكورنسبة  

ويف تشياباس أعلى نـسبة مئويـة مـن األميـات، إذ تبلـغ              . ١٠٠لدى الرجال هي مخسة إىل كل       
 يف  ١٢،٦ يف املائة، وأكرب فارق يف النسبة املئوية حسب اجلنس، إذ تبلـغ نـسبة األمـيني                  ٢١،٨
  ). ألف-السادس ر املرفق انظ ()١٠٣(املائة
ــرة  - ١٣٠ ــانوي     ٢٠١٠-٢٠٠٩ويف الفت ــيم الث ــتيعاب يف التعل ــة لالس ــسبة املئوي  وصــلت الن
ــة للــذكور و  ٨٩،٣ ــيم املهــين الفــين    ٨٤،٧ يف املائ ــسبة يف التعل ــاث؛ وكانــت الن ــة لإلن  يف املائ
يف االلتحـاق  ويفـوق عـدد الـذكور عـدد اإلنـاث        .  يف املائة على التوايل    ٨،٥ يف املائة و     ١٠،٦

  .بالتعليم املتوسط العايل فور إمتام التعليم الثانوي
ويف االلتحاق باملدرسة يف املستوى املتوسط العايل واملـستوى العـايل تالحـظ زيـادات                - ١٣١

كــبرية يف مــشاركة اإلنــاث، ممــا حيــّد مــن التفــاوت بــني اجلنــسني يف هــذين املــستويني؛ بــل إن    
كور، وإن كانت ال تـزال هنـاك مـشاكل كـبرية يف التفرقـة        مشاركة اإلناث فاقت مشاركة الذ    

انظـر  ( كان نصف عدد الدارسني يف التعليم العايل مـن اإلنـاث             ٢٠١٠ويف عام   . حسب املهنة 
، ٢٠٠٩وفيما يتعلق بالنظام الوطين للبـاحثني وصـلت نـسبة النـساء، يف عـام                ). املرفق السادس 

ومـع  ). انظر املرفـق احلـادي عـشر      (ويات الثالثة    يف املائة من جمموع املرشحني يف املست       ٣٣إىل  
ذلــك فــإن هــذه الزيــادة يف مــشاركة املــرأة يف اجملــال التعليمــي ال تــنعكس يف معــدل املــشاركة   

  ).‘حادي عشر’انظر ( يف املائة ٤٢، إىل ٢٠١٠االقتصادية للمرأة اليت وصلت، يف عام 
ة على أن اإلناث، مـىت وصـلن        ومن ناحية أخرى يدل مؤشر القدرة على إمتام الدراس         - ١٣٢

ومـع  . إىل مرحلة تعليمية، يعملن على إمتامها يف الفترة احملددة لـذلك بنـسبة أكـرب مـن الـذكور                  
_________________ 

 .٢٠١٠مارس /آذار ٥املعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا واملعلوماتية، البيان املؤرخ  )١٠٣(
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ذلك فإنه مع التقدم يف املراحل الدراسية تقل النسبة املئوية للقدرة علـى اإلمتـام إىل حـد كـبري،                    
  .)١٠٤(ويزداد الفرق بني اجلنسني

ــام  - ١٣٣ ــدل  ســّجل م٢٠٠٩ويف ع ــسبة     لع ــدائي بن ــيم االبت ــن الدراســة يف التعل ــسرب م لت
ويف جمتمعـات الـسكان األصـليني يـصل معـدل           .  يف املائة لإلناث   ٠،٨يف املائة للذكور و      ١،٢

ويف املرحلة الثانويـة تـزداد      .  يف املائة من اجلنسني كليهما     ٢،٣التسرب يف التعليم االبتدائي إىل      
ــاث   ٥،٢و  يف املائــة مــن الــذكور،   ٧،٦: النــسبة انظــر املرفــق الــسادس،   ( يف املائــة مــن اإلن
  ).جيم القسم

  
  السياسة التعليمية وامليزانيات املخصصة للتعليم  -ألف   

 والربنـامج الـوطين للمـساواة       ٢٠١٢-٢٠٠٧يضع الربنـامج القطـاعي للتعلـيم للفتـرة           - ١٣٤
واستراتيجياهتما احلـد مـن     بني املرأة والرجل، اتساقا مع اخلطة الوطنية للتنمية، ضمن أهدافهما           

وحتقيقـا لـذلك حـصلت وزارة التعلـيم العـام،           . انعدام املساواة بني اجلنسني يف الفرص التعليمية      
 )١٠٥( مليــون بيــسو٧٦٨،٣، علــى ميزانيــة خمصــصة بلغــت ٢٠١٠ و ٢٠٠٨فيمــا بــني عــامي 

ة ، وتـــضاف إليهــا املـــوارد املخصـــصة لألنــشطة العلميـــة والتكنولوجيـــ  ) مليــون دوالر ٦٤،١(
انظـــر املرفـــق الـــسادس، (وأنـــشطة االبتكـــار التابعـــة للمجلـــس الـــوطين للعلـــوم والتكنولوجيـــا 

  ).دال القسم
  

  حمو األمية  -باء   
عدد املقيدات يف املعهـد الـوطين لتعلـيم الكبـار يفـوق عـدد املقيـدين، ويـسجلن أيـضا                - ١٣٥

 ٢٠٠٨ويف عـام    ). ية والثانوية املرحلتان االبتدائ (نسبة مئوية عالية عند االنتهاء من حمو أميتهن         
وأمت ).  يف املائـة   ٧٤نـسبة النـساء     ( من الكبـار     ١٠٦ ٠٠٠حما املعهد الوطين لتعليم الكبار أمية       

، واملرحلـــة الثانويـــة ) يف املائــة ٦٣نـــسبة النـــساء ( مـــن الكبــار  ١٨٧ ٠٠٠املرحلــة االبتدائيـــة  
 يف املائــة مــن ٦٥ساء  شــكلت النــ٢٠٠٩ويف عــام ).  يف املائــة٥٦نــسبة النــساء  (٣٧٤ ٠٠٠

_________________ 
 يف املائــة مــن الفتيــات ٩٣،١أعلــى نــسبة للقــدرة علــى إمتــام الدراســة موجــودة يف التعلــيم االبتــدائي، وتبلــغ   )١٠٤(

 ٨٣،٣( نقـاط مئويـة      ٨،٨ة، وهي الثانوية، يـصل الفـرق إىل         ويف املرحلة التالي  .  يف املائة من الفتيان    ٩١،١ و
ويف التعليم املتوسط العايل تقل هـذه القـدرة كـثريا، ويف            ).  يف املائة من الذكور    ٧٤،٥يف املائة من اإلناث و      

الاليت بلغن التعليم الثـانوي دراسـتهن وفقـا للربنـامج املوضـوع             )  يف املائة  ٦٧،٣( أمت ثلثا اإلناث     ٢٠٠٧عام  
 ). يف املائة٥٦،٢(ألكثر قليال من نصف الذكور إال لك، يف حني مل يتيسر ذلك لذ

 مليون بيسو خصـصت إلدراج املنظـور   ٢٥٩ حصلت وزارة التعليم العام على ميزانية قدرها   ٢٠٠٨يف عام    )١٠٥(
طـي   مليـون بيـسو لتغ     ٢٤٣،٤، إىل   ٢٠٠٩ووصلت ميزانيتها، يف عام     .  برامج تعليمية  ٨اجلنساين يف أنشطة    

 . برامج٦ مليون بيسو لـ ٢٦٥،٩ حصلت الوزارة على ٢٠١٠ويف عام .  برامج١٠ما جمموعه 
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 يف املائــة مــن جممــوع َمــن ُمحيــت أميتــهم مــن   ٨٦ويف تــشياباس شــكلت النــساء  . احلاضــرين
ــار  ــرات   (الكب ــن الرجــال ســت م ــر م ــام ). أكث ــد  ٢٠١٠ويف ع ــني  ٢،٤ رعــى املعه ــن مالي  م

  ). يف املائة٦٦نسبة النساء (الشباب والكبار 
  

  املنح التعليمية  -جيم   
سية للنـساء، باعتبارهـا عمـال إجيابيـا، عـددا وقيمـة، وأنـشئت تـسعة                 زادت املنح الدرا   - ١٣٦

ويف التعليم األساسي شـرعت وزارة التعلـيم العـام، منـذ            . برامج للنساء ذوات احلاالت اخلاصة    
، يف تنفيــذ برنــامج املــنح الدراســية لألمهــات الــشابات والــشابات احلوامــل، الــذي ٢٠٠٨عـام  

، وإىل ٧ ٦٤٣ عـــدد الدارســـات إىل  ٢٠٠٩ عـــام وزاد يف.  امـــرأة٣ ٧٥٤اســـتفادت منـــه  
  ).السادس، القسم هاءاملرفق انظر  (٢٠١٠ يف عام ٨ ٧٤٧
 )١٠٦( الفــرص-إن قيمــة املــنح الدراســية املقدمــة مــن خــالل برنــامج التنميــة البــشرية    - ١٣٧

 وهـذا  ابتداء من املرحلة الثانوية أعلى بالنسبة إىل املرأة، وتوزيعها متساوٍ بني الرجـال والنـساء،         
 ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ويف عــامي . يــساعد علــى مالحظــة االلتحــاق املتزايــد للفتيــات بــالتعليم   مــا

 ٢٠١٠ويف عـام    .  يف املائة من جممـوع املـستفيدين       ٥٠كانت نسبة املستفيدات أكثر قليال من       
 مــن املاليـني، وهــو رقــم يـشري إىل زيــادة عــن الــدورة   ٢،٦٢ُخطّـط إلعطــاء املــنح الدراسـية لـــ   

وتـشري اآلثـار القـصرية األجـل للمـنح الدراسـية علـى عمـل األطفـال                  .  مجيع الفروع  السابقة يف 
والــشباب مــن اجلنــسني يف املنــاطق احلــضرية إىل أن الربنــامج قلــل مــن النــسبة املئويــة للفتيــات    

ويف .  يف املائـة يف العـام األول  ١١ عامـا إىل   ١٨ و   ١٥العامالت الاليت تتـراوح أعمـارهن بـني         
ــاطق الريفيــ  ــان     املن ــدرجات الدراســية الــيت حيــصل عليهــا الفتي ــضا جممــوع ال ة واحلــضرية زاد أي

  .والفتيات
ومن ناحية أخرى زاد عدد املنح الدراسية املقدمة مـن خـالل الربنـامج الـوطين للمـنح               - ١٣٨

الدراســية للتعلــيم العــايل ســبع مــرات منــذ إنــشاء هــذا الربنــامج، فــارتفع مــن أكثــر قلــيال مــن      
 يف املائـة  ٦٠ ذهـب مـا يقـرب مـن     ٢٠١٠ويف عام   . ٣٠٠ ٠٠٠ية إىل    منحة دراس  ٤٤ ٠٠٠

).  القسم واو، واملرفق احلـادي عـشر       ،انظر املرفق السادس   ()١٠٧(من املنح الدراسية إىل اإلناث    
_________________ 

تقدم من خـالل الربنـامج مـنح تعليميـة إىل أفـراد األسـر املـستفيدة الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني مثانيـة أعـوام                            )١٠٦(
لــصف الثالــث مــن التعلــيم  عامــا، واملقيــدين يف املــدارس اعتبــارا مــن الــصف الثالــث االبتــدائي وحــىت ا٢١ و

 .املتوسط العايل

 يف املائـة علـى العـدد املقـدم يف     ١٤،٢ منحة دراسية، وهو ما يزيد بنسبة   ٢٦٧ ٣٨٥ قدمت   ٢٠٠٩يف عام    )١٠٧(
ــسابقة،   ــرة ال ــسبة ) منحــة دراســية ٢٣٤ ٢١١ (٢٠٠٨-٢٠٠٧الفت ــنح   ٤٦،١، وبن ــى عــدد امل ــة عل  يف املائ

 ).١٨٣ ٠٤٣ (٢٠٠٧الدراسية املقدمة يف عام 
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وجيدر بالذكر أيضا برنامج اإلجازة مع التمتـع مبنحـة دراسـية، الـذي تقدمـه جامعـة املكـسيك                    
  .اديا طالبات الدراسات العليا احلواملالوطنية املستقلة والذي يدعم اقتص

 ٢٠٠٩ومن أجل العودة إىل تأنث املهـن، أصـبح لـدى وزارة التعلـيم العـام منـذ عـام                  - ١٣٩
رســـات اهلندســـة والتكنولوجيـــا والعلـــوم  ابرنـــامج للمـــنح الدراســـية لـــدعم التعلـــيم العـــايل لد 

 التكنولوجي بالـدعوة إىل دورة      وقام أيضا النظام الوطين للتعليم العايل     .  الرياضيات - الفيزيائية
للحاصــالت علــى درجــة جامعيــة يف هــذه اجملــاالت، إمــا لبــدء دراســات عليــا، أو إلمتامهــا، أو  

  .إلجراء حبوث علمية وتكنولوجية
  

  تدابري أخرى يف التعليم العايل  -دال   
 التــصديق علــى االلتــزام بــالعودة إىل تأنــث املهــن يف االجتمــاع ٢٠٠٩جــرى يف عــام  - ١٤٠

وشـرع  . “إنصاف اجلنسني يف مؤسسات التعلـيم العـايل        إىلالطريق  ”الوطين للجامعات العامة    
املعهد الـوطين للمـرأة ومركـز البحـوث والدراسـات املتقدمـة كـذلك يف إجـراء دراسـة معنونـة                 

  .“مناذج للعمل على حتسني القدرة على تعلم الرياضيات. اجلوانب التعليمية واجلنسانية”
 قامت دورة تقدمي املشاريع البحثية من منظور جنساين، الـيت عقـدهتا         ٢٠٠٩ويف عام    - ١٤١

أبريـل  /نيـسان ويف  .  من مؤسسات التعليم العايل    ٢٣ مشروعا لـ    ٢٥وزارة التعليم العام، بدعم     
 أنشأت جامعة املكسيك الوطنية املستقلة اللجنـة اخلاصـة إلنـصاف اجلنـسني، وعـدلت                ٢٠١٠

، مـــع إدراج املنظـــور ٢٠١١-٢٠٠٨ للتنميـــة للفتـــرة نظامهـــا األساســـي، ووضـــعت خطتـــها
  .اجلنساين
ــام          -١٤٢ ــة، جــرى يف ع ــرص متكافئ ــسكرية يف ف ــة الع ــرأة باخلدم ــق بالتحــاق امل ــا يتعل وفيم
ــة   ٢٠٠٨ ــرأة مبدرسـ ــرة األوىل قبـــول التحـــاق املـ ــة  للمـ ــة  اهلندسـ ــة ومدرسـ العـــسكرية البحريـ

دسة العـسكرية، وباملدرسـة احلربيـة العليـا،      املرأة أيضا بكلية اهلن توالتحق. املهندسني البحريني 
 ٣٩ مؤسـسة عـسكرية غـري الــ     ١١ومدرسة املهندسني العسكرية، وكلية الطريان، وكذلك بــ        

مؤســسة القائمــة، ممــا يــساعد علــى حــصوهلا علــى رتبــة اللــواء، وهــي أعلــى رتبــة يف القــوات     
  ).انظر املرفق احلادي عشر(املسلحة للبلد 

  
  بني املؤسساتالتنسيق فيما   -هاء   

يف إطار االلتزامات املعلنة يف الربنامج الوطين للمساواة بني املرأة والرجل، اختذ املعهـد                -١٤٣
الوطين للمرأة ووزارة التعليم العام وهيئات أخرى يف قطاع التعليم تدابري خمتلفـة مـشتركة بـني                 

ــيم، وإنــش    ــة يف جمــال اجلنــسية والتعل اء شــبكة األنــشطة املؤســسات، منــها أربــع دورات تدريبي
 كيانا احتاديـا، وإنـشاء   ٣٢التعليمية لصاحل اإلنصاف، اليت اشتركت فيها وزارات التعليم يف الـ       
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ووقّـع  . الفريق املشترك بني املؤسسات ملتابعة تدابري املساواة بني املرأة والرجل يف قطاع التعليم            
 إلدراج املنظور اجلنساين يف تـدابري       املعهد الوطين للمرأة ووزارة التعليم العام أيضا اتفاق تعاون        

  .ومشاريع نظام التعليم الوطين
ولالطـالع  . ‘خامـسا ’ولالطالع على القضاء على األمناط االجتماعية والثقافية، انظـر            -١٤٤

ولالطـالع علـى    . ‘رابـع عـشر   ’على التدابري املتخذة يف جمال الريف والسكان األصـليني، انظـر            
 .‘شرثالث ع’موضوع الرياضة، انظر 

 
  ١١املادة   -حادي عشر 

 ١٢ و ٥يتنــاول هــذا اجلــزء حقــوق املــرأة يف جمــال العمالــة، والتوصــيات العامــة رقــم     -١٤٥
ــن ١٣ و ــى اســتجابة   ٢٥ و ١٩ إىل ١٦ وم ــرة، وينطــوي عل ــات  ٣١ للفق ــواردة يف التعليق  ال

ختلفـة الـواردة يف     ويوجز املرفق السابع املعايري الـسارية فيمـا يتعلـق بـاحلقوق امل            . اخلتامية للجنة 
  .هذه املادة

  
  مؤشرات أساسية عن العمالة  -ألف   

 ٢٠٠٨تشري الدراسة االستقصائية الوطنية للمهـن والعمالـة عـن الربـع الثـاين مـن عـام                  -١٤٦
 يف املائـة؛ ويف  ٧٨،٣ يف املائـة والرجـل    ٤٢إىل أن معدل مسامهة املرأة يف االقتـصاد وصـل إىل            

وتفيـد نتـائج هـذه      .  يف املائة على التـوايل     ٧٧،٦ يف املائة و     ٤٢،٥ بلغ هذا املعدل     ٢٠١٠عام  
 يف املائـة مـن العـامالت يتركـزن          ٨٠ أن   ٢٠١٠الدراسة االستقصائية عن الربع الثاين من عـام         

 يف ٣،٧ يف املائــة يف القطــاع الثــاين، و ١٥،٦يف القطــاع الثالــث مــن النــشاط االقتــصادي، و  
سط عـدد سـاعات العمـل يف األسـبوع يف سـوق العمـل إىل           ويصل متو . املائة يف القطاع األول   

وفيمـا يتعلــق بالوضـع يف العمــل، فـإن نــسبة ربـات العمــل     .  للمــرأة٣٧،٤ للرجـل وإىل  ٤٥،٢
ويف هـذا الربـع نفـسه مـن العـام           ).  يف املائـة   ٦،١نسبة أرباب العمـل     ( يف املائة    ٢،٤تتجاوز   ال

 بيـسو   ٢٩و  )  مـن الـدوالرات    ٢,٢( بيـسو للرجـل      ٣٠،٣٠وصل األجر عن ساعة العمل إىل       
ــرأة  ــدوالرات ٢,١٧(للم ــن ال ــرد يف ) م ــشر  ؛ وي ــق احلــادي ع  مؤشــرات حــسب اجلــنس   املرف

، ) عامـا فـأكثر    ٦٠(وفيمـا يتعلـق بكبـار الـسن         . ٢٠١٠-٢٠٠٥لألجور وفرق الدخل للفترة     
يف  ٥,٥ يف املائـة للرجـال و        ١٨,١ إىل   ٢٠٠٠وصل معدل تقاعد هذه الفئـة العمريـة يف عـام            

 يف ٩,٧ املائــة للرجـــال و   يف٥١,٥ وصــل هــذا املعــدل إىل    ٢٠٠٩املائــة للنــساء؛ ويف عــام    
  .للنساء املائة
ــائج الدراســة االستقــصائية للمهــن       -١٤٧ ــازل، تــشري نت وفيمــا يتعلــق بالعمــل املــأجور يف املن

ن  يف املائـة مـن العـاملني يف املنـازل الـذي       ٩١،٩ إىل أن النـساء شـكلن        ٢٠٠٩والعمالة عن عام    
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ومع ذلك فـإن االختالفـات عـن الرجـال واضـحة للغايـة              .  شخصا ١ ٩٣٨ ٢٧٤يبلغ عددهم   
 يف املائة من العـامالت يف املنـازل يتقاضـني أقـل مـن أجـرين يف احلـد        ٧٤،٥فـ : يف هذا القطاع  

 يف  ٥ و   . يف املائـة فقـط مـن الرجـال         ٤٨،٥ور  األدىن، يف حني يتقاضى هذا املستوى من األجـ        
 وتـصل هـذه النـسبة إىل    ثـر مـن ثالثـة أجـور يف احلـد األدىن،         لنـساء يتقاضـني أك    املائة فقط من ا   

 يف املائـــة مــن العـــاملني يف املنــازل مـــن   ٣١،٩ويعمــل  .  يف املائــة بالنــسبة إىل الرجـــال  ١٩،٢
 سـاعة،  ٤٨ و ٤٠ يف املائـة مـا بـني    ٢٧،٥ سـاعة يف األسـبوع، و    ٣٤ و   ١٥اجلنسني مـا بـني      

  . ساعة أو أكثر يف األسبوع٤٩ يف املائة ١٥،٧ساعة، و  ١٥ يف املائة أقل من ١٥،٩ و
ورغــم مــا طــرأ يف العقــود األخــرية مــن زيــادة علــى معــدل مــشاركة املــرأة يف العمــل       -١٤٨

املــأجور، فــإن هــذا املعــدل ال يــزال أقــل مــن معــدل مــشاركة الرجــل، ومرجــع ذلــك أســباب    
ز مباشـر وغـري مباشـر، والتفـاوت يف          متعددة العوامل، ومنها ممارسات التعيني املنطوية على متيي       

األجــور، وصــعوبة التنقــل يف العمــل والترقيــة، وظــروف العمــل غــري املرنــة، ونقــص خــدمات     
، وكـذلك التوزيـع غـري املتـوازن         )دور حضانة لألطفال، غرف لكبـار الـسن واملرضـى         (الرعاية  

 يف  ٨٦ املنـازل بــ       يقدر معدل املشاركة يف العمل يف      ٢٠١٠يف عام   (لألعباء األسرية يف املرتل     
  ). يف املائة للرجال٥١املائة للنساء و 

 الـــواردة يف التعليقـــات اخلتاميـــة للجنـــة، قـــدمت الـــسلطة ٣١ فقرةوفيمـــا يتعلـــق بـــال - ١٤٩
، مبادرة إلصالح أحكام خمتلفة يف القانون االحتـادي         ٢٠١٠مارس  /آذارالتنفيذية االحتادية، يف    

مج القطــاعي للعمــل والــضمان االجتمــاعي للفتــرة     للعمــل، ترمــي إىل حتقيــق أهــداف الربنــا    
وهتدف هذه املبادرة إىل منـع إقـدام أربـاب العمـل علـى طلـب شـهادة طبيـة                    . ٢٠١٢-٢٠٠٧

؛ ومعاقبة َمن ينتهكون حقوق العمل للمـرأة، مبـا يف ذلـك يف جمـال صـناعات                  )١٠٨(بعدم احلمل 
االحتـادي علـى العمـل التابعـة        التصدير؛ وتعزيز قدرة سلطات العمل، كاملديرية العامة للتفتيش         

وترمـي املبـادرة    . لوزارة العمل والضمان االجتماعي، يف جمال وضع املعـايري واملراقبـة والعقـاب            
أيضا إىل منع القيام بأعمال التحرش أو املضايقة اجلنسية أو السماح هبذه األعمال أو التغاضـي                

الـوالدة وبعـدها؛ ووضـع طريقـة        عنها؛ وتقـنني ممارسـة توزيـع أسـابيع اإلجـازة للعـامالت قبـل                
  .جديدة لفترات الراحة من أجل اإلرضاع

وعلى الرغم من عدم إقرار إصالح متكامل يف جمال العمل، فقد حدث تقدم كـبري يف                  -١٥٠
القانون االحتادي ملنـع التمييـز والقـضاء عليـه          : الوفاء بالتزامات املكسيك الدولية يف هذا الشأن      

، والقـانون   )٢٠٠٧(مكني املرأة من التمتع حبياة خالية من العنـف          ، والقانون العام لت   )٢٠٠٣(
_________________ 

الربنـامج الـدائم    شرعت وزارة العمـل وتعزيـز العمالـة يف منطقـة العاصـمة االحتاديـة يف تنفيـذ                 ٢٠٠٦يف عام    )١٠٨(
 .ملكافحة املمارسة التمييزية املتمثلة يف طلب شهادة بعدم احلمل
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، واملعيار املكسيكي للمـساواة يف العمـل بـني املـرأة            )٢٠٠٦(العام للمساواة بني املرأة والرجل      
ــسان   )٢٠٠٩(والرجــل  ــوطين حلقــوق اإلن ــامج ال ــدخل يف  )٢٠٠٨(، والربن ، وبروتوكــول الت

  ).انظر املرفق السابع، القسم ألف) (٢٠١٠(حاالت التحرش واملضايقة اجلنسية 
 أيضا شرعت وزارة العمـل والـضمان االجتمـاعي يف التـشاور بـشأن               ٢٠١٠ويف عام     -١٥١

 املتعلقـة بالعمـال     ١٩٨١ لعـام    ١٥٦احتمال التصديق على اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة رقـم             
ســسات علــى إجــازة وحــدث تقــدم أيــضا يف املوافقــة يف بعــض املؤ. ذوي املــسؤوليات العائليــة

، وجلنـة حقـوق اإلنـسان       )١٩٩٠(الصندوق االستئماين الـوطين لتنميـة األرض املـشاع          : األبوة
، واحملكمـة االنتخابيـة التابعـة للـسلطة القـضائية لالحتـاد             )٢٠٠٨(يف منطقة العاصـمة االحتاديـة       

  ).٢٠١٠(، واملعهد االحتادي لالنتخابات )٢٠١٠(، ووزارة الداخلية )٢٠١٠(
وفيما يتعلـق بتـدعيم عمـل املديريـة العامـة للتفتـيش االحتـادي علـى العمـل، زيـد عـدد                         -١٥٢

، )٢٠١٠ يف عـام  ٣٧٦ و ٢٠٠٦ يف عـام  ٢١٨( يف املائة    ٧٢مفتشي العمل االحتاديني بنسبة     
وهم مكلفون مبراقبة تنفيـذ معـايري العمـل يف املؤسـسات اخلاضـعة الختـصاص سـلطات العمـل                    

ــة  االحتــادي للعمــل، مل تــدرج صــناعات التــصدير يف قائمــة فــروع       ووفقــا للقــانون . االحتادي
ــة      ــصاص ســلطة العمــل االحتادي ــيت هــي مــن اخت ــصناعة ال ــام   . ال ــرة مــن ع  إىل ٢٠٠٦ويف الفت

 حالـــة تفتـــيش علـــى الظـــروف العامـــة للعمـــل،  ١٥٠ ٤٤٩ أجريـــت ٢٠١٠يونيـــه /حزيـــران
ــروف ا      ــروف االســتثنائية، وظ ــصحية، والظ ــسالمة والنظافــة ال ــروف ال ملعّرضــني ألجهــزة  وظ

املرفـق  انظـر   (الضغط واملراجل، ويشمل ذلك الظروف اليت تعمل فيهـا احلوامـل أو املرضـعات               
  ).السابع، القسم باء

ومن أجل تشجيع العمل الالئق يف إطار تكافؤ الفرص، حثت وزارة العمل والـضمان                -١٥٣
ة والرجـل، الـذي بـدأ       االجتماعي علـى وضـع املعيـار املكـسيكي للمـساواة يف العمـل بـني املـرأ                 

ــا، وذلـــك العتمـــاد   ٢٠٠٩يونيـــه /حزيـــرانتطبيقـــه يف  ــا يطبـــق طوعيـ  باعتبـــاره صـــكا قانونيـ
املؤسسات اليت تطبـق يف جمـال العمـل ممارسـات تقـوم علـى املـساواة وعـدم التمييـز، والـضمان              

دد املعيـار   وحيـ . االجتماعي، وبيئة العمـل املناسـبة، واالنتفـاع واملهايـأة البيئيـة، واحلريـة النقابيـة               
اسـتخدام لغـة غـري متحيـزة        : ثالث نقاط حامسة ال بـد مـن اسـتيفائها للحـصول علـى االعتمـاد               

جنسانيا وخالية من التمييـز يف االجتماعـات، وعـدم املطالبـة بفحـص للتأكـد مـن عـدم احلمـل                      
أو اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز كــشرط للتعــيني، ووجــود آليــات ملنــع     /و

ويعطي هذا املعيار نقاطا إضافية للمنظمات اليت تطبـق         . ة العنف يف العمل واملعاقبة عليه     ومعاجل
 لتوسيع مبدأ األجر املتساوي عن العمـل املتـساوي حبيـث يـشمل مبـدأ                “القيمة املماثلة ”معيار  

ولتطبيـق املعيـار بـشكل أفـضل مت تعـيني مـساعد          . األجر املتساوي عن العمـل املتـساوي القيمـة        
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ــروين يف موضــوع     فــين للت ــتعلم اإللكت ــذايت للمنظمــات علــى اإلنترنــت، وعقــد دورة لل ــيم ال قي
 حصلت على االعتماد تسع منظمـات تـضم        ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين ويف  . املساواة يف العمل  

  ). يف املائة منهم نساء٤٩( شخصا ١٦ ٤٣٢ فرعا، وبذلك استفاد ٦٨٩
ضا سياسة املساواة يف العمل مـن خـالل         وتشجع وزارة العمل والضمان االجتماعي أي       -١٥٤

تشجيع العمل الالئق، تدريب النـساء، مكافحـة التمييـز          : جماالت االهتمام التالية ذات األولوية    
وكــل أشــكال العنــف، تعزيــز التــوازن واملــسؤولية املــشتركة بــني واجبــات العمــل والواجبــات   

دور احلـضانة، املعاملـة املتـساوية       العائلية، االستفادة مـن االسـتحقاقات االجتماعيـة، وال سـيما            
يف نظم التأمينـات االجتماعيـة، االعتـراف بقيمـة العمـل يف املنـازل، تعزيـز منـع واجتثـاث كـل                       
أشكال استغالل عمل الفتيـات دون الرابعـة عـشرة مـن العمـر ومراعـاة القيـود علـى العمـل يف                       

، تعمـل الـوزارة علـى       وبالتنـسيق مـع املعهـد الـوطين للمـرأة         . هذه السن وحىت الـسادسة عـشرة      
تــشجيع ثقافــة العمــل القائمــة علــى املــساواة والتحــرر مــن العنــف يف العمــل، باالشــتراك مــع      
النقابات ومنظمات أرباب العمل، فضال عن إدراج املنظور اجلنـساين يف عمليـات تعزيـز عمـل         
السكان األصليني من اجلنسني، ودعم أنـشطة التـدريب علـى العمـل للمحـرومني مـن حريتـهم                   
وللمفــرج عنــهم وأفــراد أســرهم؛ والعمــل الالئــق للــشباب مــن اجلنــسني، ومنــع ومحايــة عمــل    

وتتعـاون  . األطفال؛ وعمل الكبار من املعوقني واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز      
الــوزارة مــع وزارة االقتــصاد يف تــدريب منظمــات املــشاريع وصــاحبات األعمــال احلــرة، ويف    

  .رأة يف إنشاء املؤسسات التجارية وتطويرها وترسيخهاتعظيم اشتراك امل
ومن أجل دعم ممارسات العمل ذات املنظور اجلنساين، تعطى وزارة العمـل والـضمان          -١٥٥

االجتمــاعي جــائزة املــشروع املتميــز املــسؤول عائليــا للــهيئات الــيت تتبــع سياســات تقــوم علــى   
.  العنــف يف العمــل والتحــرش اجلنــسيالتوفيــق بــني العمــل واألســرة وتكــافؤ الفــرص، وتكــافح

 مــن العــاملني ٢٠٦ ٧٠٧مؤســسة تــضم  ٢١٧ كوفئــت ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦وفيمــا بــني عــامي 
ويف الـسياق ذاتـه يطبـق املعهـد الـوطين للمـرأة، منـذ عــام        ).  يف املائـة منـهم مـن النـساء    ٣٠،٣(

، منـــوذج إنـــصاف اجلنـــسني الـــذي يهـــدف إىل أن تعيـــد املنظمـــات اخلاصـــة والعامـــة    ٢٠٠٣
االجتماعية النظـر يف سياسـاهتا وممارسـاهتا الداخليـة، مـن أجـل إعـادة تنظـيم وحتديـد اآلليـات               و

ومنـذ وضـع    . اليت تنطوي على املنظور اجلنساين وتتخذ تدابري إجيابية ومنصفة لـصاحل املـوظفني            
 منظمــات؛ ومــن ٣٠٥ كوفئــت ٢٠١٠يونيــه /حزيــران وحــىت ٢٠٠٣هــذا النمــوذج يف عــام 

 يف املائـة منـهم   ٤٤( مـن العـاملني     ٤٥ ٠٠٩ اسـتفاد    ٢٠٠٩قّيمت يف عـام      منظمة اليت    ٧٦ الـ
ويتعلــق منــوذج إنــصاف اجلنــسني بوضــع خطــط اعتمــاد مماثلــة يف بلــدان أخــرى   ). مــن النــساء

 أطلق اجمللس الوطين ملنع التمييـز،       ٢٠٠٧ويف عام   . بأمريكا الالتينية، وكذلك يف مصر وتركيا     
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دارات ســنوية لــه كــوفئ مبقتــضاها  عــدم التمييــز، مــع إصــمــن جانبــه، منــوذج االعتــراف بثقافــة
  .مؤسسة ٤٦جمموعه  ما
  

  أو القليلو املنعة/األشخاص ذوو اإلعاقة و  -باء   
شكلت وزارة العمل والضمان االجتماعي الـشبكة الوطنيـة لعالقـات العمـل لتـشجيع                 -١٥٦

ئــق وتكــافؤ الفــرص إدمــاج اجلماعــات القليلــة املنعــة يف ســوق العمــل، يف إطــار مــن العمــل الال
 شــبكة يف الواليــات، وشــبكتني إقليميــتني،  ٣٢وتتــألف هــذه الــشبكة مــن  . وتــساوي املعاملــة

 رعـت الـشبكة مـا جمموعـه     ٢٠٠٩ويف عـام  .  شبكة يف البلديات، وشبكة واحدة نقابية  ٢٧ و
وباملثـل  .  يتـدربن ٢ ٣٧٩ امـرأة يعملـن و   ٢ ٤٢٧ امرأة؛ ومن هذا اجملموع كانـت        ١١ ٥٩٣

 للمشروع املتميز اجلامع ملراكـز العمـل الـيت    “خيلربتو رينكون غالياردو”وزارة جائزة   تعطي ال 
ويف األعوام اخلمـسة الـيت انقـضت منـذ إنـشاء            . تدرج ضمن موظفيها األشخاص القليلي املنعة     

ــة٣٥،٥( مــن املــسنني  ٥ ٩٨٢ مركــز عمــل، فاســتفاد  ٤٧٢هــذه اجلــائزة، كــوفئ   ، ) يف املائ
، والذهنيـة   ) يف املائـة   ٢٧،٤(، واحلركيـة    ) يف املائة  ٢٢،٠( السمعية   :واألشخاص ذوي اإلعاقة  

اإليـدز  /، واملـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية          ) يف املائـة   ٥،٩(، والبـصرية    ) يف املائة  ٨،٩(
  . يف املائة من اجملموع٣٤،١وشكلت النساء ).  يف املائة٠،٢(
  

  استحقاقات الضمان االجتماعي  -جيم   
 يف ٨٠ مل يكــن ١٩٩٢طيـة بالــضمان االجتمــاعي يف املكــسيك؛ ففــي عــام  زادت التغ  -١٥٧

 عامــا أو أكثــر يعملــون أو حيــصلون علــى معــاش ٦٥املائــة مــن األشــخاص البــالغني مــن العمــر 
ــة أو بالـــضمان   ٦٩تقاعـــدي، ومل يكـــن  ــالربامج االجتماعيـ ــر مـــشمولة بـ ــة مـــن األسـ  يف املائـ

.  يف املائــة علــى التــوايل٢٥ و ٣٤ات إىل  اخنفــضت هــذه املــتغري٢٠٠٨ويف عــام . االجتمــاعي
ـــ   ــسبة إىل ال ــد، مل يكــن    ٢٠وبالن ــر ســكان البل ــة مــن أفق ــون  ٩٤،١ يف املائ ــة ممــن يبلغ  يف املائ

، وتراجعـت هـذه     ١٩٩٢عاما من العمر يعملون أو حيصلون على معاش تقاعدي يف عـام              ٦٥
ــسبة إىل  ــام  ٩٠،٨الن ــة يف ع ــة يف٧٠،٢، وإىل ٢٠٠٦ يف املائ ــام  يف املائ ــام . ٢٠٠٨ ع ويف ع

 يف املائـة منـهم      ٥٦،٩ ومن جمموع الـسكان الناشـطني اقتـصاديا العـاملني بـأجر، كـان                ٢٠٠٦
 يف املائــة فقــط حيــصلن علــى الــضمان  ١،٨٣مــن النــساء العــامالت دون اســتحقاقات، وكــان  

 ٦،٣ يف املائـة حيـصلن علـى الـضمان االجتمـاعي واسـتحقاقات أخـرى، و                  ٣٥االجتماعي، و   
ائة ال حيصلن على الضمان االجتماعي ولكن حيصلن على اسـتحقاقات أخـرى؛ ويف عـام                يف امل 

 يف املائــة، ٣٤،٩ يف املائــة، و ١،٩ يف املائــة، و ٥٥،٨( تغــريت هــذه النــسب قلــيال    ٢٠٠٩
 تكفــل املعهــد املكــسيكي للتــأمني  ٢٠٠٩يونيــه /حزيــرانويف ).  يف املائــة علــى التــوايل٧،٤ و

 قرضـا   ٢٨٨ ٦٥٨ من أصحاب املعاشات، وقـدم       ٢ ٦٣٣ ٥٢٩االجتماعي بدفع مستحقات    
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 غطــى معهــد الــضمان واخلــدمات ٢٠٠٩ويف النــصف األول مــن عــام . علــى حــساب املعــاش
 مــــن املعاشــــات ٦٩٥ ٣٢٤االجتماعيــــة للعــــاملني يف الدولــــة، مــــن جانبــــه، مــــا جمموعــــه  

دمها املعهـد   وتـشمل اسـتحقاقات الـضمان االجتمـاعي الـيت يقـ           . واستحقاقات التقاعـد العاديـة    
دورات وتــنظم أنــشطة  الــيت تعقــد فيهــا “ُدور املــؤّمن علــيهم”املكــسيكي للتــأمني االجتمــاعي 

  .تدريبية من أجل العمل
  

  خدمات اجتماعية لدعم ورعاية القّصر واملسنني  -دال   
 كان لدى برنـامج توسـيع نطـاق خدمـة دور احلـضانة التـابع                ٢٠٠٩يونيه  /حزيرانيف    -١٥٨

 دار ١ ٥٧٧ي للتـأمني االجتمـاعي، دعمـا للنـساء مـن الـسكان املـستحقات،             للمعهد املكسيك 
.  أبـا مـن العـاملني      ٥٢٠ أمـا و     ١٨٤ ٩٢٩ مكانا توفر الرعايـة لــ        ٢٤٠ ٦٤٩حضانة تتسع لـ    

 كــان معهــد الــضمان واخلــدمات االجتماعيــة للعــاملني يف الدولــة، مــن ٢٠٠٩يوليــه /متــوزويف 
وبالنسبة إىل السكان غـري     . را يف دور رفاهة ومناء الطفل      قاص ٢٨ ٦٥٣ناحيته، يوفر الرعاية لـ     

، بتنـسيق برنـامج     ٢٠٠٧ينـاير   /كـانون الثـاين   املستحقني، تقوم وزارة التنمية االجتماعيـة، منـذ         
ــذا          ــى ه ــاليت ال حيــصلن عل ــامالت ال ــات الع ــساعدة األمه ــال مل ــة لألطف دور احلــضانة واإلقام

 قُــــدمت الرعايــــة إىل ٢٠١٠-٢٠٠٨ة ويف الفتــــر. االســــتحقاق مــــن الــــضمان االجتمــــاعي
ــا ــطه  م ــستحقة، و ٢٣٢ ٣٠٠ قاصــر، و ٢٥٥ ٠٠٠متوس ــستحق؛ ويف ٤ ٦٠٠ أم م  أب م

ــام    ــن عـ ــع األول مـ ــوزارة   ٢٠١٠الربـ ــدى الـ ــان لـ ــة يف ٨ ٨٥٣ كـ ــة ١٩٣ دارا لإلقامـ  بلديـ
 مصدر للـدخل للمـسؤولني عـن هـذه          ٤٦ ٤٠٠، وأوجدت   )منها تضم سكانا أصليني    ٤١٦(

  ). يف املائة من هؤالء العاملني من النساء٩٩(الدور ومساعديهم 
وفيما يتعلق باملسنني مـن الـسكان يقـوم املعهـد املكـسيكي للتـأمني االجتمـاعي بتنفيـذ               -١٥٩

برنامج الشيخوخة الناشطة واملشروع الرائد خلدمـة الرعايـة عـن ُبعـد واإلنـذار عـن ُبعـد، حـىت                     
م اليوم أن يظلوا على اتـصال، مـن خـالل           يتاح للمسنني الذين يعيشون أو يبقون مبفردهم معظ       

عاملة اهلاتف، حبيـث يتـذكرون األدويـة وغريهـا مـن املـسائل املهمـة، ويتمكنـون مـن االتـصال                 
 يف املائـة منـهم مـن        ٦٥(املباشر بأفراد األسـرة، واجلـريان، وخـدمات الطـوارئ، واألمـن العـام               

ذ معهد الضمان واخلـدمات     ، ينف ٢٠٢٥-٢٠٠٦ويف إطار برنامج الشيخوخة للفترة      ). النساء
االجتماعيــة للعــاملني يف الدولــة بــرامج لــدعم اقتــصاد هــذا القطــاع مــن الــسكان، مــن خــالل    
قروض قصرية ومتوسطة وطويلة األجل، وتوزيع بطاقات خـصم، وحـضور املناسـبات الثقافيـة               

  .جمانا
 مـن العمـر     وفيما يتعلق بعامة السكان يـوفر املعهـد الـوطين للمـسنني للـسكان البـالغني                 -١٦٠
 عاما فأكثر اخلدمات الطبية، والنفسية، والتعليمية، والقانونية، والتدريبية من أجل العمـل،             ٦٠
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واألنــشطة االجتماعيــة والثقافيــة، وشــغل أوقــات الفــراغ، والتربيــة البدنيــة، والتنميــة اجملتمعيــة،  
مني إليـه للقيـام     ويقدم املعهد أيضا قروضا شخـصية إىل املنـض        . والسياحة والترويح، وغري ذلك   

. بأعمــال حــرة، مــن خــالل إنــشاء أو توســيع متجــر خــاص هبــم، ويــساعد البــاحثني عــن عمــل
 فـأكثر،   ٧٠ومـن خـالل برنـامج       . والنساء من السكان هن الفئة األكثـر مـشاركة يف األنـشطة           

مـن  الذي ترعاه وزارة التنمية االجتماعية، ُيزاد دخل املسنني واحلماية االجتماعية املوفرة هلـم،               
، وتزويــدهم ) دوالرا٣٨( بيــسو شــهريا ٥٠٠خــالل إعطــائهم دعمــا اقتــصاديا مباشــرا قيمتــه  

باخلدمات أو الدعم من خالل األنشطة اإلنتاجية واملهنية، واحلصول علـى اخلـدمات الـصحية،               
 كانـــت النـــساء هـــن أكثـــر  ٢٠١٠أبريـــل /نيـــسان إىل ٢٠٠٧ومـــن عـــام . ورعايـــة املعـــوقني

  .١ ٠٨٣ ٠٧٥ إىل ٥١٧ ٤٢٤دهن من املستفيدين، إذ ارتفع عد
  

  ١٢املادة  -ثاين عشر 
يتضمن هذا اجلزء معلومات عن حـصول املـرأة علـى خـدمات الرعايـة الطبيـة وتنظـيم                     -١٦١

وتــرد فيــه أيــضا . األســرة، واخلــدمات الطبيــة يف فتــرة احلمــل وعنــد الــوالدة ويف فتــرة النفــاس  
 الــواردة يف التعليقــات اخلتاميــة للجنــة،  ٣٣اســتجابة للمــسائل املختلفــة املطروحــة يف التوصــية  

وتـرد  . ٢٥ و   ٢٤ و   ١٩ و   ١٨ و   ١٥ و   ١٤وتلك اليت تتناوهلا التوصيات العامـة للجنـة رقـم           
. ٢٠١٠-٢٠٠٥ مؤشـرات حـسب اجلـنس لقطـاع الـصحة يف الفتـرة               املرفق احلـادي عـشر    يف  

  . اخلدمات الصحية لسكان الريف والسكان األصليني‘رابع عشر’وترد يف 
  

  تعزيز وتوسيع التغطية باخلدمات الصحية واحلصول عليها  -ألف   
جيـــدر بالـــذكر إنـــشاء وزارة الـــصحة للمركـــز الـــوطين إلنـــصاف اجلنـــسني والـــصحة    -١٦٢

اإلجنابية، الذي ينفـذ بـرامج تنظـيم األسـرة، وسـرطان عنـق الـرحم، وسـرطان الثـدي، ورعايـة                 
ة بـني اجلنـسني يف جمـال الـصحة، ومنـع           صحة األم وصحتها يف فترة ما حول الوالدة، واملـساوا         

ومعاجلـــة العنـــف العـــائلي والعنـــف القـــائم علـــى نـــوع اجلـــنس، والـــصحة اجلنـــسية واإلجنابيـــة 
 ُشـكّل الفريـق العامـل املـشترك بـني املؤسـسات             ٢٠٠٧أكتـوبر   /تـشرين األول  ويف  . للمراهقني

 احملـدد للمـساواة بـني       املعين باملساواة بني اجلنسني يف جمال الصحة، الذي وضـع برنـامج العمـل             
  .٢٠١٢-٢٠٠٧اجلنسني يف جمال الصحة للفترة 

ــضمان           -١٦٣ ــستحقات لل ــري امل ــة غ ــصحية ورعاي ــة باخلــدمات ال ــيع التغطي ــن أجــل توس وم
االجتمــاعي، بــدأت احلكومــة االحتاديــة يف تطبيــق نظــام احلمايــة االجتماعيــة يف جمــال الــصحة    

 الذي يكفل حـصول األطفـال املولـودين اعتبـارا         ؛ والتأمني الطيب جليل جديد،    ]التأمني الشعيب [
 هم وأفراد أسرهم على اخلدمات الطبيـة؛ وصـندوق احلمايـة    ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول من  
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من النفقات الباهظة للتأمني الـشعيب، الـذي يغطـي نفقـات العنايـة املركـزة للمواليـد، وسـرطان              
وزرع النخـاع، وإظـالم عدسـة       عنق الرحم، وسرطان الثـدي، وسـرطان األطفـال واملـراهقني،            

العني، والتشوهات اجلراحية عند الوالدة واملكتسبة، وفريوس نقـص املناعـة البـشرية، واإليـدز؛               
 التابع لوزارة الصحة، الذي يوّسـع مـن قـدرات           “انطالقة عادلة للحياة  ”وبرنامج العمل احملدد    

 بلديـة   ٤٧٠الـذي ينفـذ يف      وفرص املرأة ملتابعة احلمل والوالدة والنفاس بشكل آمن وسـليم، و          
وجـرى أيـضا تطبيـق اسـتراتيجية        . ترتفع فيها مستويات التهميش ومعدالت وفـاة األم والوليـد         

انظــر املرفــق الثــامن، (املنــع وتعزيــز الــصحة يف فتــرة احليــاة، ونظــام البطاقــات الــصحية الوطنيــة 
 وصــلت ٢٠١٠أبريــل /نيــسان إىل ٢٠٠٤ينــاير /كــانون الثــاينويف الفتــرة مــن ). القــسم ألــف

 يف ٧٠ عامــا مــن العمــر إىل ٥٩ و ٢٠التغطيــة بالبطاقــات الــصحية الوطنيــة للنــساء فيمــا بــني  
وأنــشئت أيــضا عيــادات للرعايــة املتكاملــة للمــرأة قبــل وبعــد انقطــاع الطمــث يف مثانيــة  . املائــة

  .كيانات احتادية
 اجلنــساين، وبــدأ ولــدى املعهــد املكــسيكي للتــأمني االجتمــاعي برنــامج لتعزيــز املنظــور  -١٦٤

 تنفيــذ الــربامج الــصحية املتكاملــة، وهــي اســتراتيجية لتــوفري وتقيــيم        ٢٠٠٢املعهــد يف عــام  
:  كانـت التغطيـة هبـذه الـربامج علـى النحـو التـايل              ٢٠٠٩ويف عـام    . اخلدمات الصحية الوقائيـة   

 املائـة؛    يف ٦١،٤ يف املائـة؛ النـساء،       ٣٩،١ يف املائـة؛ املراهقـون،       ٧٤،٥األطفال من اجلنسني،    
ولـدى املعهـد أيـضا برنـامج صـحة املـرأة            .  يف املائـة   ٤٥،٧ يف املائة؛ املـسنون،      ٤٣،٢الرجال،  

الذي يوفر الرعاية الوقائية املتكاملـة مـن خـالل جمموعـة تـدابري لتعزيـز                )  عاما ٥٩ إىل   ٢٠من  (
  .الصحة، والتغذية، والوقاية، واكتشاف األمراض، والصحة اإلجنابية

ــسي  -١٦٥ ــن    ويف املكـ ــدي مـ ــسرطان الثـ ــاة بـ ــدل الوفـ ــل   ١٤،٩ك زاد معـ ــاة لكـ ــة وفـ  حالـ
 حالــة ١٦،٣ إىل ٢٠٠٢ امــرأة يف اخلامــسة والعــشرين مــن العمــر وأكثــر يف عــام  ١٠٠ ٠٠٠

وعلى العكس من ذلـك فـإن الوفـاة بـسرطان عنـق الـرحم تراجعـت مـن                   . ٢٠٠٧وفاة يف عام    
ــاة لكــل  ١٦،٧ ــة وف ــر يف عــام   ألــف امــرأة يف اخلامــسة والعــشرين مــ  ١٠٠ حال ن العمــر وأكث
وجيدر بالـذكر، مـن تـدابري الوقايـة مـن سـرطان       . ٢٠٠٩ حالة وفاة يف عام ١٤،٠ إىل   ٢٠٠٢

ــصهما    ــدي وتشخيـ ــرطان الثـ ــرحم وسـ ــق الـ ــدي يف   )١٠٩(عنـ ــشعاعي للثـ ــصوير الـ ــراء التـ ، إجـ
املؤسسات العامة التابعة للنظـام الـصحي الـوطين، واختبـار الكـشف عـن سـرطان عنـق الـرحم                     

 عامــا مــن العمــر، واختبــارات الكــشف عــن فــريوس الــورم   ٣٤ و ٢٥فيمــا بــني لــدى النــساء 
 عامــا ٦٤ و ٣٥احلُليمــي البــشري وتــوفري لقــاح ضــده للنــساء الــاليت تتــراوح أعمــارهن بــني    

_________________ 
ه  أجـري مـا جمموعـ   ٢٠١٠مـايو  /أيـار  إىل ٢٠٠٧أعلن معهد نـساء مدينـة مكـسيكو أنـه يف الفتـرة مـن عـام             )١٠٩(

 . حالة تصوير شعاعي للثدي٢٣٢ ٦٣٣
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، وتـشغيل خمتـربات إقليميـة       )١١٠( عامـا  ١٦ أعـوام و     ٩وللطفالت الاليت تتراوح أعمارهن بـني       
 عينـة سـنويا للكـشف عـن فـريوس           ١ ٠٢٤ ٠٠٠ص  للبيولوجيا اجلزيئيـة ذات قـدرة علـى فحـ         

الورم احلُليمي البشري، ورعاية غري املستحقات للضمان االجتماعي من خالل برنامج التـأمني             
 أنــشئت وحــدات ٢٠١٠ويف عــام . الــصحي الــشعيب وصــندوق احلمايــة مــن النفقــات الباهظــة

 احتاديـــة للتخصـــصات الطبيـــة للكـــشف عـــن ســـرطان الثـــدي وتشخيـــصه يف مثانيـــة كيانـــات  
  ).املرفق احلادي عشر انظر(
  

  وفيات األمومة  -باء   
 مولـود حـي يف      ١٠٠ ٠٠٠ حالـة وفـاة لكـل        ٦٠اخنفض معـدل وفيـات األمومـة مـن            -١٦٦
 أنــشأت ٢٠٠٨ويف عــام . ٢٠٠٨ يف عــام ١٠٠ ٠٠٠ حالــة لكــل ٥٧،٢٣ إىل ٢٠٠٢عــام 

تعـدد التخصـصات للحـد      احلكومة االحتادية، عمال على استمرار خفض هذا املعدل، الفريـق امل          
مــن وفيــات األمومــة، الــذي وضــع االســتراتيجية املتكاملــة لتعجيــل احلــد مــن وفيــات األمومــة، 

 واملعهــد ،وزارة الــصحة(الطارئــة واالتفــاق املــشترك بــني املؤســسات ملعاجلــة حــاالت الــوالدة  
). لدولـة املكسيكي للتأمني االجتمـاعي، ومعهـد الـضمان واخلـدمات االجتماعيـة للعـاملني يف ا               

ونفذت عالوة على ذلك استراتيجية احلمل الصحي، اليت تتيح للحوامـل املفتقـرات إىل مـوارد                
اقتصادية احلصول على الرعاية الطبية، وصندوق اجملتمعات السليمة الذي يوفر التمويـل الـالزم             

وفيـات  لتشغيل أنزال مساعدة احلوامل، الكائنة يف البلديات اليت تتكرر فيهـا وفيـات األمومـة و               
وتـدعيما للرعايـة يف حـاالت الـوالدة الطارئـة،      . النساء من السكان األصليني والتـهميش البـالغ    

أنشأت وزارة الصحة شبكة خلدمات الدم، باالشتراك مع بنوك الدم يف الواليات ومرافق نقـل               
 والنـصف األول مـن      ٢٠٠٩ويف هذا الـسياق ويف عـام        .  كيانا احتاديا  ١٢الدم يف مستشفيات    

ــدريب  ٢٠١٠عــام  ــة، مــع     ٣ ٦٧٧، جــرى ت ــوالدة الطارئ ــى حــاالت ال ــا متخصــصا عل  طبيب
  .بشكل إنساين يقوم على االحترام وعدم التمييزاملريضات التركيز على معاملة 

ــشاء            -١٦٧ ــن خــالل إن ــل م ــة يف احلم ــة بالرعاي ــيع التغطي ــضا توس ــود أي ــذه اجله ــشمل ه وت
ــز املستــشفيات القائمــة يف تــس   ــدة وجتهي ــة، وإنــشاء قوافــل  مستــشفيات جدي عة كيانــات احتادي

الصحة، والرعاية يف الوالدة بوجود موظفني مؤهلني، وال سيما يف بلديات الـسكان األصـليني               
املنـــضمة إىل برنـــامج التـــأمني الـــصحي الـــشعيب؛ وربـــط الـــوالدة التقليديـــة بوحـــدات الـــصحة 

شروع املركــز الكتــشاف مــضاعفات الــوالدة لــدى النــساء وإحالتــهن يف الوقــت املناســب؛ ومــ
الوطين إلنصاف اجلنسني والصحة اجلنسية واإلجنابية واللجنة الوطنية لتنمية الـسكان األصـليني             

_________________ 
ــة أن وزارة الــصحة حــّصنت     )١١٠(  آالف طفلــة ضــد الــورم  ٢٠٥أعلــن معهــد املــرأة يف منطقــة العاصــمة االحتادي

 .احلُليمي البشري
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وجـرى أيـضا   . “راعيات حمليات للحد من وفيـات األمومـة  : أصوات برنامج الفرص”املسمى  
سعة وضــع املعيــار الفــين لكفــاءة القابلــة يف العمــل العتمــاد القــابالت التقليــديات، وبــدأ منــذ تــ 

أعوام بذل جهد يف البلد للبحث العمد عن حاالت وفيات األمومة املصنفة بشكل غري سـليم،                
وهو ما ساعد على احلـد مـن تقـدير حـاالت الوفـاة بأقـل مـن عـددها، ومعرفـة أسـباب الوفـاة                          

وفيمـــا يتعلـــق باالستقـــصاء جيـــدر بالـــذكر إنـــشاء مرصـــد وفيـــات األمومـــة،  . بـــشكل أفـــضل
 املعهد الوطين للمرأة مع املعهد الوطين للصحة العامة بـشأن اجتاهـات             واالستقصاء الذي أجراه  

وفيات األمومة على صعيد البلـديات وعالقتـها بالتغطيـة بـالربامج االجتماعيـة، وحتليـل مقدمـة                   
وقام املعهـد الـوطين للمـرأة يف منطقـة العاصـمة االحتاديـة          . التشنج النفاسي والرتف بعد الوالدة    

م يف وحدات الصحة العامة التابعة حلكومـة منطقـة العاصـمة االحتاديـة،              بتحليل رعاية صحة األ   
  .والتدابري املقترحة لتحسني العمل على احلد من وفيات األمومة اخلطرية

  
  تنظيم األسرة ومنع احلمل  -جيم   

 وزع برنامج العمل احملدد لتنظـيم األسـرة ومنـع احلمـل، التـابع لـوزارة                 ٢٠٠٩يف عام     -١٦٨
 مــن ماليــني ٢،٤الــسكان مــن اجلنــسني ممــن هــم يف ســن اإلجنــاب مــا جمموعــه  الــصحة، علــى 

 تنفيذ اسـتراتيجية تعزيـز منـع احلمـل بعـد الـوالدة يف               ٢٠٠٨وسائل منع احلمل، وبدأ منذ عام       
 يف املائـة، ومل تـتغري       ٥١،٥ وصلت نـسبة التغطيـة إىل        ٢٠٠٩ والية؛ ويف عام     ٢٦مستشفيات  

كي للتـأمني االجتمـاعي تــسجل التغطيـة باحلمايـة يف جمــال     ويف املعهـد املكــسي . ٢٠١٠يف عـام  
منع احلمـل بعـد الـوالدة والعمليـة القيـصرية وبعـد اإلجهـاض معـدال مرتفعـا، وقـد وصـل هـذا                         

ويف .  يف املائة على التـوايل     ٨٤،٦ يف املائة و     ٨٢،٣ إىل   ٢٠١٠املعدل يف الربع األول من عام       
 الوسائل العاجلة ملنـع احلمـل ووزعتـها          من ٩٩ ٢٢٠ حصلت وزارة الصحة على      ٢٠٠٧عام  

 أصـبحت كـل واليـة حتـصل     ٢٠٠٨ إدارة صحية يف الواليـات؛ واعتبـارا مـن عـام      ٣٢على الـ   
  .على عدد الوسائل املطلوبة لتوزيعها على سكاهنا

 أعلنـت حمكمـة العـدل العليـا الوطنيـة أن املعيـار املكـسيكي                ٢٠١٠مايو  /أيار ٢٧ويف    -١٦٩
046-SSA2-2005 نيـسان ويف  . نف العائلي واجلنسي والعنـف ضـد املـرأة، سـليم دسـتوريا            ، الع/ 

 أصـدرت وزارة الـصحة معـايري املنـع واملعاجلـة حلمايـة املـرأة مـن العنـف العـائلي                      ٢٠٠٩أبريل  
واجلنسي، وإلزام مجيع العيادات واملستـشفيات يف البلـد قاطبـة بالتوصـية بـالقرص العاجـل ملنـع                   

  .نب احلمل غري املرغوب فيهاحلمل يف حالة االغتصاب لتج
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  اإلسقاط املشروع للحمل  -دال   
 اعتمــدت اجلمعيــة التــشريعية ملنطقــة العاصــمة االحتاديــة  ٢٠٠٧أبريــل /نيــسان ٢٥يف   -١٧٠

. املرســوم الــذي مبوجبــه يعــّدل القــانون اجلنــائي هلــذه املنطقــة ويــضاف قــانون الــصحة للمنطقــة
 أســبوعا علــى احلمــل، ويلــزم حكومــة منطقــة   ١٢جيــرِّم املرســوم اإلجهــاض قبــل انقــضاء    وال

ــات إســقاط          ــام بطلب ــسية واإلجنابيــة، واالهتم ــصحة اجلن ــدعيم بــرامج ال ــة بت العاصــمة االحتادي
يونيـه  /حزيـران  إىل   ٢٠٠٧أبريـل   /نيـسان ومن  .  وتقدمي املشورة الطبية واالجتماعية    )١١١(احلمل
ومـن  . ة االحتاديـة   امرأة محلهن بشكل مشروع يف منطقة العاصـم        ٤٢ ٦٤٠، أسقطت   ٢٠١٠

 يف ٣ يف املائـة يف واليـة مكـسيكو، و          ٢١ يف املائة يقمن يف هذه املنطقـة، و          ٧٦هؤالء كانت   
 /آب ٢٨ويف  ). موريلـوس، إيـدالغو، بـويبال، فرياكـروس، خاليـسكو         (املائة يف واليات أخرى     

. ري قررت حمكمة العدل العليا الوطنية بكامل هيئتها أن هـذا املرسـوم دسـتو       ٢٠٠٨أغسطس  
 كيانــا، قــد عــّدلت دســتورها  ٣٢ كيانــا احتاديــا، مــن الـــ  ١٦ كــان ٢٠١٠يوليــه /متــوزوحــىت 

 مـن هـذه التعـديالت يف اجلرائـد         ١٥ونـشر   . )١١٢(التلقيح/لتكريس محاية احلياة بدءا من احلمل     
وهناك اآلن نساء يقعن حتت طائلة اإلجراءات اجلنائيـة يف الكيانـات            . اليومية أو اجلرائد الرمسية   

ويوضـح املرفـق الثـامن احلـاالت الـيت          . حتادية اليت يدرج فيهـا اإلجهـاض يف القـانون اجلنـائي           اال
  .يعاقب فيها على اإلجهاض وفقا لتشريعات كل كيان احتادي ال
  

  التربية اجلنسية واإلجنابية للمراهقني  -هاء   
 ٢٠٠٠ظلت معـدالت والدة النـساء دون العـشرين مـن العمـر ثابتـة فيمـا بـني عـامي                        -١٧١

 حالــة والدة ألمهــات دون ٤٤٥ ٧٧٥، ويف العــام األول مــن هــذه الفتــرة ُســجلت  ٢٠٠٨ و
، ويف العــام الثــاين  ) يف املائــة مــن جممــوع الــوالدات يف املكــسيك    ١٦(العــشرين مــن العمــر   

ــوع  ١٧،٤ (٤٥٧ ٩٢٩ ــن اجملم ــة م ــام    ).  يف املائ ــسجلة يف ع ــوالدة امل  ٢٠٠٨ويف حــاالت ال
 عامـا، كـان املولـود يف معظـم احلـاالت            ١٩ و   ١٥اوح أعمارهن بني    جملموعة النساء الاليت تتر   

 يف املائــة مــن احلـاالت كــان هـو االبــن الثــاين،   ١٨،٥هــو االبـن األول؛ ويف  )  يف املائـة ٧٦،٥(
ومعظــم املراهقــات يعــرفن وســائل منــع  .  يف املائــة مــن احلــاالت ٣،٥وكــان االبــن الثالــث يف  

_________________ 
 مركـزا   ١٥توفر حكومة منطقة العاصمة االحتادية خدمة اإلسقاط املـشروع للحمـل مـن خـالل مـا جمموعـه                     )١١١(

 .ومستشفى للصحة

باخــا كاليفورنيــا، كامبتــشه، تــشياباس، كوليمــا، دورانغــو، غوانــاخواتو، خاليــسكو، موريلــوس، ناياريــت،   )١١٢(
وقـد عـّدلت تـشيواوا      . أواكساكا، بويبال، كرييتارو، كينتانـا رو، سـان لـويس بوتوسـي، سـونورا، يوكاتـان               

عـة تعـديالت الفتـرة      ، ولذلك مل ينـدرج هـذا التعـديل ضـمن جممو           ١٩٩٤أكتوبر  /تشرين األول دستورها يف   
، قـد أعلنـت     ٢٠١٠يوليـه   /متـوز وكانت تشياباس هي الوالية الوحيدة اليت مل تكـن، حـىت            . ٢٠٠٩-٢٠٠٨

 .تعديل دستورها
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 يف  ٩٣،٤(وفيما بني الناطقات بلغـة الـسكان األصـليني          ، حىت يف الريف     ) يف املائة  ٩٧(احلمل  
ومــع ذلــك فــإن اســتخدام هــذه الوســائل قليــل بــشكل  ).  يف املائــة علــى التــوايل٨٥،١املائــة و 

فأقـل مـن نـصف      : ملحوظ، ذلك أن الشابات هن فئة النساء غـري امللّبـى احتياجهـا بقـدر كـبري                
عامــا يــستخدمن وســائل منــع احلمــل   ١٩ و ١٥النــساء املتزوجــات املتراوحــة أعمــارهن بــني  

 يف املائة بـني مـن تتـراوح أعمـارهن بـني      ١٧،٧، وتقل هذه النسبة املئوية إىل      ) يف املائة  ٢٤،٦(
  .)١١٣( عاما٢٤ و ٢٠

ولدى وزارة الصحة برنـامج العمـل احملـدد للتربيـة اجلنـسية واإلجنابيـة للمـراهقني، ويف                   -١٧٢
لثانوية يف مجيع أحناء البلد البطاقـة الـصحية الوطنيـة            بدأت توزَّع يف املدارس ا     ٢٠٠٩مايو  /أيار

 عامـا مـن العمـر، مـصحوبة بـدليل فـين ملـوظفي الـصحة                 ١٩ أعـوام و     ١٠للمراهقني فيما بـني     
 بـدأت مراكـز تأهيـل األحـداث تـوفر           ٢٠٠٨ومنـذ عـام     . الذين يرعون هذه الفئة من السكان     

 اليت تعينهم على مواجهـة عوامـل اخلطـر          التوجيه الوقائي للمراهقني والبالغني، وتدعم القدرات     
وتوفر وزارة التعليم العام، مـن جهتـها، التربيـة اجلنـسية للمـراهقني      . املرتبطة بتعاطي املخدرات  

من خالل الكتب املدرسية للتعليم الثانوي ومادة األحيـاء، مـع التركيـز علـى أمهيـة الوقايـة مـن           
ويقــوم اجمللــس الــوطين .  منــع احلمــلاألمــراض املنقولــة باالتــصال اجلنــسي وخــصائص وســائل 

للسكان بتحديث املعلومات املتعلقة بالصحة اإلجنابية ووسـائل منـع احلمـل واألمـراض املنقولـة                
علـى اإلنترنـت ويـضطلع،     www.planificanet.gob.mxباالتـصال اجلنـسي، مـن خـالل صـفحة      

هد املكسيكي للتأمني االجتماعي، بتـوفري املعلومـات مـن خـالل خطـه اهلـاتفي                مع املع بالتنسيق  
Planificatel               منطقـة حـرة   ”؛ وباإلضافة إىل ذلك يبـث أسـبوعيا الربنـامج اإلذاعـي املسلـسل“ ،

ومنـذ العـام    . الذي يتناول املسائل الـسكانية، والـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، وإنـصاف اجلنـسني              
يــستخدم يف البكالوريــا والــصف الثالــث باملــدارس الثانويــة يف    بــدأ ٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراســي 

ــون     ــاب املدرســي املعن ــة الكت ــة العاصــمة االحتادي ــه  “مــستقبلك احلــر ”منطق ــوزع من ــذي ت ، ال
 نــسخة جمانــا، والــذي يتنــاول فيمــا يتناولــه مــسائل التربيــة اجلنــسية، واإلجهــاض،   ٥٨٠ ٠٠٠

وتعاون املعهد الوطين للمرأة، مـن    . ، واإليدز والوسائل العاجلة ملنع احلمل، وجمتمعات التعايش     
 املكــسيك ومؤســسات القطــاعني العــام -ناحيتــه، مــع مركــز أمريكــا الالتينيــة للــصحة واملــرأة 

باليوم الوطين ملنع محـل املراهقـات       سبتمرب  /أيلول ٢٦واخلاص يف اقتراح وتشجيع االحتفال يف       
  .غري املخطط له

  

_________________ 
 .٢٠٠٩الدراسة االستقصائية الوطنية للديناميات الدميغرافية، : املصدر )١١٣(

http://www.planificanet.gob.mx/�
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  ة حبقوق اإلنسان للمرأةتوعية موظفي الرعاية الصحي  -واو   
 /تـشرين الثـاين   ”جيدر بالذكر، من تدابري وزارة الصحة يف هذا اجملال، احلملة السنوية              -١٧٣

 للوقايـة مـن مـرض الـسكر وضـغط      “النـساء يتـدبرن  ”، ومحلـة    “شهر الـصحة اإلجنابيـة    نوفمرب  
اب مـن اجلنــسني،  الـشب  إىلالـدم الـشرياين والـسمنة، واحلملــة الدائمـة للتربيـة اجلنـسية املوجهــة       

، واالحتفال باليوم الدويل لعدم العنـف ضـد         “الوقاية وتعزيز الصحة طول احلياة    ”واستراتيجية  
ــساء      . املــرأة والطفلــة ــشباب مــن اجلنــسني والن ــرامج خلدمــة ال ــوطين للمــرأة ب ووضــع املعهــد ال

شر املـواد   واملسنات يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية، من خالل أنشطة التدريب والتوعية ونـ            
ــسية       ــاحلقوق اجلن ــة ب ــة التوعي ــا محل املطبوعــة املوجهــة إىل مــوظفي الــصحة، وجيــدر بالــذكر هن

  .واإلجنابية للمرأة والوقاية من سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي
  

  ١٣املادة   -ثالث عشر 
يتضمن هذا اجلزء معلومات عن حقوق املرأة يف القروض املصرفية والقروض العقاريـة           -١٧٤
ــع   املــايلهــا مــن أشــكال االئتمــان   وغري ــرويح والرياضــة ويف مجي ــشطة الت ، ويف املــشاركة يف أن

ــة  ــاة الثقافي ــة    . جوانــب احلي ــواردة يف التعليقــات اخلتامي واملعلومــات املقدمــة تتــصل بالتوصــية ال
  .للجنة

  
  احلصول على القروض العقارية واالئتمان املايل  -ألف   

ــة لإلســكان    -١٧٥ ــة الوطني ــوىل اللجن ــذ    تت ــوم بتنفي ــة لإلســكان، وتق ــسياسة الوطني ــسيق ال  تن
برنامج للدعم االقتـصادي لألشـخاص املنخفـضي الـدخل مـن خـالل إعانـة احتاديـة، للحـصول           
علـــى مـــسكن جديـــد أو مـــستعمل، أو قطعـــة أرض مبنافعهـــا، أو حتـــسني املـــسكن، أو تعزيـــز 

تقريـر التقـدم املتـراكم    وقد جـاء يف  . إنتاجهم االجتماعي، أو تشييد أو إعداد مسكن بأنفسهم      
 لربنـامج اإلعانـة مـن أجـل اإلسـكان           ٢٠١٠يونيه  /حزيرانإىل  يناير  /كانون الثاين يف الفترة من    

، التابع للجنة الوطنية لإلسكان، أنه من جمموع التمويل املقدم يف هذه الفتـرة              “هذا مسكنك ”
 املتبقـى البـالغ    يف املائـة، وخـصص   ٦٠،١ يف املائة، والرجـال علـى        ٣٧،٣حصلت النساء على    

). املرفق التاسع، قيـد اللجنـة الوطنيـة لإلسـكان         ( يف املائة إلعادة بناء مساكن للمتضررين        ٢،٦
ويتضح من التحليل الوارد يف هذا املرفق حسب اجلهة املقدمة لإلعانة أن أعلـى النـسب املئويـة                

ــشعبية        ــوطين للمــساكن ال ــصندوق ال ــن ال ــساء جــاءت م ــة إىل الن ــات املقدم ــه لإلعان يف برناجمي
ويعـرض املرفـق التاسـع      ).  يف املائـة   ٥٦،٤ (“اإلسـكان الريفـي   ”و  )  يف املائة  ٥٩،١ (“بيتك”

 إىل ٢٠٠٧التمويــل الــذي وفــره الــصندوق الــوطين للمــساكن الــشعبية يف الفتــرة مــن عــام          
، أصـبح برنـامج   ٢٠١٠يوليـه  /متـوز واعتبارا من . ، موزعا حسب اجلنس  ٢٠١٠يونيه  /حزيران
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ق الــوطين إلســكان العمــال املتــاح للجميــع يــسمح ملــشغلي خــدم املنــازل بــأن    معهــد الــصندو
يضموا طواعيـة معـاونيهم وعمـاهلم مـن اجلنـسني الـذين يـساعدوهنم يف عملـهم أو منـازهلم إىل                      

  .نظام اإلسكان التابع هلذا املعهد
ومعهــد الــصندوق الــوطين الســتهالك العمــال مثــال للمؤســسات الــيت تــوفر ائتمانــات     -١٧٦
ولدى هذا املعهد برامج متويل لتحسني املـسكن، واخلـدمات الـصحية، والتـدريب            . ستهالكلال

واإلعداد التعليمي، وأجهزة احلاسوب، واإلنترنت ذات النطاق العـريض، والـسيارات اجلديـدة       
ــة املمتلكــات       ــة، ومحاي ــشاريع العائلي ــم امل ــة، ودع ــرويح والثقاف ــدة، والت وحيــصل . وشــبه اجلدي

ــستحقون وأصــحا  ــضمان       امل ــد ال ــن معه ــة م ــى اســتحقاقات مماثل ــم عل ــن ذويه ب املعاشــات م
ــسلحة        ــوات امل ــاعي للق ــضمان االجتم ــد ال ــة، ومعه ــاملني يف الدول ــة للع واخلــدمات االجتماعي

 .املكسيكية، واملصرف الوطين للجيش والقوات اجلوية واألسطول البحري
 

  الثقافة والترويح والرياضة  -باء   
ــة جــزءا عــن الثقافــة، والفنــون،    ٣ي يتــضمن احملــور الرئيــس   -١٧٧ ــة للتنمي  مــن اخلطــة الوطني

وتنفيـذا هلـذه اخلطـة    . والترفيه، والرياضة، مشفوعا بأهداف واستراتيجيات حمددة هلذه الفـروع    
تــواله اجمللــس الــوطين للثقافــة  ي، الــذي ٢٠١٢-٢٠٠٧ُوضــع الربنــامج الــوطين للثقافــة للفتــرة  

ساواة يف احلــصول علــى الثقافــة والتمتــع هبــا؛ وإتاحــة   والفنــون، ومــن أهدافــه العامــة تعزيــز املــ  
ــوع الثقــايف       ــشجيع أشــكال التعــبري عــن التن ــدة؛ وت ــة جي . جمــاالت وممتلكــات وخــدمات ثقافي

وحتقيقا هلذه األهداف جيري تنفيـذ بـرامج دعـم اهلياكـل األساسـية الثقافيـة للواليـات، واحلـث                    
 البلـديات، ودعـم الثقافـات البلديـة واجملتمعيـة،        على اإلبداع والتطور الفين، والتنمية الثقافية يف      

ومن خالل برنامج دعم الثقافات البلدية واجملتمعيـة        . والتنمية املتكاملة لثقافة السكان األصليني    
 مشروع سـنويا تتعلـق بـالفن الـشعيب، والطـب التقليـدي، وذاكـرة                ١ ٧٠٠ميوَّل ما يقرب من     

 ويهدف برنـامج التنميـة املتكاملـة لثقافـة الـسكان      .التاريخ، واإليكولوجيا، والنظام االجتماعي  
األصليني إىل هتيئة الظروف الالزمـة ملـشاركة الـسكان األصـليني ومنظمـاهتم وجمتمعـاهتم احملليـة              

  .يف وضع وتنفيذ وتقييم مشاريعهم للتنمية الثقافية
يـة  ويقوم املعهد املكسيكي للتأمني االجتمـاعي مـن ناحيتـه، مـن خـالل خـدمات الرعا                -١٧٨

االجتماعيــة، والرياضــة والتربيــة البدنيــة، والتنميــة الثقافيــة، والتــدريب واإلعــداد الفــين، بتنظــيم 
موجهـة  ) مناسـبات، محـالت، َمعـارض، حماضـرات       (دورات وحلقات عمـل وأنـشطة تكميليـة         

إىل النساء والرجال يف خمتلف الفئات العمرية، مبا يف ذلك أنـشطة حمـددة للمـرأة، كالتمرينـات                
وتنفذ وزارة التنمية االجتماعيـة برنـامج إنقـاذ املـشاعات املعّرضـة للتـدهور أو                . ية للحامل البدن

ويف . اإلمهال أو انعدام األمن، والواقعـة يف منـاطق حـضرية ملحقـة باملنـاطق املتروبوليـة واملـدن                  
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 يف ٤٧ مليـون شـخص، كـان منـهم        ١٦،٣ خدم الربنـامج مـا جمموعـه         ٢٠٠٩-٢٠٠٧الفترة  
  . يف املائة من الرجال٥٣ساء و املائة من الن

ــرة       -١٧٩ ــة والرياضــة للفت ــة البدني ــوطين للتربي ــامج ال ــد ٢٠١٢-٢٠٠٨ويف إطــار الربن ، أعي
، حلـث مجيـع الـسكان       “نشط تعش حياة أفـضل    ا”تصميم االستراتيجية الوطنية للنشاط البدين      

امج النـشاط البـدين   وجيري أيضا تنفيذ برن  .  دقيقة على األقل يوميا    ٣٠على النشاط البدين ملدة     
ــة ومؤســـسات القطـــاع اخلـــاص   ــال احلكومـ ــامج  . يف العمـــل لعمـ وجـــدير بالـــذكر أيـــضا برنـ

، وبرنامج مراكز الرياضـة املدرسـية والبلديـة،         “مناسبات النشاط البدين من أجل حياة أفضل      ”
 بلديــة ٩٤٣ مركــزا مقامــة يف ٢ ٧٨٥، ٢٠٠٩الــيت بلــغ عــددها، يف النــصف األول مــن عــام 

  .نها بأعلى هتميش م١٦٩تتسم 
إن بـرامج عمــل اللجنـة الوطنيــة للرياضـة حتــدد وتوحـد معــايري ختطـيط وتنفيــذ وتقيــيم        -١٨٠

 أبرمـت اللجنـة     ٢٠١٠أبريـل   /نيـسان ويف  . املشاريع من منظور املـساواة واإلنـصاف للجنـسني        
اتفــاق تعــاون مــع املعهــد الــوطين للمــرأة لالضــطالع بأنــشطة مــشتركة لتعزيــز ومحايــة وتعمــيم  

وجيدر بالذكر من النـواتج املتحققـة يف        . ملساواة بني اجلنسني وتنمية قدرات النساء الرياضيات      ا
، ملكافـأة  “التقدير الوطين للمرأة يف جمال الرياضـة ”هذا الصدد صدور تسعة أعداد من منشور  

ــضا  . ودعــم املــّربزات يف خمتلــف فــروع الرياضــة علــى جهــودهن وتفــانيهن     ــذكر أي وجيــدر بال
 التاريخ ذاته، من توقيع االتفاق االستشاري للـشبكة املكـسيكية للنـساء يف جمـال                حدث، يف  ما

  .الرياضة، لدعم وتعزيز إنصاف اجلنسني وتكافؤ الفرص للنساء والرجال يف جمال الرياضة
  

  ١٤املادة   -رابع عشر 
ــسكان           -١٨١ ــن ال ــساء م ــة والن ــاطق الريفي ــرأة يف املن ــن امل ــات ع ــذا اجلــزء معلوم ــضمن ه يت
صليني، واستجابة لتوصيات اللجنـة بـشأن التقريـر الـدوري الـسادس للمكـسيك الـواردة يف                  األ

، ويراعـى مـضمون     ٣٣ و   ٢٣ و   ٢١، وكـذلك يف الفقـرات       )القـضاء علـى الفقـر      (٣٥الفقرة  
  .٢٥ إىل ٢٣ ومن ٢١ و ١٩ و ١٦و  ١٥و  ١٣ و ١٢ و ٥التوصيات العامة للجنة رقم 

الواردتني يف التعليقات اخلتامية للجنـة، نكـرر القـول إن            ٣٥ و   ٢١وتنفيذا للتوصيتني     -١٨٢
اخلطة الوطنية للتنمية تتضمن حمورا رئيسيا بشأن املساواة بني املرأة والرجل، فضال عن أن مـن                
أهــــدافها اإلدمــــاج الكامــــل لقــــرى وجمتمعــــات الــــسكان األصــــليني يف التنميــــة االقتــــصادية 

ليـدها التارخييـة، مـع اإلشـارة إىل اسـتراتيجيات حمـددة            واالجتماعية والثقافية يف البلـد وفقـا لتقا       
للقضاء على جوانـب التخلـف االجتمـاعي األساسـية هلـذه الفئـة مـن الـسكان، والتركيـز علـى                      
الفقريات، وعلى ارتباط بـرامج القـضاء علـى الفقـر بـربامج تكـافؤ الفـرص وعـدم التمييـز ضـد                       
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تنميـة والقـانون العـام للمـساواة بـني املـرأة            وترد استراتيجيات وأهداف اخلطـة الوطنيـة لل       . املرأة
، الـذي يتـصل   ٢٠١٢-٢٠٠٩والرجل يف الربنامج الوطين للمساواة بني املرأة والرجـل للفتـرة    

  . بالقضاء على الفقر٦ و ٥هدفاه االستراتيجيان 
 برناجمـا قطاعيـا تتـضمن أهـدافا واسـتراتيجيات      ١٩ كـان هنـاك      ٢٠٠٩مـايو   /أيارويف    -١٨٣

ــرأة      ومــسارات عمــل   ــوطين للمــساواة بــني امل ــامج ال ــة والربن ــة للتنمي ــسقة مــع اخلطــة الوطني مت
ويـشري  .  من هذه الربامج بالـسكان الـريفيني واألصـليني وباجتثـاث الفقـر             ١٠ويتعلق  . والرجل

القانون املنشئ للجنة الوطنية لتنمية السكان األصـليني، وهـي اجلهـاز الرائـد يف جمـال موضـوع                   
للمساواة بني املرأة والرجل، إىل إدراج املنظور اجلنـساين يف املؤسـسات            وعناصر النظام الوطين    

االحتادية لتوفري فـرص أفـضل للنـساء مـن الـسكان األصـليني، ومـشاركة الـسكان األصـليني يف                     
وتـرد بالتفـصيل يف املرفـق العاشـر التـدابري اخلاصـة الـيت               . ختطيط وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية    

 لتنميــة الــسكان األصــليني لــصاحل هــؤالء الــسكان، واملــستفيدون منــها تتخــذها اللجنــة الوطنيــة
  .٢٠٠٩حسب اجلنس لعام 

ومن أجل املراجعة الدورية لتنفيذ اهلدف االجتماعي لـربامج وغايـات وتـدابري سياسـة                 -١٨٤
التنمية االجتماعية، أنشأت اإلدارة الـسابقة اجمللـس الـوطين لتقيـيم سياسـة التنميـة االجتماعيـة،                  

وط بــه أيــضا حتديــد اخلطــوط العريــضة واملعــايري لتعريــف الفقــر وتوصــيفه وقياســه، والعمــل املنــ
بشكل منهجي على متابعة املتغريات يف جمال التعليم، والـصحة، وخـصائص املـسكن، والبيئـة،                
والضمان االجتماعي، واألغذية، والتغذية، والدخل، والتماسك االجتماعي، وتكافؤ الفـرص،          

ــة   ٢٠٠٩ديـــسمرب /نون األولكـــاويف . والتمييـــز ــة التنميـ ــيم سياسـ  قـــدم اجمللـــس الـــوطين لتقيـ
االجتماعيــة منهجيــة القيــاس املتعــدد األبعــاد للفقــر، الــيت ستــستخدم يف إجــراء القيــاس الرمســي  
للفقر يف املكسيك، واليت ستساعد يف معرفة احلالة االجتماعية جلميع سكان املكسيك حـسب              

 إليها كل فئة من السكان، وتقدم املعلومـات املوضـوعية ذات           اجلنس، ونوع الرعاية اليت حتتاج    
  .الصلة حىت تكون السياسات العامة للتغلب على الفقر أجنع

 الـواردة يف التعليقـات اخلتاميـة للجنـة واملتعلقـة            ٢١ويف ضوء اجلزء الثاين من التوصـية          -١٨٥
رف املكسيك، اسـتمر    بأثر سياسات االقتصاد الكلي على املرأة، ورد أنه حسب تقديرات مص          

 االرتفاع املذهل يف أسعار املواد األوليـة، وال سـيما األغذيـة             ٢٠٠٨يف النصف األول من عام      
وأدى هـذا االرتفـاع إىل ازديـاد التـضخم، الـذي      .  تقريبـا ٢٠٠٦والطاقة، الذي بـدأ منـذ عـام       

ت الزيـادة   وكانـ . ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٦،٥٣ إىل   ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٣،٧٦ارتفع من   
مـصحوبة بتبـاطؤ الطلـب علـى     )  يف املائـة   ١،٣(الطفيفة يف الناتج احمللي اإلمجـايل يف هـذا العـام            

ومــن ناحيــة أخــرى فــإن مؤشــر العمالــة املتعلــق بالقطــاع  . العمــل، وارتــبط ذلــك ببطالــة أكــرب 
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ــأمني          ــد املكــسيكي للت ــيهم يف املعه ــّؤمن عل ــال امل ــدد العم ــه ع ــذي ميثل ــصاد، وال  الرمســي لالقت
 وصـل   ٢٠٠٨ديـسمرب   /كـانون األول  ويف هنايـة    . االجتماعي، يشري أيضا إىل تباطؤ ذي مغزى      

ويـرد يف القـسم بـاء       ).  يف املائـة مـن النـساء       ٣٦،١٦( شخصا   ١٤ ٠٦٢ ٥٥٢هذا املؤشر إىل    
وجيـدر بالـذكر يف هـذا الـصدد     . من املرفق العاشر حتليل أوىف ألثر األزمة االقتصادية على املرأة       

  .)١١٤(ت دراسة لألثر املتميز للسياسة الضريبية على املرأة يف املكسيكأنه قد وضع
  

  حالة الفقر يف املكسيك  -ألف   
تــشري نتــائج الدراســة االستقــصائية الوطنيــة للــدخل واإلنفــاق يف األســر املعيــشية لعــام     -١٨٦
ال مـن الرجــ  يف املائـة  ١٧،٨مـن النـساء و    يف املائــة ١٨،٧ إىل أنـه يف هـذا العـام كـان     ٢٠٠٨

 يف املائـة منـها رب أسـرة         ١٤،٨يعيشون يف أسر معيشية يف حالة من الفقر الغذائي، وكـان لــ              
مـن هـذه   يف املائـة   ٢٠،٩ومـن حيـث الفقـر يف القـدرة كـان لــ            .  يف املائة ربة أسـرة     ١٢،٩ولـ  

ـــ   ــة أســرة  ١٧،٨األســر رب أســرة ول ــة رب ــة كــان   ومــن حيــث .  يف املائ ــة املالي ــر يف احلال  الفق
  . يف املائة ربة أسرة٣٦،٤  املائة من األسر رب أسرة ولـ يف٤١،٥ لـ

وكجزء من التدابري املعاكسة للتقلبـات الدوريـة الـيت اختـذهتا احلكومـة، أنـشئ يف عـام                     -١٨٧
 الصندوق الـوطين للـهياكل األساسـية، وبـدأ تنفيـذ برنـامج دعـم االقتـصاد واالسـتثمار              ٢٠٠٨

ت االحتاد هلذا العام، وبدأ تنفيـذ برنـامج الـدعم الغـذائي     والعمالة، وزاد اإلنفاق يف ميزانية نفقا     
بـدأ تطبيـق اسـتراتيجية احليـاة بـشكل أفـضل،            أبريل  /نيسانويف  . يف املناطق اليت حتظى بالتركيز    

اليت توضح جهود مجيع اهليئات املوجهة صوب حتسني نوعية حيـاة الـسكان، مـع دعـم خـاص                   
ء، والسكان األصليني، واملـسنني، واملعـوقني، والفقـراء          النسا -للفئات االجتماعية القليلة املنعة     

ويف عـام  .  وللمنـاطق والبلـديات ذات املؤشـرات الـدنيا يف دليـل التنميـة البـشرية                -فقرا مـدقعا    
ــيال مــن   ٢٠٠٨ ــر قل ــة    ٩٠ كــان أكث ــة االجتماعي ــد التنمي ــة يف بن ــوارد االحتادي ــة مــن امل  يف املائ

ــش    ــة الب ــامج التنمي ــشرية يتركــز يف برن ــة  -رية والب ــه الثالث ــيم  ( الفــرص يف جوانب ــصحة والتعل ال
؛ وبرامج املسنني يف املناطق الريفيـة؛ وتزويـد الريـف؛ والـدعم الغـذائي للمنـاطق الـيت                   )والتغذية

 الفـرص؛ ونظـام احلمايـة االجتماعيـة         -حتظى بالتركيز؛ واملعهد املكسيكي للتأمني االجتماعي       
ــامج   يف جمــال الــصحة؛ ودور احلــضانة واإلقامــة ل   ألطفــال ملــساعدة األمهــات العــامالت؛ وبرن

  .األنزال املدرسية للسكان األصليني التابع للجنة الوطنية لتنمية السكان األصليني
_________________ 

جلنــساين لفــرض الــضرائب يف االتحليــل “). ٢٠١٠(لوســيا بــريس فراغوســو وفرانسيــسكو كوتــا غونــسالس  )١١٤(
. فــرض الــضرائب وإنــصاف اجلنــسني ). حمــررون(كــارين غــراون وإميــران فالوديــا  : ، وردت يف ”املكــسيك

 مركـز حبـوث التنميـة       Routledge/. حتليل مقارن للضرائب املباشرة وغري املباشرة يف البلـدان الناميـة واملتقدمـة            
  .الدولية
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ينــاير /كــانون الثــاينلألزمــة االقتــصادية إىل ضــرورة العمــل يف الــسلبية وأفــضت اآلثــار   -١٨٨
مالـة، واالسـتراتيجية املتكاملـة       على وضع االتفاق الوطين لصاحل االقتـصاد العـائلي والع          ٢٠٠٩

ــضل        ــشكل أف ــاة ب ــذائي للحي ــدعم الغ ــامج ال ــة، وبرن ــة الغذائي ــساعدة االجتماعي وتوضــح . للم
األقسام من جيم إىل هاء من املرفق العاشر اجلهود املبذولة يف جمال الفقر والصحة والتعليم مـن                 

 الواليات التابعـة هلـا هـذه       أو حكومات /جانب خمتلف اهليئات النسائية يف الكيانات االحتادية و       
  .اهليئات
وفيمــا يتــصل مبــشاركة املــرأة يف وضــع وتنفيــذ خطــط التنميــة، جيــدر بالــذكر برنــامج     -١٨٩

. التنظيم اإلنتاجي للنساء من السكان األصليني التابع للجنـة الوطنيـة لتنميـة الـسكان األصـليني                
 برنـامج التنظـيم اإلنتـاجي يف       ويوضح القسم واو من املرفق العاشر عدد املستفيدات سنويا مـن          

ومــن . ٢٠٠٩، والقــسم زاي أهــم منجــزات هــذا الربنــامج يف عــام      ٢٠١٠-٢٠٠٦الفتــرة 
 ٤ ٢٢٩ مـشروعا منـها تتعلـق بــ     ٣٦٨ مشروعا اليت اعتمدت يف هذا العـام، كـان      ٢ ١٩٢ الـ

أتيحـت  وبفضل املتابعـة الـيت      .  بلدية ذات التنمية البشرية املنخفضة     ١٢٥مستفيدة يعشن يف الـ     
 ال تـزال تعمـل   ٢٠٠٧ الـيت اعتمـدت يف عـام    ١ ٥٧٧ مشروعا مـن الــ   ٨٢٥للمشاريع، كان  

ــر مــن  (٢٠٠٩يف عــام  ــة مــن هــذه املــشاريع ٥٢أكث ــشفافية  ).  يف املائ ومــن خــالل مرصــد ال
: واملساءلة الذي تنفذه وزارة اخلدمة املدنية، ميكن الوقوف على تأثري الربنامج بالبيانـات التاليـة              

ــة مــساواهتما     شــعرت اث ــهما قــد زاد، وحتــسنت حال ــان مــن كــل ثــالث مــستفيدات أن دخل نت
وقـررت اثنتـان مـن كـل مخـس مـستفيدات عـدم              . بالرجال، وكذلك وضعهما عامة كـامرأتني     

  . يف املائة أن الرفض أو التمييز قد قَل٧٠ّاهلجرة منذ حصوهلما على دعم الربنامج، وذكر 
  

  الصحية لسكان الريف والسكان األصلينيالضمان االجتماعي واخلدمات   -باء   
 هنـاك، يف عـام      واجلغرافيـا واملعلوماتيـة أنـه كـان       تفيد بيانات املعهـد الـوطين لإلحـصاء           -١٩٠

ــضمان     ١ ٥١٢ ٢٤٠، ٢٠٠٥ ــستحقني للــ ــري مــ ــليني، غــ ــسكان األصــ ــن الــ ــرة مــ  رب أســ
ــشرية    . االجتمــاعي ــة الب ــامج التنمي ــيح برن ــهم يت ــا حبالت ستفيدة  الفــرص ألســرهم املــ -واهتمام

مكــّون املــوروث : االنتفــاع باجملموعــة األساســية لكفالــة الــصحة، ويــدعمها باملكونــات التاليــة 
وفيمـا يتعلـق بربنـامج      . ، والطاقـة  “احليـاة بـشكل أفـضل     ”، واملـسنون، و     “شباب هلم فرصـة   ”

 يف ١٠٠التــأمني الــصحي الــشعيب، فــإن الــسكان املــشتركني يف هــذا التــأمني مــشمولون بنــسبة 
ويف .  يف املائـة يف املـستوى الثـاين       ٩٥ أمراض املستوى األول من الرعاية الطبية وبنسبة         املائة يف 
ــارس /آذار ــأمني الـــصحي الـــشعيب   ٢٠١٠مـ ــامج التـ  شخـــصا ٣٣ ٨٠٣ ١١٦ انـــضم إىل برنـ

 يف املائـة أو أكثـر مـن سـكاهنا     ٤٠ويف املناطق اليت يتحدث فيهـا  ).  يف املائة من النساء    ٥٤،٤(
 يف املائة مـن     ٥٢،٨( ماليني شخص    ٣،١األصليني، انضم إىل الربنامج     بإحدى لغات السكان    
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 يف ٦،٨ومن جممـوع النـساء املنـضمات إىل هـذا الربنـامج، قـدمت رعايـة التوليـد إىل               ). النساء
. )١١٥( يف املائــة يف حالــة إجهــاض٦،٦ يف املائــة منــهن يف حالــة والدة و ٩٣،٤املائــة، كانــت 

مـن  وعـال للغايـة     نامج املقيمة يف مناطق ذات مستوى عـال         ووصل عدد األسر املنضمة إىل الرب     
  . يف املائة من هذه األسر تعوهلا امرأة٨٣ ماليني، وكانت ٣التهميش إىل 

وتشّغل وزارة الـصحة شـبكات اخلـدمات الـصحية يف البلـديات ذات التنميـة البـشرية                    -١٩١
وسـعة، واملستـشفيات    املنخفضة، من خالل مراكز الصحة، ومراكـز الـصحة ذات اخلـدمات امل            

احمللية، واملستشفيات العامة؛ وتنفذ برنامج البيئات واجملتمعات الصحية، الذي تعمـل يف إطـاره              
الــشبكة املكــسيكية للبلــديات مــن أجــل الــصحة الــيت تــسهم يف صــحة األم وصــحتها يف فتــرة    

ة، ويف  وتعزيزا حلصول الـسكان األصـليني فعـال علـى خـدمات الرعايـة الطبيـ               . حول الوالدة  ما
ــصحية  القــضاء علــ ”إطــار اســتراتيجية   ــة يف اخلــدمات ال ــدابري  ، “ى احلــواجز الثقافي اُتخــذت ت

. توعية مـوظفي الـصحة يف جمـال التعـدد الثقـايف واجلنـسانية يف إطـار حقـوق اإلنـسان                    /لتدريب
 يف ٥٠ ُحـّدد التـزام خبفـض معـدل وفيـات األمومـة بنـسبة        ٢٠١٢-٢٠٠٧وبالنسبة إىل الفترة   

 بلديــة ذات التنميــة البــشرية املنخفــضة يف البلــد، مــن خــالل مــشروع خــاص ١٢٥الـــ املائــة يف 
ــصرا للعمــل        ــشمل عن ــصحية، وي ــساء الــاليت يقــل حــصوهلن علــى اخلــدمات ال يركــز علــى الن

 ٢٠٠٨ويف عـام  . اجملتمعي يدعمه يف التنفيذ رؤساء البلديات وتتابعه املريـضة احلامـل شخـصيا        
  .٢٠٠٩ يف عام ٥٤ هذه البلديات، وهبط العدد إىل  حالة لوفيات األمومة يف٧٠سجلت 
ويقوم املعهد املكسيكي للتأمني االجتماعي من ناحيته بتنفيذ برنـامج النـهوض بـصحة              -١٩٢

السكان األصليني وتنميتها، الذي يطبق يف سـبع واليـات، وبرنـامج املعهـد املكـسيكي للتـأمني              
حية متكاملـة لـسكان الريـف واحلـضر          الفرص، الذي يوفر يف إطاره خدمات ص       -االجتماعي  

 وحـدة طبيـة ريفيـة،       ٣ ٥٤٩املهمشني، من خالل شبكة للهياكل األساسية الطبية تتـألف مـن            
 ٢٠١٠ويف عـام  .  وحدة طبية متنقلـة    ٢٢٥ وحدة طبية حضرية، و      ٢٢٦ مستشفى، و    ٧٠و  

 خطـر وفيـات      مركـزا للرعايـة الريفيـة يف التوليـد يف املنـاطق الـيت يرتفـع فيهـا                  ١٤أنشئ وُجهـز    
 الفــرص -ويــدعم برنــامج املعهــد املكــسيكي للتــأمني االجتمــاعي  . األمومــة يف ســت واليــات

ــه       ــا جمموع ــدمي م ــن خــالل تق ــوالدة، م ــسابقة لل ــة ال ــشارات يف   ١،٣الرعاي ــني االست ــن مالي  م
، ) استشارات يف املتوسط لكل امرأة، انظر املرفق العاشر، القـسم حـاء    ٦،٥(املتوسط كل عام    

رشاد للنساء والرجال الذين هم يف سن اإلجنـاب، عـن طريـق حلقـات عمـل جمتمعيـة                   ويوفر اإل 
  .عن الصحة اجلنسية واإلجنابية

_________________ 
تيجية احلمـــل الـــصحي، انـــضم إىل برنـــامج التـــأمني الـــصحي الـــشعيب  يف هـــذا التـــاريخ ومـــن خـــالل اســـترا )١١٥(

 . يف املائة من بلديات البلد٩٩،٩ امرأة، وتشمل التغطية ٨٢٦ ٠٤٣
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ومن أجل تقليل املضاعفات يف فترة احلمل وعنـد الـوالدة، تـوفر الرعايـة عنـد الـوالدة                     -١٩٣
ــؤهلني   ــوظفني م ــوام   . حبــضور م ــة أع ــرة الثالث ــد   ٢٠٠٩-٢٠٠٧ويف فت ــامج املعه ، حــضر برن

ــاعي  ا ــأمني االجتمـ ــة  ٢٥٤ ٥٨٠ الفـــرص -ملكـــسيكي للتـ ــدات الطبيـ ــة والدة يف الوحـ  عمليـ
ــة التابعــة للربنــامج   حيــضر املوظفــون املؤهلــون تــسع عمليــات والدة مــن   (واملستــشفيات الريفي

) الوحــدات الطبيــة واملوظفــون املتطوعــون(وظلــت الرعايــة املؤســسية عنــد الــوالدة ). ١٠ كــل
 يف املائــة مــن ٨٥ (٢٠١٠أبريــل /نيــسان إىل ٢٠٠٦ســبتمرب /يلــولأعلــى حاهلــا يف الفتــرة مــن 

  ).جمموع الوالدات
 - كــان برنــامج املعهــد املكــسيكي للتــأمني االجتمــاعي   ٢٠١٠أبريــل /نيــسانوحــىت   -١٩٤

 والية املوجود هبا الربنـامج،      ١٧ مركزا للرعاية الريفية للمراهقني يف الـ        ٣ ٦١٨الفرص يشغِّل   
وتنعكس اجلهود املبذولة لرعايـة املراهـق يف        . ثقيفية للمراهقات احلوامل  وشكل أيضا األفرقة الت   

  ).املرفق العاشر، القسم طاء(الزيادة البطيئة يف عدد الشابات املتقبالت لوسائل منع احلمل 
ــشرية     -١٩٥ ــة الب ــامج التنمي ــائج برن ــسكان   -ومــن نت ــاطق ســكان الريــف وال  الفــرص يف من

لطلــب علــى اخلــدمات الــصحية مــن جانــب املــستفيدين الــذين زيــادة ا: األصــليني يــربز مــا يلــي
يقيمون نسبيا بالقرب مـن مراكـز الـصحة؛ عـادات أفـضل يف النظافـة األساسـية يف أسـر اجليـل            

 يف  ٥١؛ حـصلت    )اليت تتألف من بنات وأبناء النساء املستفيدات من السكان األصـليني          (الثاين  
 يف املائــة علــى خــدمات قابلــة؛  ٣٩دة، و املائــة مــن النــساء علــى رعايــة طبيــب عنــد آخــر وال  

ارتفعت درجـات التحـصيل املدرسـي للطفـالت واألطفـال املـستفيدين مـن الـسكان األصـليني                   
 يف املائــة علــى التــوايل، بعــد مخــسة أعــوام مــن بــدء حــصوهلم علــى ١٠،١ يف املائــة و ٨بنــسبة 

لـصاحل اإلنـاث؛ تـؤدي إطالـة        املزايا؛ فيما يتعلق بالقيد يف املدرسة قلّـت الفـوارق بـني اجلنـسني               
املسار التعليمي إىل تأخر بدء دورة اإلجناب لدى املرأة؛ تالَحظ آثار إجيابية يف تعليم الـشباب،                

 لــدى الــذكور مــن الــسكان    ٠،٨٤ مــن الــصفوف اإلضــافية لــدى اإلنــاث و     ٠،٦٤بواقــع 
ملــوارد النقديــة وباإلضــافة إىل ذلــك فــإن تــوفري ا). انظــر املرفــق العاشــر، القــسم يــاء(األصــليني 

للمــستحقات يف األســر املــستفيدة يــؤدي إىل تغــيري هيكــل اإلنفــاق يف األســرة املعيــشية لــصاحل   
؛ واحلـصول علـى أشـياء تغّيـر مـن العمـل املـرتيل               )وال سيما الربوتينـات والنباتـات     (غذاء أفضل   

ذ القـرار وإبـداء     ؛ وزيادة االعتداد بـالنفس واختـا      )موقد، ثالجة، مياه يف األنابيب، لوازم املرتل      (
الرأي داخل األسرة واجملتمع؛ وتعزيز شبكات التعـاون؛ وحتويـل املـستحقات خلـدمات برنـامج                

 الفــرص إىل مــستحقات لالئتمــان؛ واعتبــار أنــشطة تــوفري الــدعم، وعمومــا   -التنميــة البــشرية 
 فــإن ومــع ذلــك. أنـشطة هــذا الربنــامج، جمــاالت إلدمــاج املــرأة يف اجملتمـع وحتقيــق اســتقالليتها  

ــا        ــشكك يف املزاي ــة ت ــدان األخــرى بأمريكــا الالتيني ــة يف البل ــربامج املماثل ــة لل التقييمــات احلديث
املتعلقة بالوضع احملدد للمرأة، متعللة بأن ما تتطلبه الربامج من مدفوعات وإجـراءات يـستهلك               
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ايـا  وقت املرأة، عالوة على أن عمليـات التمويـل ميكـن أن حتـبط ولـوج سـوق العمـل، ألن املز                     
  .تتبخر يف أحيان كثرية إذا أمكن الوصول إىل مصدر آخر للدخل

  
ــواع      -جيم    ــليني علــــى مجيــــع أنــ ــساء مــــن الــــسكان األصــ حــــصول الريفيــــات والنــ

  والتدريب التعليم
ــوطين          -١٩٦ ــس ال ــن خــالل اجملل ــريفيني واألصــليني م ــسكان ال ــام ال ــيم الع ختــدم وزارة التعل

حتاديا برنامج التعليم قبـل املدرسـي واالبتـدائي ألطفـال            كيانا ا  ٢١للنهوض بالتعليم، وتنفذ يف     
ــام الدراســي        ــة يف الع ــة؛ وحظــي باخلدم ــة يف الزراعــة باليومي وطفــالت األســر املهــاجرة العامل

ــد .  يف املائــة منــهم طفــالت  ٥٠،٤ طفــال، كــان  ٢٦ ٣٣٤ مــا جمموعــه  ٢٠١٠-٢٠٠٩ وق
 املــستوى العــايل، التــابع رســات مــن الــسكان األصــليني يفاحــصل مــشروع املــنح الدراســية للد

 علـى زيـادة يف امليزانيـة لتقـدمي مـنح            ٢٠٠٨للجنة الوطنية لتنمية الـسكان األصـليني، منـذ عـام            
رسات من السكان األصـليني؛ وحـىت اليـوم كـان املـشروع قـد قـدم هـذه املـنح إىل                     ادراسية للد 

ــال   . رســة يف هــذا املــستوى ا د٢٨٥ ــاطق الــيت حتظــى ب ــة املن ــامج تنمي تركيز املراكــز ويتعهــد برن
ــل ووصــلة          ــى األق ــى ســتة حواســيب عل ــوي عل ــة حتت ــتعلم، وهــي مؤســسات عام ــة لل اجملتمعي

ــهميش العــايل     ــة ذات الت ــاطق احمللي ــديات واملن ــة لإلنترنــت، وتقــع أساســا يف البل .  والعــايل للغاي
ليـة   يف املائة منها يف املناطق احمل      ٩٢( من هذه املراكز مقامة يف البلد قاطبة         ٢ ٢١٧وهناك اآلن   

 يف املائـة مـن      ٥٤كان  (وكان للنساء دور أساسي يف وضع املشروع        ). اليت هبا سكان أصليون   
 يف املائــة يف الفتــرة ٦٠،٦(، وكانــت مــشاركتهن هــي األكــرب  )جممــوع املــرّوجني مــن النــساء 

ــالغ   ٢٠١٠-٢٠٠١ ــة   ). ٢٤٩ ٨٢٥ مــن جممــوع الدارســني الب ــة الوطني ــع اللجن ــاون م وبالتع
 مركـزا جمتمعيـا رقميـا يف        ٤ ٠٦٢ليني، تـشّغل وزارة االتـصاالت والنقـل         لتنمية السكان األصـ   

ــضم ســكانا أصــليني  ٨٧٩ ــة ت ــصندوق    .  بلدي ــابع لل ــة، الت ــامج إدارة املراكــز الزراعي ــوفر برن وي
) اإلنترنـت (االستئماين الوطين لتنمية األرض املشاع، التدريب وتطبيق التكنولوجيات اجلديـدة           

  ). يف املائة من النساء٥٤،٥(عات احمللية لسكان األرض املشاع وللمجتم
  

االئتمانـــات والقـــروض الزراعيـــة، ومجاعـــات املـــساعدة الذاتيـــة، والتعاونيـــات،   -دال   
  واملشاركة يف األنشطة اجملتمعية

ــسري          -١٩٧ ــة إىل تي ــة االحتادي ــرامج احلكوم ــن خــالل شــىت ب ــدم م ــاجي املق ــدعم اإلنت أدى ال
 يف املائـة مـن      ٤٨، كانـت النـساء ميـثلن        ٢٠٠٧ويف عام   . حصول املرأة على الوظيفة أو العمل     

 يف املائـة يف عـام   ٥١،٨جمموع املستفيدين من برنامج اخليارات اإلنتاجية، وكانت هذه النسبة   
وتقــوم . ٢٠١٠مــايو /أيــار يف املائــة يف ٦٠،٢، و ٢٠٠٩ يف املائــة يف عــام ٥٥،٨، و ٢٠٠٨

ــسكان األصــليني، مــن     ــة ال ــة لتنمي ــة الوطني ــة   اللجن ــصناديق اإلقليمي ــامج ال ــذ برن ــها، بتنفي ناحيت
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للسكان األصليني، وبرنامج التنسيق لدعم إنتاج السكان األصـليني، وبرنـامج الـسياحة البديلـة               
يف منــاطق الــسكان األصـــليني، وبرنــامج إدارة وحفــظ املـــوارد الطبيعيــة يف منــاطق الـــسكان       

املـستفيدين مـن برنـامج الـصناديق      يف املائـة مـن      ٥٠ كان أكثر مـن      ٢٠٠٨ويف عام   . األصليني
 يف املائة يف برنامج التنسيق لدعم إنتاج الـسكان          ٤١اإلقليمية للسكان األصليني من النساء، و       

وتـدعم  .  يف املائة يف برنامج السياحة البديلـة يف منـاطق الـسكان األصـليني              ٣٨،٢األصليني، و   
تمعيــة للــسياحة البيئيــة يف منــاطق    وزارة البيئــة واملــوارد الطبيعيــة، مــن جهتــها، املــشاريع اجمل     

  .احملميات الطبيعية
ــني            -١٩٨ وجيــدر بالــذكر أيــضا الــربامج املرصــود هلــا ميزانيــة خمصــصة للمــرأة واملــساواة ب

الـذي سـبقت اإلشـارة      (اجلنسني؛ ومنها برنامج التنظيم اإلنتاجي للنساء من السكان األصليني          
لتابع لوزارة اإلصالح الزراعي، وفيما يتعلق بـوزارة        ، وبرنامج املرأة يف القطاع الزراعي، ا      )إليه

االقتصاد هناك صـندوق التمويـل البـالغ الـصغر للريفيـات، والربنـامج الـوطين لتمويـل املـشاريع                    
 يف املائة من ائتماناته البالغة الصغر إىل النساء يف املنـاطق الريفيـة              ٨٠البالغة الصغر، الذي يقدم     

عم املـشاريع االجتماعيـة، الـذي يـدعم إنـشاء وتنميـة وتعزيـز               واحلضرية، والصندوق الوطين لد   
ــة  ــشاريع االجتماعي ــام        . امل ــربامج يف ع ــذه ال ــن ه ــستفيدات م ــدد امل ــق العاشــر ع ــرد يف املرف وي

ــاجي      . ٢٠٠٩ ــامج التنظــيم اإلنت ــات وبرن ــصغر للريفي ــالغ ال ــل الب ومــن خــالل صــندوق التموي
ويل املشاريع البالغة الـصغر، جـرى يف الربـع          للنساء من السكان األصليني والربنامج الوطين لتم      

.  امــرأة٨٣ ٠٥٩ مــشروعا إنتاجيــا اســتفادت منــه    ٧٨ ٦٩٠ دعــم ٢٠١٠األول مــن عــام  
وتشّغل وزارة اإلصالح الزراعي أيضا صندوق دعم مشاريع اإلنتـاج الزراعـي، الـذي دعـم يف              

 يف املائــة مــن ٥٣،٤( شــريكا ٧ ٢٩٣ مــشروعا إنتاجيــا لـــ ٧٢٢هــذه الــسنوات املاليــة تنفيــذ  
ــساء ــذه       ). الن ــابع هل ــشباب وصــندوق األراضــي، الت ــريفيني ال ــشاريع ال ــامج منظمــي امل ويف برن

 يف املائـة، رغـم أن       ٥٠الوزارة، وصلت مشاركة املرأة يف بعض مراحل الربنامج إىل أكثـر مـن              
يتـضمن املرفـق احلـادي عـشر مؤشـرات حـسب اجلـنس هلـذه         ( يف املائـة  ٤٠املتوسط العام يبلغ    

ويتضمن برنامج صوب املساواة بني اجلنـسني واالسـتدامة         ). ٢٠١٠-٢٠٠٥لوحدات للفترة   ا
البيئية وبرنامج العمالة املؤقتة، التابعان لوزارة البيئة واملوارد الطبيعية، موارد مرصودة منـذ عـام               

  . امرأة على التوايل٥٩ ٤٥٢ و ٥ ٨٠٠ استفاد منها ما جمموعه ٢٠٠٨
يــة للمحميــات الطبيعيــة، مــن خــالل برنــامج صــندوق التنميــة        وتقــوم اللجنــة الوطن   -١٩٩

 ومــن ٢٠٠٨ويف عــام . املــستدامة، بــدعم الــسكان الــريفيني واألصــليني يف احملميــات الطبيعيــة  
 يف املائـة    ٤٥،٣ يف املائة من السكان األصليني، وكان منهم         ٣٦،٢١جمموع املستفيدين، كان    

ألمـن الغـذائي، التـابع لـوزارة الزراعـة وتربيـة       ومـن خـالل املـشروع االسـتراتيجي ل     . من النساء 
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 منطقـة  ١٢٣املاشية والتنمية الريفيـة وصـيد األمسـاك واألغذيـة، يـوفَّر الـدعم لألسـر الريفيـة يف              
  . من واليات البلد١٦ذات هتميش عال وعال للغاية يف 

  
  املعاملة املتساوية يف خطط اإلصالح الزراعي  -هاء   

تور الــسياسي للواليــات املتحــدة املكــسيكية حــق الــشعوب   مــن الدســ٢تكفــل املــادة   -٢٠٠
 مـن القـانون الزراعـي حبـق         ١٨وتعتـرف املـادة     . واجملتمعات األصـلية يف متلـك وحيـازة األرض        

وتـنص املـادة   . الُشفعة للزوجة أو اخلليلة يف حالة وفاة حـائز األرض املـشاع دون تعـيني خلـف        
زرعة إلنتاج احملاصيل أو تربيـة املاشـية، أو    على إمكان االحتفاظ مبساحة ختصص إلنشاء م  ٧١

إلنشاء صناعات ريفية تقوم بتشغيلها نساء فوق الـسادسة عـشرة مـن العمـر، مـع اإلشـارة إىل                    
وتـسمى  (إمكان أن تشمل مرافق خمصـصة، علـى وجـه التحديـد، خلدمـة ومحايـة املـرأة الريفيـة             

ويتـوىل مكتـب    ). دم أو احلجـز   قطعة أرض النساء، وتتـصف بأهنـا غـري قابلـة للتـصرف أو التقـا               
ويف ). قائمـة اخلالفـة   (املشورة القانونية يف الشؤون الزراعية التسوية الزراعية والوصية الزراعيـة           

  . يف املائة من اجملموع٢٦ يف املائة و ٢١هذين اإلجراءين تتراوح مشاركة املرأة بني 
  
  ١٥املادة   -خامس عشر 

 املدنية واألهلية القانونيـة للمـرأة، علـى حنـو مـا ورد يف               فيما يتعلق بالتشريع يف املسائل      -٢٠١
التقارير السابقة، فإن املساواة القانونية للمـرأة والرجـل مكرسـة يف املـادة الرابعـة مـن الدسـتور                    
السياسي للواليات املتحـدة املكـسيكية، ومـستقرة يف القـوانني الثانويـة علـى الـصعيد االحتـادي                   

  .ية، ويف املادة الثانية من القانون املدين االحتاديويف قوانني الكيانات االحتاد
 وسعيا إىل مواصلة التقدم يف تكييف إطـار معيـاري           ٢١واستجابة للتوصية العامة رقم       -٢٠٢

يتجاوب مع املـساواة القانونيـة، جـرى التـصديق يف جلنـة اإلنـصاف واجلنـسانية بكامـل هيئتـها                     
  .اإلجراءات التشريعية مشروعا ملواصلة ١٣أو يف جملس النواب على /و

ويف الدورة التشريعية احلادية والستني جيـدر بالـذكر املـشاريع املتعلقـة بتعـديل وإضـافة            -٢٠٣
أحكام خمتلفة يف الدستور لتصبح اللغة دميقراطية، واملسامهة بذلك يف تكافؤ الفـرص بـني املـرأة                 

  .والرجل
  
  ١٦املادة   -سادس عشر 

قـات األسـرية، فـإن القـانون املـدين علـى الـصعيد االحتـادي                فيما يتعلـق بـالزواج والعال       -٢٠٤
  .يزال يوفر للمرأة ظروف املساواة مع الرجل ال
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وقــد قُــدمت اقتراحــات بإصــالحات تــشريعية، كــان أبرزهــا تلــك الــيت تــسعى إىل            -٢٠٥
؛ وإلغــاء (ADN)االعتــراف بالعمــل املــرتيل للمــرأة؛ واختبــار األبــوة بــاحلمض اخللــوي الــصبغي  

 يـوم بعـد الطـالق قبـل أن تتـزوج مـرة أخـرى؛ ودعـم                 ٣٠٠لذي يلزم املـرأة باالنتظـار       احلكم ا 
وفيمــا يتعلــق مبــشاريع القــوانني الــيت قــدمت يف هــذا  . األمهــات غــري املتزوجــات ربــات األســر 

الـشأن، فــإن تـسعة منــها تتعلـق بالــدورة التـشريعية الــستني، وسـبعة بالــدورة احلاديـة والــستني؛       
  .ومجيعها قيد النظر

وهناك غري ذلك مـشروعا مرسـومني، أحـدمها لوضـع القـانون العـام لألبـوة املـسؤولة،                    -٢٠٦
الذي ُيعدل ويضيف ويلغي أحكاما خمتلفة يف القانون املدين االحتادي، واآلخر ُيعـدل ويـضيف               

واملعتزم يف هذا اإلطـار     . أحكاما خمتلفة يف قانون محاية حقوق األطفال واملراهقني من اجلنسني         
السجل العام الوطين للمدينني بنفقة متأخرة، من أجل تدوين ونشر معلومات عن اآلبـاء              إنشاء  

 .واألمهات واألوصياء وغريهم من امللزمني قانونا الذين ال يفون بالتزامهم بدفع النفقة

ــسابعة واخلمــسني، علــى       -٢٠٧ ــدورة التــشريعية ال ــة مكــسيكو، يف ال ومتــت املوافقــة يف والي
 عامـا،  ١٨دين تـنص علـى أن احلـد األدىن لـسن زواج املـرأة والرجـل هـو        تعديالت للقانون املـ  

وتعترف بوضع االقتران غري الشرعي لكل مـن قـضى مـع عـشريه أكثـر مـن عـام أو كـان هلمـا                         
  .بنات وأبناء

ويف منطقــة العاصــمة االحتاديــة ووفــق علــى حالــة الطــالق غــري املــسبب، وعلــى قــانون   -٢٠٨
ضمن التزامــات ويكفــل حقــوق النفقــة، واإلرث، واحلــضانة،     اجملتمعــات املتعايــشة الــذي يتــ   

  .واإلعالة، والتعويض عن الضرر الالحق مبن يتعايشون يف حالة زواج أو اقتران غري شرعي
 ٣٩١ و   ١٤٦وجرى عالوة على ذلك، يف منطقة العاصمة االحتادية، تعـديل املـادتني               -٢٠٩

بني شخصني، وهذا يزيـد مـن إمكـان زواج          من القانون املدين لتعريف الزواج بأنه ارتباط حر         
األشخاص الذين هم من جنس واحد، مع كل احلقوق املترتبة على هذا العقد، ومنها إمكانيـة                

أغــسطس /آبويف هــذا الــصدد أقــرت حمكمــة العــدل العليــا الوطنيــة بكامــل هيئتــها يف  . التــبين
 الــذين هــم مــن  تعــديالت القــانون املــدين ومــشروعية حــاالت الــزواج بــني األشــخاص ٢٠١٠

ــه    ــذا الـــزواج واالعتـــراف بـ ــة جـــنس واحـــد، وكـــذلك صـــحة هـ ــاء اجلمهوريـ .  يف مجيـــع أحنـ
، حكمت احملكمة بالسماح لألزواج وللمتزوجني زواجا غـري شـرعي        ٣٩١يتعلق باملادة    وفيما

  .ممن هم من جنس واحد باالنتفاع بالشكل القانوين للتبين، مع عدم اإلضرار حبقوق األطفال
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 أقرت جلان اجلمعية التشريعية يف منطقة العاصمة االحتاديـة          ٢٠١٠يوليه  /متوز ٢٠ويف    -٢١٠
أحكام قانون األم البديلة، اليت تـنص علـى إمكانيـة أن تعـري املـرأة رمحهـا حلمـل اجلـنني وتـسلم                   

  .)١١٦(املولود ألبويه البيولوجيني
نيـة عـن اسـتخدام      وفيما يتعلـق باملـسؤوليات العائليـة تـشري الدراسـة االستقـصائية الوط               -٢١١

 دقيقــة يف ١٢ ســاعة و ١٥ )١١٧( إىل أن الرجــل يقــضي يف العمــل املــرتيل ٢٠٠٩الوقــت لعــام 
وعلـى العكـس    .  دقيقـة  ١٨ سـاعة و     ٤٢املتوسط أسبوعيا، يف حـني تقـضي املـرأة يف املتوسـط             

فمـن جممـل   : من ذلك فإن مشاركة الرجل يف العمل املوجه إىل الـسوق أو خـارج املـرتل أكـرب         
 يف املائـة واملـرأة    ٦٢،٦ املكرسة هلذا النوع من العمل خيصص الرجل أكثر قلـيال مـن              الساعات
 ساعة أسبوعيا يف العمل خارج املـرتل واملـرأة          ٤٨ويف املتوسط يقضي الرجل     .  يف املائة  ٣٧،٤
وهــذا يــنعكس يف فــروق يف األجــور والتمثيــل النــاقص للمــرأة يف وظــائف   .  ســاعة تقريبــا٤٠

  ).‘حادي عشر’ و ‘سابعا’انظر (لى النظام اهلرمي األع
 الرجــل  ســاعات عــن عــبء  ٨،٥يزيــد يف املتوســط  والعــبء الــشامل لعمــل املــرأة      -٢١٢

، فيمـا يتعلـق بنـوعي العمـل املـرتيل           ) دقيقـة  ٤٨ ساعة و    ٤٩ دقيقة يف مقابل     ١٨ساعة و    ٥٨(
دعم األسـر   وخارج املرتل، فضال عن أنواع أخرى، مثل اإلنتاج األوَّيل، ورعاية األشخاص، و           

ومــن أجــل التوفيــق بــني حيــاة العمــل ورعايــة األبنــاء، وضــعت    . األخــرى، والعمــل التطــوعي 
 ملــــساعدة األمهــــات العــــامالت   املكــــسيك برناجمــــا لــــدور احلــــضانة واإلقامــــة لألطفــــال     

وجيدر بالذكر يف هذا الـسياق، يف الـدورة التـشريعية الـستني، مـشروع               ). ‘عشر حادي’ انظر(
  . واحلياة الشخصيةالعمل واألسرةالتوفيق بني يز القانون العام لتعز

  
  تطبيق توصيات التقرير الدوري السادس  -سابع عشر 

  ١٧الفقرة   -ألف   
يتواصل من خالل برنامج إجراءات احلكومة االحتادية ملنع واجتثاث العنف ضد املـرأة               -٢١٣

 إجــراء، الــذي ٤٠يف مدينــة خــواريس بتــشيواوا، املعــروف أكثــر باســم الربنــامج املكــون مــن   
، تنفيـذ التوصـيات الـيت أدرجتـها         ٢٠٠٤يونيـه   /حزيـران  ٣بدأت احلكومة االحتاديـة تنفيـذه يف        

 بشأن عمليات اختفاء وقتل النـساء يف مدينـة خـواريس بتـشيواوا،     ٢٠٠٥اللجنة يف تقرير عام  
_________________ 

 .يساهم األبوان البيولوجيان بالبويضة والسائل املنوي )١١٦(

ــة      )١١٧( ــة هبــا،  يــشمل إعــداد الطعــام، واملــساعدة يف املطــبخ، وتنظيــف املــرتل، وتنظيــف املالبــس واألحذي  والعناي
ومشتريات األسرة، وإدارة شؤون املرتل، واملدفوعات أو اإلجراءات، وصيانة وإصالح املسكن أو ممتلكـات              
األسرة، والعنايـة باألطفـال ومـساعدة سـائر أفـراد األسـرة، واالعتنـاء باملرضـى، واالعتنـاء بـاملعوقني بـدنيا أو               

 .عقليا
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ــة  ٨اســتنادا إىل املــادة  ــاري لالتفاقي ــة اإلجــراء .  مــن الربوتوكــول االختي ات الــيت ولقيــاس فعالي
اختذهتا مستويات احلكم الثالثة من خـالل هـذه اآلليـة وإدخـال التعـديالت ذات الـصلة، تتـوىل         
تقيـيم هــذه اإلجـراءات جلنــة الـسياسة احلكوميــة يف جمـال حقــوق اإلنـسان الــيت تترأســها وزارة      
الداخلية، من خـالل اللجنـة الفرعيـة للتنـسيق واالتـصال مـن أجـل منـع واجتثـاث العنـف ضـد                        

  .ة يف مدينة خواريساملرأ
ومع بدء نفاذ القانون العام لـتمكني املـرأة مـن التمتـع حبيـاة خاليـة مـن العنـف يف عـام                          -٢١٤
 وإنشاء النظام الوطين ملنع العنف ضد املرأة ومعاجلته واملعاقبة عليـه واجتثاثـه، حـصلت                ٢٠٠٧

، مـن أجـل     ذات نطـاق وطـين    هذه اإلجراءات على االعتـراف هبـا، وحتولـت إىل اسـتراتيجيات             
  . املرأة يف حياة خالية من العنفكفالة حق

 إجراء، ُرمست ثالثة خطوط اسـتراتيجية ملكافحـة         ٤٠ومن خالل الربنامج املكون من        -٢١٥
رعايـة  ) ب( وتعزيز احترام حقوق اإلنسان للمـرأة؛        هإقامة العدل وحتقيق  ) أ: (العنف ضد املرأة  

  .متتني النسيج االجتماعي) ج(الضحايا؛ 
ومن أجل متكـني الـضحايا وأفـراد أسـرهن مـن الوصـول الكامـل إىل العدالـة، أنـشئت                       -٢١٦

مؤســسات معينــة مثــل مكتــب املــدعي العـــام املخــتص جبــرائم العنــف ضــد املــرأة واالجتـــار           
باألشخاص، ومكتب املدعي العام املختص بالتحقيق يف قتل النساء التابع ملكتب املـدعي العـام               

ذوي مستوى عال من التدريب والتخـصص يف التحقيـق يف هـذه             للوالية، الذي يضم موظفني     
  .اجلرائم، على أساس املعايري الدولية واحترام حقوق اإلنسان للضحايا وأفراد أسرهن

ــوم الطــب الــشرعي يف     -٢١٧ ــشاء خمتــرب اجلرميــة وعل ــق   إن إن ــزه بفري ــة خــواريس وجتهي  مدين
مهمة علميا وتكنولوجيـا للمـساعدة      ا مبثابة أداة    ريادة تكنولوجية وموظفني متخصصني مه     ذي

وهـذا سـاعد مـثال علـى تعـرف الفريـق األرجنتـيين        . يف التحقيق يف اجلـرائم املرتكبـة ضـد املـرأة     
  .ألنثروبولوجيا الطب الشرعي على األشالء العظمية

إن النظام اجلديد للعدالة اجلنائية يف والية تشيواوا، الذي يتسم بقدر أكرب من الـسرعة                 -٢١٨
ــشفاف ــة        وال ــة الكرمي ــة واملعامل ــوفري احلماي ــسان، وكــذلك ت ــوق اإلن ــرام حق ــل، واحت ية يف العم

لــضحايا اجلرميــة، سيــساعد علــى أن تــضطلع ســلطات الواليــة، مثــل الــسلطة القــضائية، بــدور   
  .متميز يف محاية حقوق املرأة، وال سيما ضحايا العنف، والدفاع عنها

احملــسوسة أكثــر يف الربنــامج املكــون مــن إن رعايــة الــضحايا هــي مــن االســتراتيجيات   -٢١٩
إجراء، ولذلك فإنه من خـالل اهليئـات البلديـة، مثـل مركـز رعايـة ووقايـة النـساء واألسـر                 ٤٠

املتعرضات للعنف العائلي، أو هيئـات حكومـة الواليـة، مثـل معهـد تـشيواوا للمـرأة، ومكتـب                    
هيئـات احلكومـة االحتاديـة، مثـل        ملكتـب املـدعي العـام للواليـة، أو          التـابع   املدعي العام املختص    
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مكتب املدعي العام املختص جبرائم العنف ضد املرأة واالجتـار باألشـخاص، أو اللجنـة الوطنيـة                
ملنع واجتثاث العنف ضد املـرأة، يتواصـل تـوفري خـدمات اإلرشـاد واملـشورة القانونيـة والـدعم                    

  .النفسي والطيب واملساعدة ألسر النساء ضحايا العنف
 من هذه االستراتيجية لرعاية النساء املتعرضات للعنـف، حـث معهـد تـشيواوا         وكجزء  -٢٢٠

للمرأة على إنشاء شبكة الوالية ملعاجلة ومنع العنف ضـد املـرأة، لتكـون آليـة للتنـسيق املـشترك                    
بــني املؤســسات مــع اجملتمــع املــدين للرعايــة يف إطــار معــايري اجلــودة والتفــاين والفعاليــة واحتــرام 

ومـن االســتراتيجيات األساســية للــشبكة  . للنــساء واألسـر مــن ضــحايا العنــف حقـوق اإلنــسان  
  .وضع معايري لربوتوكوالت الرعاية

إن بروتوكول املعاجلة والتصرف والتنسيق بـني الـسلطات االحتاديـة وسـلطات الواليـة                 -٢٢١
ـــ  ــة فَقْ ــديات يف حالـ ــر    والبلـ ــروف أكثـ ــواريس، املعـ ــة خـ ــة مدينـ ــساء والطفـــالت يف بلديـ د النـ

 هبدف تـضافر    ٢٠٠٥مارس  /آذارجر، الذي بدأت احلكومة االحتادية تنفيذه يف        فتوكول ال بربو
اجلهــود مــع جهــود الواليــات والبلــديات مــن أجــل حتــسني إجراءاتــه يف البحــث عــن الطفــالت 
والنساء املفقودات أو الغائبات وحتديد أماكنهن، جتري اآلن مراجعته عمال على حتـسينه، بعـد               

  .أن ثبتت فعاليته
وهناك، باإلضـافة إىل اسـتراتيجية البحـث وحتديـد املكـان هـذه، التـدابري الـيت يتخـذها                      -٢٢٢

مكتب املدعي العام للوالية من خالل الوحـدة املختـصة بالبحـث عـن الغـائبني، الـيت سـامهت،                    
أو الغائبـات، يف توضـيح حـاالت خمتلفـة، سـواء            /بفضل اإلعالن يف اإلنترنت عن املفقـودات و       

  .لغائب حيا أو من خالل التعرف على األشالء البشريةبالعثور على ا
النسيج االجتمـاعي، عـالوة علـى التحـسينات         متني  إن استراتيجية احلكومة االحتادية لت      -٢٢٣

يف جمال النشاط البدين يف الشوارع واحلدائق واملراكز الرياضية ومراكز التنمية اجملتمعية، تـدور              
 متثلــه منظمــات اجملتمــع املــدين املــنظم واملنظمــات   حــول تــدعيم رأس املــال االجتمــاعي الــذي  

وكــان دعــم مبــادرات هــذه املنظمــات وتعزيــز  . األكادمييــة الــيت ختــدم حقــوق اإلنــسان للمــرأة 
قدراهتا إحدى االسـتراتيجيات الـيت تنفـذ، علـى سـبيل املثـال، مـن خـالل تـدابري معينـة، ومنـها                        

 االجتماعيــة، أو الربنــامج الــوطين لتكــافؤ برنــامج االســتثمار االجتمــاعي التــابع لــوزارة التنميــة 
  .الفرص وعدم التمييز ضد املرأة التابع للمعهد الوطين للمرأة، وهي تدابري توفر التمويل

، أضـيفت مكونـات     )١١٨(“كلنا خواريس، لُنعـد بنـاء املدينـة       ”ومن خالل استراتيجية      -٢٢٤
خاصة للتعلـيم األساسـي يف      مدارس عامة و  إدراج  جديدة إلعادة بناء النسيج االجتماعي، مثل       

_________________ 
  ./http://www.todossomosjuarez.gob.mxانظر  )١١٨(
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برنامج املدرسة اآلمنة، الذي جيري فيه تدريب املديرين واملدرسني وأوليـاء األمـور يف املـدارس             
 وجـرى   .“وسط يف اخلالفات ومنـع العنـف واإلدمـان        الت”الثانوية ببلدية خواريس يف موضوع      

قني، تتـضمن منـع   أيضا تنفيـذ بـرامج ثقافيـة ورياضـية مـن أجـل تنـشئة أفـضل لألطفـال واملـراه                  
  .العنف وتعزيز املساواة واإلنصاف بني اجلنسني

ديــسمرب /كــانون األول ١٠ إجــراء مبــا مت، يف  ٤٠وقــد تعــزز الربنــامج املكــون مــن       -٢٢٥
، مــن نــشر حكــم حمكمــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنــسان يف قــضية غونــسالس         ٢٠٠٩

لـف التـدابري واالسـتراتيجيات      وقـد ُعـّزز خمت    .  ضـد املكـسيك    “معسكر تاجر القطـن   ”وآخرين  
ويف إطـار اللجنـة الفرعيـة للتنـسيق         . لضمان حياة املرأة وأمنها، سواء يف اجملال العام أو اخلـاص          

واالتصال مـن أجـل منـع واجتثـاث العنـف ضـد املـرأة يف مدينـة خـواريس، الـيت تنـسق عملـها                          
وباملثــل . وطين للمــرأةوزارة الداخليــة، ُشــكّل فريــق عامــل لتنفيــذ احلكــم شــارك فيــه املعهــد الــ 

عقدت السلطة القضائية لالحتاد ومعهد البحوث القانونية يف جامعة املكسيك الوطنية املـستقلة             
  .حلقة نقاش جرى فيها حتليل احلكم، وما ينطوي عليه تنفيذه يف املكسيك من عواقب

لقانونيــة وقــد قــام املعهــد الــوطين للمــرأة، مــن خــالل امللتقيــات الوطنيــة يف اجملــاالت ا     -٢٢٦
آلليات الواليات املعنية بالنهوض باملرأة، بوضع استراتيجيات خمتلفة لنـشر وحتليـل آثـار احلكـم                
يف اجملال الـداخلي، وأتيحـت جمـاالت للتحليـل القـانوين جلـدوى اعتبـار قتـل اإلنـاث جرميـة يف                       

ضــد  “جر القطــنقــضية تــا”املكــسيك، وجــرى حتليــل احلكــم يف قــضية غونــسالس وآخــرين   
وباإلضافة إىل ذلـك يـساند املعهـد الـوطين للمـرأة خطـة تنـسيق تـشريعات البلـد مـع                      .كاملكسي

الصكوك األساسية حلقوق اإلنـسان للمـرأة، ومنـها اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                   
ضد املرأة واتفاقية بيليم دو بارا، اليت تسمح بتنفيذ قرار احملكمة يف النظـام القـانوين املكـسيكي                  

  .بأسره
وتــسلّم الدولــة املكــسيكية بأنــه ال تــزال هنــاك حتــديات ماثلــة يف اجملــال التـــشريعي            -٢٢٧

والتقنيين، ويف جمال الوصول إىل العدالة وإقامة العدل، وكذلك منع العنف ضد املـرأة واملعاقبـة           
ــني          ــشترك ب ــسيق امل ــدابري املتخــذة والتن ــز الت ــن مواصــلة تعزي ــد م ــذلك ال ب ــه، ول ــه واجتثاث علي

لطات االحتاد الثالث ويف مـستويات احلكـم الثالثـة، الـيت تـساعد يف الوقـت ذاتـه                   مؤسسات س 
على حتقيق التعويض الكامل عن الضرر، على النحو الوارد يف حكم حمكمة البلـدان األمريكيـة           

  .حلقوق اإلنسان
  

  ٤١ و ٩ و ٧الفقرات   -باء   
تقريـر   العمـل املؤسـسي و     إن الواليات املنصوص عليها يف االتفاقية مدرجة ومعممة يف          -٢٢٨

، وهذا مـا سـاعد، يف إطـار النظـام الـوطين للمـساواة بـني املـرأة          )‘ثالثا’انظر  (بلدنا  السياسة يف   
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والرجــل، علــى إنــشاء جلنــة ملتابعــة تنفيــذ االتفاقيــة، ومــن خالهلــا طبقــت منهجيــة إكمــال هــذا  
  .التقرير
ــة وا     -٢٢٩ ــضمون االتفاقيـ ــّين مـ ــدول يبـ ــسياق جـ ــذا الـ ــواردة يف  وأُدرج يف هـ ــيات الـ لتوصـ

ــيجني         ــهاج عمــل ب ــسادس، وكــذلك من ــدوري ال ــر ال ــشأن التقري ــة ب ــة للجن ــات اخلتامي التعليق
، وهـو مـا سـاعد يف صـياغة اخلطـة الوطنيـة للتنميـة، والربنـامج           )١١٩(واألهداف اإلمنائية لأللفيـة   

ضا مــع واتــساقا أيــ. الــوطين للمــساواة بــني املــرأة والرجــل، والربنــامج الــوطين حلقــوق اإلنــسان 
، يرد يف الصفحات اإللكترونية للمعهـد الـوطين للمـرأة        ١٠ و   ٦  رقم التوصيتني العامتني للجنة  

  .)١٢٠(بط يتعلق باالتفاقية وبلجنة متابعتهااووزارة اخلارجية والسلطة القضائية لالحتاد ر
ولــدى املكــسيك أيــضا آليــات تــساعد علــى احلــصول علــى معلومــات بــشأن حتقيــق        -٢٣٠

وجيدر بالـذكر البوابـة اإللكترونيـة التطبيقيـة لـوزارة املاليـة واالئتمـان               . يذ االتفاقية املساواة وتنف 
ــام           ــدم، ونظ ــن التق ــواب ع ــس الن ــرأة إىل جمل ــوطين للم ــد ال ــه املعه ــذي قدم ــر ال ــام، والتقري الع
املؤشرات اجلنسانية، والنظـام التفـاعلي ملتابعـة اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                      

  .)١٢١(املرأة
 أجنز عرض عـام لتوصـيات اللجنـة الـواردة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة علـى                  ٢٠٠٦ويف عام     -٢٣١

ــة    .  الــسادسالتقريــر الــدوري وبــدأت منــذ هــذه اللحظــة عمليــة واســعة النطــاق لنــشر االتفاقي
وأرســلت هــذه املعلومــات إىل اهليئــات الدوليــة ووكــاالت التعــاون التابعــة  . وتوصــيات اللجنــة

يف املكــسيك، وإىل كــونغرس االحتــاد، وإىل اجمللــسني االستــشاري واالجتمــاعي لألمــم املتحــدة 
وقــد ســامهت . التــابعني للمعهــد الــوطين للمــرأة، وإىل أجهــزة وهيئــات اإلدارة العامــة االحتاديــة

 يف نـــشر االتفاقيـــة والتوصـــيات مـــن خـــالل دورات تدريبيـــة،  )١٢٢(هـــذه األجهـــزة واهليئـــات
_________________ 

  .http://cedoc.INMUJERS.gob.mx/InfoCEDAW.php: الصفحة اإللكترونية للمعهد الوطين للمرأة )١١٩(
الــصفحة اإللكترونيــة  . http://www.sre.gob.mx/derechoshumanos: الــصفحة اإللكترونيــة لــوزارة اخلارجيــة    )١٢٠(

  .www.equidad.scjn.gob.mx: طة القضائية لالحتادللسل
 كان لـدى النظـام التفـاعلي ملتابعـة اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                ٢٠١٠يونيه  /حزيرانيف   )١٢١(

 وثيقــة ألســئلة وتوصــيات اللجنــة، ٢٩ تقريــر مــن الــدول األطــراف يف املنطقــة، و ١٠٠:  وثيقــة١٤٥املــرأة 
  .http://sicedaw.INMUJERS.gob.mx. ت اجملتمع املدين تقريرا من منظما١٦ و

منها وزارة الزراعة وتربية املاشية والتنمية الريفية وصيد األمساك واألغذية، ووزارة اخلارجية، ووزارة الدفاع               )١٢٢(
 الوطين، واملعهد املكسيكي للتأمني االجتماعي، ومعهد الضمان واخلـدمات االجتماعيـة للعـاملني يف الدولـة،               

ــة     ــضمان االجتمــاعي، ووزارة األمــن العــام، ووزارة االقتــصاد، ووزارة الداخلي ــة -ووزارة العمــل وال  اللجن
 مكتـب املـدعي العـام املخـتص         -الوطنية ملنع واجتثاث العنف ضد املرأة، ومكتب املدعي العـام للجمهوريـة             
عهـد الـوطين لإلحـصاء واجلغرافيـا        جبرائم العنـف ضـد املـرأة واالجتـار باألشـخاص، ووزارة التعلـيم العـام، وامل                

واملعلوماتيــة، ووزارة البيئــة واملــوارد الطبيعيــة، ووزارة اإلصــالح الزراعــي، واللجنــة الوطنيــة لتنميــة الــسكان   
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وأُرفقـت أيـضا االلتزامـات امللتـزم هبـا          .  ونشرات داخليـة   ومنتديات، وحماضرات، ومطبوعات،  
وقامــت أيــضا الــسلطة القــضائية لالحتــاد واملعهــد الــوطين   . )١٢٣(مبوجــب منــهاج عمــل بــيجني 

للمرأة ووزارة اخلارجية، إما بشكل مستقل أو بالتنسيق مع اهليئات الدولية ومنظمـات اجملتمـع               
ت اللجنـة، وكـذلك عـن منـهاج عمـل بـيجني             املدين، بتوزيع منشورات عـن االتفاقيـة وتوصـيا        

  .٢٠٠٠والتدابري اجلديدة املتخذة يف عام 
ومت النشر بشكل مكثف يف اهليئات النسائية يف الكيانات االحتاديـة، الـيت كـررت هـذا                -٢٣٢

النـــشر أيـــضا مـــن خـــالل حلقـــات العمـــل، واملنتـــديات، واحللقـــات الدراســـية، واحلمـــالت،   
ويف بعــض احلــاالت ســاعد هــذا النــشر علــى تقــدمي  . )١٢٤(ميــةواملنــشورات، واملطويــات اإلعال

وسـاعدت آليـات النـشر هـذه الـسلطة          . اقتراحات ملواءمة األطر التقنينية مع مـضمون االتفاقيـة        
، والـسلطة التـشريعية، وال سـيما مـن خـالل            )١٢٥(القضائية لالحتاد، من خـالل أجهزهتـا الثالثـة        

لتوعيــة بالــصكوك الدوليــة   زيــز النــشر وا جلنــة إنــصاف اجلنــسني يف جملــس النــواب، علــى تع     
  .يتعلق حبقوق اإلنسان للمرأة فيما

  
  ٣٧الفقرة   -جيم   

فيما يتعلق هبذه التوصية املتصلة باستخدام وحتليل البيانات اإلحـصائية لتحديـد االجتـاه                -٢٣٣
فيمــا يلــي مــن الــزمن، وكــذلك تقيــيم نتــائج وأثــر الــربامج واخلطــط والــسياسات علــى مجيــع     

، تتــضمن  للتنميــةلخطــة الوطنيــةل ٥-٣جيــدر بالــذكر أنــه، تنفيــذا للمحــور الرئيــسي  الــصعد، 
تقارير حكومة اإلدارة احلالية جزءا عـن تكـافؤ الفـرص للمـرأة والرجـل، ومعلومـات إحـصائية             

 مؤشرات تكافؤ الفـرص يف تقريـر احلكومـة          املرفق احلادي عشر  ترد يف   (موزعة حسب اجلنس    
وقام املعهد الوطين للمرأة، من ناحيتـه، بتـصميم         ). ٢٠١٠سبتمرب  /أيلولالرابع، الذي نشر يف     

وتنفيــذ نظــام املؤشــرات اجلنــسانية، الــذي يعيــد عــرض املعلومــات الــواردة يف نظــم املعلومــات   
األخرى اليت يعززها املعهـد، ومنـها نظـام الواليـة للمؤشـرات اجلنـسانية الـذي يـشار إليـه فيمـا                       

ام املؤشــرات اجلنــسانية علــى معلومــات عــن الــسكان،      وحيتــوي نظــ . تتناولــه هــذه التوصــية  

_________________ 
األصــليني، ووزارة الطاقــة، ووزارة اخلدمــة املدنيــة، واللجنــة االحتاديــة للكهربــاء، ووزارة الــسياحة، واللجنــة  

 .لتنمية االجتماعية، واملعهد الوطين للهجرةالوطنية للمياه، ووزارة ا

ــة       )١٢٣( ــة االحتادي ــاه، اللجن ــة للمي ــة الوطني ــسياحة، اللجن ــة، وزارة ال ــات، وزارة اخلارجي املعهــد االحتــادي لالنتخاب
 .للكهرباء، املعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا واملعلوماتية

، غوانـاخواتو، غّرييـرو، إيـدالغو، خاليـسكو، مكـسيكو،           باخا كاليفورنيا، كوليما، منطقة العاصمة االحتاديـة       )١٢٤(
 .موريلوس، نويفو ليون، بويبال، كينتانا رو، سان لويس بوتوسي، سينالوا، فرياكروس

 .حمكمة العدل العليا الوطنية، جملس القضاء االحتادي، احملكمة االنتخابية التابعة للسلطة القضائية لالحتاد )١٢٥(
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واخلصوبة، والوفاة واهلجرة، والصحة، والتعليم، والعمل، واختاذ القـرار، والـسكان األصـليني،             
والعنف، واستخدام الوقت، باإلضافة إىل بيانات موزعـة حـسب اجلـنس علـى الـصعيد الـوطين           

ث هــذا النظــام مبعلومــات مــن املــصادر  وجيــري باســتمرار حتــدي . أو البلديــة/وصــعيد الواليــة و
ويتـضمن خمتلـف   . األولية، وميكن الرجوع إليه يف صفحة املعهد الوطين للمـرأة علـى اإلنترنـت            

مرفقات التوصيات ومواد هذا التقرير أيضا بيانات موزعـة حـسب الكيـان االحتـادي، وحجـم                 
 األجـزاء املقابلـة ملـواد       املنطقة، واجلنس، والسكان األصليني، وكـذلك حتليـل هـذه البيانـات يف            

  .االتفاقية
ولضمان متابعة وشـفافية إجـراءات وبـرامج احلكومـة االحتاديـة الـيت ترصـد هلـا مـوارد                      -٢٣٤

، باالشتراك مـع وزارة     ٢٠٠٨للمرأة واملساواة بني اجلنسني، بدأ املعهد الوطين للمرأة منذ عام           
لتنمية االجتماعية، يف وضع تقـارير فـصلية        املالية واالئتمان العام واجمللس الوطين لتقييم سياسة ا       

عن تطبيق امليزانية املرصودة هليئات اإلدارة العامة االحتادية، وُتعرض هـذه التقـارير علـى جملـس                 
 .النواب، وُتنشر يف صفحة الشفافية للمعهد الوطين للمرأة

 
  ٣٨الفقرة   -دال   

ــيجني يف       -٢٣٥ ــل ب ــهاج عم ــة ومن ــة املكــسيك باالتفاقي ــدي حكوم ــني   هتت ــساواة ب ــز امل  تعزي
اجلنسني ومتكني املرأة، وقد أُدرجت االتفاقية ومنهاج العمل يف صـياغة اخلطـة الوطنيـة للتنميـة                 

-٢٠٠٩، والربنـــامج الـــوطين للمـــساواة بـــني املـــرأة والرجـــل للفتـــرة ٢٠١٢-٢٠٠٧للفتـــرة 
رأة مـن التمتـع   ، والقانون العام للمساواة بني املرأة والرجل، والقـانون العـام لـتمكني املـ            ٢٠١٢

 أجنـز املعهـد الـوطين للمـرأة وثيقـة الـرد علـى               ٢٠٠٩أبريـل   /نيسانويف  . حبياة خالية من العنف   
االستبيان الذي أرسلته ُشعبة النهوض باملرأة التابعـة لألمـم املتحـدة بـشأن متابعـة تنفيـذ منـهاج                    

ــيجني   ــدورة اال   ) ١٩٩٥(عمــل ب ــدة يف ال ــدة املعتم ــتثنائية يف املكــسيك، واإلجــراءات اجلدي س
ــة لألمــم املتحــدة     ــة العام ــة والعــشرين للجمعي ــدابري   )٢٠٠٠(الثالث ــة الت ؛ وتتــضمن هــذه الوثيق

 إىل الربـع األول مـن عـام    ٢٠٠٤األساسية اليت اختـذهتا اإلدارات احلكوميـة يف الفتـرة مـن عـام              
ــة ويتــضمن اجلــدول التــايل أمثلــة للتــدابري الــيت طبقتــها أجهــزة اإلدارة العامــة االحت   . ٢٠٠٩ ادي
-٢٠٠٧ الـواردة يف منـهاج عمـل بـيجني للفتـرة             ١٢يتعلق مبجاالت االهتمام احلامسة الــ        فيما

٢٠١٢.  
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  جماالت االهتمام الرئيسية يف منهاج عمل بيجني    

  

) األعــــوام(العــــام 
أو الفتــــــــــــــرة /و
  الفقر  )الفترات(

التعلـــــــــــيم 
  العنف  الصحة  والتدريب

ــصراع  الــ
  االقتصاد  املسلح

ــسلطة الــــ
 واختــــــــاذ
  القرارات

اآلليــــــــات 
  املؤسسية

ــوق  حقــــ
  اإلنسان

وســائل 
  الطفلة  البيئة  اإلعالم

اســتراتيجية تــدريب األطفــال والــشباب مــن
ــهم ــة مواطنتـ ــد (اجلنـــسني علـــى ممارسـ املعهـ

  X          X    X      X   ٢٠١٠-٢٠٠٧  )االحتادي لالنتخابات
وزارة املالية واالئتمـان    (خطة التنمية البشرية

      X X                X  ٢٠١٠-٢٠٠٨  )العام
وزارة ( الفـرص    -برنامج التنمية االجتماعية

  X X  X      X            X  ٢٠١٠-٢٠٠٧  )التنمية االجتماعية
برنــــامج املـــــساواة بـــــني املـــــرأة والرجـــــل،

      X X  X      X  X  X  X    ٢٠١٢-٢٠٠٨  )وزارة الدفاع الوطين (٢٠١٢-٢٠٠٨
برنــــامج املـــــساواة بـــــني املـــــرأة والرجـــــل،

ــة  (٢٠١٢-٢٠٠٩ وزارة البحريـــــــــــــــــــــــ
        X X  X              ٢٠١٢-٢٠٠٩  )املكسيكية

ــة ــالم املطبوع ــامج وســائل اإلع ــب (برن مكت
        X         X        ٢٠١٢-٢٠٠٨  )املدعي العام للجمهورية

اجمللــس الــوطين  (الربنــامج الــوطين للــسكان
    X X  X    X      X    X    ٢٠١٢-٢٠٠٨  )للسكان

برنامج التعليم األساسي ألبناء وبنات األسـر
وزارة (ملهــاجرة العاملــة يف الزراعــة باليوميــة ا

  X X    X          X      X  ٢٠١٠  )التعليم العام
إجـــراءات موجهـــة إىل اجلماعـــات النـــسائية
املهتمــة بالعنايــة بــاملوارد الطبيعيــة واحلفــاظ

    X X          X    X    X  ٢٠١٢-٢٠٠٧  )وزارة البيئة واملوارد الطبيعية(عليها
ــق ــشجيع وحتقيـــ ــستهدف تـــ ــراءات تـــ إجـــ

كتشاف فريوس نقص املناعـة البـشرية لـدى         ا
ــة مــن احلوامــل  ١٠٠ وزارة الــصحة ( يف املائ

 املركــز الــوطين للوقايــة مــن فــريوس نقــص -
                    X      ٢٠١٠  )اإليدز ومكافحته/املناعة البشرية
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  جماالت االهتمام الرئيسية يف منهاج عمل بيجني    

  

) األعــــوام(العــــام 
أو الفتــــــــــــــرة /و
  الفقر  )الفترات(

التعلـــــــــــيم 
  العنف  الصحة  والتدريب

ــصراع  الــ
  االقتصاد  املسلح

ــسلطة الــــ
 واختــــــــاذ
  القرارات

اآلليــــــــات 
  املؤسسية

ــوق  حقــــ
  اإلنسان

وســائل 
  الطفلة  البيئة  اإلعالم

برنامج وزارة األمن العـام للثقافـة املؤسـسية،
      X   X      X  X  X  X    ٢٠١٢-٢٠١٠  )وزارة األمن العام (٢٠١٢-٢٠١٠

برنامج العمل احملـدد للمـساواة بـني اجلنـسني
 املركـــز -وزارة الــصحة  (يف جمــال الـــصحة

الوطين إلنـصاف اجلنـسني والـصحة اجلنـسية
        X X            X    ٢٠١٢-٢٠٠٧  )واإلجنابية

برنــامج العمـــل احملــدد ملنـــع العنــف العـــائلي
وزارة (والقــائم علــى نــوع اجلــنس ومعاجلتــه

طين إلنـصاف اجلنـسني      املركـز الـو    -الصحة
                  X         )والصحة اجلنسية واإلجنابية
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  ٣٩الفقرة   -هاء   
ويـرد وصـف    . من اجلدير بالذكر أن املكسيك تلتزم مبعظـم األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة               -٢٣٦

ــة          ــر املتعلق ــذا التقري ــزاء ه ــداف يف أج ــذه األه ــق ه ــة لتحقي ــيت اختــذهتا اإلدارة احلالي ــدابري ال الت
ات الــواردة يف التعليقــات اخلتاميــة للجنــة علــى التقريــر الــدوري الــسادس للمكــسيك   بالتوصــي

؛ الفـصل الرابـع عـشر    مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف     ١وتنـاقش الغايـة    . ومبضمون االتفاقيـة  
 ٤نت التقريـر بأكملـه؛ والغايـات      يف مـ   ٣؛ والغايـة    الفـصلني العاشـر والرابـع عـشر        يف   ٢والغاية  

ــاين عــشر ال يف ٦ و ٥ و ــسكان     فــصل الث ــساء مــن ال ــات والن ــق بــصحة الريفي  ويف اجلــزء املتعل
ــع عــشر األصــليني مــن  ــة  الفــصل الراب ــاقش الغاي ــع عــشر  أيــضا يف ٧؛ وأخــريا تن . الفــصل الراب

اجلهود اليت بذلتها أجهـزة اإلدارة العامـة االحتاديـة يف تطبيـق االتفاقيـة حتقيقـا لألهـداف                    ولبيان
دراج املنظــور اجلنــساين، يــرد اجلــدول التــايل متــضمنا أمثلــة للتــدابري الــيت  اإلمنائيــة لأللفيــة مــع إ

  .اختذها بعض هيئات احلكومة االحتادية يف هذا الشأن
    

  

ــام  العـــــــــــ
) األعــــوام(
أو /و

ــرة  الفتـــــــــ
  )الفترات(

 ‐ ١الغايــــة 
القضاء على  
الفقر املـدقع   

  واجلوع

 ‐ ٢الغايــــة 
حتقيــــــــــــــق 
تعمـــــــــــــيم 
التعلــــــــــــيم 
  االبتدائي

 ‐ ٣الغايــــة 
ز تعزيـــــــــــــــ

املساواة بـني   
ــسني  اجلنـــــــ
ومتكـــــــــــني 

  املرأة

 ‐ ٤الغايــــــة  
ختفــــــــــــــيض 
معدل وفيـات   

  األطفال

 ‐ ٥الغاية  
حتـــــــــسني 
ــصحة  الــــــ
  النفاسية

 ‐ ٦الغايــــة 
ــة  مكافحـــــــ
فــــــــــــريوس 
نقص املناعة  
/ البــــــــشرية

اإليـــــــــــــدز 
ــا  واملالريـــــــ
وغريمها مـن   
  األمراض

 ‐ ٧الغاية  
كفالـــــــــــة 
ــتدامة  االسـ

  البيئية

 ‐ ٨الغاية  
إقامـــــــــــــة 
شـــــــــراكة 
ــن   ــة م عاملي
ــ ل أجـــــــــــ
  التنمية

ــرأة     ــني املـ ــساواة بـ ــامج املـ برنـ
ــل  ــدفاع (والرجــــــ وزارة الــــــ

  )الوطين
٢٠٠٨-
٢٠١٢      X            

منــوذج املــساواة بــني اجلنــسني  
            X      -٢٠٠٧  )وزارة املالية واالئتمان العام(

ــات   ــق سياســ ــصميم وتطبيــ تــ
وزارة (املــساواة بــني اجلنــسني  

            X      ٢٠١٠  )التعليم العام
ــام ــرأة   برنـ ــني املـ ــساواة بـ ج املـ

ــل،   ٢٠١٢ -٢٠١٠والرجـــــ
مكتب املدعي العـام املخـتص      (

ــرأة    ــد املــ ــرائم العنــــف ضــ جبــ
ــار باألشــــــــخاص   -واإلجتــــــ

مكتــــــــب املــــــــدعي العــــــــام 
            X      ٢٠١٠  )قيد اإلعداد) (للجمهورية
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ــام  العـــــــــــ
) األعــــوام(
أو /و

ــرة  الفتـــــــــ
  )الفترات(

 ‐ ١الغايــــة 
القضاء على  
الفقر املـدقع   

  واجلوع

 ‐ ٢الغايــــة 
حتقيــــــــــــــق 
تعمـــــــــــــيم 
التعلــــــــــــيم 
  االبتدائي

 ‐ ٣الغايــــة 
ز تعزيـــــــــــــــ

املساواة بـني   
ــسني  اجلنـــــــ
ومتكـــــــــــني 

  املرأة

 ‐ ٤الغايــــــة  
ختفــــــــــــــيض 
معدل وفيـات   

  األطفال

 ‐ ٥الغاية  
حتـــــــــسني 
ــصحة  الــــــ
  النفاسية

 ‐ ٦الغايــــة 
ــة  مكافحـــــــ
فــــــــــــريوس 
نقص املناعة  
/ البــــــــشرية

اإليـــــــــــــدز 
ــا  واملالريـــــــ
وغريمها مـن   
  األمراض

 ‐ ٧الغاية  
كفالـــــــــــة 
ــتدامة  االسـ

  البيئية

 ‐ ٨الغاية  
إقامـــــــــــــة 
شـــــــــراكة 
ــن   ــة م عاملي
ــ ل أجـــــــــــ
  التنمية

برنـــــامج التنظـــــيم اإلنتـــــاجي 
للنـساء مـن الـسكان األصــليني    

اللجنة الوطنية لتنمية السكان    (
            X   X    )األصليني

ــشرية    ــة البــ ــامج التنميــ  -برنــ
ــرص  ــة (الفـــــــ وزارة التنميـــــــ
        X X  X  X  X  -٢٠٠٧  )االجتماعية

الربنــــامج القطــــاعي للتنميــــة   
وزارة اإلصــــــالح (الزراعيــــــة 
  )الزراعي

٢٠٠٧-
٢٠١٢  X   X            

برنامج االسـتثمار االجتمـاعي     
ــة   ( ــوطين للتنميــــ املعهــــــد الــــ

    X   X  X  X  X  X  -١٩٩٣  )االجتماعية
ــاج   بر ــدعم إنت ــسيق ل ــامج التن ن

اللجنــــة (الــــسكان األصــــليني 
ــسكان   ــة الــــ ــة لتنميــــ الوطنيــــ

               X    )األصليني
برنــــامج الــــصناديق اإلقليميــــة 

اللجنــــة (للــــسكان األصــــليني 
ــسكان   ــة الــــ ــة لتنميــــ الوطنيــــ

                X    )األصليني
ــية   ــزال املدرســـ ــامج األنـــ برنـــ

اللجنــــة (للــــسكان األصــــليني 
ــسكان   ــة الــــ ــة لتنميــــ الوطنيــــ

              X      )صلينياأل
ــصحة    ــوطين للـــ ــامج الـــ الربنـــ
ــصحة   ــاعي للـ ــامج القطـ والربنـ

  )وزارة الصحة(
٢٠٠٧-
٢٠١٢      X X  X  X      

ــستوى    ــة يف امل ــشروع الرعاي م
اللجنـة الوطنيـة لتنميـة      (الثالث  

      X X  X          )السكان األصليني
دور املـــــرأة مـــــن ”مـــــشروع 

اللجنـــة ( “الــسكان األصـــليني 
ــسكان   ــة الــــ ــة لتنميــــ الوطنيــــ

        X            )ألصلينيا
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ــام  العـــــــــــ
) األعــــوام(
أو /و

ــرة  الفتـــــــــ
  )الفترات(

 ‐ ١الغايــــة 
القضاء على  
الفقر املـدقع   

  واجلوع

 ‐ ٢الغايــــة 
حتقيــــــــــــــق 
تعمـــــــــــــيم 
التعلــــــــــــيم 
  االبتدائي

 ‐ ٣الغايــــة 
ز تعزيـــــــــــــــ

املساواة بـني   
ــسني  اجلنـــــــ
ومتكـــــــــــني 

  املرأة

 ‐ ٤الغايــــــة  
ختفــــــــــــــيض 
معدل وفيـات   

  األطفال

 ‐ ٥الغاية  
حتـــــــــسني 
ــصحة  الــــــ
  النفاسية

 ‐ ٦الغايــــة 
ــة  مكافحـــــــ
فــــــــــــريوس 
نقص املناعة  
/ البــــــــشرية

اإليـــــــــــــدز 
ــا  واملالريـــــــ
وغريمها مـن   
  األمراض

 ‐ ٧الغاية  
كفالـــــــــــة 
ــتدامة  االسـ

  البيئية

 ‐ ٨الغاية  
إقامـــــــــــــة 
شـــــــــراكة 
ــن   ــة م عاملي
ــ ل أجـــــــــــ
  التنمية

صـوب املـساواة بـني      ”برنامج  
ــة   ــسني واالســتدامة البيئي  “اجلن

ــوارد ( ــة واملــــــــ وزارة البيئــــــــ
  )الطبيعية

٢٠٠٧-
٢٠١٢      X       X   

برنــــــامج جــــــدول أعمــــــال   
 للسياحة املكسيكية   ٢١ القرن

    X                )وزارة السياحة(
مــشروع إدارة وصــون املــوارد 
ــسكان   ــاطق الـ ــة يف منـ الطبيعيـ

ــليني ــة  ( األصــ ــة الوطنيــ اللجنــ
   X                )لتنمية السكان األصليني

برنــامج العمــل احملــدد انطالقــة  
ــاة   ــة للحي ــصحة (عادل وزارة ال

 املركـــز الــــوطين إلنــــصاف  -
اجلنــــسني والــــصحة اجلنــــسية  

  )واإلجنابية
٢٠٠٧-
٢٠١٢          X        

ــة    ــامج العمــل احملــدد للوقاي برن
وزارة (مــــن وفيــــات الرضــــع 

  املركـــــز الـــــوطين-الـــــصحة 
إلنـــصاف اجلنـــسني والـــصحة  

  )اجلنسية واإلجنابية
٢٠٠٧- 
٢٠١٢        X          

برنامج العمل احملـدد للتـصدي      
/ لفريوس نقص املناعة البـشرية    

ــة    ــراض املنقولــ ــدز واألمــ اإليــ
وزارة (باالتــــــصال اجلنــــــسي 

 املركـــــز الـــــوطين -الـــــصحة 
إلنـــصاف اجلنـــسني والـــصحة  

  )اجلنسية واإلجنابية
٢٠٠٧-
٢٠١٢        X X  X      
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ــام  العـــــــــــ
) األعــــوام(
أو /و

ــرة  الفتـــــــــ
  )الفترات(

 ‐ ١الغايــــة 
القضاء على  
الفقر املـدقع   

  واجلوع

 ‐ ٢الغايــــة 
حتقيــــــــــــــق 
تعمـــــــــــــيم 
التعلــــــــــــيم 
  االبتدائي

 ‐ ٣الغايــــة 
ز تعزيـــــــــــــــ

املساواة بـني   
ــسني  اجلنـــــــ
ومتكـــــــــــني 

  املرأة

 ‐ ٤الغايــــــة  
ختفــــــــــــــيض 
معدل وفيـات   

  األطفال

 ‐ ٥الغاية  
حتـــــــــسني 
ــصحة  الــــــ
  النفاسية

 ‐ ٦الغايــــة 
ــة  مكافحـــــــ
فــــــــــــريوس 
نقص املناعة  
/ البــــــــشرية

اإليـــــــــــــدز 
ــا  واملالريـــــــ
وغريمها مـن   
  األمراض

 ‐ ٧الغاية  
كفالـــــــــــة 
ــتدامة  االسـ

  البيئية

 ‐ ٨الغاية  
إقامـــــــــــــة 
شـــــــــراكة 
ــن   ــة م عاملي
ــ ل أجـــــــــــ
  التنمية

املــــــساواة بــــــني ”وع مــــــشر
اجلنـــسني واحلقـــوق الـــسياسية 
والعدالــــــــــة االنتخابيــــــــــة يف 

لتعزيــــز حقــــوق  : املكــــسيك
ــرأة  ــة (اإلنـــــسان للمـــ احملكمـــ

االنتخابيــــة التابعــــة للــــسلطة    
برنــــامج الحتــــاد، لالقــــضائية 

 -األمـــــم املتحـــــدة اإلمنـــــائي 
ــم   ــندوق األمــ املكــــسيك، صــ

  )املتحدة اإلمنائي للمرأة
٢٠١٠-
٢٠١١      X            
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  رفقاتامل
  ٢ و ١املادتان   -األول   

   الشكاوى واملطالبات-اجمللس الوطين ملنع التمييز   -ألف   
    

  امللف

ــول  ‐ســبتمرب /أيل
 /كــــــــانون األول

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ديسمرب 

ــاين ــانون الثــ  /كــ
 /حزيران ‐يناير  
  اجملموع  ٢٠١٠يونيه 

٢١٥١٦٨٤٦٥١٢٣٧الشكاوى
١٣٣٤٦٤٣٣٣٨١٨٢طالباتامل

٣٤٨٥١٣٢٧٩٨٩٤١٩اجملموع
 مصاحلات

١٤١٣٢١٢١شكاوىال
٢٤-٤٧٨٥طالباتامل
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  ٢٠١٠التقدم يف التنسيق التشريعي حسب الكيان االحتادي،   -باء   

  
  

دستور يتضمن 
  املساواة بني املرأة والرجل  مبدأ

رأة مـن التمتـع حبيـاة       متكني امل 
  )اجلرمية(القوانني اجلنائية   خالية من العنف

علـــى املـــستوى الـــوطين ومـــستوى الكيانـــات
  املساواة  االحتادية

ــدم  عـــــ
  التمييز

قــــــــانون 
ــادي  احتـــ
ــع  ملنــــــــــ
ــز  التمييــــ
والقــضاء 

  نظام  الئحة  قانون  نظام  الئحة  قانون  عليه

ــع  ــانون منـ قـ
االجتــــــــــــار  
باألشـــخاص 
واملعاقبــــــــــة 

  عليه

ــف  العنـ
ــرتيل  املــ
ــف  العنـ
  العائلي

االجتــــــــــــار  
  مييزالت  باألشخاص

                            الوطين/املستوى االحتادي

  X            X  X  X    X  X  X أغواسكاليينتس
    X  X  X    X  X              باخا كاليفورنيا

  X    X  X      X  X  X    X  X  X  باخا كاليفورنيا سور
  X  X  X  X      X    X      X  X  كامبتشه
  X  X  X  X      X    X    X  X  X  كواويال
  X  X  X      X  X  X    X  X  X    كوليما
  X  X  X      X  X  X  X  X  X  X    تشياباس
  X    X  X      X  X  X    X  X  X  تشيواوا

  X  X  X  X      X  X  X  X  X  X  X  منطقة العاصمة االحتادية
  X  X  X  X    X  X    X    X  X  X  دورانغو

    X          X  X  X    X  X    غواناخواتو
    X  X  X        X  X  X    X  X  غّرييرو
    X  X  X        X    X    X  X  إيدالغو
    X          X  X  X    X  X    وخاليسك

    X  X  X        X  X  X    X  X  والية مكسيكو
    X  X  X      X  X  X    X  X    ميتشواكان
    X  X    X      X  X  X    X  X  موريلوس
    X    X        X  X      X  X  ناياريت
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دستور يتضمن 

  املساواة بني املرأة والرجل  مبدأ
رأة مـن التمتـع حبيـاة       متكني امل 

  )اجلرمية(القوانني اجلنائية   خالية من العنف

علـــى املـــستوى الـــوطين ومـــستوى الكيانـــات
  املساواة  االحتادية

ــدم  عـــــ
  التمييز

قــــــــانون 
ــادي  احتـــ
ــع  ملنــــــــــ
ــز  التمييــــ
والقــضاء 

  نظام  الئحة  قانون  نظام  الئحة  قانون  عليه

ــع  ــانون منـ قـ
االجتــــــــــــار  
باألشـــخاص 
واملعاقبــــــــــة 

  عليه

ــف  العنـ
ــرتيل  املــ
ــف  العنـ
  العائلي

االجتــــــــــــار  
  مييزالت  باألشخاص

                            الوطين/املستوى االحتادي

    X  X          X  X  X    X  X  نويفو ليون
  X  X    X    X  X  X  X    X  X  X  أواكساكا

    X    X    X  X  X  X    X  X    بويبال
    X          X        X  X    كرييتارو
  X  X    X  X    X  X  X    X  X  X  كينتانا رو

    X  X  X  X      X  X  X    X  X  سان لويس بوتوسي
    X      X      X  X  X    X  X  سينالوا
    X  X    X      X    X    X  X  سونورا
      X  X          X  X  X  X  X  تابسكو

      X  X  X  X      X    X    X  تاماوليباس
  X            X  X  X  X    X  X  تالكسكاال
 X X    X    X  X X X  X  X X  فرياكروس

  X       X X X  X X   يوكاتان

  X X X  X   X X  X  X X  ساكاتيكاس

 واليـــــة ومنطقـــــة العاصـــــمة٣١(اجملمـــــوع
 ١٣ ٣٠ ٣٠ ٤ ٣٠ ٢٤ ٣٢ ٥  ١ ١٩ ١٦ ٢٥ ٢٣  )االحتادية

بيانـات حـىت    (املعهـد الـوطين للمـرأة واجمللـس الـوطين ملنـع التمييـز               / املديرية العامة للشؤون الدولية، مع معلومات من اإلدارة العامـة لتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين                 : املصدر    
  ).٢٠١٠يوليه /متوز

  .قانون منع االجتار باألشخاص واملعاقبة عليه له الئحته ونظامه اخلاصان به، ولكل من تشياباس ومنطقة العاصمة االحتادية الئحتها اخلاصة هبا: حاشية    
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 ٢٠٠٨دعومة مـن أجهـزة اإلدارة العامـة االحتاديـة،           املآوي أو مراكز الرعاية امل      -جيم   

  ٢٠٠٩و 
    

  عدد املنشآت املدعومة  اهليئة/اجلهاز

  ٤  اللجنة الوطنية لتنمية السكان األصليني
  ٣٥  وزارة الصحة

  ١٥٧  وزارة التنمية االجتماعية
  ٤  مكتب املدعي العام للجمهورية

  ١٩٩  اجملموع    
  .اإلدارة العامة لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين/أةاملعهد الوطين للمر: املصدر    

    
ــاهتن       -دال    ــة النــساء وضــحايا العنــف وبن املنــشآت التابعــة حلكومــات الواليــات لرعاي

  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨وأبنائهن، 
    

  

ــزال   ــآوي واألنـ املـ
ودور املـــــــــــــرور 
  العابر أو الطارئ

مراكــــــــز الرعايــــــــة 
  اخلارجية

املـــــآوي واألنـــــزال 
ودور املــرور العــابر 

  و الطارئأ
مراكـــز الرعايـــة  

  اخلارجية
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  الكيان االحتادي

٥١ أغواسكاليينتس
٣ باخا كاليفورنيا

٢٧ كواويال
٧١٣٢ تشياباس

٢ منطقة العاصمة االحتادية
١٠١ دورانغو

١٢ والية مكسيكو
٢ غواناخواتو

١٦٦ غّرييرو
٧ إيدالغو

ليسكوخا  ٧١٤
٢ موريلوس
٢١ ناياريت
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ــزال   ــآوي واألنـ املـ
ودور املـــــــــــــرور 
  العابر أو الطارئ

مراكــــــــز الرعايــــــــة 
  اخلارجية

املـــــآوي واألنـــــزال 
ودور املــرور العــابر 

  و الطارئأ
مراكـــز الرعايـــة  

  اخلارجية
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  الكيان االحتادي

١١١ نويفو ليون
١ أواكساكا

١١ بويبال
٦٢ كينتانا رو

١١ سان لويس بوتوسي
١ سينالوا
٢٢٣ سونورا
٣١ تابسكو

١١ تاماوليباس
١٢ تالكسكاال
٢ فرياكروس
٦١١ يوكاتان

١ ساكاتيكاس
١٠٧٢٩٥٧ اجملموع

      .املعهد الوطين للمرأة: املصدر    
ــامج االســتثمار االجتمــاعي        -هاء    ــاد يف برن ــة مــن خــالل دعــوات االنعق ــالغ املقدم املب

املشترك لتعزيز مراكز إيواء النساء وبناهتن وأبنائهن من ضحايا العنـف العـائلي،             
  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦

  الكلياجملموع   ٢٠٠٩  ٢٠٠٦  اسم الدعوة لالنعقاد

   بيسو١١ ٧٧٦ ٣١٠   بيسو١١ ٧٧٦ ٣١٠    تعزيز املآوي
   بيسو٥ ٢٨٧ ٠٠٠     بيسو٥ ٢٨٧ ٠٠٠  املآوي

  ١٧ ٠٦٣ ٣١٠      اجملموع بالبيسو
  ١ ٣٧١ ٨٢٨،٦٣  ٨٧٨ ٠٤٦،٠٧  ٤٩٣ ٧٨٢،١٩  دوالراتالاجملموع ب

  .املعهد الوطين للتنمية االجتماعية: املصدر    
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ا واملــشاريع الــيت دعمهــا برنــامج دعــم اهليئــات النــسائية يف   امليزانيــة الــيت أنفقهــ   -واو   
  ٢٠١٠-٢٠٠٦الكيانات االحتادية، 

  املدعومةعدد املشاريع   دوالراتالب  امليزانية املنفقة  العام

  ٣١  ٥ ٦٤٩ ٠٠٠،٧٠   بيسو٦٠ ٤٨٤ ٦٩٧،٨٩  ٢٠٠٦
  ٣٢  ١٧ ٠٦٤ ٧٤٦،٩٧   بيسو١٨٦ ١٢٩ ٤٦١،٤١  ٢٠٠٧
  ٣٢  ١٥ ٠٠٦ ٠٢٩،٩١   بيسو١٨٣ ٠٢٥ ٥٤٥،٥٥  ٢٠٠٨
  ٣١  ١٢ ٩٤٤ ٠٣٥،٥٥   بيسو١٧٣ ٦٠٤ ٧٥٧،٦٣  ٢٠٠٩
  ١٨  ٩ ٤٩٥ ٧٥٤،٦٤   بيسو١٢١ ٢٣١ ٣٥٠،٠٠  ٢٠١٠
  ١٤٤  ٦٠ ١٥٩ ٥٦٧،٧٨   بيسو٧٢٤ ٤٧٥ ٨١٢،٤٨  اجملموع

  .٢٠١٠مايو /أيار ٢٨املعهد الوطين للتنمية االجتماعية، مع توقف يف : املصدر    
    

لتـشريعي لتحـسني وتفعيـل متتـع املـرأة حبيـاة خاليـة مـن              مشاريع مهمـة يف اجملـال ا        -زاي   
  )الدورتان التشريعيتان التاسعة واخلمسون والستون(العنف 

  العنف    
ــائي االحتــادي،         - ١ ــانون اجلن ــديل وإضــافة وحــذف أحكــام مــن الق مــشروع مرســوم لتع

مـن التمتـع حبيـاة      والقانون االحتادي لألسلحة النارية واملتفجرات، والقانون العام لتمكني املرأة          
 إىل ٤زيـادة عقوبـة الـسجن مـن     . ٢٠٠٩ديـسمرب  /كـانون األول عـرض يف   . خالية من العنـف   

أعــوام ملــن يرتكــب جرميــة العنــف العــائلي؛ معاقبــة مــن حيــوز أســلحة يف املــرتل دون إخطــار  ٦
  .ما زال رهن اإلقرار. وزارة الدفاع الوطين ومن يستخدمها ملمارسة العنف يف نطاق األسرة

مـــشروع مرســـوم لتعـــديل وإضـــافة أحكـــام يف القـــانون اجلنـــائي االحتـــادي والقـــانون   - ٢
الــنص بوضــوح علــى التــزام  . ٢٠١٠فربايــر /شــباطُعــرض يف . االحتــادي لإلجــراءات اجلنائيــة 

النيابة العامة بضمان األمن والسالمة البدنية للُمبِلغ عن العنف العائلي، واعتبـار العنـف العـائلي             
  .هن اإلقرارما زال ر. جناية
. اقتراح تعديل القانون اجلنائي لوالية تشيواوا لتجرمي قتـل اإلنـاث واالختفـاء القـسري             - ٣

  .يف مرحلة اإلجراءات التشريعية. ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األولومارس /آذارُعرض يف 
مشروع تعديالت وإضافات يف القـانون اجلنـائي لواليـة سـينالوا لتجـرمي قتـل اإلنـاث،                    - ٤

ــة   ١١٧ و ١١٧فقــرة إىل املــادة وإضــافة  ــة هلــذه الوالي ــانون اإلجــراءات اجلنائي .  مكــررا مــن ق
  .يف مرحلة اإلجراءات التشريعية. ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاينُعرض يف 
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  االجتار باألشخاص    
مــشروع تعــديل وإضــافة مــواد يف قــانون منــع االجتــار باألشــخاص واملعاقبــة عليــه،           - ١

يـسعى  . ٢٠٠٩يونيـه   /حزيرانُعرض يف   .  القانون العام للسكان    مكررا إىل  ٣٥وإضافة الفقرة   
إىل إقرار القوانني فيما يتعلق جبرمية االجتـار باألشـخاص تنفيـذا للـصكوك الدوليـة الـيت صـدقت                

ــة املكــسيكية  مــا زال رهــن . أُحيــل إىل جلنــة الــسكان واحلــدود وشــؤون اهلجــرة  . عليهــا الدول
  .اإلقرار

ُعـرض  . افة أحكـام خمتلفـة يف القـانون اجلنـائي االحتـادي           مشروع مرسوم لتعـديل وإضـ       - ٢
يــسعى إىل فــرض عقوبــات أغلــظ علــى األشــخاص الــذين  . ٢٠٠٩ديــسمرب /كــانون األوليف 

االجتـار باألشـخاص، القـوادة،      :  عامـا  ١٤يرتكبون األفعال التالية ضد مـن تقـل أعمـارهم عـن             
واد اإلباحيـة، االعتـداء اجلنـسي،       إفساد األحداث، الـسياحة اجلنـسية، اسـتخدام األطفـال يف املـ            

  .ما زال رهن اإلقرار. أُحيل إىل جلنة العدالة. االغتصاب
. مشروع مرسوم لتعـديل املـادة الثالثـة مـن القـانون االحتـادي ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة                  - ٣

يـسعى إىل ختويـل النيابـة العامـة لالحتـاد سـلطة تـويل               . ٢٠٠٩ديـسمرب   /كانون األول ُعرض يف   
  .ما زال رهن اإلقرار. أُحيل إىل جلنة العدالة. االجتار باألشخاصجرمية 

ُعـرض  .  من القانون االحتادي لإلجـراءات اجلنائيـة       ١٤١مشروع مرسوم لتعديل املادة       - ٤
يـسعى إىل اعتبـار أن مـن حقـوق ضـحايا جرميـة االجتـار باألشـخاص              . ٢٠١٠أبريل  /نيسانيف  

 الشخـصية يف أثنـاء اإلجـراءات اجلنائيـة ذات     عدم الكـشف عـن هويتـهم وغريهـا مـن البيانـات       
  .ما زال رهن اإلقرار. أُحيل إىل جلنة العدالة. الصلة

نقطة اتفاق تطلـب إىل املـسؤولني يف مكتـب املـدعي العـام للجمهوريـة ووزارة األمـن                     - ٥
العام أن يقوموا، هـم وسـائر أعـضاء اللجنـة املـشتركة بـني الـوزارات ملنـع االجتـار باألشـخاص                       

عاقبة عليه، بتوفري احلماية واملساعدة لضحايا هذه اجلرمية، وتشجيع وضع برامج دائمـة مـن               وامل
جــرى باملثــل حــث . ٢٠١٠فربايــر /شــباطُعرضــت يف . أجــل منــع هــذا العمــل غــري املــشروع 

اجملالس النيابية للكيانات االحتادية على إدراج جرمية االجتار يف تشريعاهتا، واجملـالس الـيت لـديها                
قانونية يف هذا الشأن على القيـام باإلصـالحات املناسـبة، حـىت تكـون تـشريعاهتا متـسقة                   أنظمة  

  .ما زالت رهن اإلقرار. مع قانون منع االجتار باألشخاص واملعاقبة عليه
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  ٣املادة   -الثاين   
ــرأة والرجــل       -ألف    ــني امل ــة املخصــصة للمــساواة ب ــرأة   (امليزاني ــة املخصــصة للم امليزاني

  ) اجلنسنيواملساواة بني
  الربامج  دوالراتالمباليني  )مباليني البيسو(املبلغ   العام

٦٥  ٥٧٥،٩  ٧ ٠٢٤،٨  ٢٠٠٨  
٧٣  ٦٦٩،٦  ٨ ٩٨١،٦  ٢٠٠٩  
٦٧  ٨٥٥،٣  ١٠ ٩٢٠،٧  ٢٠١٠  

 ٢٠٠٨، ١٠ ألــف و  ‐ ٩ حتــاد، املرفقــان  اجلريــدة الرمسيــة لالحتــاد، ميزانيــة نفقــات اال    : املــصدر    
  .٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و

    
 ٢٠١٠-٢٠٠٨ للفتــــرة ١٠ ألــــف و - ٩يزانيــــة املخصــــصة يف املــــرفقني امل  -باء   

ــل      ــرأة والرجــ ــساواة بــــني املــ ــوطين للمــ ــامج الــ ــداف الربنــ ــع أهــ ــسقة مــ واملتــ
  )البيسو مباليني(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

املديريـة العامـة للتقيـيم وإعــــــــداد اإلحـصاءات، اسـتنادا إىل املـرفقني               /املعهد الوطين للمـرأة   : املصدر    
  .٢٠١٠-٢٠٠٨ من ميزانية نفقات االحتاد للفترة ١٠ ألف و - ٩

  
  

15,206.50

6,177.00

2,665.10
2,090.40

550.1 150.9 87.5

6- Agencia Económica 5- For talecer  las

Capacidades

4- Violencia 1- Insti tucional ización 3- Acceso a la Justicia 2- Der echos humanos 7-Toma de Desiciones 

 

  الوكالـــة- ٦
  االقتصادية

ــز - ٥  تعزيــــــــ
  قدراتال

 الطــابع إضــفاء- ١  العنف-٤
 املؤسسي

 الوصـــــول إىل - ٣
 العدالة

 حقـــــــوق-٢
 اإلنسان

ــاذ-٧  اختــــــ
  القرار
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 املبالغ املخصصة لدعوات االنعقاد يف برنامج االستثمار االجتماعي املشترك املخصصة للجنسانية  -جيم   

      املستفيدون          

  دعوات لالنعقاد  الرمز  الرقم
املـــــشاريع 
  املشاركة

ــشاريع  املـ
  املوارد املنفقة  انيةهيكل امليز  ذكور  إناث  املعتمدة

  ٢٠٠٦دعوات لالنعقاد، 
١٠  EG       ــرامج ــسني يف ب ــصاف اجلن ــة إن إدمــاج سياس

   بيسو٥ ١٧٦ ٢٢٩،٠٠   بيسو٧ ٠٠٠ ٠٠٠،٠٠  ٢٤ ٢٥٩  ٣٧ ٥١٠  ٢٥  ٦٢  التنمية االجتماعية والبشرية
   من الدوالرات٤٨٣ ٤٣٦،٦٨   من الدوالرات٦٥٣ ٧٦٨،٧٤              
١١  FR مراكزهـــا اخلارجيـــة لتـــوفري تـــدعيم املـــآوي و

ــذين يتعرضــون     ــاهلن، ال ــساء وأطف ــة للن الرعاي
   بيسو٦ ٧٥٠ ٠٠٠،٠٠   بيسو٧ ٠٠٠ ٠٠٠،٠٠  ٢ ٣٥٤  ١٠ ٥٧٦  ١٧  ٣٤  للعنف العائلي والقائم على نوع اجلنس

   من الدوالرات٦٣٠ ٤١٩،٨٦   من الدوالرات٦٥٣ ٧٦٨،٧٤              
١٦  MR   ــدعم العمليـــات و ــشاريع /اقتراحـــات تـ أو املـ

بديلة أو غري التقليديـة الـيت تعـدها الريفيـات        ال
أو النــساء مــن الــسكان األصــليني والــيت متثــل

   بيسو٢ ٨٤٤ ٠٥٠،٠٠   بيسو٥ ٠٠٠ ٠٠٠،٠٠  ٥ ٦٢٠  ١٠ ٢٧٢  ١٣  ٥٨  مصدرا لتوليد الدخل
   من الدوالرات٢٦٥ ٦٢١،٥٧   من الدوالرات٤٦٦ ٩٧٧،٦٧              
١٧  OG  بيسو٢ ٣٧٠ ٠٠٠،٠٠   بيسو٣ ٠٠٠ ٠٠٠،٠٠  ١ ٥١١  ٤ ٠٣١  ٣  ٢٩  مرصد اجلنسية والفقر   
   من الدوالرات٢٢١ ٣٤٧،٤٢   من الدوالرات٢٨٠ ١٨٦،٦٠              

  ٢٠٠٧دعوات لالنعقاد، 
٧  EG  بيسو١٩ ٧٠٧ ٢٣٨،٠٠   بيسو٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠،٠٠  ١١ ١٣٦  ٢٣ ٧٠١  ٧٦  ١٩١  إنصاف اجلنسني من أجل التنمية االجتماعية   
   من الدوالرات١ ٨٠٦ ٨٠١،٧١   من الدوالرات٢ ٢٩٢ ٠٥٣،٤٥              

  ٢٠٠٨دعوات لالنعقاد، 
٨  EG   إنصاف اجلنسني من أجل إعداد مناذج

التدخل واالستقصاء التشاركي والتدريب 
   بيسو١٥ ٩١٠ ٢٩٤،٠٠   بيسو١٠ ٠٠٠ ٠٠٠،٠٠  ٨ ٣٤٢  ١٩ ٥٦٢  ٦٥  ٢١٢  واقتراحات تعميم مراعاة املنظورات

   من الدوالرات١ ٣٠٤ ٤٩٧،٤١   من الدوالرات٨١٩ ٨٨٧،١٨              
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      املستفيدون          

  دعوات لالنعقاد  الرمز  الرقم
املـــــشاريع 
  املشاركة

ــشاريع  املـ
  املوارد املنفقة  انيةهيكل امليز  ذكور  إناث  املعتمدة

٩  OV           مرصد العنف االجتماعي والقـائم علـى نـوع
   بيسو٨ ٩٨٦ ٩٩٨،٠٠   بيسو١١ ٠٠٠ ٠٠٠،٠٠  ٣٥  ٤٣  ١٤  ٥١  اجلنس

   من الدوالرات٨ ٩٨٦ ٩٩٨،٠٠   من الدوالرات٩٠١ ٨٧٥،٩٠              
  ٢٠٠٩دعوات لالنعقاد، 

٩  EG  بيسو٢٢ ٥٧٤ ٣٧١،٠٠   بيسو٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠،٠٠  ١٤ ٨٠٧  ٤٢ ٣٨٦  ٩٦  ٢٢٩  عقد اجتماع لتدعيم إنصاف اجلنسني   
   من الدوالرات١ ٦٨٣ ١٥٣،٣٣   من الدوالرات١ ٤٩١ ٢٠٧،٤٧              
١٠  FR   عقد اجتماع لدعم مراكز الرعاية اخلارجية

يف املآوي للنساء وأطفاهلن، الذين يتعرضون 
   بيسو١١ ٧٧٦ ٣١٠،٠٠   بيسو٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠،٠٠  ١ ٤٩١  ٦ ٢٩٨  ٢١  ٥٥  للعنف العائلي والقائم على نوع اجلنس

   من الدوالرات٨٧٨ ٠٤٦،٠٧   من الدوالرات١ ٤٩١ ٢٠٧،٤٧              
١١  OV  عقد اجتماع ملرصد العنف االجتماعي والقائم

على نوع اجلنس، هبدف إنشاء وتدعيم مراصد
العنف االجتماعي والقائم على نوع اجلنس
اليت تساعد على فهم منشأ ومسات العنف

   بيسو٦ ٣٨٩ ٤٦٥،٠٠   بيسو١٠ ٠٠٠ ٠٠٠،٠٠  ٤ ٥١٩  ٧ ٧١٣  ١٤  ٣٤   نوع اجلنساالجتماعي والقائم على
   من الدوالرات٤٧٦ ٤٠٠،٩٠   من الدوالرات٧٤٥ ٦٠٣،٧٣              

  ٢٠١٠دعوات لالنعقاد، 
١٢  EG  قيد اإلعداد   بيسو٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠،٠٠  قيد اإلعداد  عقد اجتماع لتدعيم إنصاف اجلنسني  
    رات من الدوال٢ ٣٤٩ ٨٦٢،٥٠              
١٤  OV     ــاعي ــد العنـــف االجتمـ ــاع ملرصـ ــد اجتمـ عقـ

  قيد اإلعداد   بيسو٨ ٠٠٠ ٠٠٠،٠٠  قيد اإلعداد  والقائم على نوع اجلنس
     من الدوالرات٦٢٦ ٦٢٠،٤٠              

  .املعهد الوطين للتنمية االجتماعية: املصدر    
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  ٦املادة   -الثالث  

مبعاجلـة اجلـرائم ذات الـصلة بأعمـال     حتقيقات أولية ملكتب املدعي العام املختص     -ألف   
ــرأة        ــام املخــتص جبــرائم العنــف ضــد امل ــدعي الع ــرأة ومكتــب امل العنــف ضــد امل

   مكتب املدعي العام للجمهورية-واالجتار باألشخاص 
    

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  البيان

ــاين   /كــانون الث
 ‐ينــــــــــــــــاير  
ــران يونيــه /حزي
  اجملموع  ٢٠١٠

 ٤٤٣ ٦٦ ١٣٧ ١٢٧ ٨٠ ٣٣  ةمبدوء

 ٢٦٢ ٣١ ١١٣ ٧١ ٤٢ ٥  جرى البت فيها

 ١٩٥ ١٩٥ ١٥٨ ١٢٣ ٦٥ ٢٨  جارية

  جرى البت فيها تبعا لنوع القرار
 ٤٠ ١٢ ١٨ ٦ ٣ ١  حفظت

 ١٨٥ ١١ ٧٢ ٦٠ ٣٨ ٤  عدم االختصاص

 ٢٤ ٧ ١١ ٥ ١ صفر  عدم اختاذ إجراءات جنائية

 ٢٤٩ ٣٠ ١٠١ ٧١ ٤٢ ٥  اجملموع

  لطفالت وحتديد أماكنهنالنتائج من حيث البحث عن النساء وا
 ٤٧٢ ١٢٦ ١٤٠ ١٤٣ ٤٧ ١٦  بالغات عن نساء خمتفيات

 ٣١١ ٨٤ ١٠٥ ٨٧ ٢٥ ١٠  النساء احملددة أماكنهن

  .مكتب املدعي العام املختص جبرائم العنف ضد املرأة واالجتار باألشخاص: املصدر    
رة ال تنـاظر بالـضرورة تلـك        التحقيقات األولية اليت جرى البت فيهـا واجلاريـة يف هـذه الفتـ             : حاشية    

  .اليت بدأت يف الفترة ذاهتا
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خدمات متخصصة مقدمة من مكتب املدعي العام املختص مبعاجلة اجلـرائم ذات              -باء   
الصلة بأعمال العنـف ضـد املـرأة ومكتـب املـدعي العـام املخـتص جبـرائم العنـف            

   مكتب املدعي العام للجمهورية-ضد املرأة واالجتار باألشخاص 
  

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  بيانال

 /كانون الثاين 
 ‐ينــــــــــــــاير 
 /حزيـــــــــــران

  اجملموع  ٢٠١٠يونيه 

٣٣٤ ٣٣٦٨٣٦٧ ١٨٧٢ ٧٩٧٢ ١٧٨١  دعم قانوين
٦٠٠ ٢٥١٨ ٦٣٨١ ٥٣٠٢ ٠٤٤٢ ١٣٧٢  دعم نفسي

٨٣٦ ٥٩٦٥٠٣٦ ٧٢٢١ ٩٢٢١ ٩٣٢  عمل اجتماعي
٢١٨ ٥٣٤٦٤٨٤١٦٠٩٢٥١٢  خدمات مرافقة

١٦٦٢٨٩١٣٢١٣٣١٢  مات رعاية متنقلةخد
٨١٨ ١٣٤٣١١٢٠٧٦٥٣٥١٣١  رعاية هاتفية

حــاالت قــدمت فيهــا الرعايــة
٢٩٣ ٣٢٠٥٠٦٤ ١٦٠١ ٠٧٧١ ٢٣٠١  يف مراكز الرعاية املتكاملة

حــاالت وردت تتعلــق باجتــار
٧٧٢٩٧٦٣٢٢١٤صفر  حمتمل باألشخاص

١١٨ ٣٦٧٢٧ ٩٦٤٣ ٥٧٦٧ ٦٠٠٧ ٦١١٧ اجملموع
 .مكتب املدعي العام املختص جبرائم العنف ضد املرأة واالجتار باألشخاص: املصدر    
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  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨شكوى ضحايا االجتار باألشخاص واجلرائم ذات الصلة،   -جيم   
  اجلرائم ذات الصلة  جرائم االجتار بالبشر  

  اجملموع  الكيان االحتادي
االستغالل 
  إفساد األحداث  القوادة  جملموعا  بغاء األطفال  اجلنسي

استغالل األطفال يف املواد 
  اغتصاب األحداث  استغالل القّصر  اإلباحية

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  
غري 
  إناث  ذكور  حمدد

غري 
  إناث  ذكور  حمدد

غري 
  إناث  ذكور  حمدد

غري 
  إناث  ذكور  حمدد

غري 
  إناث  ذكور  حمدد

غري 
  حمدد

٢٠٠٨  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٤٠  ٢٢  -  -  -  -  ٤٠  ٢٢  -  -  -  -  -  -  أغواسكاليينتس

  -  -  -  -  ١٩  ٥  -  -  -  -  ١٠  ٧  -  ٥  -  -  ٣٤  ١٢  -  -  -  -  -  -  مكسيكو

  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  ٤  -  -  ٢  -  -  ٦  ١  -  -  ١  -  ١  -  ميتشواكان

  -  ١٠٣  -  -  ٢  -  -  ٩  ١٢  -  ٢٩  ١٨  -  -  -  -  ١٤٣  ٣٠  -  -  ٢  -  ٢  -  سينالوا

  -  ١٦٤  ٢٠  -  -  -  -  -  -  -  ٦  ٥  -  -  -  -  ١٧٠  ٢٥  -  -  -  -  -  -  تابسكو

  -  ٩  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢  ٥  -  ١  -  -  ١٢  ٥  -  -  -  -  -  -  يوكاتان

  -  ٥٥  ١٢  -  -  -  -  -  -  -  ٢٢  ١٧  -  ٣  ٢  -  ٨٠  ٣١  -  -  -  -  -  -  موريلوس

  -  ٩٤  -  -  -  -  -  ٢  ٤  -  ٤٤  ٣٩  -  ١٧  -  -  ١٥٧  ٤٣  ١٢  ١  -  -  ١٢  ١  خاليسكو

منطقة العاصمة 
  -  -  -  -  -  -  -  ٣  ١٥  -  ١٠٢  ١٥١  -  ٢٨  ١٧  -  ١٣٣  ١٨٣  -  -  -  -  -  -  االحتادية

  -  ١٧  -  -  -  -  -  -  -  -  ٤  ٣  -  -  ١  -  ٢١  ٤  -  -  -  -  -  -  ساكاتيكاس

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٥  -  ٥  -  تشيواوا

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٨  -  -  ٨  -  -  -  ٨  -  ٨  -  تالكسكاال

  -  ٢  -  -  -  -  -  -  -  -  ٣  ١  ٥  -  -  ٥  ٥  ١  -  -  -  -  -  -  كرييتارو

  -  ١٨٣  -  -  -  -  -  ٣  -  ٢  ١٥  ٨  -  ١٢  -  ٢  ٢١٣  ٨  -  -  -  -  -  -  بويبال

  -  ٣٠  -  -  -  -  -  -  -  -  ٥  ٧  -  ١  -  -  ٣٦  ٧  -  -  ٨  ٢  ٨  ٢  يدالغوإ

  -  ١٥٨  -  -  -  -  -  ٢  -  -  ٨٠  ٩٣  -  -  -  -  ٢٤٠  ٩٣  -  -  -  -  -  -  نويفو ليون

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٣٠  -  -  ٢  ٣٢  -  ٣٢  ٣٢  -  -  -  -  -  -  باخا كاليفورنيا

  -  ٩٧  ٤٦  -  -  -  -  -  ٢  -  ٢٧  ٣٠  -  -  -  -  ١٢٤  ٧٨  -  -  -  -  -  -  تاماوليباس
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  اجلرائم ذات الصلة  جرائم االجتار بالبشر  

  اجملموع  الكيان االحتادي
االستغالل 
  إفساد األحداث  القوادة  جملموعا  بغاء األطفال  اجلنسي

استغالل األطفال يف املواد 
  اغتصاب األحداث  استغالل القّصر  اإلباحية

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  
غري 
  إناث  ذكور  حمدد

غري 
  إناث  ذكور  حمدد

غري 
  إناث  ذكور  حمدد

غري 
  إناث  ذكور  حمدد

غري 
  إناث  ذكور  حمدد

غري 
  حمدد

  -  ٩١٢  ٧٨  -  ٢١  ٥  -  ١٩  ٣٤  ٢  ٤٢٣  ٤٠٦  ٥  ٧٩  ٥٢  ٧  ١ ٤٥٤  ٥٧٥  ١٢  ١  ٢٤  ٢  ٣٦  ٣  اجملموع

٢٠٠٩  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  ١  -  -  -  ١  -  ١  -  إيدالغو

  -  -  -  ٨  ٤١  ٢٢  -  -  -  -  -  -  ٤  ٧  -  ١٢  ٤٨  ٢٢  -  -  -  -  -  -  مكسيكو

  -  ١٥٢  ١٤  -  -  -  -  ٤  -  -  ٣٧  ٢٧  -  ٨  -  -  ٢٠١  ٤١  -  -  -  -  -  -  ميتشواكان

  ٥٥  ٨٥  ١  -  -  -  ٥  -  -  ٣٨  ٧٣  ٩٢  -  -  -  ٩٨  ١٥٨  ٩٣  -  -  -  -  -  -  نويفو ليون

  -  ٣  -  -  -  -  -  -  -  -  ٥  ٦  ٢  ٣  -  ٢  ١١  ٦  -  -  -  -  -  -  كرييتارو

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  ١  -  كينتانا رو

  ٥٥  ٢٤٠  ١٥  ٨  ٤١  ٢٢  ٥  ٤  -  ٣٨  ١٠٥  ١٢٥  ٦  ١٩  -  ١١٢  ٤١٩  ١٦٢  -  -  ٢  -  ٢  -  اجملموع

  .٢٠١٠يونيه /حزيرانمكتب املدعي العام املختص جبرائم العنف ضد املرأة واالجتار باألشخاص، : املصدر    
كينتانا رو وسان لويس بوتوسي أهنما مل يقوما بتحقيقات أولية أو يتخذا قرارا مفّصال يف جرمية االجتـار باألشـخاص أو غريهـا مـن اجلـرائم                           ل املدعي العام    اأعلن مكتب : شيةحا    

  .ذات الصلة
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  )٢٠١٠أبريل /نيسانالتحديث حىت (تشريعات الواليات يف موضوع االجتار باألشخاص   -دال   
  

   االحتاديالكيان
يوجد
  قانون

يوجــــــــــــــد
  منوذج

ال يوجــــــد
  العقوبات اليت توقع على األشخاص الذين ينخرطون يف تشجيع استغالل النساء والطفالت يف الدعارة ويف إنتاج املواد اإلباحية  منوذج

  الوطين/املستوى االحتادي
      

 عاما وغرامة من ١٨ أعوام إىل ٩السحن من ) ب(؛  يوم١ ٥٠٠ إىل ٥٠٠ عاما وغرامة من ١٢ أعوام إىل ٦السجن من ) أ(
   يوما؛ تزاد بواقع النصف٢  ٢٥٠ إىل ٧٥٠

  كاليينتسسأغوا
      

دفع تعويض عن اخلسائر  )ج(تزاد بواقع النصف؛ ) ب( يوم؛ ٢٠٠ إىل ١٠٠ عاما وغرامة من ١٢ أعوام إىل ٦السجن من ) أ(
  واألضرار الناشئة

  باخا كاليفورنيا
      

 ١ ٠٠٠عاما وغرامة من  ١٥ أعوام إىل ٨السجن من ) ب( يوم؛ ١ ٠٠٠ إىل ٤٠٠ أعوام وغرامة من ٩ إىل ٤من السجن ) أ(
  مصادرة مجيع املمتلكات اآلتية من التصرفات السابقة) د(تزاد أقصى العقوبة بواقع النصف؛ ) ج(؛  يوم٢ ٠٠٠إىل 

  باخا كاليفورنيا سور
      

 ١٠٠ عاما وغرامة من ١٤ أعوام إىل ٦السجن من ) ب( يوم؛ ١ ٨٠٠ إىل ٨٠٠ة من  أعوام وغرام١٠ إىل ٥السجن من ) أ(
  تزاد بواقع النصف) ج( يوم؛ ٢٠٠إىل 

  تزاد بواقع النصف) ب( يوما؛ ٢٤٠ إىل ٦٠ أعوام وغرامة من ٨ إىل ٤السجن من ) أ(        كامبتشه
          كواويال
          كوليما
  تشياباس

  
جيري حتويله 

    إىل قانون
 عاما وغرامة من ١٨ أعوام إىل ٩السجن من ) ب( يوم؛ ١ ٥٠٠ إىل ٥٠٠ عاما وغرامة من ١٢ أعوام إىل ٦السجن من ) أ(

  تزاد بواقع النصف) ج( يوما؛ ٢ ٢٥٠ إىل ٧٥٠
  تشيواوا

      
تزاد ) ج( عاما؛ ١٨ أعوام إىل ٩السجن من ) ب( يوم؛ ١ ٥٠٠ إىل ٥٠٠ عاما وغرامة من ١٢ أعوام إىل ٦السجن من ) أ(

  بواقع النصف
          منطقة العاصمة االحتادية

          دورانغو
  غواناخواتو

      
عاما وغرامة من  ٢٦ إىل ١٦السجن من ) ب( يوم؛ ٣ ٠٠٠ إىل ١ ٠٠٠ عاما وغرامة من ١٦ أعوام إىل ٨السجن من ) أ(

  تزاد أقصى العقوبة بواقع النصف) ج( يوم؛ ٣ ٠٠٠ إىل ١ ٠٠٠
  غّرييرو

      
تزاد ) ج( عاما؛ ١٨ أعوام إىل ٩السجن من ) ب( يوم؛ ١ ٥٠٠ إىل ٥٠٠ عاما وغرامة من ١٢ أعوام إىل ٦ن من السج) أ(

  بواقع النصف
  إيدالغو

      
تزاد العقوبتان ) ج(تزاد العقوبة السابقة بواقع النصف؛ ) ب( يوم؛ ٤٠٠ إىل ١٠٠ أعوام وغرامة من ٨السجن من عامني إىل ) أ(

  بواقع الثلث
  تزاد بواقع النصف )ج(تزاد بواقع الثلث؛ ) ب( يوم؛ ١ ٥٠٠ إىل ٥٠٠ عاما وغرامة من ١٢ أعوام إىل ٦السجن من ) أ(        وخاليسك
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   االحتاديالكيان
يوجد
  قانون

يوجــــــــــــــد
  منوذج

ال يوجــــــد
  العقوبات اليت توقع على األشخاص الذين ينخرطون يف تشجيع استغالل النساء والطفالت يف الدعارة ويف إنتاج املواد اإلباحية  منوذج

  والية مكسيكو
      

 عاما وغرامة من ١٨ أعوام إىل ٩السجن من ) ب( يوم؛ ١ ٠٠٠ إىل ٥٠٠ عاما وغرامة من ١٢ أعوام إىل ٦السجن من ) أ(
   تزاد أقصى العقوبة بواقع النصف)ج( يوم؛ ٢ ٠٠٠ إىل ٥٠٠

 عاما وغرامة من ١٤ أعوام إىل ٨السجن من ) ب( يوم؛ ١ ٠٠٠ إىل ٥٠٠ عاما وغرامة من ١٢ أعوام إىل ٦السجن من ) أ(        ميتشواكان
  تزاد العقوبتان السابقتان بواقع النصف) د(تزاد بواقع الثلث؛ ) ج( يوم؛ ٢ ٠٠٠ إىل ١ ٠٠٠

 عاما وغرامة من ١٨ أعوام إىل ٩السجن من ) ب( يوم؛ ٢ ٠٠٠ إىل ١ ٠٠٠ عاما وغرامة من ١٥ أعوام إىل ٨ن من السج) أ(        موريلوس
  تزاد بواقع النصف) ج( يوم؛ ٣ ٠٠٠ إىل ١ ٥٠٠

من  عاما وغرامة ١٨ أعوام إىل ٩السجن من ) ب( يوم؛ ١ ٥٠٠ إىل ٥٠٠ عاما وغرامة من ١٢ أعوام إىل ٦السجن من ) أ(        ناياريت
  تزاد العقوبتان بواقع النصف) د(تزاد بواقع الثلث؛ ) ج( يوم؛ ٢ ٠٠٠ إىل ٧٥٢

 عاما وغرامة من ٢٥ أعوام إىل ١٠السجن من ) ب( يوم؛ ٥ ٠٠٠ إىل ١ ٠٠٠ عاما وغرامة من ٢٠ أعوام إىل ٨السجن من ) أ(        نويفو ليون
تزاد بواقع النصف؛ ) د( يوم؛ ١٠ ٠٠٠ إىل ١ ٠٠٠ن  عاما وغرامة م٣٠ إىل ١٥السجن من ) ج( يوم؛ ٨ ٠٠٠ إىل ٢ ٠٠٠

  عقوبة سجن ال تقل عن ثلثي مدة العقوبة الدنيا املقررة للجرمية املرتكبة) هـ(
 إىل ١ ٢٠٠عاما وغرامة من  ٢٧ إىل ١٨السجن من ) ب( يوما؛ ١ ٣٥٠ إىل ٦٠٠ عاما وغرامة من ١٨ إىل ١٢السجن من ) أ(        أواكساكا

   يوم١ ٥٠٠
 عاما واحلرمان من ١٥ أعوام إىل ٧السجن من ) ب( يوم من األجر؛ ٩٠٠ إىل ٤٠٠ أعوام وغرامة من ٩ إىل ٤السجن من ) أ(        بويبال

   عاما١٦تضاعف العقوبتان السابقتان إذا كان الشخص املستغل يقل عمره عن ) ج(املمتلكات وسقوط احلق فيها؛ 
  تزاد هاتان العقوبتان بواقع النصف) ب( يوم؛ ٥٠٠رامة أقصاها  أعوام وغ٨ إىل ٦السجن من ) أ(        كرييتارو
تزاد عقوبة السجن  )ج(تزاد العقوبة بواقع النصف؛ ) ب( يوم؛ ٣٠٠ إىل ٥٠ عاما وغرامة من ١٨ أعوام إىل ٧السجن من ) أ(        رو كينتانا

   يوم٢٠٠أعوام على األكثر والغرامة  ٣
 أعوام وغرامة ١٠ إىل ٥السجن من ) ب(ألجر؛ ل يوم من احلد األدىن ٨٠٠ إىل ٣٠٠ أعوام وغرامة من ٨إىل  ٣السجن من ) أ(        سان لويس بوتوسي

تزاد العقوبتان ) د(دون اإلخالل بالعقوبة املقررة جلرمية أخرى مرتكبة؛ ) ج( يوم من احلد األدىن لألجر؛ ١ ٠٠٠ إىل ٥٠٠من 
  املذكورتان بواقع الضعف

  تزاد بواقع النصف) ب( يوم؛ ٥٠٠ إىل ١٠٠ أعوام وغرامة من ٨ إىل ٦من السجن ) أ(        سينالوا
 ٢٠٠عاما وغرامة من  ١٨ أعوام إىل ٩السجن من ) ب( يوم؛ ٥٠٠ إىل ١٠٠ عاما وغرامة من ١٢ أعوام إىل ٦السجن من ) أ(        سونورا

  تزاد بواقع النصف) ج( يوم؛ ٥٠٠إىل 
جيري حتويله     تابسكو

  إىل قانون
   يوم من احلد األدىن لألجر٦٠٠ ٠٠٠ عاما وغرامة ١٢ أعوام إىل ٦من السجن   
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   االحتاديالكيان
يوجد
  قانون

يوجــــــــــــــد
  منوذج

ال يوجــــــد
  العقوبات اليت توقع على األشخاص الذين ينخرطون يف تشجيع استغالل النساء والطفالت يف الدعارة ويف إنتاج املواد اإلباحية  منوذج

          تاماوليباس
 عاما؛ ١٨أعوام إىل  ٩السجن من ) ب( يوم من األجر؛ ١ ٥٠٠ إىل ٥٠٠ عاما وغرامة من ١٥ أعوام إىل ٧السجن من ) أ(        تالكسكاال

  ، عالوة على التعويض عن الضررحيكم على املسؤولني عن اجلرمية) د(تزاد بواقع النصف؛ ) ج(
   يوم٥٠٠ عاما وغرامة أقصاها ١٤إىل أعوام  ٦السجن من ) ب( يوم؛ ٣٠٠ أعوام وغرامة أقصاها ١٠ إىل ٥السجن من ) أ(        فرياكروس
  تزاد العقوبة بواقع النصف) ب( يوم؛ ٥٠٠ يوم إىل ١٠٠ عاما وغرامة من ١٢ أعوام إىل ٦السجن من ) أ(        يوكاتان

 عاما وغرامة من ١٨ أعوام إىل ٩السجن من ) ب( حصة؛ ١٠٠ إىل ٥٠ عاما وغرامة من ١٢ أعوام إىل ٦السجن من ) أ(        ساكاتيكاس
  تزاد بواقع النصف) ج( حصة؛ ١٥٠إىل  ٥٠

    ١ ٣١  ٥  اجملموع
  

  .مكتب املدعي العام املختص جبرائم العنف ضد املرأة واالجتار باألشخاص  :املصدر  
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   الواردة يف التعليقات اخلتامية٢٩ والتوصية ٧املادة   -ع الراب  

  الوظائف اليت تشغلها املرأة  -ألف   
 كانـت أدىن مـشاركة للمـرأة يف الـوزارات هـي           ٢٠١٠يونيـه   /حزيران يف   - السلطة التنفيذية 

 كانـت نـسبة املوظفـات       ٢٠٠٨ويف عـام    .  يف املائة  ٢١،٨يف وزارة االتصاالت والنقل، بنسبة      
 يف املائـة يف    ٢٠،٣ املائة يف وزارة اخلارجيـة ووزارة التعلـيم العـام ووزارة الطاقـة، و                 يف ١٥،٨

  ).٥٩ من ١٢(منصب وكيل الوزارة 
  

كانـت النـساء ميـثلن      ) ٢٠٠٩-٢٠٠٦ ( يف الـدورة التـشريعية الـستني       -السلطة التـشريعية    
ــشيوخ و   ١٩،٥ ــس ال ــة يف جمل ــواب  ٢٣،٦ يف املائ ــس الن ــة يف جمل ــة ويف .  يف املائ ــدورة بداي ال

 مقعــدا يف ١٤٠ يف املائــة بـــ ٢٨كــن ميــثلن ) ٢٠١٢-٢٠٠٩ (التــشريعية الواحــدة والــستني
أربــع مــن حــزب املكــسيك (جملــس النــواب، وبعــد طلبــات اإلجــازة الــيت قدمتــها مثــاين نائبــات 

األخــضر اإليكولــوجي، واثنتــان مــن احلــزب الثــوري املؤســسي، وواحــدة مــن حــزب العمــل،   
 ٢٥،٨وكـان املنـاوب مـن الرجـال، أصـبحت نـسبتهن             ) ثورة الدميقراطية وواحدة من حزب ال   

 يف املائـة يف جملـس   ٢١،٤ كانـت نـسبتهن   ٢٠١٠يونيـه  /حزيـران ويف .  مقعدا١٢٩يف املائة بـ    
ــشيوخ، و  ــواب  ٢٧،٢الـ ــة يف جملـــس النـ ــن ١٣٦( يف املائـ ــدورات  ). ٥٠٠ مـ ــدى الـ ويف إحـ

أبريـل  /نيسانففي  . عنه تقلبات يف متثيل املرأة    التشريعية طرأ تغيري على تشكيل اجمللسني نتجت        
 جلنـة خاصـة؛   ٣٩ جلنـة عاديـة وتـسعا مـن الــ      ٤٤ رأست يف جملس النواب مثاين من الـ   ٢٠١٠

  . جلنة خاصة١٤ جلنة عادية وواحدة من الـ ٥٩ من الـ ١٠ويف جملس الشيوخ رأست 
 حركـة تـنقالت     ٣٢ وقعـت    ٢٠٠٩أغـسطس   /آب و ٢٠٠٦أغسطس  /آبوفيما بني     

 حركـة منـها حلـت امـرأة حمـل رجـل،       ٢٥لتغيري نائب أو نائبة مبناوب من اجلنس اآلخـر، ويف          
ويف جملـس الـشيوخ     . ١٨ويف سبع حل رجل حمل امرأة، مما زاد العدد الفعلـي للنائبـات بواقـع                

 حلـت النـساء حمـل مثانيـة مـن الـشيوخ             ٢٠٠٩أغـسطس   /آب حركة تـنقالت؛ ويف      ١٢جرت  
لعـضوات، وبـذلك متثلـت الزيـادة الفعليـة يف أربـع نـساء أكثـر يف                  وحل الرجال حمل أربع مـن ا      

  .جملس الشيوخ
  

 ببيانـات الـشهور األوىل مـن    ٢٠٠٨ مبقارنـة بيانـات عـام      - املناصب الـيت ُتـشغل باالنتخـاب      
 يتــضح حــدوث زيــادة طفيفــة يف مــشاركة املــرأة، باســتثناء شــاغالت منــصب        ٢٠١٠عــام 
  .احلاكم
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  غل باالنتخابشغل املناصب اليت ُتش    
    
  ٢٠١٠    ٢٠٠٨  

  النساء  املنصب
ــوع  جممـــــــــ

  اجلنسني

ــسبة  النـــــــــــ
املئويــــــــــــــة 

  النساء    للنساء
جممــــــــــــوع 

  اجلنسني

النــــــــــــــسبة 
ــة  املئويــــــــــــ

  للنساء

٢٣٢٦,٣٢٣٢٦,٣  )أ(احلكام
١٢٦٢١,٤*٢٥١٢٨١٩,٥٢٧  )ب(أعضاء جملس الشيوخ

١١٨٥٠٠٢٣,٦١٣٦٥٠٠٢٧,٢  )ب(النواب
١٣٧٢٢,١ ١٤١٢٠,٨٢٥١١ ٢٣٧١  )ج(حملليونالنواب ا

٤٣٨٥,٥ ٤٣٧٤,٦١٣٥٢ ١١٢٢  )ج(رؤساء البلديات
٣٣٨١٧,٦ ٣١٣١٥,٨٤١١٢ ٣٦٦٢  )ج(أمناء الصندوق

٦٨٢٣٢,٦ ١١٣١٥ ٩٠٢٢٩,٥٥ ٦٨٧١٥ ٤  )ج(مستشارو البلديات
ام االحتــادي والتنميــة البلديــة، النظــام املعهــد الــوطين للمــرأة، تقــديرات املعهــد الــوطين للنظــ: املــصدر    

ــة   ــات البلديــ ــوطين للمعلومــ ــدار ‐الــ ــى اإلنترنــــت [، ٧،٠ اإلصــ ــسيك ]علــ ــات يف [، املكــ البيانــ
علـى  [اجلمعية التشريعية ملنطقـة العاصـمة االحتاديـة،         ]. ٢٠١٠فرباير  /شباط و ٢٠٠٨أغسطس  /آب

ــت ــا يف  [، املكــسيك، ]اإلنترن ــول ٢٩جــرى الرجــوع إليه ــسان ٦ و ٢٠٠٨ســبتمرب /أيل ــل /ني أبري
  ./http://www.asambleasd.gob.mx :يف] ٢٠١٠

 ١٢٦ عــضوا، ووقــت الرجــوع إىل املوقــع كــان هنــاك  ١٢٨يف جملــس الــشبوخ كــان هنــاك إمجــاال   *  
  ).٢٠١٠بيانات (عضوا فقط 

 املـؤمتر  املعهد الوطين للمرأة، تقديرات مستندة إىل املؤمتر الوطين للحكام، قائمة احلكـام األعـضاء يف              )أ(  
] ٢٠٠٨سـبتمرب  /أيلـول  ٢٩جـرى الرجـوع إليهـا يف    [، املكسيك، ]على اإلنترنت [الوطين للحكام   

  ./http://www.conago.org.mx يف ٢٠١٠أبريل /نيسان ٧وجرى الرجوع إليها يف 
علـى  [، وجملس النواب،    /http://www.senado.gob.mx؛ يف   ]على اإلنترنت [جملس شيوخ اجلمهورية،      )ب(  

 ١٦ و   ٢٠٠٨سـبتمرب   /أيلـول  ٢٩جرى الرجوع إليهما يف     [،  /www.cddhcu.gob.mx؛ يف   ]اإلنترنت
  ].٢٠١٠أبريل /نيسان

لبلديـة فيهـا، ولـذلك      ا) رئيـسة ( بلدية ال تتوافر لديها معلومـات عـن رئـيس            ١٨يف والية أواكساكا      )ج(  
  .٢٠١٠ يف عام ٢ ٤٣٨ و ٢٠٠٨ يف عام ٢ ٤٣٧كان عدد البلديات 

    
 يف املائة مـن مـوظفي حمكمـة العـدل العليـا الوطنيـة؛               ٤٥،٣ تشكل النساء    - السلطة القضائية 

 يف املائــة يف الوظــائف ٣٧ يف املائــة يف الوظــائف املتوســطة، و ٤٧ويف اجملــال اإلداري يــشكلن 
ويف اجملـــال القـــضائي تـــصل مـــشاركة النـــساء يف .  يف املائـــة يف اإلدارات العامـــة٢٥العليـــا، و 

  . يف املائة يف أمانات االستقصاء واحملاسبة امللحقة باللجان٤٢مناصب القرار إىل 
 إىل ٢٠٠٦ويف جملس القضاء االحتادي، كانت هنـاك مستـشارتان يف الفتـرة مـن عـام                 

 ٢٠٠٦ويف الفترة مـن عـام   . ٢٠٠٩عتبارا من عام تعد هناك أي مستشارة ا، ومل  ٢٠٠٨عام  

http://www.senado.gob.mx/�
http://www.cddhcu.gob.mx/�
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 زادت بشكل طفيف مشاركة املرأة يف وظيفة قاضـي الـدائرة وقاضـي احملكمـة           ٢٠١٠إىل عام   
، وإن مل تتناسـب هـذه الزيـادة مـع الزيـادة يف              )قاضيات وقضاة احملاكم اجلزئية والكليـة     (الكلية  

 قاضية حمكمة كلية مـن      ١٢٦ك   كانت هنا  ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩اجملموع يف كل عام؛ ففي عامي       
 يف عـــام ٦٠٢ مـــن ٩٨ علـــى التـــوايل، يف حـــني بلـــغ عـــددهن ٧٠٤ و ٧٠٣اجملمـــوع البـــالغ 

  .٢٠٠٨ يف عام ٦١٦ من ١٠٧ ، و٢٠٠٧
ومن جممـوع مـوظفي احملكمـة االنتخابيـة التابعـة للـسلطة القـضائية لالحتـاد تبلـغ نـسبة                       
 يف  ٣٤ املائـة مـن الوظـائف العليـا، و            يف ٢٠ يف املائة، ومن حيث املستوى يـشغلن         ٣٧النساء  

 ٢٠٠٦وباملقارنـة بـأعوام   .  يف املائة من الوظائف التنفيذيـة      ٤٨املائة من الوظائف املتوسطة، و      
  .٢٢، كانت هناك بصفة دائمة سبع نساء ضمن قضاة االنتخابات الـ ٢٠١٠ و ٢٠٠٩و 
  

لالنتخابــات، زادت مــشاركة  يف اهليئــات الــيت مــن قبيــل املعهــد االحتــادي - اهليئــات املــستقلة
 يف املائـة يف عـام       ٢٤ إىل   ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام        ٢١املرأة يف الوظائف املتوسـطة والعليـا مـن          

 ثـــالث ٢٠٠٦وكانـــت هنـــاك يف عـــام . ٢٠١٠مـــايو /أيـــار، وهـــي نفـــس النـــسبة يف ٢٠٠٩
عــضوات بــني األعــضاء التــسعة يف اجمللــس االنتخــايب، وعــضوة واحــدة فقــط اعتبــارا مــن عــام    

٢٠٠٩.  
  

 قُيـد يف قائمـة النـاخبني        ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧ فيمـا بـني عـامي        -املشاركة يف العمليات االنتخابية     
 /حزيـران وينـاير   /كـانون الثـاين    من ماليني الرجال، وفيمـا بـني         ١،١ من ماليني النساء و      ١،٢
ونـسبة النـساء يف القائمـة منـذ عـام      .  ألف رجـل ٤٤٥ ألف امرأة و ٤٥٤ قيدت ٢٠٠٩يونيه  
 كان سـجل املقيـدين يف       ٢٠١٠يونيه  /حزيرانويف  .  رجل ١٠٠ نساء لكل    ١٠٧ي   ه ٢٠٠٧

 يف املائـة مـن      ٥١،٧٤: هـو ) القائمـة اإلمسيـة   (قائمة الناخبني الذين حصلوا على بطاقة انتخاب        
  . يف املائة من الرجال٤٨،٢٦النساء، و 
 ويتوقــــف االشــــتراك يف الــــدوائر االنتخابيــــة علــــى قبــــول دعــــوة املعهــــد االحتــــادي   

 يف املائـة    ٥٥،٤١، شـكلت النـساء      ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف العملية االنتخابية للفترة     . لالنتخابات
 يف املائـة مـن الرئاسـات، يف حـني كانـت        ٥٢من جمموع مـوظفي الـدوائر االنتخابيـة، وشـغلن           

  . يف املائة من الرئاسات٥٣ يف املائة وشغلن ٥٥،٦٣، ٢٠٠٩-٢٠٠٨نسبتهن، يف الفترة 
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  للموظفات يف الدوائر االنتخابيةالنسبة املئوية 

  املشاركة  العملية االنتخابية االحتادية
ــسات  رئي
  السكرتريات  الدائرة

موظفـــــة فـــــرز 
  ١األصوات 

ــرز   ــة فـ موظفـ
  ٢األصوات 

٥٥،٤١  ٢٠٠٦-٢٠٠٥  ٥٢   ٥٧   ٥٧   ٥٦   
٥٥،٦٣  ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٥٣   ٥٧   ٥٧   ٥٦   

  .٢٠١٠يونيه /حزيرانات، املعهد االحتادي لالنتخاب: املصدر    
  

معلومــات تكميليــة عــن إطــار تقريــر الــسياسة واإلطــار املؤســسي الــذي يــشجع     -باء   
  مشاركة املرأة

 يبحث الوصول يف إطـار      - املعيار املكسيكي للمساواة يف العمل بني املرأة والرجل         -  
يف صـورته  نـشر  . تكافؤ الفرص إىل الوظائف القيادية واختاذ القرار، ومكافحـة التمييـز   

  .٢٠١٠يونيه /حزيران ٨، وبدأ نفاذه يف ٢٠٠٩أبريل /نيسان ٩النهائية يف 
 تـضع خطوطـا     - )١٩املـادة   (قواعد مراجعـة مـوارد األحـزاب الـسياسية الوطنيـة              -  

 يف املائـة مـن التمويـل العـام العـادي لألحـزاب              ٢عامة للتحقـق مـن املـآل الـسنوي للــ            
أة وتــشجيعها وتنميتــها وفقــا للقــانون االحتــادي للتــدريب علــى القيــادة الــسياسية للمــر

 /أيلـول  ٨نـشرت يف اجلريـدة الرمسيـة لالحتـاد يف          . للمؤسسات واإلجراءات االنتخابية  
  .٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ١ وبدأ نفاذها يف ٢٠٠٨سبتمرب 

ــة أواكــساكا    -   ــادة  (دســتور والي ــف ٢٥امل ــرة أل ــة   -) ، الفق ــانون إىل محاي  يهــدف الق
مارسات الدميقراطية يف مجيع اجملتمعات احملليـة مـن أجـل انتخـاب جمالـسها               وتشجيع امل 

ينــشئ . البلديــة، وضــمان وصــول مجيــع النــساء إىل الوظــائف الــيت ُتــشغل باالنتخــاب  
ــة،        ــات االنتخابي ــة للمــرأة يف العملي ــة والكامل ــشاركة التام ــسمح بامل ــات ت ــانون آلي الق

ساواة مع الرجل، وتعاقـب علـى عـدم         وتكفل حقها يف االنتخاب والترشح يف إطار امل       
ــزام هبــا وافقــت الــسلطة التــشريعية لكيــان أواكــساكا االحتــادي باإلمجــاع علــى    . االلت
  .٢٠٠٨أبريل /نيسان ٢٣التعديل يف 

اتفــاق اجمللــس العــام للمعهــد االحتــادي لالنتخابــات الــذي تتحــدد مبوجبــه املعــايري     -  
 املبـدأين الـيت تقـدمها األحـزاب         املطبقة يف تسجيل الترشيحات للنيابة على أسـاس       

السياسية، وهي يف هذه احلالة االئتالفـات لـدى جمـالس املعهـد، مـن أجـل العمليـة                    
 يهـدف االتفـاق     - )رابع عـشر وخـامس عـشر      ( ٢٠٠٩-٢٠٠٨االنتخابية للفترة   

 يف ٦٠ال تتجاوز طلبـات تـسجيل الترشـيحات         . إىل ضمان االلتزام باملعايري االنتخابية    
التحقــق مــن مراعــاة حــصة اجلنــسني وفقــا للــنظم الداخليــة  . نس الواحــداملائــة مــن اجلــ
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باستثناء قاعدة اجلنسني، ترشـيحات األغلبيـة النـسبية النامجـة عـن             . لألحزاب السياسية 
تنقـسم قـوائم التمثيـل النـسيب إىل أقـسام بكـل منـها مخــسة        . عمليـة انتخابيـة دميقراطيـة   

ووفـق  . من جنس خمتلف بالتناوب   مرشحني، ويضم كل قسم يف كل قائمة مرشحْين         
علــى االتفــاق يف جلــسة طارئــة للمجلــس العــام للمعهــد االحتــادي لالنتخابـــات يف         

  .٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين ١٠
ــة     -   ــة العاصـــمة االحتاديـ ــرأة والرجـــل يف منطقـ ــانون املـــساواة املوضـــوعية بـــني املـ  قـ

ملتـــوازن للمـــرأة  يهـــدف إىل تـــشجيع املـــشاركة والتمثيـــل الـــسياسي ا-) ١٠ املـــادة(
إحالـة مرسـوم إصـدار      ). ٢٥ و   ٢٤املادتـان   (والرجل؛ حيدد إجـراءات تنفيـذ القـانون         

ــار ٢القــانون يف  ــة ملنطقــة العاصــمة   ٢٠٠٧مــايو /أي ــدة الرمسي ؛ نــشر القــانون يف اجلري
  .٢٠٠٧مايو /أيار ١٥االحتادية يف 

  
  التعديالت ومشاريع التعديالت الرئيسية لتعزيز مشاركة املرأة    

 مــشروع قــانون ١٦، قــدم )٢٠٠٩-٢٠٠٦(يف إطــار الــدورة التــشريعية الــستني   -  
تتناول املساواة يف شغل الوظـائف الـيت ُتـشغل باالنتخـاب وتعـاجل، يف اإلطـار اإلداري              

وانتـهى  . االحتادي، التعادل وحـصص اجلنـسني واإلجـراءات الالزمـة لـضمان تنفيـذها             
  .ما الباقي فما زال معلقاستة من هذه املشاريع إىل عدم املوافقة، أ

القــانون األساســي للجــيش والقــوات اجلويــة     وجيــدر بالــذكر مــشروع تعــديالت      
، الذي ورد فيه أن النساء الاليت يلتحقن باجليش والقـوات اجلويـة يـصلن إىل مجيـع                  للمكسيك

مــستويات القيــادة، وأن االلتحــاق مبراكــز التعلــيم العــسكري يــتم دون متييــز علــى أســاس نــوع 
، ٢٠٠٩مـارس   /آذار ١٩وقد وافق جملس الـشيوخ بتعـديالت علـى هـذا املـشروع يف               . ساجلن

وباملثـــل فـــإن مـــشروع التعـــديالت  . ٢٠٠٩مـــارس /آذار ٢٤وأحيـــل إىل جملـــس النـــواب يف  
قـانون الترقيـات يف     والقانون األساسي للقوات البحرية للمكـسيك       وإضافة مواد خمتلفة إىل     

، ووافق عليـه    ٢٠٠٧يوليه  /متوز ١١ق باجلنسني قّدم يف      فيما يتعل  القوات البحرية للمكسيك  
ــواب يف   ــس النـ ــباط ١٠جملـ ــر /شـ ــة    ٢٠٠٩فربايـ ــشتركتني للبحريـ ــتني املـ ــل إىل اللجنـ ، وأحيـ

 /نيــسان ٢٩ويف . والدراســات التــشريعية وإىل جلنــة اإلنــصاف واجلنــسانية يف جملــس الــشيوخ  
د إىل جملــس النــواب،  ووفــق علــى املــشروع، ولكــن بــسبب تعــديل شــكلي أعيــ ٢٠١٠أبريــل 
  .يزال معلقا وال

، )٢٠١٠-٢٠٠٩ســبتمرب /أيلــول(يف إطــار الــدورة التــشريعية احلاديــة والــستني   -  
املنـاوب مــن  :  مـشروعا تتنــاول مـسائل مـن قبيـل    ١١ قـدم  ٢٠١٠يونيـه  /حزيـران ويف 

نفس اجلنس والتعادل يف مجيع مستويات السلطة االنتخابية االحتادية؛ تـشكيل هيئـات             
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ة الوطنية ويف الواليات، وكذلك النظم الداخلية لألحزاب السياسية فيمـا يتعلـق             اإلدار
بالترشـيحات للوظـائف الـيت ُتـشغل باالنتخــاب، علـى أسـاس مبـدأي األغلبيـة النــسبية         
والتمثيل النسيب، يف جملسي الشيوخ والنواب، مبا يف ذلك صيغتا األصلي واملنـاوب يف              

  .النضمام إىل األفرقة العاملة يف الكونغرسهذه الوظائف؛ وكذلك فيما يتعلق با
ومن هذه املشاريع حصل مشروع واحد فقط على موافقة جلنة اإلنـصاف واجلنـسانية                

ــادتني     ــديل املـ ــو يهـــدف إىل تعـ ــواب، وهـ ــانون  ٢١٩ و ٣٨يف جملـــس النـ ــن القـ ــادي  مـ االحتـ
اخليـــة ويـــسعى املـــشروع إىل أن يكفـــل يف الـــنظم الد . للمؤســـسات واإلجـــراءات االنتخابيـــة

 يف املائـة علـى األقـل    ٤٠لألحزاب إنصاف اجلنسني يف شغل وظائف يف أجهزة إدارهتا، بواقـع          
 يف املائــة علــى األكثــر مــن أعــضائها مــن نفــس اجلــنس، وكــذلك حتديــد نــسبة لتعــادل     ٥٠و 

 يف املائــة يف الترشــيحات للوظــائف الــيت ُتــشغل باالنتخــاب، وهــو   ٥٠اجلنــسني ال تزيــد علــى 
وال يـزال بـاقي   . ضح يف األقسام الـيت تـضم اثـنني مـن املرشـحني، أصـليا ومناوبـا             ميكن أن يت   ما

  .املشاريع رهن اإلقرار
 ٢٠١٠ومن ناحية أخرى قـدمت جمموعـة مـن أعـضاء جملـس الـشيوخ يف مطلـع عـام                       

مشروعا يقضي بأن ُيدرج دستوريا مبدأ املـساواة يف وصـول املـرأة والرجـل إىل الوظـائف الـيت         
وقــد أحيــل هــذا املــشروع إىل . ب ووظــائف اختــاذ القــرار يف الــسلطة التنفيذيــةُتــشغل باالنتخــا

  .ثالث جلان لدراسته
  

  ٢٠١٠حصص اجلنسني والتعادل يف التشريع االنتخايب بالواليات،   -جيم   
    

  مالحظات  الكيان االحتادي  الطريقة

املبــدأين علــى أســاس  تطبيــق التعــادل علــى الترشــيحات      سونورا  
  ئات االنتخابيةودمج اهلي

ترشيحات مستثناة مـن األغلبيـة النـسبية واجملـالس البلديـة نتيجـة            
  مشاورات مباشرة

مبـدأ التمثيـل   علـى أسـاس   تطبيق التعادل على الترشيحات    موريلوس  
  النسيب واجملالس البلدية

مبدأ األغلبية النـسبية واجملـالس      على أساس    ٧٠/٣٠تطبيق نسبة   
  رةالبلدية نتيجة مشاورات مباش

املبـدأين ومـن   على أسـاس  تطبيق التعادل على الترشيحات    تشياباس  
  أجل اجملالس البلدية

ترشيحات مستثناة مـن األغلبيـة النـسبية واجملـالس البلديـة نتيجـة            
  مشاورات مباشرة

املبـدأين ومـن   على أسـاس  تطبيق التعادل على الترشيحات    تشيواوا ٥٠/٥٠التعادل
  أجل اجملالس البلدية

ت مستثناة من األغلبية النسبية والتمثيل النسيب واجملالس        ترشيحا
  البلدية نتيجة مشاورات مباشرة

مبـدأ التمثيـل   علـى أسـاس   تطبيق التعادل على الترشيحات    كوليما  
  النسيب واجملالس البلدية

ــسبة   ــق نـ ــاس   ٧٠/٣٠تطبيـ ــى أسـ ــسبية،   علـ ــة النـ ــدأ األغلبيـ مبـ
جــة مــشاورات   وترشــيحات مــستثناة مــن األغلبيــة النــسبية نتي    

  مباشرة
املبــدأين علــى أســاس  تطبيــق التعــادل علــى الترشــيحات      تالكسكاال  

  ودمج اهليئات االنتخابية
ترشيحات مستثناة من األغلبية النسبية والتمثيل النسيب واجملالس        

  البلدية نتيجة مشاورات مباشرة
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  مالحظات  الكيان االحتادي  الطريقة

مبـدأ التمثيـل النـسيب ومـن غـري          على أساس   تطبيق التعادل     غّرييرو  
  د اتصال ذلك باألغلبية النسبية واجملالس البلديةاملؤك

ترشيحات مستثناة مـن األغلبيـة النـسبية واجملـالس البلديـة نتيجـة            
  مشاورات مباشرة

مبـدأ التمثيـل النـسيب واجملـالس        علـى أسـاس     تطبيق التعادل     كامبتشة  
  البلدية

 ترشيحات مستثناة من األغلبية النسبية نتيجة مشاورات مباشرة

اإلدارة العامــة لتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين، أشــري إليهــا يف القــوانني االنتخابيــة للكيانــات االحتاديــة،   /املعهــد الــوطين للمــرأة: راملــصد    
  .٢٠١٠يونيه /حزيران

    
التعادل وطريقة النسبة املئوية للحصص حسب التشريع االنتخـايب يف الكيانـات                

  ٢٠١٠االحتادية، 
  

  حصة مقيدة/ت خاصةحاال  ٧٠/٣٠  ٦٠/٤٠  ٥٠/٥٠

املواقع الثالثة األوىل يف قائمة التمثيل : غواناخواتو- ٢٩   باخا كاليفورنيا سور- ١٨  متثيل نسيب/كاليينتسس أغوا- ٩  متثيل نسيب/ كامبتشه- ١
  النسيب، التناوب

  جملالس البلدية فقط يف ا٧٠/٣٠: ليون  نويفو- ٣٠   منطقة العاصمة االحتادية- ١٩   باخا كاليفورنيا- ١٠   تشياباس-  ٢
   يف مجيع املناصب٧٥/٢٥تطبيق :  بويبال- ٣١   دورانغو- ٢٠   كواويال- ١١   تشيواوا-  ٣
  توصية دون إجراءات:  ناياريت- ٣٢   إيدالغو- ٢١   والية مكسيكو- ١٢  متثيل نسيب/ كوليما-  ٤
    متثيل نسيب/ خاليسكو- ٢٢   أواكساكا- ١٣   غّرييرو-  ٥
     ميتشواكان- ٢٣   كرييتارو- ١٤  متثيل نسيب/ موريلوس-  ٦
    رو  كينتانا- ٢٤   تابسكو- ١٥   سونورا-  ٧
     سان لويس بوتوسي- ٢٥   تاماوليباس- ١٦   تالكسكاال-  ٨
    أغلبية نسبية/الوا سين- ٢٦   ساكاتيكاس- ١٧  
     فرياكروس- ٢٧    
     يوكاتان- ٢٨    

    +األغلبية النسبية   +األغلبية النسبية  +األغلبية النسبية 
    ٩= التمثيل النسيب   ٨= التمثيل النسيب  ٥= ل النسيب التمثي

    ١= التمثيل النسيب   ١= التمثيل النسيب  ٣= التمثيل النسيب 
    ١= األغلبية النسبية     

  ٤اجملموع   ١١اجملموع   ٩اجملموع   ٨اجملموع 
 /حزيران أشري إليها يف القوانني االنتخابية للكيانات االحتادية،     اإلدارة العامة لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين،     /املعهد الوطين للمرأة  : املصدر    

  .٢٠١٠يونيه 
  

  



CEDAW/C/MEX/7-8
 

110 11-20306 
 

ــسياسي يف        -دال    ــصاف ال ــهاج العمــل االســتراتيجي لإلن ــدابري املتخــذة يف إطــار من الت
  ٢٠١٠يونيه /حزيران إىل ٢٠٠٨الفترة من عام 

  اجلوانب اجلديرة بالذكر  التدابري

ملؤسسات واجمللس املدين لتعزيـز احلقـوق الـسياسية         إنشاء اجمللس املشترك بني ا    
  .٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األولللمرأة والدفاع عنها، 

يــشجع اجمللــس األول املــشاركة الــسياسية للمــرأة واإلعمــال التــام حلقوقهــا   
الــسياسية، ويرصــد اجمللــس املــدين تنفيــذ القــانون االحتــادي للمؤســسات        

  .واإلجراءات االنتخابية ونظم الواليات
 وقع املعهد الوطين للمرأة االتفاق مع نساء املكسيك مع أربعة مـن             - ٢٠٠٩

ــاهج العمــل       ــدرج يف من ــى أن ت ــيت وافقــت عل ــة ال ــسياسية الثماني األحــزاب ال
ــرام حقــوق املــرأة، وعــدم     واحلمــالت مبــادئ املــساواة، وعــدم التمييــز، واحت

قـانون  وحث أيضا على وضـع برنـامج أساسـي للجنـسانية ومراعـاة ال             . العنف
  .االحتادي للمؤسسات واإلجراءات االنتخابية

لوحظ أن ترشيحات األصليني للنيابة االحتادية على أسـاس مبـدأي األغلبيـة             
ــسبة      ــها األحــزاب املوقّعــة جتــاوزت بالن ــسبية والتمثيــل النــسيب الــيت قدمت الن

 يف املائـة؛ حـزب الثـورة        ٤٦،١٥حزب العمل الوطين    :  يف املائة  ٤٠للنساء  
 يف املائـــة؛ حـــزب املكـــسيك األخـــضر اإليكولـــوجي  ٤٠،٧٩طيـــة الدميقرا
  . يف املائة٤٦،١٧ يف املائة؛ حزب التقارب ٤٢،١٠

توفري مـوارد تعليميـة ومنهجيـة لتعزيـز قـدرات املـرأة وتطـوير مهاراهتـا فيمـا              .برنامج التدريب على تعزيز القيادات النسائية
ــأثري الـــسياسي، واإلدارة ال  ــادة، والتـ ــضايا  يتعلـــق بالقيـ ــة بقـ ــة، والتوعيـ بلديـ

  .اجلنسانية
أربــع حلقــات عمــل إقليميــة للمرشــحات للوظــائف الــيت تــشغل باالنتخــاب،   
نسقها املعهد الوطين للمرأة، واملعهد الوطين الدميقراطي، واهليئات النسائية يف          
الكيانـــات االحتاديـــة يف ميتـــشواكان وتابـــسكو وتالكـــسكاال ونويفـــو ليـــون  

)٢٠٠٩.(  

.  كيانــا مــن مجيــع األحــزاب الــسياسية    ٢٨ة مــن  مرشــح٢٧٠حــضرت 
وجــرى تــدريب املنتخبــات علــى برنــامج اجلنــسانية، وامليزانيــات، واملــسائل 

  .القانونية

كـل مـا جيـب أن تعرفـه النائبـة لكـي يـنجح               : حلقة دراسية للبدء بدايـة مفيـدة      
  ).٢٠٠٩(مسعاها املوجه إىل النائبات االحتاديات املنتخبات 

وقـد تكلـم بعـضهن يف أول        .  سـتة أحـزاب سياسـية       نائبـة مـن    ٥١حضرت  
جلسة عمل للكونغرس يف موضوع طلبـات اإلجـازة الـيت تـؤدي عمليـا إىل                

  .خفض عدد النائبات
قيود ونطاق حـصة اجلنـسني   : ندوة الدميقراطية املكسيكية من حيث اجلنسانية     

ــرة    ــة للفت ــة االحتادي ــة االنتخابي ــسيق اجمللــس  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف العملي مــن تن
  ).٢٠٠٩(ملدين واملعهد الوطين للمرأة واملعهد االحتادي لالنتخابات ا

ــة    ٢١٨اشــترك  ــدوائر األكادميي ــسياسية وال ــع األحــزاب ال  شخــصا مــن مجي
بدء تشكيل شبكة للنـساء امللتزمـات بالدميقراطيـة         . ومنظمات اجملتمع املدين  

  .وإنصاف اجلنسني
صـــوب : يف الواليـــاتامللتقـــى الـــوطين األول لقيـــادات األحـــزاب الـــسياسية  

، لتعزيــز وجــود إرادة ٢٠١٠إنــصاف اجلنــسني يف عمليــات االقتــراع يف عــام 
سياســية أقــوى داخــل األحــزاب وتــشجيع وصــول املــرأة إىل جمــاالت الــسلطة  

املعهد الوطين للمرأة، املعهد االحتادي لالنتخابات، احملكمة االنتخابية التابعـة          (
  ).لس املدينللسلطة القضائية لالحتاد، مبشاركة اجمل

 كيانــا ١٥ ممــثال يف الواليــات جلميــع األحــزاب الــسياسية يف الـــ ٦٢حــضر 
  .٢٠١٠احتاديا اليت جترى فيها انتخابات يف النصف األول من عام 

نظم املعهد االحتادي لالنتخابات واحملكمة االنتخابية التابعة للـسلطة القـضائية           
، “تـأّهيب للفـوز   ”مـل إقليميـة     لالحتاد واملعهد الوطين للمرأة ثـالث حلقـات ع        

موجهة إىل املرشحات للوظائف اليت ُتشغل باالنتخاب من مجيع األحـزاب يف   
ودعيـت أيـضا    . ٢٠١٠ كيانا احتاديا جتـرى فيهـا عمليـة انتخابيـة يف عـام               ١٥

  .٢٠١١والية باخا كاليفورنيا سور اليت ستجرى انتخاباهتا يف عام 

سلطة القــضائية لالحتــاد إىل موضــوع تطرقــت احملكمــة االنتخابيــة التابعــة للــ 
العوامــل األساســية للعدالــة االنتخابيــة وإجــراءات محايــة احلقــوق الــسياسية   

ــساين     ــور جن ــن منظ ــواطنني م ــة للم ــام    . واالنتخابي ــنني نظ ــل لتق جــرى حتلي
ــة للترشــيحات      ــات، والنــسب املئوي ــة للوالي ــوانني االنتخابي احلــصص يف الق

والقـوانني االنتخابيـة الـيت تعاقـب علـى عـدم            النسائية وفقـا للمعـايري احملليـة،        
االلتزام حبـصة اجلنـسني ونـوع العقـاب، وإجـراءات احلكـم حبمايـة احلقـوق                 

  .السياسية واالنتخابية للمواطن
إعداد مشروع لتعديل القانون االحتـادي للمؤسـسات واإلجـراءات االنتخابيـة         

  .لضمان التزام األحزاب السياسية حبصص اجلنسني
 املدين اقتراحا يركز على وجوب أن تكون العضوات املناوبـات           قدم اجمللس 

للعضوات املنتخبات األصـليات مـن نفـس اجلـنس وتفـادي إحـالل الرجـال                
  .حملهن
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  التدريب يف جمال السياسة واالنتخابات  -هاء   
  

  ، املعهد االحتادي لالنتخابات٢٠٠٩‐ ٢٠٠٦التدريب يف جمال السياسة واالنتخابات، 
  جمموع املشتركني  الرجال  ءالنسا  العام

٣٦٩ ٥٧٩٣ ٧٩٠١ ١ ٢٠٠٦
أغسطس /آب -  يناير/كانون الثاين  

٦٤٧ ٩٨٠٢١ ٦٦٧٩ ١١ ٢٠٠٧
٠٧٧ ٠٥٨٥٨ ٠١٩٢٢ ٣٦ ٢٠٠٨
١١٨ ٧٤٨٢٦ ٣٧٠١٢ ١٣ ٢٠٠٩

٢١١ ٣٦٥١٠٩ ٨٤٦٤٦ ٦٢ اجملموع          
  .٢٠١٠يونيه /حزيراناملعهد االحتادي لالنتخابات، : املصدر    

    
  الربامج اجلديرة بالذكر اليت تشجع مشاركة املرأة  -واو   

  املعهد االحتادي لالنتخابات    
ــامج دعــم منظمــات اجملتمــع املــدين     -   يــدعم مــشاريع التثقيــف  ). ٢٠٠٨منــذ عــام (برن

 ٢٠٠٩ويف عـام  . لتدريب املواطنني، واملشاركة السياسية واالنتخابية يف مناطق معينـة        
 إجـراء لتعزيـز     ١٣٤ كيانا ومنظمات اجملتمع املـدين       ١٢مشروعا مدعوما يف     ٢٠اختذ  

  .التصويت
جــرى مــن . ٢٠٠٩-٢٠٠٨برنــامج التثقيــف مــن أجــل املــشاركة الدميقراطيــة للفتــرة   -  

يف :  تنفيذ الربنامج علـى مـرحلتني    منوذج التثقيف من أجل املشاركة الدميقراطية     خالل  
 يف  ٧٩،٦٥نسبة املـشاركات فيهـا إىل        حلقة عمل وصلت     ٣٠٠ عقدت   ٢٠٠٨عام  

 ماليــني ٦،٥ مــشروع حملــي موجــه إىل أكثــر مــن  ٣٠٠ نفــذ ٢٠٠٩املائــة؛ ويف عــام 
  .شخص

. الربنامج املتكامل ملكافحة التمييز ومن أجل اإلنصاف يف العمـل والثقافـة الدميقراطيـة               -  
حتـــادي بـــدأ تنفيـــذه منـــذ إنـــشاء جلنـــة مؤقتـــة ومزاولـــة عملـــها، ويطبـــق يف املعهـــد اال

  .لالنتخابات
الــربامج العامــة والــسياسات الــيت تعــزز احليــاة الدميقراطيــة مــن خــالل تــصميم وتنفيــذ     -  

وتقييم وحتـسني بـرامج التـدريب يف جمـال االنتخابـات والتربيـة الوطنيـة، باإلضـافة إىل                   
  .محالت لتعميم الثقافة الدميقراطية
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نيـة االنتخابيـة التابعـة للمعهـد االحتـادي      يف إطار برنامج تدريب العاملني يف الدائرة امله     -  
ــؤمتر         ــع التمييـــز، ُعقـــد مـ ــات، بالتعـــاون مـــع اجمللـــس الـــوطين ملنـ املـــساواة لالنتخابـ

  .، الذي أعيد بثه عرب اإلنترنت وشبكة سواتل التلفزيون التعليميوالدميقراطية
  

د املرأة   مكتب املدعي العام املختص جبرائم العنف ض       - مكتب املدعي العام للجمهورية         
  واالجتار باألشخاص

ينظـر يف اإلجـراءات الالزمـة    . برنامج املساواة التابع ملكتـب املـدعي العـام للجمهوريـة           -  
  .للحد من عدم املساواة ومن التمييز على أساس نوع اجلنس يف الداخل واخلارج

  
  شركة النفط املكسيكية    

ُحـددت الـشروط التقنيـة      . تيـدعم قيـادة العـامال     . الربنامج اخلاص لتـدريب املـديرات       -  
  . امرأة٧٠والبيانات الشخصية اخلاصة باملرشحات يف أول جمموعة مكونة من 

  
  وزارة األمن العام    

يشمل ضـمن مـسارات العمـل       . ٢٠١٢-٢٠٠٧الربنامج القطاعي لألمن العام للفترة        -  
 تكــافؤ زيــادة متثيــل املــرأة يف اهليكــل التنظيمــي وأجهــزة اإلدارة الالمركزيــة؛ وضــمان  

الفرص؛ واعتماد بروتوكـوالت التقيـيم وعمليـات وإجـراءات تـشغيل مراكـز التحقـق                
  .من الثقة يف مستويات احلكم الثالثة، يف إطار النظام الوطين لألمن العام

  
  الكيانات االحتادية    
  أغواسكاليينتس    

دارة العامـة   برنامج إضفاء الطابع املؤسسي على تعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف اإل               -  
برنـامج تعزيـز تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين،            ، يف إطـار     ٢٠٠٨االحتادية، منذ عـام     

يــسعى الربنــامج إىل إدراج تعمــيم مراعــاة املنظــور     . الــذي كــان صــندوقا مــن قبــل    
اجلنساين يف العمل املؤسسي، واحلث علـى حتـسني الثقافـة املؤسـسية الـيت تعـزز تكـافؤ                   

  .الفرص واملعاملة
  

  طقة العاصمة االحتاديةمن    
. ٢٠١٠الربنــامج العــام لتكــافؤ الفــرص وعــدم التمييــز ضــد نــساء مدينــة مكــسيكو،      -  

، مــع املــشاركة الــسياسية للمــرأة وتعزيــز مواطنتــها يتــضمن احملــور املواضــيعي لتحقيــق 
  .مخس استراتيجيات وأهداف حمددة لزيادة وتدعيم مشاركة املرأة
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يعـزز املواطنـة والقيـادة مـن خـالل اإلعـداد            . ن للمـرأة  برنامج مرّوجات حقوق اإلنسا     -  
 جمموعـة مـن املرّوجـات تـضم     ٣٤ كانـت هنـاك      ٢٠١٠يونيـه   /حزيرانيف  . والتدريب

ــة رجــال  ٦٣٥ ــرأة وأربع ــسجيل .  ام ــامج شــبكة   ٢ ٥٥٦مت ت ــشئ الربن  مرّوجــة؛ سين
  .للمرّوجات

). زارة العمـل واخلـدمات    و(الربنامج اإلعالمي لتعزيز املمارسـة الكاملـة ملواطنـة املـرأة              -  
، ويف  مواطنة املرأة ومـشاركتها الـسياسية     ينفذ الربنامج من خالل حلقة العمل املعنونة        

  . رجال٩ امرأة و ٤٠ حضر ٢٠٠٩عام 
موجـه  . اجلنـسانية والـسياسة العامـة     . برنامج التدريب يف جمال حقوق اإلنـسان للمـرأة          -  

 ١ ٦١٧ حضر التـدريب     ٢٠٠٨يف عام   . إىل موظفي احلكومة املركزية وأحياء املدينة     
  . امرأة١ ١٢٤شخصا، كان منهم 

ينفـذ  ).  الـشباب  -الربنامج الثاين   (برنامج املواطنات واملواطنني يف خدمة إيستاكالكو         -  
ت تتعلـق   ، ويـوفر أدوا   “ب والقيـادات االجتماعيـة    الـشبا ”من خالل الدورة الدراسـية      

  .مبشاركة املواطنني والقيادة والتوعية
  

  يروغّري    
املعهــد االحتــادي لالنتخابــات ووزارة   . برنــامج تــشجيع املــشاركة الــسياسية للمــرأة      -  

  .يعزز نشر احلقوق السياسية للمرأة. شؤون املرأة يف والية غّرييرو
وزارة . (برنــامج إضــفاء الطــابع املؤســسي علــى النــهج اجلنــساين واملــشاركة اجملتمعيــة     -  

ــرو   ــة غّريي ــرأة يف والي ــش). شــؤون امل ــواطنني مــن خــالل حماضــرات    ي جع مــشاركة امل
يعــزز مــشاركة منظمــات اجملتمــع املــدين يف توقيــع اتفــاق . رئيــسية يف تــواريخ احتفاليــة

  . من هذه املنظمات٢٨شاركت . الوالية للمساواة بني املرأة والرجل
  

  خاليسكو    
. خاليـسكو التحالف الكبري مـن أجـل       برنامج مشاركة املواطنني التابع حلكومة الوالية         -  

ــاق     ــع اتف ــذكر توقي ــرأة     جيــدر بال ــشاركة امل ــن أجــل م ــبري م ــي  التحــالف الك ــني ممثل  ب
األحزاب، ومنظمات اجملتمع املدين، ووسائل اإلعالم، والـدوائر األكادمييـة، وحكومـة            

يـسعى  ). ٢٠١٣فربايـر  /شـباط  ٢٨إىل أكتـوبر   /تـشرين األول   ١٧النفـاذ مـن     (الوالية  
رأة وزيـادة مـشاركتها يف الوظـائف العامـة واإلجـراءات        الربنامج إىل تعزيـز قـدرات املـ       

منضدة عمل الواليـة مـن أجـل        ُشكّلت  . االستراتيجية ووضع وتنفيذ السياسات العامة    
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، اليت ضمت ممثلني ملنظمـات اجملتمـع املـدين، والقياديـات،            مشاركة املرأة يف خاليسكو   
  .والدوائر األكادميية، واألحزاب السياسية

  
  نويفو ليون    

حلقـة عمـل موجهـة إىل       . “ميكـن للمـرأة أن تفعـل ذلـك        ”برنامج التـدريب الـسياسي        -  
‐٢٠٠٨ و ٢٠٠٦‐٢٠٠٠ميكن للمرأة أن تفعل ذلك علـى مـرحلتني   النساء بعنوان   

 عقـدت مخـس حلقـات دراسـية؛ اشـتركت        ٢٠٠٩ إىل عـام     ٢٠٠٨من عام   . ٢٠٠٩
ب للتــدريب كتيــ. ميكــن للمــرأة أن تفعــل ذلــك أعيــد طبــع .  رجــال٣ امــرأة و ٦١٧

، وكتيــب التــدريب الــسياسي للمــدرِّبات،  ٢٠٠٨الــسياسي، اجلــزآن األول والثــاين،  
٢٠٠٨.  

 حلقـة عمـل ومخـسة       ٤٥عقْـد   . موجـه إىل املـرأة    . الـسلطة والقيـادة   : برنامج التـدريب    -  
كراسة التمارين حللقة عمل الـسلطة      طْبع  .  امرأة ٣ ٨٥٨موجه إىل   . مؤمترات تدريب 

، بــدعم تعليمــي ٢٠٠٩ ‐حلقــة عمــل الــسلطة والقيــادة ، وبكتيــب تــدري. والقيــادة
ــرأة     ــسياسي للم ــدريب ال ــية للت ــدورة الدراس ــى     . لل ــة عل ــة الوالي ــة حكوم ــرد يف بواب ي

  .اإلنترنت
  

  بويبال    
يتنــاول . ٢٠١١-٢٠٠٨حمــور لربنــامج الواليــة للمــساواة بــني املــرأة والرجــل للفتــرة     -  

دابري تكفــل املــساواة يف الوصــول إىل احلقــوق الــسياسية للمــرأة؛ يــنص علــى اعتمــاد تــ 
  .هياكل السلطة واختاذ القرار واملشاركة التامة فيها

ــة     -   ــن والعدال ــاعي لألم ــامج القط ــرأة والرجــل،     . الربن ــوظيفي للم ــوير ال ــسعى إىل التط ي
وكذلك التعيني واالختيار دون متييـز، ممـا يعـزز مـشاركة املـرأة يف املناصـب املتوسـطة                   

  .والعليا
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  ٨املادة   -س اخلام
  الفرع الدبلوماسي والقنصلي  -ألف   

  
  ٢٠١٠  ٢٠٠٦  
  النساء  اجملموع  الفئة الرجال    النساء  اجملموع    الرجال    

   ٦٨  ٥٥   ٣٢  ٢٥  ٨٠   ٧٢  ٦٣   ٢٨  ٢٥  ٨٨  سفري
   ٨٦  ٨٩   ١٤  ١٤  ١٠٣   ٨٨  ١٠١   ١٢  ١٤  ١١٥  وزير

   ٧٦  ٩٢   ٢٤  ٢٩  ١٢١   ٧٥  ٨٢   ٢٥  ٢٨  ١١٠  مستشار
   ٦٦  ٩٠   ٣٤  ٤٧  ١٣٧   ٧٢  ١٠٦   ٢٨  ٤٢  ١٤٨  سكرتري أول
   ٦٨  ١٠٦   ٣٢  ٥٠  ١٥٦   ٦٦  ٩٤   ٣٤  ٤٨  ١٤٢  سكرتري ثان
   ٦٠  ٥٨   ٤٠  ٣٩  ٩٧   ٧٠  ٥٤   ٣٠  ٢٣  ٧٧  سكرتري ثالث

   ٥٨  ٤٧   ٤٢  ٣٥  ٨٢   ٥٩  ٢٩   ٤١  ٢١  ٥٠  ملحق دبلوماسي
   ٧٠  ٥٣٧   ٣٠  ٢٣٩  ٧٧٦   ٧٣  ٥٢٩   ٢٧  ٢٠١  ٧٣٠  اجملموع  

  
  .٢٠١٠املديرية العامة للسلك الدبلوماسي واملوارد البشرية، . وزارة اخلارجية  :املصدر  

    
  الفرع الفين واإلداري  -باء   

  
  ٢٠١٠  ٢٠٠٦  
  النساء  اجملموع  الفئة الرجال    النساء  اجملموع    الرجال    

   ٣٨  ١٣   ٦٢  ٢١  ٣٤   ٤٢  ١٤   ٥٨  ١٩  ٣٣  منسق إداري
   ٤٢  ١٢   ٥٨  ١٧  ٢٩   ٤٢  ١٠   ٥٨  ١٤  ٢٤  “ألف”ملحق إداري 
   ٤١  ١٧   ٥٩  ٢٥  ٤٢   ٤٥  ١٨   ٥٥  ٢٢  ٤٠  “باء”ملحق إداري 
   ٢٩  ١٧   ٧١  ٤٢  ٥٩   ٢٩  ١٨   ٧١  ٤٤  ٦٢  “جيم”ملحق إداري 

   ٢٧  ٢٠   ٧٣  ٥٥  ٧٥   ٢٩  ٣٨   ٧١  ٩٥  ١٣٣  “ألف”فين إداري 
   ٥٠  ٣٤   ٥٠  ٣٤  ٦٨   ٤٧  ٢٦   ٥٣  ٢٩  ٥٥  “باء”فين إداري 
   ٥٦  ٤٩   ٤٤  ٣٩  ٨٨   ٥١  ٢٦   ٤٩  ٢٥  ٥١  “جيم”فين إداري 

   ٤١  ١٦٢   ٥٩  ٢٣٣  ٣٩٥   ٣٨  ١٥٠   ٦٢  ٢٤٨  ٣٩٨  اجملموع  
  .٢٠١٠املديرية العامة للسلك الدبلوماسي واملوارد البشرية، . وزارة اخلارجية: املصدر    
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  ١٠املادة   -السادس 
  و األميةحم  -ألف   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عامــا فــأكثر الــذين ُمحيــت أميتــهم حــسب١٥النــسبة املئويــة للــسكان البــالغني مــن العمــر
 حجم املنطقة واجلنس

 اجملموع    الريف   احلضر  

الدراسـة. ي وزارة العمـل والـضمان االجتمـاع   ‐املعهـد الـوطين لإلحـصاء واجلغرافيـا واملعلوماتيـة: املصدر
 .قاعدة بيانات. الربع الثاين. ٢٠٠٩االستقصائية الوطنية للمهن والعمالة، 

ذكور إناث
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    الطلبة املقيدين يف املدارس العامة حسب اجلنس يف مجيع املستويات الدراسية/عدد الطالبات  -باء   
    ٢٠١٠‐٢٠٠٩    ٢٠٠٩‐٢٠٠٨    ٢٠٠٨‐٢٠٠٧  اجلنس  املستوى الدراسي

٧٢٥٥٠,٦ ٣٢٧ ٤٩٧٥٠,٦٢ ٣٤٠ ٧٤٨٥٠,٥٢ ٣٩٥ ٢  ذكور  
٥٣٠٤٩,٤ ٢٨٠ ٩١٥٤٩,٤٢ ٢٩٣ ٩٩٣٤٩,٥٢ ٣٤٩ ٢  اثإن  قبل املدرسي

٢٥٥١٠٠ ٦٠٨ ٤١٢١٠٠٤ ٦٣٤ ٧٤١١٠٠٤ ٧٤٥ ٤  اجملموع  
٤١٢٥١,١ ٥٩٣ ٥٦٩٥١,٢٧ ٥٧٦ ٨٧١٥١,٢٧ ٤٩٨ ٧  ذكور  

٢٩٢٤٨,٩ ٢٦٧ ١٦٦٤٨,٨٧ ٢٣٩ ٢٦٤٤٨,٨٧ ١٥٥ ٧  إناث  ابتدائي
٧٠٤١٠٠ ٨٦٠ ٧٣٥١٠٠١٤ ٨١٥ ١٣٥١٠٠١٤ ٦٥٤ ١٤  اجملموع  
١٣٠٥٠,٤ ٠٨٣ ٢٩٤٥٠,٣٣ ٠٩٤ ٤٥٤٥٠,٢٣ ٠٦٨ ٣  ذكور  

٧٧٢٤٩,٦ ٠٤٤ ١٦٥٤٩,٧٣ ٠٥٩ ٨٢٠٤٩,٨٣ ٠٤٧ ٣  إناث  ثانوي
٩٠٢١٠٠ ١٢٧ ٤٥٩١٠٠٦ ١٥٣ ٢٧٤١٠٠٦ ١١٦ ٦  اجملموع  
٣٣٣٥٣ ٠٩٧٥٢,٤١٩٧ ٧٧٤٥١,٩١٩٢ ١٨٥  ذكور  

٥٥٠٤٧ ٨٦٧٤٧,٦١٧٥ ٨٥٣٤٨,١١٧٤ ١٧٢  إناث  مهين فين
٨٨٣١٠٠ ٩٦٤١٠٠٣٧٢ ٦٢٧١٠٠٣٦٦ ٣٥٨  اجملموع  
٣٨٢٤٨,٦ ٧٨٨ ٧٤٠٤٨١ ٧٠٥ ٩٦١٤٨١ ٦٦٥ ١  ذكور  

٤٤٤٥١,٤ ٨٩٣ ١١٨٥٢١ ٨٥١ ٤٥٤٥٢١ ٨٠٥ ١  إناث  بكالوريا
٨٢٦١٠٠ ٦٨١ ٨٥٨١٠٠٣ ٥٥٦ ٤١٥١٠٠٣ ٤٧١ ٣  اجملموع  
٨٩٨٢٨,٧ ٦٩٤٢٨,٧٣٦ ٠٦٤٢٨,٩٣٧ ٣٨  ذكور  

٨٣٣٧١,٣ ٠٦٩٧١,٣٩١ ٠٢٠٧١,١٩٤ ٩٤  إناث  بكالوريوس دار املعلمني
٧٣١١٠٠ ٧٦٣١٠٠١٢٨ ٠٨٤١٠٠١٣١ ١٣٢  اجملموع  
٨٠٦٥١,٢ ٢٩٠ ٦١٩٥١١ ٢١٦ ٣٤٦٥٠,٩١ ١٧٨ ١  ذكور  

٤٤٢٤٨,٨ ٢٣١ ٢٩٢٤٩١ ١٧١ ٦٥٥٤٩,١١ ١٣٨ ١  إناث  بكالوريوس تكنولوجيا
٢٤٨١٠٠ ٥٢٢ ٩١١١٠٠٢ ٣٨٧ ٠٠١١٠٠٢ ٣١٧ ٢  اجملموع  
٢٢٥٤٨,٣ ٤٨٤٤٨,٩١٩ ٨٤٣٥١,٤١٩ ١٨  ذكور  

٥٧٨٥١,٦ ٣١٠٥١,١٢٠ ٨٠٠٤٨,٥٢٠ ١٧  إناث  ختصص
٨٠٣١٠٠ ٧٩٤١٠٠٣٩ ٦٤٣١٠٠٣٩ ٣٦  اجملموع  

٦٤٤٧،٧ ٦٢٤٨،٨٢٩٥ ٥٩٤٩،٤٠٤١ ٧٦٣  ذكور  ماجستري
١١٥٤،٩ ١٠٥٦،٤٢٦٨ ٩٥٧،٤٤٦٩ ٥٩٢  ذكور  دكتوراه

٤٧٤٥٠,٥ ٤١٢ ٥٠٤٥٠,٤١٦ ٢٥٥ ٤١٦٥٠,٤١٦ ١١٩ ١٦  ذكور  
١٤١٤٩,٤ ٠٨٥ ١١٤٤٩,٥١٦ ٩٧٧ ١٤٣٤٩,٦١٥ ٨٥٠ ١٥  إناث  اجملموع    

٦١٥١٠٠ ٤٩٧ ٦١٨١٠٠٣٢ ٢٣٢ ٥٥٩١٠٠٣٢ ٩٦٩ ٣١  اجملموع    
  .٢٠١٠يونيه /حزيرانمعلومات قدمتها وزارة التعليم العام، : املصدر    
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  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ أرقام -ب من املدرسة التسر  -جيم   
  

  اجملموع  إناث  ذكور  املستوى الدراسي

        االبتدائي
   ١،٠   ٠،٨   ١،٢   اجملموع-االبتدائي 

   ٠،٩   ٠،٧   ١،١  عامة السكان  
   ٢،٣   ٢،٣   ٢،٣  السكان األصليون  

        الثانوي
   ٦،٤   ٥،٢   ٧،٦   اجملموع-الثانوي     
   ٦،٠   ٤،٩   ٧،٠   اجملموع- عامة السكان  
   ٦،٣   ٤،٨   ٧،٧  عامة السكان   
  غري متاح  غري متاح  غري متاح  السكان األصليون  

        املهين الفين
   ٢٣،٦   ٢٢،٠   ٢٥،٠   اجملموع-املهين املتوسط     

        البكالوريا
   ١٥،١   ١٣،٤   ١٦،٩   اجملموع-البكالوريا     

  .٢٠١٠يونيه /حزيرانها وزارة التعليم العام، معلومات قدمت: املصدر    
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   التعليم- ٢٠١٠ مليزانية نفقات االحتاد لعام ١٠موارد املرفق   -دال   

  
  امليزانية مباليني البيسو  

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  اإلجراءات االستراتيجية

  ٣٧،٤    تصميم وتطبيق سياسات إنصاف اجلنسني
  ) من ماليني الدوالرات٢،٧(

٦٢،٩  
  ) من ماليني الدوالرات٤،٩(

  ٤٠،٠  تصميم وتطبيق السياسة التعليمية
  ) من ماليني الدوالرات٣،٢(

-  ٣٥،٠  
  ) من ماليني الدوالرات٢،٧(

  ١٠،٥  تعزيز ونشر حقوق األمهات الشابات والشابات احلوامل
  )من الدوالرات ألفا ٨٦٠(

٥،٠  
  ) ألفا من الدوالرات٣٧٢(

-  

م التعلــيم األساســي لألمهــات الــشابات والــشابات  برنــامج املــنح الدراســية لــدع
  احلوامل

٤٧،٢  
  )من ماليني الدوالرات ٣،٨(

٥٢،٢  
  )ماليني الدوالرات من ٣،٨(

٥٢،٢  
  )من الدوالرات ماليني ٤(

برنامج التعلـيم األساسـي ألطفـال وطفـالت األسـر املهـاجرة العاملـة يف الزراعـة                  
  باليومية

٥٦،٣  
  )من ماليني الدوالرات ٤،٦(

٧١،٩  
  )من ماليني الدوالرات ٥،٣(

٧١،٨  
  )من ماليني الدوالرات ٥،٦(

  ٣٠،٠  برنامج تدريب هيئات التدريس على منع العنف ضد املرأة
  )من ماليني الدوالرات ٢،٤(

٢٠،٠  
  )من ماليني الدوالرات ١،٤(

٢٩،٥  
  )من ماليني الدوالرات ٢،٣(

  ٧،٠  -  الشارع واملعارف يتحركان
  )اتمن الدوالر ألفا ٥٢١(

-  

  ٧،٠  -  التعليم األساسي بال حدود
  )من الدوالرات ألفا ٥٢١(

-  

املــنح الدراســية لــدعم التعلــيم العــايل لدراســات اهلندســة والتكنولوجيــا والعلــوم   
   الرياضيات-الفيزيائية 

-  ٥،٠  
  ) ألفا من الدوالرات٣٧٢(

-  

 الوطنيـة   جامعـة املكـسيك   (موارد للربامج اجلنسانية يف مؤسسات التعلـيم العـايل          
املستقلة، املعهد الوطين للعلوم والتكنولوجيا، اجلامعة املتروبوليـة املـستقلة، كليـة            

  )املكسيك

-  ٢٣،٥  
  ) من ماليني الدوالرات١،٧(

-  
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  امليزانية مباليني البيسو  
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  اإلجراءات االستراتيجية

  ٢٠  برنامج البحث من منظور جنساين
  ) من ماليني الدوالرات١،٦(

-  -  

  ٥  برنامج دراسة منع العنف ضد املرأة
  ) آالف من الدوالرات٤٠٩(

-  -  

ــه يف النظــام       ــرأة ومنعــه ومعاجلت مــشروع تعليمــي للكــشف عــن العنــف ضــد امل
  الوطين للتعليم العايل التكنولوجي

٥٠  
  ) ماليني من الدوالرات٤(

-  -  

  ١٤،٥  -  برنامج صندوق حتديث التعليم العايل
  )مليون من الدوالرات(

١٤،٥  
  ) من ماليني الدوالرات١،١(

  
  اجملموع    

٢٥٩  
  )الدوالرات  من ماليني٢١،٢(

٢٤٣،٤  
  )الدوالرات من ماليني ١٨،١(

٢٦٥،٩  
  )الدوالرات من ماليني ٢٠،٨(

  .٢٠١٠أغسطس /آبمعلومات قدمتها وزارة التعليم العام،  :املصدر    
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برنــامج املــنح الدراســية لــدعم التعلــيم األساســي لألمهــات الــشابات والــشابات    -هاء   

  ٢٠٠٩احلوامل، 
  

  املنح الدراسية  الكيان    املنح الدراسية  الكيان

 ١٧٧ موريلوس  ١١٣ أغواسكاليينتس

 ١٥٨ ناياريت  ١٣١ باخا كاليفورنيا

 ٩٣ نويفو ليون  ٩٥ باخا كاليفورنيا سور

 ٨٤ أواكساكا  ٢٦٧ كامبتشه

 ٤٢١ بويبال  ٥٣٤ تشياباس

 ٢٧٠ كرييتارو  ١٨٦ تشيواوا

 ١٦٠ كينتانا رو  ٥٣ كواويال

 ٣٥٤ ويس بوتوسيسان ل  ٢٧ كوليما

 ٣٩٧ سينالوا  ١٩٧ منطقة العاصمة االحتادية

 ٢٠١ سونورا  ١٩٧ دورانغو

 ٨٧ تابسكو  ٢٩٧ غواناخواتو

 ١٥٢ تاماوليباس  ٥٦٥ غّرييرو

 ٨٩ تالكسكاال  ٣٢٥ إيدالغو

 ٣٥٥ فرياكروس  ٣٤٤ خاليسكو

 ٣٠٨ يوكاتان  ٢١٤ مكسيكو

 ٣٦٧ ساكاتيكاس  ٤٢٥ ميتشواكان

  ٧ ٦٤٣      اجملموع  
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 املــنح الدراســية املقدمــة يف -الربنــامج الــوطين للمــنح الدراســية للتعلــيم العــايل    -واو   
  ، حسب اجلنس٢٠٠٩-٢٠٠٨العام الدراسي 

  
 اجملموع إناث ذكورالكياناجملموع إناث ذكورالكيان

 ٢١٣ ٤ ٤٠٣ ٢ ٨١٠ ١كينتانا رو٧٢٣ ٢ ٦٠٢ ١ ١٢١ ١أغواسكاليينتس

 ٣٩٧ ٤ ٤٢١ ٢ ٩٧٦ ١سان لويس بوتوسي٤١٩ ٣ ٣٧٤ ٢ ٠٤٥ ١اخا كاليفورنياب

 ٨٤٥ ٤ ٠٦٧ ٣ ٧٧٨ ١سينالوا٧٩٨ ٢ ٥٧٨ ١ ٢٢٠ ١باخا كاليفورنيا سور

 ٥٧٢ ٥ ٥٤٨ ٣ ٠٢٤ ٢سونورا٦٢٢ ٢ ٤٧٥ ١ ١٤٧ ١كامبتشه

 ٦٨٦ ٩ ٤٢٤ ٥ ٢٦٢ ٤تابسكو٢٩٣ ٥ ٨٦٩ ٢ ٤٢٤ ٢كواويال

 ٧٤١ ١١ ٩٤٢ ٦ ٧٩٩ ٤تاماوليباس٨٢٧ ١ ٠٥١ ١ ٧٧٦كوليما

 ٤٤٠ ٢ ٤٨٥ ١ ٩٥٥تالكسكاال٨٠٩ ٦ ٧٣٦ ٣ ٠٧٣ ٣تشياباس

 ٠٩٠ ٢٨ ٧٤٨ ١٥ ٣٤٢ ١٢فرياكروس٨٠٢ ٧ ٦٥٣ ٤ ١٤٩ ٣تشيواوا

 ٦٥٦ ٧ ٩٣٥ ٣ ٧٢١ ٣يوكاتان٥٣٤ ٤ ٤٩١ ٢ ٠٤٣ ٢دورانغو

 ٠٤٦ ٦ ٦٦٩ ٣ ٣٧٧ ٢ساكاتيكاس٣٢٣ ١٠ ٨١٨ ٥ ٥٠٥ ٤غواناخواتو

 ٢٠٠ ١٢٧ ٧٣روبولوجيا والتاريخاملدرسة الوطنية لألنث٨٥٢ ٤ ٦٨٤ ٢ ١٦٨ ٢غّرييرو

 ١٤٦ ١١١ ٣٥املدرسة الوطنية لعلم املكتبات وعلم احملفوظات٥٩٢ ١٠ ٥٠٦ ٦ ٠٨٦ ٤إيدالغو

 ٣٢٢ ١٦ ٢٩٢ ٨ ٠٣٠ ٨املعهد الوطين للعلوم والتكنولوجيا٥٨٣ ٩ ٩٩١ ٥ ٥٩٢ ٣خاليسكو

٢ ٢٣٦اجلامعة املتروبولية املستقلة٢١٤ ٢٦ ٧٠٢ ١٥ ٥١٢ ١٠الية مكسيكوو  ٢ ٩٧٣  ٥ ٢٠٩  

 ٠٨٤ ١٤ ٣٥٧ ٩ ٧٢٧ ٤جامعة املكسيك الوطنية املستقلة٩٢٤ ٩ ١١٥ ٥ ٨٠٩ ٤ميتشواكان

١ ٣٧٧ ٦٢١ ٧٥٦اجلامعة الوطنية للتربية٧٠٣ ١ ١٠٥ ١ ٥٩٨موريلوس  

دارة االحتادية للخدمات التعليمية يف منطقة العاصمة اإل٢٧٨ ٢ ٢٥٠ ١ ٠٢٨ ١ناياريت
االحتادية

١ ٩٢٢ ٤٤٢  ٢ ٣٦٤  

 ٣٧٤ ٢١٣ ١٦١معهد التكنولوجيا يف منطقة العاصمة االحتادية٩٥٤ ٣ ٢٦٥ ٢ ٦٨٩ ١نويفو ليون

 ٣٨٥ ٢٦٧ ٧٢٤ ١٥٤ ٦٦١ ١١٢  اجملموع٨٧٨ ٥ ٤٠٧ ٣ ٤٧١ ٢أواكساكا

     ١٨٠ ١٥ ٤٩٣ ٨ ٦٨٧ ٦بويبال ١٠٠ ٥٨ ٤٢ 

   ٣١٥ ٤ ٣٠١ ٢ ٠١٤ ٢كرييتارو
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  ٣١ة لفقر وا١١املادة   -السابع  
  املعايري يف جمال العمل ومساواة املرأة  -ألف   

    
  مالحظات/النص  الصك

    احلق يف العمل ويف نفس فرص العمالة

  الدستور السياسي
مهنة أو نشاط صناعي أو جتـاري أو عمـل، بـشرط أن           ال ُيحظر على أي فرد مزاولة ما يناسبه من           - ٥املادة  

  .يكون ذلك مشروعا
  ... لكل فرد احلق يف عمل كرمي مفيد اجتماعيا، - ١٢٣املادة   
  .ُيحثّ على إنشاء وظائف والتنظيم االجتماعي للعمل  

  القانون االحتادي للعمل
ب احتـرام حريـات وكرامـة مـن         وهـو لـيس مـادة للتجـارة، ويتطلـ         .  العمل حق وواجـب اجتمـاعي      - ٣املادة  

وال جيـوز أن  . يقدمه، وجيب أن يتم يف ظروف تضمن للعامل وأسرته احلياة والصحة ومستوى اقتصاديا الئقا           
تنــشأ ظــروف تنطــوي علــى متييــز بــني العمــال علــى أســاس األصــل اإلثــين، أو اجلــنس، أو العمــر، أو العقيــدة    

  .ماعيةالدينية، أو العقيدة السياسية، أو احلالة االجت
  . تتمتع املرأة بنفس حقوق الرجل وتتحمل نفس التزاماته- ٦٤املادة   

  احلق يف االختيار احلر للمهنة والعمل، ويف الترقي، ويف االستقرار يف العمل، ويف مجيع االستحقاقات، ويف التدريب املهين وإعادة التدريب
  .مل واحلق يف التدريب املهين تنص على االستقرار يف الع- ١٢٣املادة   الدستور السياسي

  
ــة   ــادة الثالث ــاعي   -امل ــال     ...  العمــل حــق وواجــب اجتم ــدريب العم ــشجيع ت ــضا ت ــصلحة اجملتمــع أي ــن م وم

  .وإعدادهم واالهتمام هبما

  القانون االحتادي للعمل

اري،  ال جيوز منع أي فرد مـن العمـل أو مزاولـة مـا يناسـبه مـن مهنـة أو نـشاط صـناعي أو جتـ                      -املادة الرابعة   
وال جيوز ممارسة هذه احلقوق إال بقرار من السلطة املختـصة يف حالـة انتـهاك    . بشرط أن يكون ذلك مشروعا  
  .حقوق الغري أو حقوق اجملتمع

  

 خــاء علــى ١٥٣ ألــف إىل ١٥٣ قواعــد تــدريب وإعــداد العمــال، يــنص مــن املــادة   -البــاب الثالــث مكــررا  
اختاذهـا لتـدريب العـامالت والعمـال مـن أجـل رفـع مـستوى                التزامات أصحاب العمل واإلجـراءات الواجـب        

  ). تاء١٥٣(، وهي املادة اليت سيجري النظر فيها عند الترقية ) ألف١٥٣(معيشتهم وإنتاجيتهم، 

لعمـل يف العمـل   يـنص علـى منـع أي ممارسـة متييزيـة، مثـل االختالفـات يف األجـور واالسـتحقاقات وظـروف ا            القانون االحتادي ملنع التمييز والقضاء عليه
  .املتساوي، أو احلد من الوصول إىل برامج اإلعداد والتدريب املهين

ينص يف مجلة أمور على استخدام األمـوال لتعزيـز املـساواة يف العمـل والعمليـات اإلنتاجيـة، وكـذلك االلتـزام                         القانون العام للمساواة بني املرأة والرجل
  .فراد يف سوق العمل والتمييز بينهم على أساس نوع اجلنسباحلد من العوامل اليت حتول دون إدماج األ

احلق يف األجر املتساوي، مبا يف ذلـك االسـتحقاقات، ويف املعاملـة املتـساوية فيمـا يتعلـق بالعمـل املتـساوي القيمـة، ويف املعاملـة املتـساوية فيمـا يتعلـق                                
  بتقييم نوعية العمل
  .اوي أجر متساو، بصرف النظر عن اجلنس أو اجلنسية للعمل املتس- ١٢٣املادة   الدستور السياسي

ــساعات عمــل      - ٨٦املــادة   القانون االحتادي للعمل ــة ب ــساو مقابــل العمــل املتــساوي الــذي يــؤدى يف وظــائف متماثل ــدفع أجــر مت  ي
  .ومستويات كفاءة متساوية

  ).١٩٥٢اليت صدقت عليها املكسيك يف عام  (١٠٠االتفاقية   منظمة العمل الدولية
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  مالحظات/النص  الصك

القانون العام لـتمكني املـرأة مـن التمتـع حبيـاة
  خالية من العنف

يعــّرف العنــف االقتــصادي ضــد املــرأة، والعنــف يف العمــل، والتحــرش واالعتــداء اجلنــسيني، وحيــدد جمموعــة     
  .التزامات ملستويات احلكم الثالثة

ــني ــل ب ــساواة يف العم ــسيكي للم ــار املك املعي
  املرأة والرجل

ــاأداة اعتمــاد تطبــق طو ــة العمــل     . عي ــة يف العمــل، والــضمان االجتمــاعي، وبيئ حيبــذ املمارســات غــري التمييزي
  .املناسبة، والوصول واهلايأة، وحرية العمل يف إطار املساواة يف العمل بني املرأة والرجل

بروتوكـــول التــــدخل يف حــــاالت التحــــرش
  واالعتداء اجلنسيني

اقبــة يف هــذه احلــاالت؛ إعــداد برنــامج للــشكاوى يكفــل   وضــع إجــراءات للمنــع واملعاجلــة واملع : مــن أهدافــه
  .سريتها؛ إنشاء هيئة مؤهلة لتسوية املسائل ذات الصلة

احلق يف الضمان االجتماعي، وال سيما يف حاالت التقاعد، أو البطالة، أو املرض، أو العجز، أو الشيخوخة، أو أي عجز آخـر عـن العمـل، وكـذلك           
  احلق يف إجازة مدفوعة

  .هذه احلقوق مكرسة يف الدستور   السياسيالدستور

  قانون الضمان االجتماعي

يكفل احلق يف الصحة، واملساعدة الطبية، ومحاية سبل املعيـشة، واخلـدمات االجتماعيـة الالزمـة لرفاهـة الفـرد               
ــه          ــنص يف نظام ــة، وي ــشروط القانوني ــاء بال ــشرط الوف ــاش تقاعــدي ب ــى مع ــة، وكــذلك احلــصول عل واجلماع

أخطــار العمــل؛ املــرض  : ملطبــق علــى العمــال والعــامالت، علــى التأمينــات واالســتحقاقات التاليــة  اإللزامــي، ا
والوالدة؛ العجز واحلياة؛ التقاعد والتوقف عـن العمـل يف سـن متقدمـة والـشيخوخة؛ الرعايـة واالسـتحقاقات                    

  .االجتماعية
  يفة اإلجناباحلق يف حفظ الصحة والضمان يف ظروف العمل، مبا يف ذلك احلفاظ على وظ

  .، البند ألف، األجزاء اخلامس والرابع عشر واخلامس عشر، ويف قانونه التنظيمي١٢٣املادة   الدستور السياسي
منع الفصل من العمل بسبب احلمل أو إجازة األمومة والتمييز يف حـاالت الفـصل مـن العمـل اسـتنادا إىل احلالـة املدنيـة، مـع معاقبـة املخـالف؛ تنفيـذ                   

  مومة بأجر مدفوع أو مع استحقاقات اجتماعية مماثلة دون فَقْد العمل السابق، أو األقدمية، أو املزايا االجتماعيةازة األجإ

تـنص علـى أن حتـصل املـرأة يف فتـرة احلمـل علـى مرتبـها بالكامـل، وأن حتـتفظ                       . ، القسم اخلـامس   ١٢٣املادة    الدستور السياسي
  .بعملها وباحلقوق اليت تكون قد اكتسبتها

  .تنص على سبل محاية األمومة. ١٧٢ إىل ١٦٤املواد من   القانون االحتادي للعمل

  قانون الضمان االجتماعي

ي املعهد املؤّمن عليها يف فترة احلمل وعند الـوالدة ويف النِفـاس االسـتحقاقاتيف حالة األمومة يعط   ”. ٩٤املادة  
تة أشـهر مـن أجـل اإلرضـاع؛ جمموعـة كاملـة مـن مالبـساملساعدة يف التوليد؛ املـساعدة العينيـة ملـدة سـ          : التالية

  .“وأغطية الطفل بعد مولده بقيمة حتددها اللجنة التقنية

  

مـل وفتـرة النِفـاس، احلـصول علـى منحـة ماليـة تـساوي         حيق للمرأة املؤّمن عليها، يف أثنـاء احل       ” - ١٠١املادة  
بعني يومـا قبـل الـوالدة واثـنني وأربعـني        ثنني وأر مائة يف املائة من آخر أجر مسامهة يومي، وحتصل عليها ملدة ا           

  .يوما بعدها

حيدد عدة تدابري، منها ضمان منع املمارسة املتمثلة يف مطالبة املرأة بشهادة بعدم احلمل شرطا للحـصول علـى       الربنامج الوطين حلقوق اإلنسان
  .عمل واالحتفاظ به

 اآلباء من التوفيق بني التزاماهتم العائلية ومسؤولياهتم يف العمل واملـشاركة يف احليـاة العامـة،               تشجيع توفري خدمات الدعم االجتماعية الالزمة لتمكني      
  وال سيما من خالل تشجيع إنشاء وتطوير شبكة للخدمات املخصصة لرعاية األطفال

  قانون الضمان االجتماعي
 األطفـال واالسـتحقاقات     ينص على أن النظام اإلجباري للضمان االجتماعي يشمل فيما يـشمل دور حـضانة             

  .االجتماعية
  . خدمة دور حضانة األطفال٢٠٧ إىل ٢٠١تنظم املواد من   
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  مالحظات/النص  الصك

  مل يف األعمال اليت ميكن أن تؤذيهاتوفري محاية خاصة للمرأة طوال فترة احل

شكل خطـرا علـى      تنص على أال تـزاول املـرأة يف فتـرة احلمـل أعمـاال تتطلـب جمهـودا كـبريا وتـ                      - ١٢٣املادة    الدستور السياسي
  .صحتها

  القانون االحتادي للعمل
إذا تعرضت صحة املرأة أو الطفل للخطر، سواء يف أثنـاء احلمـل أو الرضـاعة، فإهنـا ال تعمـل                     ” - ١٦٦املادة  

يف عمل غري صـحي أو خطـر، وال تعمـل يف النوبـة الليليـة يف الـصناعة أو يف املؤسـسات التجاريـة أو اخلدميـة                           
مـــساء، وال تعمـــل يف عمـــل إضـــايف، وكـــل ذلـــك بـــدون أي خـــسارة يف األجـــر أو   بعـــد الـــساعة العاشـــرة 
  .“االستحقاقات أو احلقوق

األنظمة االحتاديـة للـسالمة والنظافـة الـصحية
  وبيئة العمل

تـشغيل أو نقـل أو ختـزين املـواد املـسببة          : تنص على أن النساء احلوامل ال جيوز أن يزاولن األعمال اليت تـشمل            
و حلدوث الطفـرات؛ أو الـيت توجـد يف أمـاكن معّرضـة ملـصادر اإلشـعاع املـؤّين الـيت ميكـن أن                لتشوه األجنة أ  

حتدث تلوثا يف مكان العمـل، وذلـك وفقـا لألحكـام القانونيـة واألنظمـة واملعـايري الواجبـة التطبيـق؛ أو حيثمـا                
ي الالزم بذلـه مـؤثرا      توجد ضغوط بيئية شاذة أو ظروف حرارية بيئية مضطربة؛ أو حيثما يكون اجلهد العضل             

على اجلنني؛ أو جيـري العمـل يف أبـراج ثقـب أو يف منـصات حبريـة؛ أو يكـون العمـل حتـت سـطح املـاء أو يف                           
باطن األرض أو يف مناجم أو يف العراء؛ أو يكون العمل يف أماكن نائية؛ أو يكون العمـل متعلقـا باللحـام؛ أو                       

  . يف القوانني التنظيمية والقواعد الواجبة التطبيقأن يزاولن أنشطة أخرى تعترب خطرية أو غري صحية
    

  ٢٠١٠-٢٠٠٦عمليات التفتيش على الظروف العامة للعمل،   -باء   
  

  العام
ــة   الظــروف العام

  للعمل

الظــــــــــــــروف 
العامة للـسالمة   
والنظافـــــــــــــــة 

  الصحية
الظــــــــــــــروف 

  االستثنائية

املعرضــــــــــــون 
ألجهــــــــــــــــزة 
الـــــــــــــــــضغط 

  اجملموع  واملراجل

٩٧٦ ٠٨٣٢٣ ٧٤٨٣ ٩١١١٢ ٢٣٤٣ ٤ ٢٠٠٦
٩٨١ ١٥٤٢٤ ٧٤٣٣ ٤٧٩١٢ ٦٠٥٤ ٤ ٢٠٠٧
٨٧٥ ٤٠٤٣٢ ٠٢١٣ ٦١٥١٨ ٨٣٥٥ ٥ ٢٠٠٨
٥٠٢ ٩٢٤٤٢ ٥٩٨٢ ٣٦٩٢٨ ٦١١٦ ٤ ٢٠٠٩

*١١٥ ٨٥٦٢٦ ٩٨٦١ ٠٥٢١٦ ٢٢١٥ ٢ ٢٠١٠
٤٤٩ ٤٢١١٥٠ ٠٩٦١ ٤٢٦٨٩ ٥٠٦٢٥ ٢١ اجملموع   

  .يونيه/حزيرانىل إيناير /كانون الثاينعن الفترة من   *  
. املديريـــة العامـــة للتفتـــيش االحتـــادي علـــى العمـــل. وزارة العمـــل والـــضمان االجتمـــاعي: املـــصدر    

  .٢٠١٠يونيه /حزيران
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  ١٢املادة   -الثامن   
  ٢٠١٠أبريل /نيسان - ٢٠٠٦يوليه /متوزالبطاقات الصحية الوطنية،   -ألف   

    
  نوع البطاقة

طفــالت وأطفــال 
تتراوح أعمـارهم   

ــفر و بــــني   ٩صــ
  أعوام

مراهقون تتـراوح   
ــاره  بـــــني مأعمـــ

 ١٩ أعــوام و ١٠
  عاما

ــراوح   ــساء تتـــ نـــ
أعمـــــارهن بـــــني 

   عاما٥٩ و ٢٠

ــراوح ــال تتــ رجــ
ــني ــارهم بـــ أعمـــ

   عاما٥٩ و ٢٠

ــون   مـــسنون يبلغـ
ــر   ــن العمــ  ٦٠مــ
  اجملموع  عاما أو أكثر

٣١ ٧٤٠ ٨٧٩  ٣ ٢٢٣ ٩٧٤  ٦ ٨٩٧ ٢٦٧  ٩ ٥٥٣ ١٧٧  ٣ ٣٨٥ ١٠٢  ٨ ٦٨١ ٣٥٩  
  .وزارة الصحة :دراملص    

    
  أسباب عدم املعاقبة على اإلجهاض وفق تشريع كل كيان احتادي  -باء   

  

  االغتصاب  الوالية

عــــــــــــــــدم  
ــراس  االحتــــ

  أو اخلطأ
ــر  خطــــــــــ

  الوفاة

التــشوهات الوراثيــة  
ــرية   ــة اخلطـ أو اخللقيـ

  لدى اجلنني

اخلطــــــــــــــــر 
اجلــسيم علــى 

  أسباب أخرى  الصحة

              كاليينتسسأغوا
  )ب(       )أ(  يفورنياباخا كال

 )ب(       )ع(  باخا كاليفورنيا سور
        كامبتشه
      )أ(  كواويال
 )ب(     )أ(  كوليما
      )أ(  تشياباس
 )ب( *    )أ(  تشيواوا

 )د) (ب( *     )ع(  منطقة العاصمة االحتادية
         دورانغو

        غواناخواتو
 )ب(       غّرييرو
 )ب( *    )أ(  إيدالغو

         خاليسكو
      )ع(  والية مكسيكو

        ميتشواكان
 )ب(       موريلوس
        ناياريت

        نويفو ليون
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  االغتصاب  الوالية

عــــــــــــــــدم  
ــراس  االحتــــ

  أو اخلطأ
ــر  خطــــــــــ

  الوفاة

التــشوهات الوراثيــة  
ــرية   ــة اخلطـ أو اخللقيـ

  لدى اجلنني

اخلطــــــــــــــــر 
اجلــسيم علــى 

  أسباب أخرى  الصحة

      )أ(  أواكساكا
        بويبال
        رو كرييتا
      )أ(  رو كينتانا

 )ب(       سان لويس بوتوسي
        سينالوا
        سونورا
 )ب(       تابسكو

         تاماوليباس
        تالكسكاال
 )ب(     )أ(  فرياكروس
 )ج(       يوكاتان

      )ع(  ساكاتيكاس
 ١٢ ١١ ١٤ ٢٩ ٣٠ ٣٢  جمموع الواليات

  .٢٠١٠يوليه /متوز، )اجملموعة اإلعالمية يف جمال اإلجناب االنتقائي (www.gire.org.mxمأخوذ من : صدرامل    
  . يوما وثالثة أشهر ابتداء من االغتصاب أو احلمل٧٥ينص القانون يف هذه الكيانات على آجال إلسقاط احلمل تتراوح بني   )أ(  

  .لتلقيح الصناعي غري املُوافق عليها  )ب(  
  .أسباب اقتصادية عندما يكون للمرأة ثالثة أبناء على األقل  )ج(  
  . أسبوعا األوىل من احلمل١٢بناء على رغبة املرأة يف غضون الـ   )د(  
  .يتضمن قانون اإلجراءات اجلنائية إجراء يتعلق باإلجهاض يف حالة االغتصاب  )ع(  

    القانون اجلنائي للواليةهذا السبب مطروق يف .  
  .“األخطار اجلسيمة على الصحة”قانون اجلنائي للكيان فإنه يعترب ضمن الرغم أن هذا السبب ال يرد صراحة يف   *  
       مـن القـانون اجلنـائي لتابـسكو،     ) اإلشـارة إىل اإلجهـاض اخلطـأ    (٦١و ) باستئناء املـسؤولية عـن اجلـرائم    (١٤وفقا لتفسري قانوين للمادتني

  .ُيستنتج أن اإلجهاض الذي يتم على غري إرادة املرأة أو الطبيب ال ُيعاقَب عليه
  
  
  

http://www.gire.org.mx/�
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  ١٣املادة   -التاسع  
 /كـانون الثـاين  الُسلف املقدمة يف الفترة من .  السنوي لتمويل اإلسكان الربنامج. اللجنة الوطنية لإلسكان    -ألف  

  حسب اهليئة واجلنس٢٠١٠يونيه /حزيرانإىل يناير 
 

  تمويلال  
  اجملموع  غري موزع  نساء  رجال  
  األرقام املطلقة  اهليئة األرقام املطلقة    األرقام املطلقة    األرقام املطلقة  

  ١٣٨ ٤٢٧ ٠٠٠ ٠٠٠  )بالبيسو(معهد الصندوق الوطين إلسكان العمال  ٢١٦ ٧٠٢ ٠٠٠ ٠٠٠      ٣٦،١  ٧٨ ٢٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠  
عمــــــال معهــــــد الــــــصندوق الــــــوطين إلســــــكان ال

  ١٠ ٩٣٤ ٢٠٢ ٢١٢  )بالدوالرات(( ١٧ ١١٧ ٠٦١ ٦١١        ٦ ١٨٢ ٨٥٩ ٤٠٠  
صـندوق اإلســكان التــابع ملعهـد الــضمان واخلــدمات   

    )بالبيسو(االجتماعية للعاملني يف الدولة      ٣٢ ٦٦٤ ٠٠٠ ٠٠٠  ١٠٠،٠  ٣٢ ٦٦٤ ٠٠٠ ٠٠٠  
صـندوق اإلســكان التــابع ملعهـد الــضمان واخلــدمات   

    )بالدوالرات( الدولة االجتماعية للعاملني يف     ٢ ٥٨٠ ٠٩٤ ٧٨٧    ٢ ٥٨٠ ٠٩٤ ٧٨٧  
  ٣٠٢ ٠٠٠ ٠٠٠  )بالبيسو(الشركة االحتادية للرهون العقارية  ٢٦ ٥٦٣ ٠٠٠ ٠٠٠  ٩٨،١  ٢٦ ٠٦٥ ٠٠٠ ٠٠٠  ٠،٧  ١٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠  
  ٢٣ ٨٥٤ ٦٦٠  )بالدوالرات(الشركة االحتادية للرهون العقارية      ٢ ٠٩٨ ١٨٣ ٢٥٤    ٢ ٠٥٨ ٨٤٦ ٧٦١  

  ٦٧ ٥٦٨ ٠٠٠ ٠٠٠  )بالبيسو(اللجنة الوطنية لإلسكان  ١١٢ ٤١٣ ٠٠٠ ٠٠٠  ٢،٦  ٢ ٩٤٩ ٠٠٠ ٠٠٠  ٣٧،٣  ٤١ ٨٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠  
  ٥ ٣٣٧ ١٢٤ ٨٠٣  )بالدوالرات(اللجنة الوطنية لإلسكان  ٨ ٨٧٩ ٣٨٣ ٨٨٦    ٢٣٢ ٩٣٨ ٣٨٩    ٣ ٣٠٩ ٣٢٠ ٦٩٥  

ــشعبية    ــساكن الـ ــوطين للمـ ــتئماين الـ ــصندوق االسـ الـ
  ١٣ ١٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ) بالبيسو() بيتك( ٣٢ ١٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠      ٥٩،١  ١٩ ٠٣٦ ٠٠٠ ٠٠٠  

ــشعبية    ــساكن الـ ــوطين للمـ ــتئماين الـ ــصندوق االسـ الـ
  ١ ٠٣٩ ٤٩٤ ٤٧١  )بالدوالرات) (بيتك( ٢ ٥٤٣ ١٢٧ ٩٦٢        ١ ٥٠٣ ٦٣٣ ٤٩١  

ــشعبية    ــساكن الـ ــوطين للمـ ــتئماين الـ ــصندوق االسـ الـ
  ٤ ٤٧٤ ٠٠٠ ٠٠٠  )بالبيسو) (اإلسكان الريفي( ١٠ ٢٥٢ ٠٠٠ ٠٠٠      ٥٦،٤  ٥ ٧٧٨ ٠٠٠ ٠٠٠  

ــشعبية    ــساكن الـ ــوطين للمـ ــتئماين الـ ــصندوق االسـ الـ
  ٣٥٣ ٣٩٦ ٥٢٤  )بالدوالرات) (اإلسكان الريفي( ٨٠٩ ٧٩٤ ٦٢٩        ٤٥٦ ٣٩٨ ١٠٤  

    )بالبيسو (BANCAمصرف      ٤١ ١٢٤ ٠٠٠ ٠٠٠  ١٠٠،٠  ٤١ ١٢٤ ٠٠٠ ٠٠٠  
    )بالدوالرات( BANCAمصرف      ٣ ٢٤٨ ٣٤١ ٢٣٢    ٣ ٢٤٨ ٣٤١ ٢٣٢  

    )بالبيسو(مؤسسات التمويل احملدود      ١٥ ٣٢٢ ٠٠٠ ٠٠٠  ١٠٠،٠  ١٥ ٣٢٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
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  تمويلال  
  اجملموع  غري موزع  نساء  رجال  
  األرقام املطلقة  اهليئة األرقام املطلقة    األرقام املطلقة    األرقام املطلقة  

    )بالدوالرات(مؤسسات التمويل احملدود      ١ ٢١٠ ٢٦٨ ٥٦٢    ١ ٢١٠ ٢٦٨ ٥٦٢  
  ٢ ٨١٦ ٠٠٠ ٠٠٠  )بالبيسو(الوكاالت احلكومية لإلسكان  ٧ ٢٢٨ ٠٠٠ ٠٠٠  ٦،٥  ٤٦٨ ٠٠٠ ٠٠٠  ٥٤،٦  ٣ ٩٤٤ ٠٠٠ ٠٠٠  
  ٢٢٢ ٤٣٢ ٨٥٩  )بالدوالرات(الوكاالت احلكومية لإلسكان  ٥٧٠ ٩٣٢ ٠٧٠    ٣٦ ٩٦٦ ٨٢٥    ٣١١ ٥٣٢ ٣٨٥  

املصرف الوطين للجيش والقوات اجلويـة واألسـطول        
  ٤١٨ ٠٠٠ ٠٠٠  )بالبيسو(البحري  ١ ٤١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  ٦٨،٩  ٩٧٣ ٠٠٠ ٠٠٠  ١،٥  ٢١ ٠٠٠ ٠٠٠  

ش والقوات اجلويـة واألسـطول      املصرف الوطين للجي  
  ٣٣ ٠١٧ ٣٧٨  )بالدوالرات(البحري  ١١١ ٥٣٢ ٣٨٥    ٧٦ ٨٥٦ ٢٤٠    ١ ٦٥٨ ٧٦٨  

معهــــد الـــــضمان االجتمــــاعي للقـــــوات املـــــسلحة   
  ٨١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  )بالبيسو(املكسيكية  ٩٦٨ ٠٠٠ ٠٠٠  ١٠،١  ٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠  ٦،٢  ٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

معهــــد الـــــضمان االجتمــــاعي للقـــــوات املـــــسلحة   
  ٦٣ ٩٨١ ٠٤٣  )بالدوالرات(ية املكسيك ٧٦ ٤٦١ ٢٩٥    ٧ ٧٤٠ ٩١٦    ٤ ٧٣٩ ٣٣٦  

    )بالبيسو(شركة النفط املكسيكية      ٧٩١ ٠٠٠ ٠٠٠  ١٠٠،٠  ٧٩١ ٠٠٠ ٠٠٠  
    )بالدوالرات(شركة النفط املكسيكية      ٦٢ ٤٨٠ ٢٥٣    ٦٢ ٤٨٠ ٢٥٣  

  ٧٩٧ ٠٠٠ ٠٠٠  )بالبيسو(اللجنة االحتادية للكهرباء  ١ ٠٨٧ ٠٠٠ ٠٠٠  ٠،١  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  ٢٦،٦  ٢٨٩ ٠٠٠ ٠٠٠  
  ٦٢ ٩٥٤ ١٨٦  )بالدوالرات(اللجنة االحتادية للكهرباء  ٨٥ ٨٦٠ ٩٧٩    ٧٨ ٩٨٩    ٢٢ ٨٢٧ ٨٠٤  

    )بالبيسو(وحدة املناطق البالغة التهميش      ١٢٨ ٢١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ١٠٠،٠  ١٢٨ ٢١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
    )بالدوالرات(وحدة املناطق البالغة التهميش      ١٠ ١٢٧ ١٧٢ ١٩٦    ١٠ ١٢٧ ١٧٢ ١٩٦  

    )بالبيسو(الصندوق الوطين الستهالك العمال      ١ ٨٩٩ ٠٠٠ ٠٠٠  ١٠٠،٠  ١ ٨٩٩ ٠٠٠ ٠٠٠  
    )بالدوالرات(الصندوق الوطين الستهالك العمال      ١٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠    ١٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

  ٢٢٨ ٧٧٢ ٠٠٠ ٠٠٠  )اجملموع الوطين بالبيسو ٦٢٨ ٨٣١ ٠٠٠ ٠٠٠  ٣٩،٨  ٢٥٠ ٥٦٤ ٠٠٠ ٠٠٠  ٢٣،٨  ١٤٩ ٤٩٥ ٠٠٠ ٠٠٠  
  ١٨ ٠٧٠ ٤٥٨ ١٣٦  )بالدوالرات(اجملموع الوطين  ٤٩ ٦٧٠ ٦٩٥ ١٠٣    ١٩ ٧٩١ ٧٨٥ ١٥٠    ١١ ٨٠٨ ٤٥١ ٨١٧  

  .)٢٠١٠أغسطس /آببيانات مستكملة حىت (اللجنة الوطنية لإلسكان : املصدر    
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ــصندوق االســتئماين الــوطين للمــساكن الــشعبية      -باء    . يــةوزارة التنميــة االجتماع/ال
  ٢٠١٠يونيه /حزيران - ٢٠٠٧ واإلسكان الريفي، بيتكبرناجما اإلسكان 

  
  ٢٠١٠يونيه /حزيران  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  
  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  التمويل حسب اجلنس

  بيتك برنامج االدخار واإلعانة من أجل اإلسكان  
٠٣٦ ١٦٠١٩ ٩٨٤١٣ ٧٥٨٦٢ ١٥٦٤٧ ٨٤٧٨٢ ٤٢٣٧٥ ٤٦٤٧٥ ٨٣  مباليني البيسو

٥٠٤ ٠٣٩١ ٦٩٧١ ٥٦١٤ ٧٣٤٣ ٢١٧٦ ٩١٣٦ ٦٥٠٦ ٧  دوالراتالمباليني
 برنامج اإلسكان الريفي  

٧٧٨ ٤٧٤٥ ٨٦٣٤ ٣٢٤٣٩ ٩٩٣٣٠ ٠٤٠٣٣ ٧٠٨٣٠ ٧٦٢١٣ ١٣  مباليني البيسو
٩٧٣٣٥٣٤٥٦ ٢٦١٢ ٧٨٦٢ ٤٦٢٢ ٢٥٦٢ ٢٦١١ ١  دوالراتالمباليني

  . لإلسكاناللجنة الوطنية: ٢٠١٠يونيه /حزيرانإىل يناير /كانون الثاينمن . وزارة التنمية االجتماعية: ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٧من : املصدر    
    

  ١٤املادة   -العاشر  
املستفيدون من برامج اللجنة الوطنية لتنمية الـسكان األصـليني حـسب اجلـنس،           -ألف   

٢٠٠٩  
  كان األصليون املستفيدونالس  ٢٠٠٩املصروفات املنفقة،   

  ذكور  اجملموع  )١(الدوالراتب  مباليني البيسو  الربامج أو املشاريع إناث    

٠٤١٥٠,٦ ١٥٨٤٩,٤٧٢٠ ١٧٠٣ ٤٢٣ ٠٤٩١٩٩ ٧٧٤ ٤٦٢,٥٠٣٣٢ ٤  اللجنة الوطنية لتنمية السكان األصليني
  الربامج

٤٤٣٤٦,٥ ٠٠٠٥٣,٥٥٦ ٤٤٣٦٥ ٤٦٢١٢١ ١٨٠ ٦٨٦,٣٣٥١  األنزال املدرسية للسكان األصليني
١٥٩٥٢,٨ ٤١١٤٧,٢٧ ٥٧٠٦ ٣١٨١٣ ٨١٤ ١٩٨,٦٦١٤  الصناديق اإلقليمية للسكان األصليني

١٧٤٣٦,٢ ١٠٩٦٣,٨٥ ٢٨٣٩ ٤٩٢١٤ ٧٤٠ ٣٦,٧٥٢  تشجيع وتنمية ثقافات السكان األصليني
٤٠٨٤٩,٢ ٥٩٢٥٠,٨٦٦ ٠٠٠٦٨ ٢٠١١٣٥ ٥٣٠ ٣٣,٩٣٢  تشجيع عقد اتفاقات يف جمال العدالة

٠٥٣١٠٠,٠ ٢٥صفرصفر٠٥٣ ٧٠٥٢٥ ٣٥٥ ١٦٥,٦٩١٢  للنساء من السكان األصلينيالتنظيم اإلنتاجي 
١٤٨٣٣,٧ ١٧٦٦٦,٣٤ ٣٢٤٨ ٣٧٨١٢ ٦٧٣ ١٢٩,٧٢٩  التنسيق من أجل دعم اإلنتاج

٠٣٥٢٧,٠ ٨٠١٧٣,٠١ ٨٣٦٢ ٠٧٥٣ ٩٠٠ ١٤٦,١٧١٠  السياحة البديلة يف مناطق السكان األصليني
٦٥٦٥٠,٦ ٥١٢٤٩,٤٥٥٣ ١٥٤١ ٠٩٥ ٢٣٤١٦٨ ٠٤٦ ٠٤٤,٦٩٢٢٧ ٣  هياكل أساسية لرعاية السكان األصليني

  سسيةؤاملشاريع امل
٨٥٩٩٥١٥١,٢٩٠٨٤٨,٨ ٣٥٤١ ٠٢٥ ١٣,٧٥١  رعاية املستوى الثالث
٠٨٤٦٦٣٦٠٦٩١,٤٥٧٨,٦ ٦,٨٥٠٧  اإلفراج عن السجناء
ــق  ــرى إجــراءات لتحقي ــسني يف ق ــني اجلن ــساواة ب امل
٤٠٩١٠٠ ٢صفرصفر٤٠٩ ٣٣٥٢ ٥٠٣ ٤٦,٩٧٣  السكان األصليني
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  كان األصليون املستفيدونالس  ٢٠٠٩املصروفات املنفقة،   
  ذكور  اجملموع  )١(الدوالراتب  مباليني البيسو  الربامج أو املشاريع إناث    

٨٧٤٧١ ٤١٥٢٩٥ ٢٨٩٢ ٥١٠٨ ٤٢٩ ١٩,١٦١  تعزيز قدرات السكان األصليني يف اجملال اجلنساين
  .اللجنة الوطنية لتنمية السكان األصليني: املصدر    
 بلدية اليت هتتم هبا اللجنة الوطنية لتنمية الـسكان  ١ ٠٣٣ برامج إىل الـ ٨ من الـ ٧يستند التقدير الكمي للنفقات واملستفيدين من      : حاشية    

األصليني بالنظر إىل سكاهنا األصليني، باستثناء الربنامج املعين باهلياكل األساسية لرعايـة الـسكان األصـليني، الـذي تـشري أرقامـه إىل أرقـام                         
  .الربنامج بأكمله

 . بيسو للدوالر١٣،٤١: مبتوسط سعر صرف العام  )١(  
    

  آثار األزمة على املرأة  -باء   
للدراسـة االستقـصائية الوطنيـة للمهـن         ٢٠٠٩إن حتليل نتائج الربـع األول مـن عـام             
 ، الـيت أجراهـا املعهـد الـوطين لإلحـصاء واجلغرافيـا واملعلوماتيـة، يؤكـد أنـه يف فتـرات                     والعمالة

  :األزمة االقتصادية تتدهور بكثافة بالغة الظروف املعيشية للمرأة باملقارنة بالرجل
  .تزداد بطالة املرأة أكثر حسب نوع األعمال اليت تزاوهلا  -  
، كجـزء  ) يف املائة للرجـل ٧ يف املائة، يف مقابل ٩حىت (يزداد عمل املرأة غري املدفوع       -  

  .نتيجة خلفض اإلنفاق التقديري لألسرمن دعم استمرار املشاريع العائلية، و
ال تــزال أغلبيــة النــساء هــي فئــة الــسكان يف ســن العمــل األقــل تــدريبا؛ ونــسبة النــساء    -  

 يف املائــة ٥٢ يف املائــة، يف مقابــل  ٤٨احلاصــالت علــى تعلــيم متوســط وعــال هــي      
  .للرجال

 فيهـا سياسـات     مشاركة املرأة يف العمل متباينـة، فهـي قليلـة يف القطاعـات الـيت تكـون                  -  
ففي جمـال التـشييد مـثال تـصل نـسبة النـساء الناشـطات اقتـصاديا                 . تعزيز التعايف أرسخ  

  . يف املائة١٢،٧يف املائة فقط، يف حني ميثل الرجال . ,٧الاليت يعملن فيه إىل 
 يف املائــة مــن الرجــال يف القطــاع الثالــث الــذي ٥١ يف املائــة مــن النــساء و ٨٠يعمــل   -  

 أقــل لإلنعــاش االقتـصادي، ويف جمــاالت يكــون فيهــا خلفــض اإلنفــاق  تنفـق فيــه مــوارد 
  .التقديري لألسر أثر قوي

 يف املائــة مــن مــوارد االتفــاق الــوطين خلدمــة ٦٩مــن املقــدر أنــه ُرصــد للقطــاع الثــاين   -  
 يف املائـة فقـط مـن كـل        ٢٥االقتصاد العائلي والعمالـة، ويف هـذا القطـاع متثـل النـساء              

  ). يف املائة٤٠لن على الصعيد الوطين قرابة ميث(القوة العاملة 
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إن األعباء املرتلية ودور شبكات األمـان املنـوط اجتماعيـا بـاملرأة، مثـل العنايـة باألبنـاء                     -  
أو كلمـا قلّـت اإلعانـات أو        /و(أو املرضى، تزداد كلما قلّت موارد األسر        /واملسنني و 

ري لـــدفع تكلفـــة رعايـــة واإلنفـــاق التقـــدي) اخلـــدمات العامـــة املقدمـــة بـــشكل دوري
  .األشخاص أو املمتلكات واخلدمات املصّنعة اليت حتد من اإلنتاج الذايت

إن حقوق العمل للنساء من السكان الناشطات اقتصاديا حمدودة، بـسبب مـشاركتهن               -  
الواسعة يف القطاع غري الرمسي، وحبثهن عـن عمـل لـبعض الوقـت للتوفيـق بـني العمـل                    

يف الفترة املستعرضة وصل معدل العمل يف القطـاع غـري     (ملرتلية  خارج املرتل واألعباء ا   
 يف املائـة للرجـال، يف الطبقـات الـدنيا اجتماعيـا      ٢٤ يف املائة للنـساء و  ٤٦الرمسي إىل   
ويتـضح مـن بيانـات الدراســة االستقـصائية السـتخدام الوقـت أن الوقــت       ). واقتـصاديا 

 مـرات عـن وقـت الرجـل، وأن      ٥سـط   الذي ختصصه املرأة للعمل املـرتيل يزيـد يف املتو         
 مـرات لتعـويض نقـص اخلـدمات      ٧ أو   ٦املرأة يف الطبقات األفقر ختـصص وقتـا يزيـد           

  .واألساسيات يف املسكن
إن اســتراتيجيات توســيع نطــاق الــضمان االجتمــاعي ليــشمل العــاطلني تفيــد     -  

اسـتحقاقات   يف املائـة منـهن ال يعملـن إال لـبعض الوقـت دون                ٣٥العامالت بشكل أقـل، ألن      
  . يف املائة من الرجال١٨ضمان اجتماعي، يف مقابل 
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  ٢٠١٠-٢٠٠٦تدابري مكافحة الفقر حسب الكيان االحتادي،   -جيم   

      متخذة باالشتراك مع  السكان موضع الرعاية    
              )األرقام املطلقة أو النسبة املئوية(          

  اإلجراءات

العــــــــــــام 
ــوام( ) األع
أو /و

الفتــــــــــرة 
  )راتالفت(

الريفيون
األصليون  

  

كالمه
  ا

  ذكور  إناث  اجملموع

احلكومة االحتادية
حكومات الواليات  

  

القطاع 
ص
 اخلا

القطاع االجتماعي  
  

  اإلجراء) أهداف(هدف
ــر  ــار(األث ــن  ) اآلث ــساء م ــى الن عل
  السكان

 معهد  -كاليينتس  سأغوا
  كاليينتس للمرأةسأغوا

  برنامج التنمية الريفية
٢٠٠٦-
٢٠١٠  X      ١٠٠  ٧٤  ٢٦  X X      

ــة الوحــدات االقتــصادية مــن خــالل االســتثمار يف       ــادة رمسل زي
ــة   ــة ودعــم املــشاريع اإلنتاجي ــذ املــشاريع  . األصــول الرأمسالي تنفي

اإلنتاجيــة يف املنــاطق الريفيــة الــيت تــدير النــساء معظمهــا، ممــا        
  يساعد على متكينهن وعلى تنمية الريف

 -باخـــــــا كاليفورنيـــــــا 
يــــــة باخــــــا معهــــــد وال

  كاليفورنيا للمرأة
ــهوض ”برنـــــــامج  النـــــ
  “بالوادي

      X    ١٠٠    X X  X  X  
 ربــة ١٠٠حتــسني نوعيــة حيــاة 

أســـرة وبنـــاهتن وأوالدهـــن يف   
األرض املــــــــــشاع بــــــــــوادي 

  يلمكسيكا

جيـــري جتميـــع معلومـــات عـــن 
ــذلك تلقــي     ــر وك ــات األس رب
أموال؛ لذلك أثر إجيايب يتمثـل      
يف حتسني املستوى االقتصادي    

  حلياهتن
منطقــــــــــة العاصــــــــــمة 

ــة   وزارة -االحتاديــــــــــــ
 الريفيـة وإنـصاف     التنمية

  اجملتمعات احمللية
ــةالــــــــساحات   اخللفيــــــ

  العائلية املستدامة

٢٠٠٧-
٢٠٠٩      X ١ ٦٠٤  ١ ٩٠٩  ٣ ٥١٣   X    

  ) يف املائة تتوالها النساء٥٤،٤( مشروعا ١ ٣٤٩دعم 

ــة مكـــــــسيكو   -واليـــــ
جملــــس الواليــــة للمــــرأة 

  والرعاية االجتماعية
ــام ــامالت ”ج برنـــ  العـــ

  “امللتزمات

٢٠٠٨ 
٢٠٠٩  
٢٠١٠  

    X  
X 
X 

١٤٠ ٩٠٩  
٢٣٣ ٩٠٩  

  ال بيانات

١٤٠ ٩٠٩  
٢٣٣ ٩٠٩  

   X  
X 
X 

 ١٨موجه إىل النساء فيما بـني         
ــر  ٣٥ و ــا مـــــــن العمـــــ  عامـــــ

ة ليااملهمشات بدرجة عالية وع   
ــة ــه حيـــصلن  للغايـ ، ومـــن خاللـ

  على دعم اقتصادي

ــة     ــساء ونوعي حتــسني دخــل الن
  حياهتن وحياة أسرهن
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      متخذة باالشتراك مع  السكان موضع الرعاية    
              )األرقام املطلقة أو النسبة املئوية(          

  اإلجراءات

العــــــــــــام 
ــوام( ) األع
أو /و

الفتــــــــــرة 
  )راتالفت(

الريفيون
األصليون  

  

كالمه
  ا

  ذكور  إناث  اجملموع

احلكومة االحتادية
حكومات الواليات  

  

القطاع 
ص
 اخلا

القطاع االجتماعي  
  

  اإلجراء) أهداف(هدف
ــر  ــار(األث ــن  ) اآلث ــساء م ــى الن عل
  السكان

 معهد إيـدالغو    -إيدالغو  
  للمرأة 

ــدم    ــر وع حبــث عــن الفق
املساواة والتنمية البشرية   
ــصاف    ــة إنــ مــــع سياســ
ــة  اجلنــــــــسني يف واليــــــ

اهلجــــــــــرة : إيــــــــــدالغو
والـــــسكان األصـــــليون   

  واالستدامة

٢٠٠٨      X       X X  X 

إبــراز عــدم املــساواة بــني املــرأة  
والرجــــل يف الكيــــان، بوضــــع 
سياسات وبـرامج ذات منظـور      

  يف الوالية والبلدياتجنساين
 ١ ٩٥٤أجـــري مـــا جمموعـــه   

  استقصاء

  نشر البحث

ــامج -خاليـــــسكو   برنـــ
  جمتمع حملي

  خمتلف
  ال بيانات

             

تــسهيل تنظــيم ومــشاركة اجلماعــات احملليــة يف املنــاطق املهمــشة 
ــة و  ــة  بدرجــة عالي ــة للغاي ــات اإلدارة   عالي ــم عملي ــن أجــل دع م

  ية حملية مستدامةالذاتية اليت تساعدها على إجياد تنم
 نظـــام الواليـــة -بـــويبال 

  للتنمية املتكاملة لألسرة
-٢٠٠٥  مراكز تدريب املرأة

٢٠٠٩      X    ١٠٩ ٤٨١     X    

تعزيــز ثقافـــة التعلــيم املتكامـــل   
للحد مـن املـشكلة االجتماعيـة       
الــــيت تواجههــــا النــــساء، مــــن 
ــاجي،   ــدريب اإلنتــ خــــالل التــ
واخلدمات الـصحية، والتغذيـة،     

  والتعليم

ــ  مركــــزا ٩٩الل الـــــ مــــن خــ
 ١٠٩ ٤٨١جـــــرى تـــــدريب 

ــى   ــصلن علـــــــ ــرأة حـــــــ امـــــــ
   خدمة٣١١ ٤٨٣

 معهــــــد - رو نــــــاكينتا
   رو للمرأةناكينتا

ــاين   ــدعم االئتمــ إدارة الــ
  لوضع مشاريع إنتاجية

٢٠٠٦-
٢٠٠٩      X  ١٨٠  ١ ٩٤٥  ٢ ١٢٥  X X    

املــــسامهة يف االكتفــــاء الــــذايت 
االقتـــــــــصادي للجماعـــــــــات 
النــــسائية املنظمــــة مــــن أجــــل  

  ، مما يسهل متكينهااإلنتاج

تعزيز قدرة النـساء علـى توليـد        
الـــدخل مـــن خـــالل مـــشاريع  

  حملية

 معهـــــد -تاماوليبـــــاس 
  املرأة التاماوليباسية

استراتيجية احلياة بشكل   
  خمتلف

      X  ٢٥ ٠٥٦  ٢٧ ١٤٤  ٥٢ ٢٠٠  X X X  

املسامهة يف احلد من التـهميش مـن خـالل التنـسيق املـشترك بـني         
  الوكاالت
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      متخذة باالشتراك مع  السكان موضع الرعاية    
              )األرقام املطلقة أو النسبة املئوية(          

  اإلجراءات

العــــــــــــام 
ــوام( ) األع
أو /و

الفتــــــــــرة 
  )راتالفت(

الريفيون
األصليون  

  

كالمه
  ا

  ذكور  إناث  اجملموع

احلكومة االحتادية
حكومات الواليات  

  

القطاع 
ص
 اخلا

القطاع االجتماعي  
  

  اإلجراء) أهداف(هدف
ــر  ــار(األث ــن  ) اآلث ــساء م ــى الن عل
  السكان

هــــــد  مع-فرياكــــــروس 
  فرياكروس للمرأة

برنامج التنميـة احملليـة يف      
ــسكان   ــاطق الــــــــ منــــــــ

  األصليني
  

٢٠٠٦ 
   X   ٦٣٤  ٧٨٠  ١ ٤١٤  X      حىت اآلن

ــة    ــاج األغذيـ ــاذج إنتـ ــذ منـ تنفيـ
األساســـــــــية وذات الطـــــــــابع 
التجـــاري يف املنـــاطق الفقـــرية، 
مع اهتمـام خـاص بالنـساء مـن         

  السكان األصليني

 زيــــادة مــــشاركة املــــرأة يف -
  اراختاذ القر

ــة  - ــشطة اجلماعيــ ــم األنــ  دعــ
  واملشتركة

 توليــــــد دخــــــول تــــــساعد -
  اقتصاد األسرة

 معهــــد -ســــاكاتيكاس 
  املرأة الساكاتيكاسية

مـــــــــــشروع متويـــــــــــل 
ــسات ــشطة  املؤســ واألنــ

  اإلنتاجية

٢٠٠٤ 
    X X  ١ ٣٢٢  ١ ١٤٩  ٢ ٤٧١       حىت اآلن

  تشجيع إنشاء وتدعيم وتقوية املؤسسات
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  ٢٠١٠-٢٠٠٦ حصول املرأة على الصحة حسب الكيان االحتادي، تدابري  -دال   
  

      متخذة باالشتراك مع  السكان موضع الرعاية    
              )األرقام املطلقة أو النسبة املئوية(          

  اإلجراءات

ــام  العــــــــ
) األعوام(
أو /و

ــرة  الفتــــــ
الفتــرات(
(  

الريفيون
األصليون  

  
كالمه
  ا

  ذكور  إناث  اجملموع

احلكومة االحتادية
حكومات الواليات  

  
القطاع 

ص
اخلا

  
القطاع االجتماعي

  

  اإلجراء) أهداف(هدف
علـى النـساء مـن      ) اآلثار(األثر  

  السكان
 معهد  -كاليينتس  سأغوا
  كاليينتس للمرأةسأغوا

  برنامج صحة املرأة
٢٠٠٦-
ــوز  /متـــــــ

  يوليه 
٢٠١٠  

X      ٢٤٩ ٢٨٨  ٢٤٩ ٢٨٨     X      

احلد مـن وفيـات نـساء الكيـان         
طان عنق الـرحم وسـرطان      بسر
  الثدي

تــــــوفري خدمــــــة متخصــــــصة  
للمصابات بالسرطان املتفـشي    
وسرطان عنق الرحم وسرطان    
الثدي وخلل التنـّسج، وإجـراء      
فحــــــوص بتــــــصوير الثــــــدي 

  شعاعيا ولطخة بابانيكوالو
 معهد كوليما   -كوليما
  للمرأة

  برنامج التأمني الشعيب

٢٠٠٧  
٢٠٠٨  
٢٠٠٩  
٢٠١٠*  

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X  

X 
X 
X 
X 

٧٨ ٨٤٩  
٨٤ ٥٩٦  
٨٨ ٠٧٩  
٩٨ ٩٤٢  

٤١ ٤٨٨  
٤٤ ٧٧٠  
٤٦ ٦٣٤  
٥٢ ٢٤٩  

٣٧ ٣٦٠  
٣٩ ٨٢٦  
٤١ ٤٤٥  
٤٦ ٦٩٣ 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

تـــوفري التغطيـــة باخلـــدمات الـــصحية مـــن خـــالل تـــأمني شـــعيب    
  وطوعي لألشخاص من اجلنسني ذوي املوارد املنخفضة

منطقــــــــــة العاصــــــــــمة 
 معهد رعايـة    -االجتادية  
  املسنني

طبيـــة مرتليـــة زيـــارات ”
  “للمسنني

٢٠٠٨ 
       ٤٠   X  ٦٠  ٤٥ ٠٠٠  X      حىت اآلن

منطقــــــــــة العاصــــــــــمة 
ــة   وزارة -االحتاديــــــــــــ

التنمية الريفيـة وإنـصاف     
ــة   ــسني يف منطقـــــ اجلنـــــ

  العاصمة االحتادية
مشاريع تـشجيع العـالج     
ــب   ــشاب والطــــ باألعــــ

  التقليدي

٢٠٠٨      X  ١٠  ١٥٦  ١٦٦   X    

ــات الطبيــــة    ــم زرع النباتــ دعــ
 اجملتمعــات الريفيــة والعطريــة يف

واالســـتفادة منـــها، وتـــشجيع    
  الطب التقليدي
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      متخذة باالشتراك مع  السكان موضع الرعاية    
              )األرقام املطلقة أو النسبة املئوية(          

  اإلجراءات

ــام  العــــــــ
) األعوام(
أو /و

ــرة  الفتــــــ
الفتــرات(
(  

الريفيون
األصليون  

  
كالمه
  ا

  ذكور  إناث  اجملموع

احلكومة االحتادية
حكومات الواليات  

  
القطاع 

ص
اخلا

  
القطاع االجتماعي

  

  اإلجراء) أهداف(هدف
علـى النـساء مـن      ) اآلثار(األثر  

  السكان
 معهــد املــرأة -دورانغــو 
  الدورانغية

برنــــــــامج اجملتمعــــــــات 
  السليمة يف مسكيتال

٢٠٠٨    X    ٢ ٨٥٠  ٢ ٨٥٠     X  X 

ــستويات صــحة األم يف    ــع م رف
ــوالدة بـــني    ــول الـ ــا حـ ــرة مـ فتـ
الــــسكان األصــــليني يف بلديــــة 

  مسكيتال

 يف فتــرة احلــد مــن املــضاعفات
احلمـــل والـــوالدة والنفـــاس أو  

ــا  ــضاء عليهـ ــزل  . القـ ــشئ نـ أنـ
ملساعدة احلوامل يف املستشفى     
ــى     ــاليت عل ــساء ال ــه الن ــرتل في ت

  وشك الوالدة
ــة مكـــــــسيكو   -واليـــــ

جملــــس الواليــــة للمــــرأة 
  والرعاية االجتماعية

٢٠٠٧  
٢٠٠٨  
٢٠٠٩  
٢٠١٠  

    X 
X 
X 
X 

٣ ٠٠٠  
٦ ٠٠٠  
٩ ٠٠١  

  ال بيانات

٣ ٠٠٠  
٦ ٠٠٠  
٩ ٠٠١  

   X 
X 
X 
X 

حتـــــسني تغذيـــــة النـــــساء دون   
ــواء     ــر، سـ ــن العمـ ــشرين مـ العـ
احلوامل أو من لديهن طفـل أو       
أكثــــر، مــــن خــــالل حــــصص 
تغذوية، والتوجيه إىل احلـصول     
علـــــــى التغذيـــــــة الكافيـــــــة،    

  والتدريب من أجل العمل

حتــصل النــساء وأبنــاؤهن علــى  
  غذاء صحي

 معهد إيـدالغو    -إيدالغو  
  للمرأة
ــ منـــــــــوذج : شروعمـــــــ
ــ ــن  للتـ ــي مـ دخل التعليمـ

منظـــور جنـــساين للحـــد 
ــة يف    ــات األموم ــن وفي م
ــسكان   ــاطق الــــــــ منــــــــ

  X X  X  ١٤٧  ٣٧٦ ٥٢٣   X    ٢٠٠٩  األصليني

ــات   ــسامهة يف خفــــض وفيــ املــ
ــة يف منطقــتني للــسكان    األموم

: األصـــليني يف واليـــة إيـــدالغو  
ــتيكا وأوتــومي    تيبيــوا، -أواس

ــوذج     ــق منــ ــالل تطبيــ ــن خــ مــ
ــة     ــع سياس ــدخل التعليمــي م الت

ــصاف ــوق  إنــ ــسني وحقــ  اجلنــ
اإلنــسان، علــى مــوظفي قطــاع 

  الصحة

احلـــــصول علـــــى اخلـــــدمات   
ــوظفني    ــن املـــ ــصة مـــ املتخصـــ

ــاء، (األساســـــــــــيني  األطبـــــــــ
ــابالت  ــني، القــ ذوي ) املمرضــ

القـــــــدرة علـــــــى اكتـــــــشاف 
ــشنج   ــة التــ ــشخيص مقدمــ وتــ

. التــــشنج النفاســــي/النفاســــي
ــدمات    ــدمي اخلــ ــدريب مقــ تــ
الــصحية يف بلــديات الــسكان   

ياسات األصليني، والتوعية بـس   
ــوق   إنــــصاف اجلنــــسني وحقــ

حلقـــــات عمـــــل   . اإلنـــــسان 
ومناقــشات بــشأن الوقايــة مــن  
وفيــات األمومــة علــى الــصعيد  

  احمللي
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      متخذة باالشتراك مع  السكان موضع الرعاية    
              )األرقام املطلقة أو النسبة املئوية(          

  اإلجراءات

ــام  العــــــــ
) األعوام(
أو /و

ــرة  الفتــــــ
الفتــرات(
(  

الريفيون
األصليون  

  
كالمه
  ا

  ذكور  إناث  اجملموع

احلكومة االحتادية
حكومات الواليات  

  
القطاع 

ص
اخلا

  
القطاع االجتماعي

  

  اإلجراء) أهداف(هدف
علـى النـساء مـن      ) اآلثار(األثر  

  السكان
ــسكو   وزارة -خاليـــــــــ

  الصحة
برنامج الـصحة والتغذيـة     

  للسكان األصليني

٢٠٠٣-     X                        توفري الرعاية الطبية لرصد احلالة التغذوية ملن هـم دون اخلامـسة
  مل واملرضعاتمن العمر وللحوا

 معهــد املــرأة -ناياريــت 
  ريتيةياالنا

إجـــــراءات وممارســـــات 
ملنع واكتـشاف ومعاجلـة     

  العنف ضد املرأة

٢٠٠٧     X  ١ ٥٠٦  ١ ٧٢٠  ٣ ٢٢٦  X X   

توعيــة املرشــدات واملرشــدين بعواقــب إدمــان الكحــول وعالقتــه 
  بالعنف

توعيــة طالبــات وطــالب املرحلــة الثانويــة بــأن العنــف أمــر غــري    
  مبنع محل املراهقاتعادي؛ و

ــويبال  ــصحة -ب  وزارة ال
  يف الوالية

  برنامج الطب التقليدي
٣٠٧ ١٥٩        ٢٠٠٨        

تدريب القـابالت علـى حتـسني       
  رعاية احلوامل

 قابلـــــــــة ١٠ ٦٢١ُدّربــــــــت  
 استشارة  ٣٤٩ ٢٧٨وقدمت  

 ٣٠٧ ١٥٩قبـــل الـــوالدة لــــ   
  حامال

 معهــــــد -كينتانــــــا رو
  كينتانا رو للمرأة

فحـــوص للكـــشف عـــن 
  سرطان عنق الرحم

لكـــشف عـــن لفحـــوص 
  سرطان الثدي

٢٠٠٦-  
٢٠٠٩     X  

  
  

٣١٩ ٩٦٤  
  

٣١٩ ٠٦٥  

  
  

٣١٩ ٩٦٤  
  

٣١٩ ٠٦٥  

  X X   

وقايــة صــحة املــرأة والعنايــة هبــا 
  يف مرحلة اإلجناب

ــتالل   ــدالت االعــ خفــــض معــ
والوفاة املرتبطة بـسرطان عنـق       

  الرحم وسرطان الثدي

 معهـــــد -تاماوليبـــــاس 
  املرأة التاماوليباسية

ــة   ــرأة املعرضـ ــامج املـ برنـ
  للخطر

٢٠٠٥-
١٦ ٥٠١      ٢٠٠٩      X     

رعاية النـساء املعرضـات للخطـر يف مركـز رعايـة املـرأة، بتقـدمي                
املشورة القانونية، والرعاية النفسية، وأخذ عينات للكشف عـن         

  سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، ومناقشات ملنع العنف



 

 

C
E

D
A

W
/C

/M
E

X
/7-8 

 

139 
11-20306 

      متخذة باالشتراك مع  السكان موضع الرعاية    
              )األرقام املطلقة أو النسبة املئوية(          

  اإلجراءات

ــام  العــــــــ
) األعوام(
أو /و

ــرة  الفتــــــ
الفتــرات(
(  

الريفيون
األصليون  

  
كالمه
  ا

  ذكور  إناث  اجملموع

احلكومة االحتادية
حكومات الواليات  

  
القطاع 

ص
اخلا

  
القطاع االجتماعي

  

  اإلجراء) أهداف(هدف
علـى النـساء مـن      ) اآلثار(األثر  

  السكان
 معهــــد -ســــاكاتيكاس 

  يةاملرأة الساكاتيكاس
برنـــامج معاجلـــة العنـــف 
العــــائلي والقــــائم علــــى 

  نوع اجلنس

٢٠٠٦-
٢٠١٠  

X X X ٥٧ ٨٧١  ٥٧ ٨٧١    X X        احلـــد مـــن انتـــشار وخطـــورة
األضــرار علــى الــصحة النامجــة  

  عن العنف ضد املرأة

تـوفري الرعايــة الطبيــة، وخباصــة  
العــــالج النفــــسي املتخــــصص 
ــل وحتــــسني الــــصحة    والتأهيــ

ح البدنية والعقليـة، هـو األوضـ      
  فيما يتعلق باملعرضات للعنف
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  ٢٠١٠-٢٠٠٦تدابري حصول املرأة على التعليم حسب الكيان االحتادي،   -هاء   
  

          السكان موضع الرعاية    

  )األرقام املطلقة أو النسبة املئوية(          
ــذة  متخـــــــــــــــــ
      باالشتراك مع

  اإلجراءات

ــام  العــــــــــــ
ــوام( ) األعــ
أو الفترة  /و
  )الفترات(

الريفيون
األصليو  
كالمها  ن
  

  ذكور  إناث  اجملموع

احلكومــــــــــــــــة 
االحتادية

  
حكومــــــــــــات 

الواليات
  

  اإلجراء) أهداف(هدف 
ــر  ــار(األثـ ــن   ) اآلثـ ــساء مـ ــى النـ علـ
  السكان

ــأغوا ــد -كاليينتس ســ  معهــ
  كاليينتس للمرأةسأغوا

  معا من أجل التعليم
٢٠٠٦-
٢٠١٠  X     ١٨ ٠٤١  ١٦ ٨٠٩  ٣٤ ٨٥٠    X 

ل فريــق مــشترك بــني املؤســسات شــكّ
ــصحية    ــة والـ ــربامج التعليميـ ــوفري الـ لتـ
واإلرشـــــاد االجتمـــــاعي والتعليمـــــي 
للمـــــــدارس العامـــــــة ذات اإلجنـــــــاز 

  التعليمي املنخفض

تــشجيع ثقافــة إنــصاف اجلنــسني يف 
  املؤسسات التعليمية

 معهـــد -باخـــا كاليفورنيـــا 
  باخا كاليفورنيا للمرأة

برنامج منع ومعاجلة العنـف     
  ضد املرأة

  “لسالمالتعليم من أجل ا”

٢٠٠٦-
٢٠٠٩     X  ١ ٥٨٧        X  

العمل علـى أن يـتعلم الطفـل والطفلـة          
والرجــل واملــرأة البالغــان والتلميــذات  
ــسوية    ــل وتـــ ــة حـــ ــذ كيفيـــ والتالميـــ

  اخلالفات بني األفراد دون عنف

 حلقات عمل اسـتفاد     ١٠٤عقدت  
ــها  ــالت  ١ ٥٨٧منــــ ــن الطفــــ  مــــ
  واألطفال

 -منطقة العاصمة االحتاديـة     
ــ  -رأة املعهــــد الــــوطين للمــ

  منطقة العاصمة االحتادية
ترمجة قـانون حـصول املـرأة       
على حياة خالية من العنـف      

يــــــة يف  لإىل اللغــــــة الناهوات
  منطقة العاصمة االحتادية

٢٠٠٨     X         X  

على النساء الريفيات ومـن الـسكان       )  آالف نسخة  ٥(نشر وتوزيع القانون    
  األصليني يف منطقة العاصمة االحتادية

ــا ــد-كوليمـ ــا  معهـ  كوليمـ
    X    ٥٧  ٥٧  X       للمرأة

دعــم األمهــات الــشابات واملراهقــات  
ــى أي    ــالت علـ ــري احلاصـ ــل غـ احلوامـ

  درجة تعليمية

مــــساعدهتن علــــى إمتــــام تعلــــيمهن 
  األساسي
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          السكان موضع الرعاية    

  )األرقام املطلقة أو النسبة املئوية(          
ــذة  متخـــــــــــــــــ
      باالشتراك مع

  اإلجراءات

ــام  العــــــــــــ
ــوام( ) األعــ
أو الفترة  /و
  )الفترات(

الريفيون
األصليو  
كالمها  ن
  

  ذكور  إناث  اجملموع

احلكومــــــــــــــــة 
االحتادية

  
حكومــــــــــــات 

الواليات
  

  اإلجراء) أهداف(هدف 
ــر  ــار(األثـ ــن   ) اآلثـ ــساء مـ ــى النـ علـ
  السكان

 جملـــس -واليـــة مكـــسيكو 
ــة    ــرأة والرعايــ ــة للمــ الواليــ

  االجتماعية
ــن    ــسيكيون مـ ــامج املكـ برنـ
ــن ــة مــ ــاة خاليــ ــل حيــ أجــ

حلقـــــات عمـــــل . العنـــــف
ــة  ــشباب باســتخدام  لتوعي ال

  دمى أطفال

٢٠٠٨  
  
  

٢٠٠٩  
  

٢٠١٠  

   X  
  
  

X 

 

X 

  ال بيانات
  
  

٢ ٢٣٣  
  

١ ٧٤٤  

      X  
  
  

X 

 

X  

حلقــات عمــل مــع مــراهقني مــن اجلنــسني؛ تــساعدهم علــى الوقــوف علــى   
يتـضمن ذلـك دورة     . عواقب احلمل املبكر وأثره على منائهم البدين والعقلي       

تواصـل األب واالبـن؛ تنظـيم       األمومـة املـسؤولة؛     /من احملاضرات عـن األبـوة     
  األسرة

ــاخواتو  ــد -غوانــــــ  معهــــــ
  غواناخواتو للمرأة

ــات    ــدريب هيئــ ــامج تــ برنــ
التــدريس علــى منــع العنــف  

  ضد املرأة

٢٠٠٨  
  

٢٠٠٩  

    ١ ٧٣٠  
  

٦ ٠٥٠  

    X 

 

X  

توعية املدرسني واإلداريني وموظفي الدعم التقين والنفسي مبـا جيـب علـيهم              
  مية القائمة على إنصاف اجلنسنيعمله فيما يتعلق باملمارسات التعلي

ــدالغو  ــد إيـــدالغو  -إيـ  معهـ
  للمرأة

مــــنح دراســــية   : مــــشروع 
  لتشجيع تعليم املرأة

٢٠٠٦-
٢٠١٠     X  ١٠٠  ٧ ٨٠٢      X  

رســات مــن نــساء إيــدالغو ذوات املــوارد الــشحيحة اتقــدمي مــنح دراســية للد
الــاليت يــتعلمن يف مؤســسات تعليميــة عامــة، وال ســيما يف مــرحليت التعلــيم   

  املتوسطة العليا والعليا

  خاليسكو
ــية   ــنح دراســــ ــامج مــــ برنــــ

  للسكان األصليني
            X   ال بيانات

رسـات مـن الـسكان األصـليني لتمكينـهن        اتوفري دعـم اقتـصادي شـهري للد       
  من مواصلة الدراسة يف مرحليت التعليم املتوسطة العليا والعليا

ــرأة  -ناياريــــت  ــد املــ  معهــ
  الناياريتية

ءة معاملـة   يوم ملكافحـة إسـا    
  األطفال

٢٠٠٦     X  ١٣  ١٣٧  ١٥٠ X X  
ــاء واألطفـــال والطفـــالت    ــة املدرســـات واملدرســـني واألمهـــات واآلبـ توعيـ

  واملراهقني بإساءة معاملة األطفال وعواقبها
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          السكان موضع الرعاية    

  )األرقام املطلقة أو النسبة املئوية(          
ــذة  متخـــــــــــــــــ
      باالشتراك مع

  اإلجراءات

ــام  العــــــــــــ
ــوام( ) األعــ
أو الفترة  /و
  )الفترات(

الريفيون
األصليو  
كالمها  ن
  

  ذكور  إناث  اجملموع

احلكومــــــــــــــــة 
االحتادية

  
حكومــــــــــــات 

الواليات
  

  اإلجراء) أهداف(هدف 
ــر  ــار(األثـ ــن   ) اآلثـ ــساء مـ ــى النـ علـ
  السكان

ــويبال  ــيم يف -بـ  وزارة التعلـ
  الوالية

برنـــــامج املـــــنح الدراســـــية 
ــشابات   ــات الــــــــ لألمهــــــــ

  والشابات احلوامل

٢٠٠٥-
٢٠٠٩     X    ٨٣٥       

إتاحــة الفرصــة للمراهقــات احلوامــل أو األمهــات العزبــات إلمتــام تعلــيمهن   
  األساسي

ــا رو ــد -كينتانـــــــ  معهـــــــ
  رو للمرأة كينتانا

ــية ذات   ــنح الدراسـ إدارة املـ
  املستوى األساسي

٢٠٠٦-
٢٠٠٩     X  ٢٧٤  ٣٦٤  ٦٣٨     

مساعدة الطفالت على مواصـلة وإمتـام تعلـيمهن األساسـي والتـشجيع علـى              
   يف املستويات التعليمية العليااستمرار الدراسة

 معهـد املـرأة     -ساكاتيكاس  
  الساكاتيكاسية

برنـــــامج املـــــنح الدراســـــية 
ــشابات أو   ــات الـــــ لألمهـــــ

  الشابات احلوامل

٢٠٠٩-
٢٠١٠     X  صفر  ٦٠٠  ٦٠٠     

  دعم اقتصادي إلمتام التعليم األساسي ومواصلة الدراسة
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برنـامج التنظـيم اإلنتـاجي للنـساء مـن          . اللجنة الوطنية لتنمية السكان األصـليني       -واو   

  ٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٦النتائج املتحققة يف الفترة من عام . السكان األصليني
  
      املوارد االحتادية  
  املستفيدون  املشاريع  دوالراتالب  بالبيسو  العام

١٣٦ ٧٦٨٢٢ ٩١ ٢٦٣ ٩٨٤٣٧ ١٩٢ ٤٣١ ٢٠٠٦
١٣٤ ٥٧٧١٩ ١٠١ ٨٣٤ ١١٨٦٥٧ ٢٠٦ ١٠٥ ٢٠٠٧
٢٩٣ ١٨٦٢٦ ١٦٢ ٣٩٧ ١٧٨٧٢٤ ٤٠٧ ٢٣٣ ٢٠٠٨
٠٥٣ ١٩٢٢٥ ١٥٢ ١٤٣ ٧٩٣*٢٠٧ ٦٢١ ٤٠٧ ٢٠٠٩
٠٠٧ ٢٤**٤٧٠ ٢**١٩ ٤٧٩ ٠٠٥**٢٥٠ ٥٠٠ ٠٠٠ ٢٠١٠

  .٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٣١معلومات قبل   *  
  .موارد وأهداف مربجمة  **  

    
ازات برنــامج التنظــيم اإلنتــاجي  إجنــ. اللجنــة الوطنيــة لتنميــة الــسكان األصــليني   -زاي   

  ٢٠٠٩للنساء من السكان األصليني يف السنة املالية 
  

  ٢٠٠٩األصليني، من السكان مؤشرات كمية لربنامج التنظيم اإلنتاجي للنساء 

   بيسو٢١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  امليزانية املخصصة
 )دوالراتال من ١٥ ٣١٧ ٢٨٧(

   بيسو٢٠٧ ٦٢١ ٤٠٧  امليزانية املنفقة
 )دوالراتال من ١٥ ١٤٣ ٧٩٣(

 ٢٤  الكيانات موضع الرعاية

 ٥٥٧  البلديات موضع الرعاية

 ١ ٧٥١  املناطق احمللية موضع الرعاية

 ٢٥ ٠٥٣  عدد املستفيدات

 ٢ ١٩٢  عدد املشاريع املعتمدة

 ٢١٩  جاتعدد املرّو

 ٣ ٣٠٧  باتعدد املدّر

 ٢١٩  جات املدرَّباتعدد املرّو
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تـــوفري اخلـــدمات، .  الفـــرص-كـــسيكي للتـــأمني االجتمـــاعي برنـــامج املعهـــد امل  -حاء   
٢٠١٠-٢٠٠٦  

  
  ٢٠١٠أبريل  /نيسان ‐يناير /كانون الثاين  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول ‐سبتمرب /أيلول

)(فرص بدء الرعاية السابقة للوالدة 
٥٧،١ ٥٧،٣ ٥٧،٨ ٥٨،٧ ٥٧،٨ 

متوسط االستشارات السابقة للوالدة
٦،٢ ٧،١ ٧،٠ ٧،١ ٧،٧ 

احلوامل احملّوالت إىل اإلشراف السابق للوالدة على يد مجاعات حملية من املتطوعني
٦٣١ ٧٣ ٧٣٠ ٢١٠ ٨٥٥ ٤٨٣١٧٤ ١١٧ ٩٢٦ ٩٢ 

احلوامل احملّوالت إىل الرعاية عند الوالدة على يد مجاعات حملية من املتطوعني
٩٥٢ ٣ ٥٤٧ ١٣ ٠٤١ ١٣ ٦٩١ ٨ ٤٩٤ ٧ 

  . الفرص‐برنامج املعهد املكسيكي للتأمني االجتماعي : دراملص    
  

العنايـة بـاملراهقني مـن    .  الفـرص -برنامج املعهـد املكـسيكي للتـأمني االجتمـاعي            -طاء   
  ٢٠١٠-٢٠٠٦السكان، 

  ٢٠١٠مارس /آذار  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦

مراهقون مدربون على االستراتيجية التعليمية
١٧٦ ٢١٢٩٢ ٤٨٦٤٠٥ ١٥٦٤٦٤ ٩٢٤٣٣٠ ٣٩٩

مراهقون متقبلون لوسائل منع احلمل
٠٥٨ ٩٦٤١٥ ١٦٥٥٨ ٤٣٣٥٥ ٠٥٩٥٣ ٥٣

حاالت والدة حبضور املراهقني
٦٥٦ ٤٩٥٤ ٩٦٩١٦ ٨٠١١٩ ٠٤٤١٩ ٢٠

مراهقون حمّولون إىل الوحدة الطبية من ِقبل مجاعات من املتطوعني للرعاية يف جمال الصحة اجلنسية
١٣٣ ٠٠٤٢٠ ٥٧٣٤٣ ٩٠٢٤٦ ٥٩٣٤٨ ٥٧

مراهقات حوامل حماالت إىل الوحدة الطبية
٢٤٤ ٦٨٣١٦ ٦٣١٣٥ ٦٧٣٣٤ ٨٦٩١٣ ١١

مراهقون حمّولون إىل الوحدة الطبية من ِقبل مجاعات من املتطوعني من أجل تنظيم األسرة
٦٨٧ ٩٩٥٩ ٥٤٣١٦ ٦١٢١٩ ٥٢١١٧ ١٧

 الصحة اجلنسية للمراهقعدد حلقات العمل اجملتمعية يف موضوع
١٧٩ ٢٦٢١٤ ٩٦٥٤٦ ١٧٩٢٧ ٤

املشتركون يف حلقات العمل اجملتمعية يف موضوع الصحة اجلنسية للمراهق
٦٣٦ ٦٩٠٢٠٣ ٥٣٤٦٥٠ ٥٨٧٤٦٣ ٨٣

  . الفرص‐برنامج املعهد املكسيكي للتأمني االجتماعي : املصدر    
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  ٢٠١٠-٢٠٠٧سر، برنامج فرص املنح الدراسية وأرباب األ  -ياء   
  
٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

 /نيـــــــسان ‐مـــــــارس /آذار( ٢٠١٠
  )أبريل

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  *احلاصلون على منح دراسية
١٨٥ ٦٠٤ ٢ ٨٤٤ ٥٧٣ ٢ ١٢٢ ٥٦٥ ٢ ٠١١ ٥٣٧ ٢ ٣٤٨ ٥٣٣ ٢ ٨٩٣ ٤٩٦ ٢ ٤١٤ ٥٩١ ٣٤٥٢ ٥٣٤ ٢ 

أرباب األسر املستفيدة
٣٨٦ ٣٩٣ ٥ ١٥٩ ٢٢٣ ٠٣٢ ٠٠١ ٥ ٣٢٧ ٢٠٨ ٦٧٣ ٨٤٩ ٤ ٥٣٣ ١٩٩ ٠٩٢ ٨٠٩ ٩٠٨٤ ١٩٠ 

  .وزارة التنمية االجتماعية: املصدر    
والثـانوي والتعلـيم املتوسـط    ) مـن الـصف الثالـث إىل الـسادس       (تشمل األرقام احلاصلني على منح دراسـية يف املـستوى التعليمـي االبتـدائي                 *  

  .العايل
    

  ٢٠٠٩الدعم اإلنتاجي، املستفيدات من خالل   -كاف   
  

  الربنامج  اجلهة
ــدة  ــشاريع املعتمـــــ / املـــــ
  املستفيدات  االئتمانات البالغة الصغر

  ٢٥ ٠٥٣  ٢ ١٩٢  برنامج التنظيم اإلنتاجي للنساء من السكان األصليني  اللجنة الوطنية لتنمية السكان األصليني
  ١٢٩ ٤٦١  ١٩٥ ٠٣٠  صندوق التمويل البالغ الصغر للريفيات  
  ٣٤٣ ٢٠٠    الربنامج الوطين لتمويل املشاريع البالغة الصغر  ارة االقتصادوز
  ٣ ٨٢١  ١ ٣٨٧  الصندوق الوطين لدعم املشاريع االجتماعية  

  ٣٤ ٦٨٧  ٧ ٢٧٧  برنامج املرأة يف القطاع الزراعي  وزارة اإلصالح الزراعي
  ٥٣٦ ٢٢٢  ٢٠٥ ٨٨٦  اجملموع        
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  ٣٧ة لفقرا  -احلادي عشر 
  )٢٠١٠سبتمرب /أيلول(تقرير احلكومة الرابع   - ٣٧املرفق     

  )٢٠١٠-٢٠٠٥(مؤشرات متثيلية بشأن املساواة بني املرأة والرجل
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

              مؤشرات متثيلية لقطاع الصحة
معــــدل وفيــــات األمومــــة لكـــــل    

  )ب(٥٣،٥  )أ(٦٢،٨  ٥٧،٢  ٥٥،٦  ٥٨،٦  ٦١،٨  ألف مولود حي ١٠٠
النسبة املئويـة ملـستخدمات وسـائل     
منع احلمـل مـن النـساء املتزوجـات         

  ٧٣،٦  ٧٢،٩  ٧٢،٢  ٧١،٦  ٧٠،٩  ٣٠،٦  )ج(الاليت هن يف سن اخلصوبة
الرعايـــة عنـــد الـــوالدة مـــن ِقبـــل     
موظفني مؤهلني لدى السكان مـن      

  )د(٨٩،٢  ٩٠،٦  ٩٠،٨  ٨٨،٠  ٨٩،٠  ٨٦،١  )(غري اخللف 
معــدل الــوالدات لكــل ألــف امــرأة 

النظــــــــام ( اخلــــــــصوبة يف ســــــــن
  ٧٩،٦  ٧٩،٦  ١٣،١  ١٣،٦  ١٧،٩  ٢١،٣  )هـ()اإلجباري

ــاطق . قوافـــل الـــصحة ــوع املنـ جممـ
  )و(١٤ ٧٦٦  ١٤ ١٠٨  ٩ ٢٤١  ٧ ٧٧١      )و(احمللية موضوع الرعاية

ــصحي   ــأمني الـــشعيب الـ عـــدد . التـ
  ٣٧ ٧١٨ ٢٨٣  ٣١ ١٣٢ ٩٤٩  ٢٧ ١٧٦ ٩١٤  ٢١ ٨٣٤ ٦١٩  ١٥ ٦٧٢ ٣٧٤  ١١ ٤٠٤ ٨٦١  )ز(املشتركني

ــس ــام   الن ــتراك يف نظ ــة لالش بة املئوي
احلمايــــــة االجتماعيــــــة يف جمــــــال 

  ٧٦،٨  ٦٣،٤  ٧٢،٧  ٥٨،١  ٤٠،٥  ٢٨،٣  الصحة
. التـــــأمني الطـــــيب جليـــــل جديـــــد 

ــديثا   ــودون حـــــ ــال املولـــــ األطفـــــ
  ٣ ٦٣١  ٢ ٩٥٩  ١ ٨٥٣  ٨١٩      )باآلالف(املشتركون 

  جلمؤشرات بشأن املساواة بني املرأة والرجل يف الربامج القطاعية املتوسطة األ
ــة    ــاعي للتنميـــــ الربنـــــــامج القطـــــ

األطفــــال موضــــوع . االجتماعيــــة
  ٢٥٧ ٦٠٩  ٢٦١ ٨٦٢  ٢٤٤ ٣٨٧  ١٢٥ ٣٥٩      )ح(الرعاية يف شبكة دور الطفل

ــصاد  ــاعي لالقتـــ ــامج القطـــ . الربنـــ
النسبة املخصـصة للمـرأة مـن دعـم         
الــــربامج ملنظمــــي املــــشاريع ذوي  

  غري متاح  ٨٤،٩  ٨٣،٢  ٨٠،٤      )ط(الدخل املنخفض
النـسبة  .  القطاعي الزراعي  الربنامج

املئوية املخصصة للمرأة من ميزانية      
ــالح   ــوزارة اإلصــــــ ــة لــــــ التنميــــــ

  ١٩،٧  ٢٠،٩  ١٩،٢  ٢٠،٠      )ي(الزراعي
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  )٢٠١٠-٢٠٠٥(مؤشرات متثيلية بشأن املساواة بني املرأة والرجل
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

  مؤشرات متثيلية أخرى بشأن املساواة بني املرأة والرجل
 )ك(الـــــسكان املتـــــأخرون دراســـــيا

              )باآلالف(
  ١٥ ٢٢٥  ١٥ ٢٤٨  ١٥ ٢٨٠  ١٥ ٢٨٩  ١٥ ٣٠١  ١٥ ٢٩٩  ذكور        
  ١٨ ١٣٣  ١٨ ١٥٥  ١٨ ١٢٣  ١٨ ١٢٧  ١٨ ١٤٦  ١٨ ٢١١  إناث        

سنوات الدراسة للسكان فيما بـني      
              )ل( عاما من العمر٢٤ و ١٥

  ٩،٧  ٩،٦  ٩،٥  ٩،٤  ٩،٣  ٩،٢  ذكور        
  ٩،٩  ٩،٩  ٩،٧  ٩،٦  ٩،٥  ٩،٣  إناث        

              )باآلالف ()م(السكان العاملون
  ٢٧ ٨٠٤،٥  ٢٧ ١٠٠،٨  ٢٧ ٤٠١،٧  ٢٦ ٨٤٠،٦  ٢٦ ٥٩٧،٩  ٢٥ ٨٥٣،١  ذكور        
  ١٦ ٨٤٧،٣  ١٦ ٢٤٣،٥  ١٦ ٤٦٥،٠  ١٦ ٠٦٦،٠  ١٥ ٥٩٩،٩  ١٤ ٩٣٨،٧  إناث        

 مـــن (أجـــور الـــسكان العـــاملني 
              )اجملموع

  حىت أجر واحد حبد أدىن  
  ١٠،٤  ١٠،٠  ٩،٠  ٩،٤  ١٠،٥  ١١،٦  ذكور        
  ١٨،٥  ١٧،٩  ١٧،١  ١٧،٤  ١٨،٣  ٢٠،٥  إناث        
  ور حبد أدىن أج٥أكثر من   
  ١٠،١  ١٢،١  ١٣،٥  ١٣،٨  ١٣،٢  ١١،٩  ذكور        
  ٦،٥  ٨،٢  ٨،٥  ٨،٩  ٨،٦  ٧،٧  إناث        
  ٧،٧  ٧،٧  ٧،٣  ٧،٧  ٧،٦  ٨،٥  ذكور  ال حيصلون على أجر  
  ٩،٦  ٩،٤  ٩،٩  ١٠،٣  ١٠،٦  ١١،١  إناث        

ــرأة   الفـــــرق يف الـــــدخل بـــــني املـــ
  غري متاح  ٩،٠ -  ٩،٥  ٩،٧ -  ٨،٨ -  ٧،٤ -  )ن()(والرجل 
ــا ت املنــــضمات إىل شــــبكة األمهــ

  ٢٣٤ ٧٥٣  ٢٣٩ ٦٨٥  ٢٢٢ ١٠٣  ١١١ ٤٧١      )س(دور الطفل
ــدمات    ــات باخلــــ ــدد امللتحقــــ عــــ

  ٣٨٥  ١ ٦٢١  ١ ٤٦٢  ٤٧٣      العسكرية
ــضمات إىل مــالك النظــام    عــدد املن

  غري متاح  ٢٠٤  ٢٥٠  ٢٣٣  ١٨٤  ٢٢٦  التعليمي العسكري
ــساء البالغــات مــن     ــاة الن معــدل وف

ــر  ــسرطان   ٢٥العم ــر ب ــا وأكث  عام
  ١٣،٨  ١٤،٠  ١٤،٠  ١٤،٣  ١٥،٠  ١٥،٩  )ع(نق الرحمع
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  )٢٠١٠-٢٠٠٥(مؤشرات متثيلية بشأن املساواة بني املرأة والرجل
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

التغطية بالكشف عن سرطان عنق      
ــرحم مــن خــالل الكــشف عنــه      ال
ــراوح    ــاليت تتـــ ــساء الـــ ــدى النـــ لـــ

  ٧٠،٠  ٦٦،٨  ٦٧،٠  ٦٦،٧  ٦٧،٦  ٦٥،٧  )ف( عاما٤٦ و ٢٥أعمارهن بني
              )ص(لتعليما

              املنح الدراسية يف التعليم االبتدائي
  غري متاح  ١ ٢٢٤ ٢٣٨  ١ ٢٢٦ ٨٢٢  ١ ٢٧٥ ٣٢١  ١ ٣٤٥ ٩٣٣  ١ ٤١٢ ٨١٧  إناث        
  غري متاح  ١ ٢٦٣ ٠٣٣  ١ ٢٦٩ ١٩٠  ١ ٣١٠ ٩٣٧  ١ ٣٨٢ ٧٤٣  ١ ٤٥٤ ٩٤٣  ذكور        

              املنح الدراسية يف التعليم الثانوي
  غري متاح  ٨٨٧ ٧٩٨  ٨٨٣ ٢٤٠  ٨٩٦ ٣٠٩  ٨٩٠ ٨٩١  ٨٧٧ ٢١٦  إناث        
  غري متاح  ٨٧٧ ٢٨٨  ٨٦٨ ٦٢٦  ٨٧٢ ٢٣٠  ٨٦٦ ٢١٩  ٨٥٧ ٤٢٧  ذكور        

املنح الدراسـية يف التعلـيم املتوسـط        
              العايل والتقين

  غري متاح  ٤٥٣ ٠٨٦  ٤٢٣ ٢٨٦  ٤١٩ ٧٨٤  ٣٩٩ ٩٧٤  ٣٧٤ ٣٨١  إناث        
  غري متاح  ٣٩٦ ٦٩٠  ٣٥٩ ٠٧٧  ٣٥١ ٣٧٦  ٣٣٩ ٥٥٦  ٣٢١ ٩٧٢  ذكور        

املـــنح الدراســـية يف التعلـــيم العـــايل 
              واجلامعي األعلى

  غري متاح  ١٧٤ ٨١٠  ١٥٤ ٧٢٤  ١٣٤ ٨٣٣  ١٠٣ ٩٨٤  ٨٩ ١٧٢  إناث        
  غري متاح  ١٢٧ ٨٦١  ١١٢ ٦٦١  ٩٩ ٣٧٨  ٧٩ ٠٥٨  ٧٢ ٦١٥  ذكور        

ــاحثني    ــوطين للبـ ــام الـ ــضاء النظـ أعـ
ــوم  ( ــوطين للعلـــــــ اجمللـــــــــس الـــــــ

              )والتكنولوجيا
  ١٦ ٦٠٠  ١٥ ٥٦٥  ١٤ ٦٨١  ١٣ ٤٨٥  ١٢ ٠٩٦  ١٠ ٩٠٤  اجملموع        
  ٥ ٥٢١  ٥ ١٠٠  ٤ ٨٠٥  ٤ ٢٩٢  ٣ ٧٤٤  ٣ ٣٢٦  إناث        
  ١١ ٠٧٩  ١٠ ٤٦٥  ٩ ٨٧٦  ٩ ١٩٣  ٨ ٣٥٢  ٧ ٥٧٨  ذكور        

              الصحة
              التأمني الطيب جليل جديد

  ١ ٧٤٦ ٢٠٨  ١ ٤٩٩ ٠٢٤  ٩١٥ ٧٠٦  ٤٠٥ ١٨٧      إناث        
  ١ ٧٩٥ ٨٧٠  ١ ٤٥٩ ٩٤٩  ٩٣٧ ١٨٥  ٤١٤ ٢٢٣      ذكور        

              )املشتركون(التأمني الشعيب 
  ٢٠ ٠١٨ ٤٤٦  ١٦ ٩٤٣ ٥٧٧  ١٤ ٨١٩ ٩٣٨  ١١ ٨٤٣ ٣٢٨  ٨ ٤١٣ ٠١٠  ٦ ١٠٧ ٣٣٧  إناث        
  ١٦ ٨٠٠ ١١٢  ١٤ ١٨٩ ٣٧٢  ١٢ ٣٥٦ ٩٧٦  ٩ ٩٩٠ ٧٩٦  ٧ ٢٥٩ ٣٦٤  ٥ ٢٩٧ ٥٢٤  ذكور        
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  )٢٠١٠-٢٠٠٥(مؤشرات متثيلية بشأن املساواة بني املرأة والرجل
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

ــة يف   ــى الرعايــــ ــالت علــــ احلاصــــ
األقــــسام املتخصــــصة يف العنــــف   
العـــــائلي والقـــــائم علـــــى نـــــوع    

  ٨٤ ١٦٣  ٩٤ ١١٨  ٦٨ ٥٥٥  ٥٧ ٥٧٩  ٣١ ٩٠٧  ٢٤ ٣٧٥  )ق(اجلنس
ــرطان     ــن س ــارات الكــشف ع اختب

  ٣ ١٢٠ ٤٤٨  ٢ ٨٨١ ٧٠٨  ٥ ٧٦٣ ٤١٧  ٦ ٧٨٠ ٤٩١  ٦ ٤٩٤ ٧٢٤  ٦ ٧٧٩ ٥٥١  )ر(عنق الرحم
اختبــــارات التــــصوير اإلشــــعاعي   

  ٣٢٧ ٢٣٧  ٣٩٥ ٢١١  ٥٧٣ ٤٤٥  ٥٦٦ ١٠٣  ٤٦٠ ٩٩٨  ٣٣٨ ٧١٢  )ر(للثدي
الفحـــــوص املختربيـــــة لألمـــــراض  

              )ش(املنقولة باالتصال اجلنسي
  ١ ٣٦٦ ٨٤٩  ١ ٣٤٧ ٥٨٨  ١ ٣٢٨ ٣٢٨  ٩٠٩ ٤٨٦  ٩٠٨ ٩٣٨  ١ ١٣٤ ٣٥١  املستفيدون        
  ١ ١٨٠ ٩٥٧  ١ ١٦٤ ٣١٦  ١ ١٤٧ ٦٧٥  ٧٨٥ ٧٩٦  ٧٨٥ ٣٢٢  ٩٨٠ ٠٧٩  إناث        
  ١٨٥ ٨٩١  ١٨٣ ٢٧٢  ١٨٠ ٦٥٣  ١٢٣ ٦٩٠  ١٢٣ ٦١٦  ١٥٤ ٢٧٢  ذكور        

احلاصـــــــلون علـــــــى الرعايـــــــة يف 
ــصال   ــة باالتــــ ــراض املنقولــــ األمــــ

              )ش(اجلنسي
  ٣٢٥ ٧١٦  ٣٦٩ ٤٦١  ٤١٣ ٢٠٦  ٤٤٠ ٣٥٢  ٤٩٠ ٦٩٩  ٥٤٤ ٧٤٥  املستفيدون        
  ٢٨١ ٤١٨  ٣١٩ ٢١٤  ٣٥٧ ٠١٠  ٣٨٠ ٤٥٤  ٤٢٣ ٩٦٤  ٤٧٠ ٦٦٠  إناث        
  ٤٤ ٢٩٧  ٥٠ ٢٤٧  ٥٦ ١٩٦  ٥٩ ٨٨٨  ٦٦ ٧٣٥  ٧٤ ٠٨٥  ذكور        

ــساء البالغــات مــن     ــاة الن معــدل وف
ــر  ــسرطان   ٢٥العم ــر ب ــا وأكث  عام

  ١٣،٨  ١٤،٠  ١٤،٠  ١٤،٣  ١٥،٠  ١٥،٩  )ت(عنق الرحم
ــساء البالغــات مــن     ــاة الن معــدل وف

ــر  ــسرطان   ٢٥العم ــر ب ــا وأكث  عام
  ١٦،٦  ١٦،٥  ١٦،٧  ١٦،٣  ١٦،٢  ١٥،٧  )ث(الثدي

  ٤٨٠ ١٧٢  ١ ٠١٦ ٢٣٨  ٩٢٩ ٩٣١  ٨٥٣ ٧٦٢  ٧٩٦ ٨٥٢  ٧٦٣ ٦٢٠  الوالدات حبضور موظفني طبيني
الـــوالدات حبـــضور غـــري املـــوظفني 

  ١٤ ٨٠٣  ٣١ ٥٧٦  ٣٤ ١٠٩  ٣٧ ٣١٣  ٤٤ ٩١٩  ٥٠ ٦١٧  الطبيني
              اإلسكان

برنـــــــامج االدخـــــــار واإلعانـــــــة   
واالئتمــــان مــــن أجــــل اإلســــكان 

              )خ(“بيتك”
  ٣٢ ١٩٦  ١١٠ ٧٤٢  ١٥٨ ٠٠٣  ١٥٨ ٨٨٧  ٢١٩ ٠٢٩  ٩٤ ١٧٦  املستفيدون        
  ١٩ ٠٣٦  ٦٢ ٩٨٤  ٨٢ ١٥٦  ٧٥ ٤٢٣  ٩٣ ٩٠٩  ٤٢ ٥٧٤  إناث        
  ١٣ ١٦٠  ٤٧ ٧٥٨  ٧٥ ٨٤٧  ٨٣ ٤٦٤  ١٠٠ ٧٦٧  ٤٧ ٩٢٨  ذكور        

              برنامج اإلسكان الريفي
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  )٢٠١٠-٢٠٠٥(مؤشرات متثيلية بشأن املساواة بني املرأة والرجل
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

  ١٠ ٢٥٢  ٧٠ ١٨٧  ٦٤ ٠٣٣  ٢٧ ٤٧٠  ٨٣ ٩١٥    املستفيدون        
  ٥ ٧٧٨  ٣٩ ٨٦٣  ٣٣ ٩٩٣  ١٣ ٧٠٨  ٣٩ ٠٩٦    إناث        
  ٤ ٤٧٤  ٣٠ ٣٢٤  ٣٠ ٠٤٠  ١٣ ٧٦٢  ٤٣ ٦٦٥    ذكور        

              )ذ(اللجنة الوطنية لإلسكان
  ٤١ ٨٩٦  ٧٧ ٦٦٠  ١١٨ ٠٩٦  ٥٧ ٣٨٥      إناث        
  ٦٧ ٥٦٨  ٧٤ ١١٩  ١١٠ ٣٣٤  ٥٧ ٠٦٥      ذكور        

معهــد الــصندوق الــوطين إلســكان  
              )ض(العمال
  ٢١٦ ٧٠٢  ١٥١ ٢٢١          املستفيدون        
  ٧٨ ٢٧٥  ٥٣ ٥٣٠          إناث        
  ١٣٨ ٤٢٧  ٩٧ ٦٩١          ذكور        

ــصاد ــندوق - )أأ(وزارة االقتــــ  صــــ
              )أب(التمويل البالغ الصغر للريفيات

  ٢٨٢ ٣٣٩  ١٢٩ ٤٦١  ١١١ ٧٠٨  ١٣٣ ٣٠٢  ١٧٣ ١١٤  ١٧٥ ٩٠٧  فيداتاملست        
 الربنامج الـوطين    -وزارة االقتصاد   

              لتمويل املشاريع البالغة الصغر
  ٤١٤ ٠٠٠  ٤٠٧ ٤٥٦  ٢٨٧ ٧٠٩  ١٨٧ ١٩٨  ٢٢٧ ٥٨٩  ٢٢٤ ٤٧١  إناث        
  ١٠٣ ٥٠٠  ٨٦ ٣٦٤  ٦٦ ٣٠٨  ٤٦ ٥٣٩  ٦١ ٩٠٠  ٦٦ ٣١٢  ذكور        

ــصاد  ندوق  الـــــــص-وزارة االقتـــــ
ــشاريع   ــدعم املـــــــ ــوطين لـــــــ الـــــــ

              )أج(االجتماعية
  ٢٨ ٧١٢  ٤٤ ١٥٠  ١٤ ٩٦٥  ٢٢ ٩١٥  ٢٣ ٢٥٦  ٢٠ ٨٧٠  املستفيدون        
  ١٧ ١٣٠  ٢٤ ١٧٧  ٧ ٤٤٧  ١٠ ٧٠٥  ١٠ ٥٩٥  ٨ ٩٣٥  إناث        
  ١١ ٥٨٢  ١٩ ٩٧٣  ٧ ٥١٨  ١٢ ٢١٠  ١٢ ٦٦١  ١١ ٩٣٥  ذكور        

والـــــــــــــضمان وزارة العمـــــــــــــل 
ــاعي ــم - االجتمــــ ــامج دعــــ  برنــــ

              )أد(بالتدري
  غري متاح  غري متاح  ١٨٧ ٤١٦  ٢٦٥ ٥٩٢  ٢٦٥ ٠٤١  ٢٧٩ ٧٢٥  )أهـ(املستفيدون      
  غري متاح  غري متاح  ٧٧ ٤٠٣  ١١٠ ٦٤٦  ١٠٧ ٠٣٦  ١٠٦ ١٨٥  إناث        
  غري متاح  غري متاح  ١١٠ ٠١٣  ١٥٤ ٩٤٦  ١٥٨ ٠٠٥  ١٧٣ ٥٤٠  ذكور        

الـــــــــــــضمان وزارة العمـــــــــــــل و
               برنامج دعم العمالة- االجتماعي

  ٢٩٧ ٧٧٨  ٣٩٨ ٤٠٦  ٤٦٣ ٢٢٧  ٣٠٩ ٨٨٤  ٣٠١ ٢٨٥  ٣٨٦ ٩٨١  املستفيدون        
  ١٥٩ ٦١٩  ٢٠٨ ٦٤٣  ٢٤٨ ٧٤١  ١٦٤ ٨٤٥  ١٦٨ ٨٣٠  ٢٠٢ ٦٩٩  إناث        
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  )٢٠١٠-٢٠٠٥(مؤشرات متثيلية بشأن املساواة بني املرأة والرجل
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

  ١٣٨ ١٥٩  ١٨٩ ٧٦٣  ٢١٤ ٤٨٦  ١٤٥ ٠٣٩  ١٣٢ ٤٥٥  ١٨٤ ٢٨٢  ذكور        
ــة    ــة املتكاملـ ــوطين للتنميـ ــام الـ النظـ

ــرة  ــساعدة يف  -لألســ ــز املــ  مراكــ
              طفالجمال مناء األ

  ٥٢ ٨٢٢  ٥٠ ٣٥٣  ٥٢ ٠٣٦  ٥٦ ٦٣٢  ٤٦ ٦١٢  ٤٥ ٦١٠  املستفيدون        
  ٢٦ ٠٦٤  ٢٤ ٧٥٤  ٢٥ ٥٠٠  غري متاح  غري متاح  غري متاح  إناث        
  ٢٦ ٧٥٨  ٢٥ ٥٩٩  ٢٦ ٥٣٦  غري متاح  غري متاح  غري متاح  ذكور        

ــة    ــة املتكاملـ ــوطين للتنميـ ــام الـ النظـ
ــرة  ــساعدة  -لألســــ ــز املــــ  مراكــــ
              اجملتمعية

  ٨٣ ٥٩٠  ٨٨ ٩٤٧  ٨٨ ٩١٦  ٨٩ ١٠٧  ٨٢ ٤٣١  ٧٥ ٩٩٨  املستفيدون        
  ٤١ ٣٧٧  ٤٤ ٠٩٨  ٤٣ ٩٩٤  غري متاح  غري متاح  غري متاح  إناث        
  ٤٢ ٢١٣  ٤٤ ٨٤٩  ٤٤ ٩٢٢  غري متاح  غري متاح  غري متاح  ذكور        

ــأمني    ــسيكي للتـــــ ــد املكـــــ املعهـــــ
ــاعي ــضانة د - )أو(االجتمـــ ور احلـــ
  ١ ٤٧٩  ١ ٥٦٨  ١ ٥٥٤  ١ ٥٦٥  ١ ٥٦١  ١ ٥١٦   وحدات- ودور الطفل

  ١٨٦ ٦١٤  ١٨٥ ٤٤٩  ١٩٤ ٤٩١  ١٩٥ ٠٤٢  ١٨٧ ٣٧١  ١٧٤ ٠٠٤  املستفيدون        
  ١٨٦ ٠٨٦  ١٨٤ ٩٢٩  ١٩٣ ٩٤٨  ١٩٤ ٤٩٤  ١٨٦ ٨٦٦  ١٧٣ ٧٤٩  إناث        
  ٥٢٨  ٥٢٠  ٥٤٣  ٥٤٨  ٥٠٥  ٢٥٥  ذكور        

معهـــــــد الـــــــضمان واخلـــــــدمات  
ــة  ــة للعــاملني يف الدول  )أز(االجتماعي

              ور الطفل دور احلضانة ود-
  ٣٦ ٦٤١  ٣٣ ١٠٢  ٣٧ ٣١٣  ٣٤ ٠٤٧  ٣٢ ٩٢٢  ٣٢ ٢٦٢  املستفيدون        
  ١٧ ٩٥٤  ١٦ ٢٢٠  ١٨ ٢٨٣  ١٦ ٦٨٣  غري متاح  غري متاح  إناث        
  ١٨ ٦٨٧  ١٦ ٨٨٢  ١٩ ٠٣٠  ١٧ ٣٦٤  غري متاح  غري متاح  ذكور        

 مراكــز منــاء -وزارة التعلــيم العــام 
              الطفل
  ٣٢ ٢٨٦  ٣٢ ٤٨٤  ٣٣ ٨٤٦  ٣٣ ٨٤١  ٣٦ ١٩٦  ٣٦ ٣٦٩  إناث        
  ٣٣ ٩٥٣  ٣٤ ١٦٢  ٣٥ ٣٣٤  ٣٥ ١٥٢  ٣٧ ٥٥٨  ٣٨ ٠٣٢  ذكور        

  
  ).٢٠١٠سبتمرب /أيلول(املديرية العامة للشؤون الدولية، مستقاة من املرفق اإلحصائي لتقرير احلكومة الرابع   :املصدر  

 تتعلـق بـشهر    ٢٠١٠س الـوطين للـسكان؛ واألرقـام بالنـسبة إىل عـام             بيانـات اجمللـ   ) ج. (٢٠١٠تقـديرات يف هنايـة عـام        ) ب. (أرقام أولية   )أ(  
يـشمل املعهـد املكـسيكي للتـأمني االجتمـاعي، واملعهـد       ) هــ . (يوليـه /متـوز  عـن شـهر   ٢٠١٠األرقـام بالنـسبة إىل عـام    ) د. (أغـسطس /آب

دولـة، وزارة البحريـة املكـسيكية، ووزارة         الفرص، ومعهد الضمان واخلـدمات االجتماعيـة للعـاملني يف ال           ‐املكسيكي للتأمني االجتماعي    
وفيما يتعلـق حبـساب املؤشـر جـرى االسـتناد إىل الـسكان الـذين              ). ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٥تستثىن هذه الوزارة يف األعوام من       (الدفاع الوطين   

ر يف األعـوام  ختتلـف املعلومـات عمـا نـش    ) ز. (أغـسطس /آبأرقـام مقـدرة يف      ) و. (هم يف سن اخلصوبة والذين تبلـغ عنـهم كـل مؤسـسة            
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يـشري إىل عـدد األطفـال      ) ح. (يوليـه /متـوز  تتعلق بـشهر     ٢٠١٠واألرقام بالنسبة إىل عام     . السابقة بسبب تغّير وحدة قياس األسرة باألفراد      
‐٢٠٠٧؛ وبالنـسبة إىل الفتـرة   يونيـه /حزيـران  تتعلـق بـشهر     ٢٠١٠األرقام بالنسبة إىل عام     . الذين كانوا مقيدين يف الربنامج وقت القياس      

يـشمل منظِّمـات املـشاريع الـاليت تـدعمهن بـرامج الـصندوق الـوطين لـدعم          ) ط. ( تتعلق البيانـات بانتـهاء احلـساب العـام الـسنوي        ٢٠٠٩
املشاريع االجتماعية، والربنامج الوطين لتمويل املشاريع البالغة الصغر، وصندوق التمويل البالغ الصغر للريفيـات، وكـذلك الـشريكات يف                   

وملا كان املؤشر سنويا، فإنـه مل تـرد أرقـام أوليـة             . جتماعية الاليت يدعمهن برنامج الصندوق الوطين لدعم املشاريع االجتماعية        املشاريع اال 
السكان املتأخرون تعليميـا  ) ك. ( يشري إىل النسبة املئوية اليت حتققت يف النصف األول من العام         ٢٠١٠بالنسبة إىل عام    ) ي. (٢٠١٠لعام  

: ، يف إحدى احلاالت التالية    ١٩٩٣ عاما فأكثر الذين هم، وفقا لالتفاق الوطين لتحديث التعليم األساسي لعام             ١٥ العمر   هم البالغون من  
ويـشمل التعلـيم األساسـي اإللزامـي     . دون تعليم، بلغوا درجة معينة من التعلـيم الفـين، أمتـوا الدراسـة االبتدائيـة ومل يتمـوا الدراسـة الثانويـة                

 ٢٠٠٩ إىل عـام  ٢٠٠٥من عـام  ) ل. ( هي تقديرات املعهد الوطين لتعليم الكبار    ٢٠١٠‐٢٠٠٨معلومات الفترة   .  التامة الدراسة الثانوية 
 تتعلـق األرقـام     ٢٠٠٩وبالنـسبة لعـام     . كانت سنوات دراسة السكان حتسب باالستناد إىل الدراسة االستقـصائية الوطنيـة للمهـن والعمالـة               

 عاما فأكثر مستمدة مـن التـسوية الدميغرافيـة للمجلـس الـوطين للـسكان،                ١٤السكان البالغني من العمر     أرقام  ) م. (بالربع األول من العام   
واملعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا واملعلوماتية، وكلية املكسيك، واملعايري املعتمدة لسلسلة الدراسة االستقصائية الوطنية للعمالة والدراسة   

هذا املؤشر هو احلالة اليت حتصل فيها املرأة على أجـر أقـل    ) ن. (وتتعلق األرقام بالربع الثاين من العام     . الةاالستقصائية الوطنية للمهن والعم   
دليـل علـى التمييـز    (من أجر الرجل يف مكان عمل واحد؛ واليت حيصل فيها كالمها على نفس التأهيل ويعمالن عددا واحدا من الساعات         

وعندما تكون قيمة املؤشـر     . م التغيري الواجب حدوثه يف أجر املرأة للوصول إىل املساواة يف األجر           وهذه القيمة تشري إىل حج    ). يف األجور 
سلبية، فإهنا تشري إىل نسبة الزيادة الواجبة يف أجر املرأة؛ وعندما تساوي هذه القيمة صفرا، دلّ ذلـك علـى وجـود إنـصاف يف األجـر بـني         

يـشري فقـط إىل األمهـات املـستفيدات مـن      ) س. (فض أجر املرأة بالنسبة اليت حيددها املؤشر  املرأة والرجل؛ وعندما تكون إجيابية، وجب خ      
). األمهات واآلباء واألوصياء(برنامج دور احلضانة واإلقامة لألطفال ملساعدة األمهات العامالت وليس إىل جمموع املستحقني املستفيدين        

ــرة   ــسبة إىل الفت ــه  ٢٠٠٩‐٢٠٠٧وبالن ــام بانت ــق األرق ــسنوي   تتعل ــام ال ــام  . اء احلــساب الع ــسبة إىل ع ــشهر   ٢٠١٠وبالن ــام ب ــق األرق  تتعل
 استنادا إىل قاعدة بيانات الوفيات ٢٠٠٨ إىل عام ١٩٩٠من عام . املديرية العامة للمعلومات الصحية  . وزارة الصحة ) ع. (يونيه/حزيران
 األرقـام أوليـة، وبالنـسبة       ٢٠٠٩ة الـصحة، وبالنـسبة إىل عـام         وزار/، املعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا واملعلوماتية     ٢٠٠٨‐١٩٧٩للفترة  

اجمللـس الـوطين للـسكان،      . ٢٠٥٠‐٢٠٠٥؛ واإلسـقاطات الـسكانية للفتـرة        ديـسمرب /كـانون األول   تقّدر األرقام يف شهر      ٢٠١٠إىل عام   
يــشمل املــستفيدين  ) ص. (٢٠١٠ديــسمرب /كــانون األول، وتقــديرات لــشهر  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨أرقــام هنائيــة يف عــامي   ) ف. (٢٠٠٦

. الفرص، الربنامج الوطين للمنح الدراسية للتعليم العايل، للسكان األصليني واحلوامـل وأفـراد اخلدمـة االجتماعيـة            : واملستفيدات يف القطاع  
ي والقـائم علـى   يشري إىل النساء احلاصالت على الرعاية يف املرافق املتخصصة واملآوي مبيزانية مـن برنـامج منـع ومعاجلـة العنـف العـائل        ) ق(

اختبارات الكشف عن سـرطان عنـق الـرحم جتريهـا املرافـق       ) ر. (أغسطس/آب تقّدر األرقام لشهر     ٢٠١٠وبالنسبة إىل عام    . نوع اجلنس 
.  لتنفيــذ الربنــامج، ولــذلك يــصعب حتديــد مقــدارها  ١٢وحتــّول املــوارد إىل الكيانــات االحتاديــة مــن خــالل البنــد   . الــصحية يف الواليــات

 إىل ذلــك ال تقيــد النــساء احلاصــالت علــى الرعايــة يف حــاالت التــصوير الــشعاعي للثــدي، ولــذلك تكفــل بالتكــاليف صــندوق وباإلضــافة
 األرقـام هنائيـة   ٢٠١٠بالنـسبة إىل عـام   ) ش. (يوليـه /متـوز  األرقـام أوليـة لـشهر    ٢٠١٠وبالنـسبة إىل عـام   . النفقات الباهظة للتأمني الـشعيب    

، قاعـدة بيانـات الوفيـات، املعهـد الـوطين           ٢٠٠٨‐٢٠٠٦وبالنـسبة إىل الفتـرة      .  ألف نـسمة   ١٠٠دل لكل   املع) ت. (يونيه/حزيرانلشهر  
بالنـسبة إىل   ) ث. (٢٠٠٩ديـسمرب   /كـانون األول   األرقام أولية لشهر     ٢٠٠٩ويف عام   . ٢٠٠٨‐١٩٧٩لإلحصاء واجلغرافيا واملعلوماتية،    

 املوزعة حسب جنس املـستفيد      ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥ات النظام للسنتني املاليتني     إحصاء) خ. (يونيه/حزيران األرقام مقدرة لشهر     ٢٠١٠عام  
. ويستثىن منها االسـتثمار املوجـه صـوب التعامـل مـع الكـوارث الطبيعيـة               . يونيه/حزيرانأرقام شهر   ) ذ. ( يف املائة  ١٠٠غري مسجلة بنسبة    

لنسبة إىل الربنامج الوطين لتمويل املشاريع البالغـة الـصغر       وبا ٢٠١٠يف عام   : وزارة االقتصاد ) أأ. (٢٠١٠يونيه  /حزيرانأرقام شهر   ) ض(
وصندوق التمويل البالغ الصغر للريفيات، األرقام مقدرة للسنة املالية؛ وبالنسبة إىل الصندوق الـوطين لـدعم املـشاريع االجتماعيـة، األرقـام       

لـوطين لتمويـل املـشاريع البالغـة الـصغر والـصندوق الـوطين              ، أرقـام قـام بتحـديثها الربنـامج ا         ٢٠٠٨وبالنسبة إىل عام    . يونيه/حزيرانلشهر  
 أصـبح  ٢٠٠٧ يرد عدد املـستفيدات اسـتنادا إىل األرقـام املـأذون هبـا، واعتبـارا مـن عـام              ٢٠٠٦يف عام   ) أب. (لدعم املشاريع االجتماعية  
الـذين اشـتركوا يف املـشاريع اإلنتاجيـة الـيت          يـشار إىل جممـوع الـشركاء         ٢٠٠٨ إىل عام    ٢٠٠٥من عام   ) أج. (االستناد إىل األرقام املنفقة   

يدعمها الصندوق الوطين لدعم املشاريع االجتماعية؛ ويف هـذه الفتـرة قـدم الـدعم إلنـشاء وتعزيـز مـشاريع الـسكان املـستهدفني؛ وجـرى                        
ــة واملــصرف االجتمــاعي     ــز املنظمــات االجتماعي ــشاء وتعزي ــشا٢٠١٠ و ٢٠٠٩ويف عــامي . باإلضــافة إىل ذلــك دعــم إن ر إىل جممــوع  ي
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؛ إنـشاء مـشاريع جتاريـة وتعزيـز املـشاريع           )مـشاريع إنتاجيـة   (فـتح مـشاريع جتاريـة وتوسـيع مـا هـو قـائم               : املستفيدين من الدعم املوجه إىل    
ظمـات  وقُـدم الـدعم أيـضا إلنـشاء وتعزيـز املن     . القائمة، وتعزيز املشاريع التجارية اليت تـديرها املنظمـات االجتماعيـة باسـم املنـضمني إليهـا             

كـان العمـال موضـع      ) أهــ . ( اخُتـتم برنـامج دعـم التـدريب        ٢٠٠٨ديـسمرب   /كانون األول  ٣١يف  ) أد. (االجتماعية واملصرف االجتماعي  
ويف إطار خطة احملاسبة هذه ميكن لكل عامل االشتراك يف . الرعاية هم الذين استفادوا من أنشطة التدريب احملددة اليت تقدم يف املؤسسات     

. يونيـه /حزيـران  األرقـام لـشهر      ٢٠١٠وبالنـسبة إىل عـام      . أرقام آخـر يـوم عمـل يف الفتـرة املـستعرضة           ) أو. (سبة طوال الفترة  أكثر من منا  
 قاعدة إحصائية مـصنفة حـسب اجلـنس، ولـذلك ال يـرد سـوى جممـوع األطفـال         ٢٠٠٧مل يكن لدى املعهد يف األعوام السابقة لعام         )أز(

  .ديسمرب/كانون األولم مقدرة لشهر وترد أرقا. والطفالت موضع الرعاية
      

  عموميات  -الثاين عشر 
  العنف والتمييز  -ألف   

  :لديها الربامج التالية. اللجنة الوطنية لتنمية السكان األصليني    
ينفَّــذ هــذا الربنــامج للمــسامهة يف أن . برنــامج تــشجيع عقــد اتفاقــات يف جمــال العدالــة   -  

 وأفرادها باحلقوق الفرديـة واجلماعيـة املكّرسـة يف          يتمتع السكان األصليون وجمتمعاهتم   
التــشريعات الوطنيــة والدوليــة، مــع تــوفري اآلليــات واإلجــراءات الالزمــة للوصــول إىل   

 ٢٠١٠-٢٠٠٦ويف الفتـرة  . العدالة على أسـاس االعتـراف بـالتنوع الثقـايف واحترامـه           
ــا مــع هيئــات لــإلدارة العامــة يف البلــدي  ٥٥جــرى توقيــع ومتويــل   ات والواليــات  اتفاق

ملعاجلة العنف العائلي والقائم على نوع اجلنس بني السكان األصليني، ممـا عـزز العمـل      
على منع العنف العائلي والقائم على نوع اجلنس والكـشف عنـه ومعاجلتـه مـن خـالل               
التحقيقات، وتعميم املواد، ووضـع الـصكوك، وتكـوين رأس املـال االجتمـاعي احمللـي                

كامبتــشه، :  مــن واليــات اجلمهوريــة ٢١ومشــل ذلــك . ا اجملــالاملهــتم بالعمــل يف هــذ 
ــرو، وإيــدالغو، وخاليــسكو،     ــاخواتو، وغّريي وتــشياباس، وتــشيواوا، ودورانغــو، وغوان
ــارو،      ــويبال، وكرييتــ ــون، وبــ ــو ليــ ــت، ونويفــ ــوس، وناياريــ ــشواكان، وموريلــ وميتــ

وس، رو، وســان لــويس بوتوســي، وســينالوا، وســونورا، وتابــسكو، وفرياكــر وكينتانــا
  .ويوكاتان

ــسكان األصــليني     -   ــن ال ــرأة م ــة      . ُدور امل ــوفري خدم ــشروع ت ــذا امل ــن خــالل ه جيــري م
اجتماعية تتفق ثقافيا مع احتياجات املرأة من السكان األصـليني، فيمـا يتعلـق بالـصحة             

 دورا عاملة يف واليات تـشياباس، وبـويبال،         ١٣وهناك اآلن   . اإلجنابية والعنف العائلي  
كـساكا، وباخـا كاليفورنيـا، وميتـشواكان، ونويفـو ليـون، وكرييتـارو،              وغّرييرو، وأوا 

وتتردد على هـذه الـُدور مجاعـات مـن النـساء مـن         . وسونورا، وفرياكروس، ويوكاتان  
الكـشف عـن حـاالت العنـف العـائلي      : السكان األصليني ُتقـدم إليهـا اخلـدمات التاليـة      
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، مـــع )ت معينـــة فقــط يف حــاال (وخطــر مــوت األم والطفـــل؛ الرعايــة عنـــد الــوالدة     
ــات        ــة يف اهليئ ــالغ؛ اإلرشــاد واملرافق ــى خطــر ب ــة عل ــشاف حــاالت احلمــل املنطوي اكت
ــل        ــات عمـ ــة؛ حلقـ ــدمات الترمجـ ــوفري خـ ــك تـ ــشمل ذلـ ــصلة، ويـ ــة ذات الـ احلكوميـ
ومناقشات إعالمية وتوعية السلطات وعامة الـسكان؛ إقامـة صـالت وتوقيـع اتفاقـات               

  .للنساء من السكان األصلينيمع اهليئات لتوفري الرعاية الصحيحة 
. مــشروع معاجلــة العنــف العــائلي والقــائم علــى نــوع اجلــنس بــني الــسكان األصــليني     -  

يهــدف هــذا املــشروع إىل إجيــاد آليــات لتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف اهليئــات    
األخرى التابعة حلكومات الواليات، خلدمة النساء من الـسكان األصـليني، مـع تركيـز               

ـــ  ــاص عل ــساء  خـ ــؤالء النـ ــد هـ ــة العنـــف ضـ ــع   . ى معاجلـ ــرى وضـ ــذلك جـ ــا لـ وحتقيقـ
اســتراتيجيات واختــاذ تــدابري مترابطــة تــسمح باملعاجلــة املتكاملــة ملــشكلة العنــف القــائم 

ــاهتم      ــليني وجمتمعـ ــسكان األصـ ــني الـ ــنس بـ ــوع اجلـ ــى نـ ــدابري   . علـ ــذه التـ ــز هـ وترتكـ
ات، وخباصـة اهليئـات     االستراتيجية على التنسيق مـع اهليئـات التابعـة حلكومـات الواليـ            

  .النسائية، ومع منظمات اجملتمع املدين، وعلى تدابري مباشرة مع السكان األصليني
 أصـبحت حمطـات اإلذاعـة       ٢٠٠٧منذ عام   . نظام اإلذاعات الثقافية للسكان األصليني      -  

 التابعة للجنـة الوطنيـة لتنميـة الـسكان األصـليني والـيت يتـألف منـها هـذا النظـام            ٢٠الـ  
 بـأن تـذيع، مـرة واحـدة علـى األقـل، كـل أسـبوع فقـرات قـصرية وبـرامج عـن                         ملزمة

وتارخييـا  . حقوق اإلنـسان تبـثّ بلغـات الـسكان األصـليني الـيت حتـدد حـسب املنطقـة                  
كانــت حمطــات اإلذاعــة التابعــة للجنــة الوطنيــة لتنميــة الــسكان األصــليني تــذيع بــرامج  

ييــز ضــد املــرأة مــن الــسكان  تتــسم بنــهج جنــساين، وتتطــرق إىل مــسائل العنــف والتم 
ــة املــرأة مــن الــسكان      ــيم والثقافــة والعمــل، وتنمي األصــليني، واحلــق يف الــصحة والتعل

 MIRA أنـشئت شـبكة      ٢٠٠٦ويف عـام    . األصليني، وتعمل على التوعية هبذه املـسائل      
اليت تضم موظفني من اجلنسني من حمطات اإلذاعة يتولون وضع برامج بنـهج جنـساين     

  .إلذاعتها
  
، “سـاس اجلـنس يف مكـان العمـل        أالتمييز على   ”: وضع دراستني . لس الوطين ملنع التمييز   اجمل
. “معاملــة اجملتمــع للنــساء مــن الــسكان األصــليني العــامالت يف املنــازل باملنــاطق احلــضرية   ”و 

، الـيت هـدفت إىل      “احللقة الدراسية للتحليل العام لإلحصاءات يف جمـال التمييـز         ”وعقد اجمللس   
ة خاصة معنية باإلحصاءات يف جمال التمييز يف اإلدارة العامة االحتاديـة، تكفـل إدراج            إنشاء جلن 

ــصميم ووضــع          ــسان يف ت ــوق اإلن ــساين وحق ــاة املنظــور اجلن ــيم مراع ــز وتعم ــدم التميي ــدأ ع مب
  .املؤشرات
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أصــدر اجمللــس فتــاوى ودعــم بعــض املــشاريع للــتخلص مــن اللغــة املنطويــة علــى حتيــز      -  
 السياسي للواليات املتحدة املكـسيكية؛ مـشروع مرسـوم لتعـديل            جنساين يف الدستور  

ــرأة        ــانون العــام للمــساواة بــني امل ــه، والق ــز والقــضاء علي ــع التميي ــة ملن القــوانني االحتادي
والرجــل، والقــانون العــام لــتمكني املــرأة مــن التمتــع حبيــاة خاليــة مــن العنــف، واملعهــد 

ــة حلقـــوق اإلنـــس   ــة الوطنيـ ــرأة، واللجنـ ــيات  الـــوطين للمـ ان، مـــن أجـــل إدراج التوصـ
والقــرارات الـــيت تتخــذها اهليئـــات املتعــددة األطـــراف واإلقليميــة يف مـــسألة حقـــوق     
اإلنسان، مبا فيها حقوق اإلنسان للمـرأة؛ تعـديل قـانون عمليـات الـشراء واالسـتئجار                 
واخلدمات للقطاع العـام، تعزيـزا إلنـصاف اجلنـسني يف العطـاءات واملزايـدات، حبيـث                 

ك يف شـراء املمتلكـات واخلـدمات للقطـاع العـام تفـضيل للمؤسـسات الـيت                  يكون هنـا  
ــشروع        ــدريب؛ م ــداد والت ــرامج اإلع ــرأة والرجــل يف ب ــصفة للم ــشاركة املن ــشجع امل ت

، واهلــدف مــن )١٣٣ و ٣املادتــان (مرســوم يعــدل مبقتــضاه القــانون االحتــادي للعمــل 
م بــسبب العمــر، أو ذلــك منــع أربــاب العمــل مــن التمييــز بــني العمــال ورفــض تعيينــه 

اجلنس، أو العجز، أو احلالة االجتماعيـة أو الـصحية، أو الديانـة، أو الـرأي، أو امليـول                   
  .اجلنسية، أو احلالة املدنية، أو غري ذلك من األسباب الدالة على التفرقة التمييزية

  
لثـاين  يضطلع املعهد، منذ النصف ا   . معهد الضمان واخلدمات االجتماعية للعاملني يف الدولة      

 وحــىت اآلن، حبملــة موضــوعها حقــوق اإلنــسان للمــرأة، وعــدم التمييــز علــى  ٢٠٠٩مــن عــام 
أســاس نــوع اجلــنس، واحلــق يف حيــاة خاليــة مــن العنــف، وذلــك مــن خــالل منتــديات لتوعيــة   

وبدأ تنفيذ إجراءات تطبيق بروتوكول التـدخل يف حـاالت          . موظفي املعهد يف مجيع أحناء البلد     
  .اجلنسيةالتحرش واملضايقة 

  
 ٤ ٣٦٩قام بتحليل للتمييـز داخـل هـذه املؤسـسة اسـتجاب لـه               . املعهد االحتادي لالنتخابات  

 يف املائـة إهنـن تعرضـن يف حلظـة معينـة لعمـل مـن           ٤١؛ وقـال    ) يف املائة من اجملموع    ٣١(عاملة  
ونــوع اجلــنس )  يف املائــة٢٥(أعمــال التمييــز داخــل املعهــد، وكــان مــن أهــم أســباهبا احلمــل    

  ).يف املائة ٢٢(
ــارس /آذار ٣يف   -   ــق بنقــل حقــوق األشــخاص     ٢٠١٠م ــر املعهــد الربوتوكــول املتعل  أق

املزدوجــي امليــل اجلنــسي واألشــخاص املتحــولني جنــسيا وعــدم التمييــز ضــدهم، بعــد   
وُشـكّل فريـق عامـل    . طلب أحد األشخاص احلصول على تـصريح طـيب بتغـيري جنـسه        

ــه إعــداد هــذا الربوتوكــول، مــن أجــل    ــيط ب ــيت حتمــي   ن ــة ال ــادئ التوجيهي  األخــذ باملب
ومــن املبــادئ الــيت يــسعى  . هلــؤالء األشــخاص مــن حقــوق إنــسان وحقــوق عمــل   مــا

الربوتوكـــول إىل مراعاهتـــا حمافظـــة املعهـــد املـــستمرة علـــى خـــصوصية وســـرية وضـــع  
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الشخص من حيث ازدواج امليل اجلنسي والتحول اجلنسي، وعدم مطالبة أي موظـف          
. لـق بالعمـل، بتفـسري أو تربيـر حياتـه الشخـصية أو عالجـه الطـيب                 أو موظفة، فيمـا يتع    

  .وسُيسمح بالتصريح الطيب هلذا السبب
عّدل املعهد نظامـه الـداخلي، فأصـبح يـنص علـى اسـتمرار منـع املـوظفني مـن اإلقـدام                        -  

  .على أي تصرف ميكن أن يعّد حترشا جنسيا
يــذي قائمــة وظــائف الفــرع     أقــر اجمللــس التنف ٢٠٠٩نــوفمرب /تــشرين الثــاين  ٣٠يف   -  

ــانون األول ١٧اإلداري، ويف  ــسمرب /كــ ــن    ٢٠٠٩ديــ ــرة املهــ ــائف دائــ ــة وظــ  قائمــ
  .االنتخابية، من أجل تسديد املدفوعات حسب الوظيفة

  
عزز املعهد، من خالل تنفيذ برنامج دعم اهليئات النـسائية          . املعهد الوطين للتنمية االجتماعية   

 قوانني الواليات يف جمال التمتع حبيـاة خاليـة مـن العنـف،              يف الكيانات االحتادية، وضع وتعديل    
والوحدات املتنقلة للرعاية والتوجيه، واملـآوى، ودور املـرور العـابر واألنـزال، ومنـاذج التوجيـه                 
والرعاية، والتحلـيالت، والدراسـات واالستقـصاءات، وكـذلك إنـشاء شـبكات مـشتركة بـني                 

  .املؤسسات ملكافحة العنف ضد املرأة
ــ  -   ــع      ق ام املعهــد بدراســة استقــصائية للكــشف عــن التحــرش اجلنــسي طبقــت علــى مجي

ــع التحــرش      . مــوظفي املعهــد  ــى وضــع بروتوكــول وإجــراءات ملن ويعكــف املعهــد عل
  .٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثايناجلنسي والكشف عنه ومعاجلته من املزمع تنفيذها يف 

واجلنـسي ضـد املـرأة، الـذي        يضم املعهد مكتـب التوجيـه فيمـا يتعلـق بـالعنف العـائلي                 -  
واملكتـب  . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦ حـاالت فيمـا بـني عـامي          ٣٠٨أمكن من خالله معاجلـة      

  .يف مرحلة إعادة التشكيل اآلن
  

بدأ املعهد الوطين للمرأة وصندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، منـذ              . املعهد الوطين للمرأة  
ن الرعايـة الـيت تتلقاهـا النـساء ضـحايا           ، العمل على إنشاء نظام رائد للمعلومات ع       ٢٠٠٩عام  

. العنــف مــن جانــب أجهــزة النيابــة العامــة التابعــة ملختلــف مكاتــب املــدعي العــام يف الواليــات 
ويهدف هذا العمل إىل إجياد مـدخالت تـساعد علـى تقـدمي اقتراحـات إلقامـة نظـام معلومـات                

  .إحصائية يتضمن، يف مجلة أمور، بيانات عن أوامر احلماية
  

 املعيار التقين للكفـاءة     ٢٠٠٩يونيه  /حزيراننشر يف   . د الوطين للغات السكان األصليني    املعه
الترمجة الشفوية للغة السكان األصـليني إىل اإلسـبانية وبـالعكس يف            . NUINL001.01يف العمل   
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جمال إقامة العدل، لتقييم واعتماد املترمجني الشفويني يف عمليات إقامة العـدل الـيت يكـون فيهـا         
  . يتحدث لغة من لغات السكان األصلينيشخص

 اســتراتيجية إعــداد واعتمــاد املتــرمجني الــشفويني يف لغــات ٢٠١٠نفــذ املعهــد يف عــام   -  
السكان األصـليني يف جمـال إقامـة العـدل يف واليـة تـشياباس، ومبوجبـها قامـت اللجنـة                     

، ووزارة  الوطنية لتنمية السكان األصـليني، واملعهـد الـوطين للغـات الـسكان األصـليني              
التعليم العام، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان، ومركـز الواليـة للغـات وفنـون وآداب            
الــسكان األصــليني يف تــشياباس، وكليــة احلــدود اجلنوبيــة، وجامعــة تــشياباس املتعــددة  
ــشوي        ــسال وت ــسيل وتسيت ــات تسوت ــاطقني بلغ ــساء الن ــدعوة الرجــال والن ــات ب الثقاف

اركة يف الــدورة الدراســية لتــدريب واعتمــاد املتــرمجني  وســوكه وتوخوالبــال إىل املــش
  .الشفويني يف لغات السكان األصليني يف جمال إقامة العدل

  
تواصل الشركة، من خـالل مكتـب اجلنـسانية وعـدم التمييـز القـائم               . شركة النفط املكسيكية  

 واملطبوعـة يف    داخل املؤسسات، تنفيذ استراتيجية دائمة لإلعالم والنشر بالوسـائل اإللكترونيـة          
وتتخذ هذه التـدابري بالتنـسيق      . خمتلف اآلليات اليت تقيمها الدولة ملنع واجتثاث التمييز والعنف        

مع املعهد الوطين للمرأة، واجمللس الوطين ملنع التمييز، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة،              
  .واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

ــذ عــام    -   ــدأ من ــة مــن خــالل      إشــراك األ٢٠٠٦ب ــشطة التوعي ــسكان يف أن طفــال مــن ال
ويف عـام   . حلقات العمل، واألنشطة الفنية، واملنـشورات، واملعـارض املناهـضة للعنـف           

املنتـــدى األول لتعـــبري األطفــال بالرســـم واللوحـــات عـــن  ” نظمــت الـــشركة  ٢٠٠٧
ــهم للعنــف  ــه  “مكافحت ــذي اشــترك في ــة و ١١٣، ال ــال ١٠٢ طفل ــيم .  مــن األطف وأق

  .٢٠٠٩ و ٢٠٠٨، ونشرت األعمال يف عامي معرض مجاعي
احلـق  ” نظمـت الـشركة محلـة        ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول ونوفمرب  /تشرين الثاين يف    -  

، اليت تـضمنت أنـشطة أكادمييـة وثقافيـة وإعالميـة لتعريـف              “يف حياة خالية من العنف    
 واشـترك يف  .العنف ومنعه واجتثاثه، واملوجهة إىل العامالت والعاملني والبنات والبنني      

  . شخصا٣ ١١٦هذه احلملة 
 الــيت “أقاصـيص اجلنـسانية  ” كانـت ُتحـرَّر وُتنــشر فـصليا    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨يف عـامي    -  

 ١وجـدير بالـذكر العـدد رقـم         . تسعى إىل التوعية مبـسائل مـن قبيـل املنظـور اجلنـساين            
ــف  ” ــاة دون عن ــى   “احلــق يف احلي ــا عل ــذي وزع مطبوع ــامالت   ٥٠، ال ــن الع ــا م  ألف

وهذه املنشورات موجودة بشكل دائـم يف صـفحة         . يف مراكز العمل األجنبية   والعمال  
 اسـتطلعت   ٢٠٠٩ويف عـام    . الشركة على اإلنترنت والصفحات اإللكترونية للصناعة     
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الــشركة اآلراء يف هــذه األقاصــيص يف معامــل التكريــر التابعــة هلــا، وجهــاز الرقابــة         
ـــ  الــــشركة ”شركة الفرعيــــة الداخليــــة، واإلدارة الفرعيــــة للخــــدمات الــــصحية، والـ

 يف املائـة مـن املـستطلعة        ٩٢،٨٢، وتبيَّن من هـذا االسـتطالع أن         “املكسيكية للتنقيب 
آراؤهم رأوا أن األقاصيص تنقل معلومات مهمة للحياة الشخصية والعائلية ويف جمـال             

  .العمل
ســامهت الــشركة علــى الــصعيد الــوطين يف نــشر احلمــالت املــشتركة بــني املؤســسات      -  

فحــة العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس واالجتــار باألشــخاص، الــيت قــام هبــا املعهــد  ملكا
ــرأة واالجتــار         ــام املخــتص جبــرائم العنــف ضــد امل ــدعي الع ــرأة ومكتــب امل ــوطين للم ال

  .باألشخاص
  

اسـتراتيجية الرعايـة القانونيـة لألشـخاص مـن الـسكان األصـليني الـذين                . مكتب املـدعي العـام    
 قــام مكتــب ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ويف عــامي . لالختــصاص االحتــادييــدانون يف جــرائم خاضــعة 

املدعي العام، من خالل الوحدة املختصة مبعاجلـة مـسائل الـسكان األصـليني، بتـوفري اخلـدمات                  
ومتثلت الرعايـة يف املـشورة القانونيـة فيمـا يتعلـق      .  امرأة ٢٩٩ أشخاص، كان منهم     ٢ ٦١٠ لـ

كان األصـــليني احملكـــوم علـــيهم يف نطـــاق بالترتيـــب الســـتحقاقات اإلفـــراج املبكـــر عـــن الـــس 
االختصاص االحتادي، وإصدار فتاوى فنية وقانونيـة للنيابـة العامـة لالحتـاد، وزيـارات للـسكان                 

  .األصليني املوجودين يف مراكز إعادة التأهيل االجتماعي
  

يـشترك مكتـب املـدعي العـام املخـتص جبـرائم العنـف ضـد               . مكتب املدعي العـام للجمهوريـة     
 اسـتنادا إىل منـوذج معاجلـة التحـرش واملـضايقة اجلنـسيني،         واالجتـار باألشـخاص يف وضـع         املرأة

ــسية     ــضايقة اجلن ــدخل يف حــاالت التحــرش وامل ــوطين   بروتوكــول الت ــد ال ــذي اقترحــه املعه ، ال
كـانون  وجيري اآلن وضع هذا الربوتوكول، ومـن املتوقـع البـدء يف تنفيـذه اعتبـارا مـن                   . للمرأة
 ملفــا تتعلــق ١٥وقــد أعلــن جهــاز الرقابــة الداخليــة أنــه قــد بــدأ النظــر يف . ٢٠١١ينــاير /الثـاين 

، وأن  ٢٠١٠مـارس   /آذار إىل   ٢٠٠٧بالتحرش واملضايقة واالعتداء جنسيا يف الفتـرة مـن عـام            
  . لعدم وجود بيانات، وُرفض ملف واحد٤ منها قيد املعاجلة، وأغلق ١٠
  

. سـتبيان الثقافـة املؤسـسية علـى موظفيهـا      ا٢٠٠٨طبقـت يف عـام     . وزارة التنمية االجتماعيـة   
 يف املائة من املـوظفني أعلنـوا أهنـم تعرضـوا للتحـرش، وكـان                ٨،٥وجاء يف نتائج االستبيان أن      

ولـذلك تعكـف الـوزارة علـى اختـاذ         .  يف املائة مـن الرجـال      ٢٧ يف املائة منهم من النساء و        ٧٣
  .تدابري حمددة ملعاجلة حاالت التحرش واملضايقة اجلنسية
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وقامــت . نظمــت الــوزارة محلــة تتعلــق باالجتــار باألشــخاص اســتهدفت هبــا موظفيهــا     -  
  .٢٠١٠ و ٢٠٠٨بالتدريب والتوعية يف جمال العنف فيما بني عامي 

  
تتخذ الـوزارة إجـراءات للمعاقبـة علـى أفعـال املـضايقة اجلنـسية               . وزارة املالية واالئتمان العام   

 املوظفني األساسيني واملـؤمتنني، مـع إجـراءات اإلبـالغ           والتحرش اجلنسي والتمييز، مطبقة على    
 ٢٠٠٧وتنظم الـوزارة منـذ عـام        . أو التمييز /عن حاالت املضايقة اجلنسية والتحرش اجلنسي و      

ــصاف          ــرأة، وإن ــف ضــد امل ــسية، والعن ــضايقة اجلن ــالتحرش وامل ــة ب ــشات للتوعي محــالت ومناق
  .اجلنسني

  
ملنـع حـاالت التحـرش واملـضايقة اجلنـسية ومعاجلتـها       لدى الوزارة آليـة   . وزارة الدفاع الوطين  

وجرى اإلبالغ عن حـالتني مـن خـالل         . ٢٠١٠مارس  /آذار ١واملعاقبة عليها، بدأ تنفيذها يف      
 راجعــت الــوزارة منــاهج التــدريب    ٢٠٠٨ويف عــام . هــذه اآلليــة تتعلقــان مبــوظفني ذكــور    

ــة ا       ــساين وثقاف ــاة املنظــور اجلن ــيم مراع ــى أســاس تعم ــسكري عل ــسالمالع ــام . ل  ٢٠٠٩ويف ع
  . مؤسسات تعليمية تابعة لنظام التعليم العسكري٦واصلت الوزارة هذه العملية يف 

  
، الـيت اشـترك     الدراسة االستقصائية للسلوك غـري الالئـق      وضعت الوزارة   . وزارة اخلدمة املدنية  

وجــرى تــدريب املــوظفني يف موضــوع التحــرش   ). ٢٠٠٦( رجــال ١٨٦ امــرأة و ٢٤٥فيهــا 
واشترك يف هـذه الـدورات      . ي، من خالل دورات عقدهتا اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان        اجلنس
  . امرأة٧٥ رجال و ٣١
ــن   -   ــل /نيــسانم ــسمرب /كــانون األولإىل أبري اإلجــراءات ، ســيجري وضــع  ٢٠١٠دي

 وعرضـها علـى جلنـة املـشورة         الداخلية للتدخل يف حاالت التحرش واملـضايقة اجلنـسية        
السلوك العتمادهـا، اسـتنادا إىل الربوتوكـول الـذي نـشره املعهـد             وتنفيذ مدونة قواعد    
وعقـــدت الـــوزارة أيـــضا حلقـــة عمـــل يف . ٢٠١٠أبريـــل /نيـــسانالـــوطين للمـــرأة يف 

  ).٢٠٠٩ و ٢٠٠٨(موضوع مدرسة لآلباء 
  

 نـشرت الـوزارة معلومـات عـن         ٢٠١٠يف النصف األول مـن عـام        . وزارة اإلصالح الزراعي  
  .ةالتحرش واملضايقة اجلنسي

ستخــصص الــوزارة خطــا للرعايــة اهلاتفيــة لتلقــي الــشكاوى والبالغــات عــن التحــرش    -  
ــزة        ــن األجهـ ــألف مـ ــة تتـ ــة جامعـ ــشكيل جلنـ ــى تـ ــف علـ ــسية، وتعكـ ــضايقة اجلنـ واملـ
االستراتيجية للمؤسسة، من أجل اختـاذ تـدابري للمنـع واملـشورة واالهتمـام بالـشكاوى              

  .من التحرش واملضايقة اجلنسية
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علـــى دورات تـــدريب وتوعيـــة )  ألـــف دوالر١٤٩(أنفقـــت مليـــوين بيـــسو . ةوزارة البحريـــ
 فـردا، منـهم   ٧ ٤٤٣ إىل ٢٠٠٩ووصل عدد املتدربني يف عـام     . املوظفني يف املسائل اجلنسانية   

  . رجال٥ ١١٢ امرأة و ٢ ٣٣١
 بطاقــة عــن إنــصاف اجلنــسني حتتــوي علــى مفــاهيم أساســية    ٤٨ ٣٥٦جــرى توزيــع   -  

  .ية اليت تقّنن ثقافة تكافؤ الفرص بني املرأة والرجلوعلى األنظمة القانون
 مـن العـسكريني مـن       ٥ ١١٦أجرت الوزارة دراسة استقصائية إلنصاف اجلنسني بـني           -  

ــشآت املنطقــة      ــة ومن ــة واملعاون ــة واإلدارات العام ــادات البحري اجلنــسني امللحقــني بالقي
ــد جمــا      ــى حتدي ــساعد عل ــل مؤســسي ي ــة، للتوصــل إىل حتلي الت التحــسني يف املتروبولي

  .مسائل إنصاف اجلنسني يف وزارة البحرية والقوات البحرية املكسيكية
ُوضعت مبادئ توجيهية للمؤسـسات التعليميـة لطـرح مـسائل إنـصاف اجلنـسني علـى                   -  

  .املتدربني وطلبة مدارس اإلعداد التابعة لنظام التعليم البحري
  

لعمل على معاجلـة حـاالت التحـرش واملـضايقة          تقدمت باقتراح ل  . يةارد الطب وزارة البيئة واملو  
  .اجلنسية، أُدرج يف برنامج الوزارة للثقافة املؤسسية الذي جيري وضعه اآلن

  
قامت الوزارة، بالتنسيق مع معهـد الـضمان واخلـدمات االجتماعيـة للعـاملني            . وزارة اخلارجية 

ى نــوع اجلــنس يعــزز يف الدولــة، بوضــع منــوذج للرعايــة النفــسية يف حــاالت العنــف القــائم علــ 
 ووفــرت الرعايــة، حــىت ٢٠١٠فربايــر /شــباطوبــدأت الــوزارة أنــشطتها يف . الــصحة املتكاملــة

  . من العاملني يف الوزارة١٤٧، لـ مايو/أيار
  

، من حتديث دليل تنفيذ النموذج املتكامل ملنـع         ٢٠٠٩انتهت الوزارة، يف عام     . وزارة الصحة 
ــا    ــسي، وفق ــائلي واجلن ــف الع ــار ومعاجلــة العن ــائلي  NOM-046-SSA2-2005 للمعي ــف الع ، العن

 دائــرة صــحية يف ٣٢واجلنــسي والعنــف ضــد املــرأة، معــايري املنــع واملعاجلــة، ووزعتــه علــى الـــ   
 بروتوكـوالت لتـوفري املعاجلـة والـدعم         ٥وجرى، اسـتنادا إىل هـذا النمـوذج، وضـع           . الواليات

وُوزعـــت هـــذه . ن لـــهالنفـــسي والعـــاطفي للمنتفعـــات، حـــسب نـــوع العنـــف الـــذي يتعرضـــ 
 دائــرة متخصــصة التابعــة ٢٧٨الربوتوكــوالت علــى مــوظفي األقــسام النفــسية العــاملني يف الـــ  

  .للربنامج على الصعيد الوطين
 بإنشاء دوائـر خمصـصة ملعاجلـة    ٣٢ دائرة صحية يف الكيانات االحتادية الـ   ٣٢قامت الـ     -  

 تـوفري الرعايـة املتخصـصة       العنف العائلي والقائم علـى نـوع اجلـنس، حـىت تـتمكن مـن              
أفرقــة صــحية متعــددة التخصــصات، والقــدرات التقنيــة واهلياكــل       (وفقــا للنمــوذج  
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ــية املناســبة  وقــد زادت هــذه الــدوائر املخصــصة حــسب املــوارد االحتاديــة       ). األساس
ــة ــاك  ٢٠٠٦ففــي عــام  : املقدم ــدوائر، و  ١٩٧ كانــت هن  يف عــام ٢٠٧ مــن هــذه ال
 حـىت   ٢٧٨وبلـغ عـددها     . ٢٠٠٩ يف عام    ٢٧٣، و   ٢٠٠٨ يف عام    ٢٣١، و   ٢٠٠٧

أغـسطس  /آب إىل ٢٠٠٦سـبتمرب  /أيلـول ويف الفترة من   . ٢٠١٠الربع األول من عام     
  . من النساء املعانيات لعنف عائلي جسيم٢٨٧ ٢١٠، ُوفرت الرعاية لـ ٢٠٠٩

تقوم الوزارة، من خالل املركز الوطين إلنصاف اجلنسني والصحة اجلنسية واإلجنابيـة،              -  
حويــل مــوارد إىل منظمــات اجملتمــع املــدين وبعــض املؤســسات العامــة الــيت تقــدم          بت

ــاهتن     ــائهن وبن ــات لعنــف عــائلي مفــرط وألبن ــساء املعاني ــواء للن ويف عــام . خــدمات إي
 مـأوى يف    ٣٤لــ   )  ماليـني دوالر   ٤،٣( مليـون بيـسو      ٥٢،٧ رصدت الـوزارة     ٢٠٠٨

 امــرأة مــن املعانيــات ١ ٥٨٨ كيانــا احتاديــا، جــرى مــن خالهلــا تــوفري الرعايــة لـــ   ٢٢
 ماليــني ٥،٥( مليــون بيــسو ٧٤،٧ قــدمت الــوزارة ٢٠٠٩ويف عــام . للعنــف املفــرط

 منظمة من منظمات اجملتمع املدين ومؤسسة عامة واحـدة موجـودة يف             ٣٠إىل  ) دوالر
.  امرأة وبنـاهتن وأبنـائهن  ١ ٥١٦ كيانا احتاديا، وجرى من خالهلا توفري الرعاية لـ  ٢٣

ُوزعـت  )  ماليـني دوالر ٦،٣( مليـون بيـسو   ٨٥،٥ رصـدت الـوزارة      ٢٠١٠ويف عام   
.  كيانـا احتاديـا    ٢٣ مؤسـسات عامـة تغطـي        ٥ من منظمات اجملتمع املـدين و        ٣٠على  

  . امرأة من املعانيات لعنف مفرط١ ٦٠٠واملزمع توفري الرعاية لـ 
ــالعنف واملــ         -   ــة ب ــوانني املتعلق ــن الق ــات ع ــا معلوم ــى موظفيه ــوزارة عل ــوزع ال ساواة، ت

والربوتوكول املتعلـق بـالتحرش واملـضايقة اجلنـسية، باإلضـافة إىل إجـراءات الـشكوى                
ويقـوم  . إىل مكتب املدعي العام املختص جبرائم العنف ضد املرأة واالجتار باألشخاص          

املركز الوطين إلنصاف اجلنسني والصحة اجلنسية واإلجنابيـة، بـشكل مـستمر، بتوزيـع              
  .، تعزيزا حلق املرأة يف التمتع حبياة خالية من العنفمواد لإلعالم والتوعية

  
  تعميم مراعاة املنظور اجلنساين وإدراجه  -باء   

 ُنشر الربنامج املتكامل ملكافحة التمييـز     ٢٠٠٩يونيه  /حزيرانيف  . املعهد االحتادي لالنتخابات  
نتخابـات، وجـرى   ومساندة اإلنصاف يف العمل والثقافة الدميقراطية داخل املعهـد االحتـادي لال         

ويتـضمن الربنـامج جمموعـة توصـيات واقتراحـات يف مـسائل         . تطويره اسـتنادا إىل حتليـل سـابق       
من قبيل احلصول على عمل، وتعزيز مشاركة املرأة يف الوظائف القيادية؛ والتوفيق بـني العمـل                
 واألسـرة، وإنـشاء نظـام للـشكوى واإلبـالغ؛ والقـضاء علـى أي أفعـال أو ممارسـات تنـال مــن          

  .الكرامة ومن التمتع باحلقوق
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، يف وضـع  ٢٠٠٩أغـسطس  /آبشرع املعهد، ابتـداء مـن       . املعهد الوطين للتنمية االجتماعية   
 الـذي   ٢٠٠٣تدابري تتفق مع خطة الثقافة املؤسسية، وتتالقى مع منوذج إنصاف اجلنسني لعام             

 اجلنـسني يف تطـوير   وهبـذا الـشكل انـضم املعهـد إىل جلنـة إنـصاف         . وضعه املعهد الوطين للمرأة   
وباملثـل  . وتوجيه األعمال اليت تساعد على إدراج تعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف املؤسـسة               

ــة العمــل يف عــام     ــل بيئ ــام املعهــد بتحلي ــة يف العمــل    ٢٠٠٩ق ــع ســوء املعامل ــة ملن ، وصــمم محل
  .٢٠١٠ نشرات إلكترونية وزعت يف عام ٦والكشف عنه، مع 

التوعيـة  ” حلقـات عمـل يف موضـوع     ٤يب موظفيه مـن خـالل       وقام املعهد أيضا بتدر     
ــذكورة    ــة وال ــسانية واإلجــراءات اإلجيابي ــسائل اجلن ــا  “بامل وجــرى .  شخــصا٧٩، اشــترك فيه
  .إصدار بيانات إلكترونية لتشجيع استخدام اللغة اجلامعة

  
ــوطين للمــرأة  ــز تعمــيم   ٢٠٠٩ديــسمرب /كــانون األول ٢٤يف . املعهــد ال ــامج تعزي  أنــشئ برن

، )الذي كان يسمى صندوق تشجيع تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين          (اعاة املنظور اجلنساين    مر
وهــو يهــدف إىل املــسامهة يف إضــفاء الطــابع املؤســسي علــى املنظــور اجلنــساين يف الــسياسات     

وينفـذ  . العامة للكيانات االحتادية، وصوال إىل تقليص الفـوارق بـني املـرأة والرجـل يف املـساواة                
 يف الكيانـات االحتاديـة، مـن أجـل اختـاذ تـدابري حمـددة                ٣٢نامج يف اهليئات النـسائية الــ        هذا الرب 

  .لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف اإلدارة العامة بالواليات والبلديات
وكانت اهليئات النسائية يف الكيانات االحتادية قد اختذت، منذ إنشاء الصندوق الـذي                

 املراعاة، عدة تدابري للتنسيق املشترك بني القطاعـات واملؤسـسات           هو اآلن برنامج تعزيز تعميم    
مع هيئات الواليات، من أجل االستفادة من األنشطة املشتركة اليت تساعد على التجـاوب مـع         
القانون العام للمساواة بني املرأة والرجل والقانون العام لـتمكني املـرأة مـن التمتـع حبيـاة خاليـة                    

نظم املساواة، واالجتماعات املشتركة بني املؤسـسات أو بـني    : التنسيقومن تدابري   . من العنف 
 حتلـيال، وقرابـة     ٢٢٠وجـرى أيـضا القيـام بــ         . القطاعات، وإجراءات معاجلة املعلومات والنشر    

 نــشاط يف جمــال التــدريب وحتــسني الكفــاءة املهنيــة مــن أجــل تطــوير قــدرات مــوظفي  ١ ٧٠٠
 اقتراحـا للتنـسيق     ١١٢ات يف جمـال اجلنـسانية، باإلضـافة إىل          اإلدارة العامة يف الواليات والبلدي    

  .يف جمال املساواة، وحقوق اإلنسان، والعنف القائم على نوع اجلنس
  

تقـدمي توصـيات تـستهدف      ) ٢٠٠٩(نتج عن حتليل إنصاف اجلنـسني       . املعهد الوطين للهجرة  
لتـدريب والترقيـة علـى      وضع سياسـة لإلنـصاف يف املعهـد، وحتديـد اآلليـات الرمسيـة للتعـيني وا                

أساس تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، وتعيني جهة ملعاجلة الشكاوى مـن التحـرش أو التمييـز،                
واالضطالع حبمالت توعية بقوانني املساواة وعدم العنف، وتدريب مجيـع املـوظفني يف مـسألة               

  .املساواة بني اجلنسني
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القضاء على التمييز ضد املرأة، جـرى        للجنة املعنية ب   ٢٦واستجابة للتوصية العامة رقم       
 بتدريب وتوعية موظفي املعهد، تعزيزا لقدرهتم علـى وضـع وتنفيـذ             ٢٠٠٩االضطالع يف عام    

وجرى كذلك، يف إطار األسـبوع الـوطين للـهجرة يف           . وتقييم السياسات العامة بنهج جنساين    
ود الـشمالية وعـرب احلـدود    املرأة املهاجرة عرب احلـد ”، إعادة طبع املطويات املعنونة    ٢٠٠٩عام  

  .، مشفوعة مبعلومات حمددة عن كل منطقة“اجلنوبية
ومن خالل مركز دراسات اهلجرة، ُنـشرت كتـب ومقـاالت تتنـاول موضـوع هجـرة                   

املرأة، وأجريت عاما بعد عام دراسات استقـصائية عـن اهلجـرة يف احلـدود الـشمالية واجلنوبيـة                   
 مـع املعهـد الـوطين للمـرأة، اُتخـذت تـدابري             ٢٠٠٤يف عام   ونتيجة التفاق التعاون املربم     . للبلد

معينــة لتعزيــز النــهوض حبقــوق اإلنــسان للنــساء الوطنيــات واألجنبيــات ومحايــة هــذه احلقــوق     
  .واحترامها ونشرها

 أنـشئت أيـضا هيئـة املـسؤولني عـن محايـة األطفـال للحفـاظ                 ٢٠١٠أبريل  /نيسانويف    
هقني مـن اجلنـسني، وخباصـة غـري املـصحوبني منـهم       على حقوق املهـاجرين مـن األطفـال واملـرا         

  ).٦انظر املادة (
  

يتألف برنامج الثقافة املؤسـسية يف      . معهد الضمان واخلدمات االجتماعية للعاملني يف الدولة      
وجــرى منــذ النــصف . ٢٠١٢ إجــراء اســتراتيجيا ســيجري تنفيــذها حــىت عــام ٤٥املعهــد مــن 

لة عن حقوق اإلنـسان للمـرأة، وعـدم التمييـز علـى         وحىت اآلن تنظيم مح    ٢٠٠٩الثاين من عام    
أســاس اجلــنس، واحلــق يف حيــاة خاليــة مــن العنــف، وذلــك مــن خــالل منتــديات توعيــة لكــل    

  .العامالت والعمال يف املعهد يف مجيع أحناء البلد
  

وضعت الشركة، من خالل مكتـب اجلنـسانية وعـدم التمييـز القـائم       . شركة النفط املكسيكية  
ت، حتلــيال ذاتيــا وأجــرت أول دراســة استقــصائية وطنيــة إلنــصاف اجلنــسني يف داخـل املؤســسا 

وأدخلــت الــشركة أيــضا برنــامج إضــفاء الطــابع املؤســسي علــى تعمــيم مراعــاة    . ٢٠٠٦عــام 
ــرة     ــز للفتـ ــدم التمييـ ــساين وعـ ــور اجلنـ ــة   . ٢٠١٢-٢٠٠٧املنظـ ــائج الدراسـ ــاس نتـ ــى أسـ وعلـ

، )٢٠٠٨(املنظـور اجلنـساين وعـدم التمييـز         االستقصائية للثقافـة املؤسـسية علـى أسـاس تعمـيم            
  . للصناعة النفطية٢٠١٢-٢٠٠٩وضعت الشركة خطة عمل الفترة 

 تنفيـذ اسـتراتيجية دائمـة لتوعيـة املـوظفني يف اجملـال       ٢٠٠٦وتواصل الشركة منذ عـام      
مبـا فيهـا مـا تقدمـه هيئـات أخـرى          (اجلنساين من خالل عدة تـدابري، كـاحلمالت، واحملاضـرات           

، عهد الـوطين للمـرأة، واجمللـس الـوطين ملنـع التمييـز، ومكتـب املـدعي العـام للجمهوريـة                    مثل امل 
ــائي للمــرأة       ــم املتحــدة اإلمن ــسان، وصــندوق األم ــوق اإلن ــة حلق ــة الوطني ، واملناســبات )واللجن
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وجيـدر بالـذكر    . االحتفالية والثقافية، وتوزيع مقاالت تروجيية، ونشر مواد مطبوعة وإلكترونية        
ــا”كتيــب  ــرأة والرجــل   الق ــام للمــساواة بــني امل أقاصــيص ”، واألعــداد الفــصلية مــن  “نون الع

  .“٢٠٠٩-٢٠٠٨اجلنسانية للفترة 
 موظفـــا يف احللقـــات ٤ ٨٨٠ شـــارك ٢٠٠٩ إىل عـــام ٢٠٠٧ويف الفتـــرة مـــن عـــام   

وجــرى . الدراســية وحلقــات العمــل والــدورات التدريبيــة يف موضــوع املــساواة وعــدم التمييــز 
يف املعيـار الـتقين للمجلـس الـوطين     )  يف املائـة منـهم مـن النـساء     ٨٨(صا   شخـ  ٣٨أيضا اعتمـاد    

. لتنظيم واعتماد الكفاءات الوظيفية، من أجل عقد دورات مباشرة للتوعية يف اجملـال اجلنـساين              
 “اجلنـسانية واملـساواة بـني املـرأة والرجـل     ” عقـد الـدورة املؤسـسية    ٢٠٠٨وبدأ أيـضا يف عـام       

  .على اإلنترنت
ــة نفقــات االحتــاد لعــام   ويف غــضون   ــة إعــداد ميزاني ، أدرجــت مؤشــرات ٢٠٠٩ عملي

للجنــسني حــسب اهليئــة تتعلــق مبــشاركة املــرأة يف األنــشطة التقنيــة للــشركة، ونقحــت مدونــة   
  .قواعد السلوك يف الشركة للتخلص من اللغة املنطوية على حتيز جنساين

  
تــب املــدعي العــام املخــتص يقــوم املكتــب، مــن خــالل مك. مكتــب املــدعي العــام للجمهوريــة

جبــرائم العنــف ضــد املــرأة واالجتــار باألشــخاص، بوضــع وتنــسيق ومتابعــة خطــة عمــل الثقافــة   
 ُشــكّل مكتــب اجلنــسانية القــائم داخــل املؤســسات، ليكــون مبثابــة ٢٠٠٩ويف عــام . املؤســسية

ا لتـشجيع   ساحة للحوار حول تنفيذ اتفاقات النظام الوطين للمساواة بني املرأة والرجل، وأيـض            
تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مكتب املـدعي العـام للجمهوريـة، وتطبيـق الـسياسة الوطنيـة                  

 عقــد املكتــب أربعــة اجتماعــات ووضــع ٢٠١٠مــايو /أيــارويف . للمــساواة بــني املــرأة والرجــل
  .اتفاقا جرى تنفيذ مثانية منها ١٣

جبــرائم العنــف ضــد  عقــد مكتــب املــدعي العــام املخــتص  ٢٠١٠-٢٠٠٦ويف الفتــرة   
 دورة تدريبيـة للمـوظفني يف مجيـع املـستويات، مـن أجـل إدراج       ١٨املرأة واالجتار باألشخاص  

وتقدم املكتـب أيـضا باقتراحـات وتوصـيات لتعـديل           . تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف أعماله     
ل تفـادي   ، مـن أجـ    “ظروف العمل العامة يف مكتب املدعي العام للجمهوريـة        ”الوثيقة املعنونة   

  .اللغة املنطوية على حتيز جنساين، وتشجيع استخدام لغة جامعة ال حتجب املرأة
ــام    ــرأة        ٢٠١٠ويف ع ــف ضــد امل ــرائم العن ــام املخــتص جب ــدعي الع ــب امل ــترك مكت  اش

واالجتـــار باألشـــخاص يف وضـــع منـــوذج ملعاجلـــة التحـــرش واملـــضايقة اجلنـــسيني، اســـتنادا إىل   
. رش واملضايقة اجلنسية الذي اقترحه املعهـد الـوطين للمـرأة          بروتوكول التدخل يف حاالت التح    

  .٢٠١١يناير /كانون الثاينواملزمع بدء تنفيذ هذا النموذج اعتبارا من 
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 هيئــة تنــسيق إنــصاف ٢٠٠٣أنــشئت يف عـام  . مكتـب املــدعي العــام االحتـادي حلمايــة البيئــة  
وتـستهدف  .ثقافـة املؤسـسية    وبرنـامج ال   ٢٠٠٣: اجلنسني ملتابعة تنفيذ منوذج إنـصاف اجلنـسني       

أنشطة هيئة التنسيق، فيما تستهدف، دراسة حاالت التمييز احلقيقيـة، وحتليلـها، وتشخيـصها،               
واإلبالغ عنها، وتسويتها بنفسها، وكذلك التوسط والتسوية يف حاالت السلوك غـري الالئـق،              

ويــضم كــل . نــسيوإجــراء التحقيقــات املناســبة يف الــشكاوى املتعلقــة بــالتمييز أو التحــرش اجل 
مركز شرطة وكل وحدة إداريـة تابعـة للمكاتـب املركزيـة منـسقا إلنـصاف اجلنـسني ينـاط بـه                      

  .نشر ومتابعة نظام إنصاف اجلنسني يف جمال ختصصه
  

شرعت وزارة الصحة، باالتفـاق مـع املؤسـسات العامـة التابعـة للنظـام الـوطين             . وزارة الصحة 
-٢٠٠٧نــصاف اجلنــسني يف جمــال الــصحة للفتــرة للــصحة، يف تنفيــذ برنــامج العمــل احملــدد إل

، مبا يتطابق مع اخلطة الوطنية للتنميـة، والربنـامج الـوطين للـصحة، والربنـامج القطـاعي                  ٢٠١٢
  :ويف هذا اإلطار جرى حتقيق ما يلي. للصحة

 دورة إلعــداد املــدرِّبني واملــدرِّبات يف ١٢ عقــدت ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨فيمــا بــني عــامي   
 ٢٠١٠ويف عــام .  كيانــا احتاديــا١٢لتعــدد الثقــايف يف جمــال الــصحة، يف موضــوع اجلنــسانية وا

ــدت  ــة ٨ دورات يف ٨عقــ ــات احتاديــ ــامي .  كيانــ ــداد  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ويف عــ ــرى إعــ  جــ
ينـاير  /كـانون الثـاين   ويف الفتـرة مـن      ).  يف املائة من النساء    ٧٤( مدربا ومدربة    ٣٦٢جمموعه   ما

  .بة آخرين مدرِّب ومدر٢٠٠ِّ أُعد ٢٠١٠سبتمرب /أيلولإىل 
 عقــدت ثــالث دورات صــيفية يف موضــوع اجلنــسانية     ٢٠١٠ و ٢٠٠٨ويف عــامي   
 مهنيا صحيا يف الكيانـات      ٧٢، ُجّددت فيها معلومات     )املعهد الوطين للصحة العامة   (والصحة  
وجــرى أيــضا إدخــال تعمــيم مراعــاة املنظــور  ).  يف املائــة مــن النــساء٨٠أكثــر مــن (االحتاديــة 

 املعايري الرمسية املكسيكية، مثل ما قبل وما بعـد انقطـاع الطمـث؛ والوقايـة      اجلنساين يف حتديث  
وجـرى  . من العيوب عند الوالدة؛ وسرطان الثدي؛ ومـرض الـسكر؛ وخلـل الـشحوم يف الـدم              

كذلك وضع مشاريع إلدراج تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين يف تـدريب مـوظفي الـصحة ويف                 
  .ملشاكل الصحيةأنشطة تعزيز الصحة ومنع ومعاجلة ا

 حصلت وزارة الصحة على جائزة منظمة الـصحة للبلـدان األمريكيـة     ٢٠٠٨ويف عام     
ألفضل ممارسات املساواة بني اجلنسني يف الـربامج الـصحية، فيمـا يتعلـق بربنـامج داء الـسكري                   

وجدير بالـذكر أيـضا املنـشور الـذي يـصدر      . ومحلة نشر سبل الوقاية من زيادة الوزن والسمنة      
، الذي تنشر مـن خاللـه، منـذ عـام     “اجلنسانية والصحة باألرقام” مرات يف العام بعنوان      ثالث

، معلومــات عــن األحبــاث الــيت تتنــاول شــىت املــسائل الــصحية علــى أســاس املنظــور          ٢٠٠٣
  .اجلنساين
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ولدى املركز الوطين إلنصاف اجلنسني والصحة اجلنسية واإلجنابيـة خطـة عمـل تتعلـق                 
ؤسسية، وتشمل تـدابري للتوعيـة والتـدريب ووضـع حتلـيالت واقتراحـات مـن                بربنامج الثقافة امل  

وجدير بالذكر بوجه خاص توعية مجيع املـوظفني        . أجل إدخال تعميم مراعاة املنظور اجلنساين     
باإلطار القانوين للمساواة بني املرأة والرجل، وحقوق اإلنسان للمرأة، ومتتع املرأة حبيـاة خاليـة               

 والربنامج الوطين للمساواة بني املـرأة والرجـل؛ وعالقـات العمـل يف إطـار                من العنف والتمييز؛  
املساواة واجتثاث العنف املؤسسي؛ والربوتوكول املتعلق بالتحرش اجلنسي واملضايقة اجلنـسية،           

  .الذي اقترحه املعهد الوطين للمرأة
ــدريب  ٢٠١٠ و ٢٠٠٩وفيمــا بــني عــامي     ــة مــن مــوظفي هــذا   ٤١ جــرى ت  يف املائ

وعمد املركـز أيـضا، كجـزء مـن         . كز يف مسألة اجلنسانية والصحة يف إطار حقوق اإلنسان        املر
برناجمــه الــسنوي للتــدريب، إىل التقــدم بتوصــيات إلدراج تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف   

  .٤٠من برامج القطاع الـ  ٣٥
  

اجلنـسني، الـذي     ُشكِّل مكتب العمل على حتقيق املساواة بني         ٢٠٠٧يف عام   . وزارة السياحة 
وزارة الـــسياحة، : يـــشترك فيـــه موظفـــو اهليئـــات الـــثالث التابعـــة لقطـــاع الـــسياحة احلكـــومي

وتتمثـل واحـدة    . والصندوق الوطين لتشجيع الـسياحة، واجمللـس املكـسيكي لتـشجيع الـسياحة            
من املهام الرئيسية هلذا املكتب يف مراجعـة واعتمـاد برنـامج العمـل الـذي تنفـق مبوجبـه املـوارد                      

  .املرصودة لربنامج املساواة بني املرأة والرجل
املـوظفني واملوظفـات احلكـوميني،     مـن  ٥٣ أجريت مناقشات لتوعيـة  ٢٠٠٨ويف عام    
  . شخصا٤٣٣ وصل عدد حضور املناقشات واحملاضرات املختلفة إىل ٢٠٠٩ويف عام 
، تـــصدر أربـــع مـــرات يف العـــام النـــشرة ٢٠٠٩وبـــدأت وزارة الـــسياحة، منـــذ عـــام   

ــة  اإل ــة املعنون ــسياحة   ”لكتروني ــسني يف قطــاع ال ــني اجلن ــساواة ب ــوظفي   “امل ــيت ترســل إىل م ، ال
الثالث هيئات املشار إليها وإىل أعضاء القطاع اخلاص، فـضال عـن ظهورهـا الـدائم يف صـفحة        

 طُبـع ألـف مطويـة وألـف ملـصق، مـن أجـل               ٢٠١٠أبريـل   /نيـسان ويف  . الوزارة على اإلنترنت  
وجرى أيضا طبع ألف نسخة من امللصقات واملطويـات واألدلـة           . ؤسسيةنشر برنامج الثقافة امل   

لنشر املعيار املكسيكي للمساواة يف العمل بـني املـرأة والرجـل بـني مؤسـسات القطـاع الـوطين                    
  .للسياحة
وستقوم الوزارة، يف إطار برناجمها لوضع وتنفيذ سياسة السياحة، ببحث حالـة العمـل                

  . ومن منظور اقتصادييف قطاع السياحة بنهج جنساين
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 بـدأت الـوزارة يف تنفيـذ خطـة عمـل            ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول يف  . وزارة الدفاع الوطين  
برنـامج املـساواة بـني املـرأة     ” نـسخة علـى شـكل جملـة مـن        ١ ٠٠٠الثقافة املؤسسية، وطبعـت     

  .“٢٠١٢-٢٠٠٨والرجل يف وزارة الدفاع الوطين للفترة 
، “ق املعيـاري مـع تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين          التنـسي ”ووضعت الوزارة مشروع      

، والـذي يرمـي إىل خلـق وظـائف ال تـشغلها             )٧ و   ٤انظـر املـادتني     (الذي جيري تنقيحـه اآلن      
وجيري باملثل النظر يف التمكني ضمن اقتراح تعديل املعـايري العـسكرية، بـالنص علـى                . املرأة إال

ذي العـايل يف الوحـدات واألجهـزة واملنـشآت          أن تشغل املرأة والرجل وظـائف املـستوى التنفيـ         
  .التابعة للجيش والقوات اجلوية للمكسيك يف ظروف متساوية

 مـن األفـراد     ٤٠ ٩٣١ وفرت الوزارة التدريب ملا جمموعه       ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨ويف عام     
العسكريني، مـا بـني قـادة ورؤسـاء ومـسؤولني وجنـود، مـن خـالل دورات، وحلقـات عمـل،                 

ــة، ومناســبات التواصــل بــني    وحماضــرات، ومــواد درا ســية، وحلقــات دراســية، ونــدوات دولي
  .املدنيني والعسكريني

  
 موظــف اتــصال لــشؤون اجلنــسانية، ٣١لــدى هــذه الــوزارة . وزارة البيئــة واملــوارد الطبيعيــة

 موظفا آخرين يف اجملـاالت الفنيـة واألجهـزة التابعـة     ١٨بواقع موظف يف كل كيان احتادي، و        
ــدائم للمكاتـــب االحتاديـــة للـــوزارة   ووضـــعت ا. للقطاعـــات ــتراتيجية للتـــدريب الـ ــوزارة اسـ لـ

ــرة مــن عــام  . وأجهزهتــا التابعــة للقطاعــات   نــشاطا ٦٠ ُنفــذ ٢٠٠٩ إىل عــام ٢٠٠٦ويف الفت
، وكــذلك ) يف املائــة مــن النــساء ٤٤( إمجــاال ١ ٢٢٩لتــدريب املــوظفني الــذين بلــغ عــددهم   

وهيـأت الـوزارة منـهجيات ووثـائق        . سنيتدريب موظفي االتصال لـشؤون اجلنـسانية مـن اجلنـ          
ووضـعت الـوزارة   . مفاهيمية إلدراج تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف التنمية املستدامة والبيئة  

أيــضا ســبع خطــط عمــل للثقافــة املؤســسية مــع تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين لألجهــزة           
، واللجنــة الوطنيــة للميــاه، واللجنــة وزارة البيئــة واملــوارد الطبيعيــة(الالمركزيــة يف قطــاع البيئــة 

الوطنية للغابات، ومكتـب املـدعي العـام االحتـادي حلمايـة البيئـة، واللجنـة الوطنيـة للمحميـات                    
  ).الطبيعية، واملعهد املكسيكي لتكنولوجيا املياه، واملعهد الوطين لإليكولوجيا

  
لة مؤسسية لتزويـد     أعدت الوزارة ونفذت مح    ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول يف  . وزارة الطاقة 

املوظفني مبعلومات عن القانون العام للمساواة بني املرأة والرجل، والقانون العام لتمكني املـرأة              
ويف هـذا  . من التمتع حبيـاة خاليـة مـن العنـف، والربنـامج الـوطين للمـساواة بـني املـرأة والرجـل                 

االت يف اجلريــدة  مقــ٦ الفتــة علــى اإلنترنــت، و  ١٧ رســالة مؤســسية و ٣٤التــاريخ ُنــشرت 
وتركـز  . وجيري اآلن، علـى سـبيل الـدعم، طبـع أربعـة ملـصقات للنـشر الـداخلي                 . اإللكترونية

 ٦هذه احلملة بشكل خاص على التحـرش واملـضايقة اجلنـسية؛ وجيـري أيـضا، تنفيـذا للهـدف                    
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دم من برنامج الثقافة املؤسـسية لـإلدارة العامـة االحتاديـة، اإلعـالن عـن الوظـائف الـشاغرة للتقـ           
ويف . “وزارة الطاقة ملتزمة بتكافؤ الفـرص     ”إليها يف امتحان تنافسي عام ومفتوح حتت شعار         

وباإلضافة إىل ذلك هناك موقع تفصيلي علـى اإلنترنـت          .  امتحانا تنافسيا  ٢٧هذا التاريخ عقد    
  .للعمل باستمرار على نشر شىت املعلومات املتعلقة باملساواة وإنصاف اجلنسني

  
اضــطلعت الــوزارة بسلــسلة مــن األنــشطة الراميــة إىل احلــد مــن التــأخر    .  العــاموزارة التعلــيم

الدراسي للطفالت والشابات، وخصوصا القليالت املنعة منهن بسبب اهلجرة مـثال أو احلمـل،              
وعــالوة علــى التــدابري . وذلــك مــن خــالل مــنح دراســية للــدعم يف خمتلــف الــصفوف الدراســية

هــذا التقريــر، بــدأت الــوزارة يف تطبيــق منــوذج التوجيــه يف   مــن ١٠ و ٥املوصــوفة يف املــادتني 
مسألة العنف القائم على نوع اجلنس ومنعه ومعاجلته، وهو النموذج الوحيـد يف اإلدارة العامـة                
االحتادية، ومـن خاللـه ألقيـت حماضـرات وعقـدت حلقـات عمـل للتوعيـة، فـضال عـن الرعايـة                      

 ٩٢٦ت خـــدمات املرافقـــة النفـــسية لــــ  ُوفـــّر٢٠٠٩ويف عـــام . املتخصـــصة ملـــوظفي الـــوزارة
 قــدم رئــيس ٢٠١٠مــارس /آذارويف .  شخــصا إىل مؤســسات أخــرى ١٦٥شخــصا، وُحــّول 

  .اجلمهورية جائزة تشجيع اإلنصاف يف اإلدارة العامة االحتادية
 قدمت الوزارة التقرير الوطين عن العنف القائم علـى نـوع اجلـنس يف        ٢٠١٠ويف عام     

لتقرير األول يف أمريكا الالتينيـة الـذي يتطـرق إىل حالـة العنـف داخـل            التعليم األساسي، وهو ا   
ويف إطـار هـذه     . ووضعت الـوزارة أيـضا خطـة عمـل برنـامج الثقافـة املؤسـسية              . أماكن التعليم 

إدراج تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف مدونـة            : اخلطة ستضطلع الوزارة بعدة أنشطة، منـها      
ــة    قواعــد الــسلوك املؤســسي؛ التوعيــ  ــة والقوالــب النمطي ة مــن أجــل اجتثــاث الرســائل التمييزي

للجنسني، وكذلك القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة؛ حتديد معايري اختيـار املـوظفني            
ــراف يف مــسائل        ــدريب واالحت ــوفري الت ــساين؛ ت ــهج جن ــها بن ــراد حملــة عن ــة وإي ووصــف الوظيف

العمل؛ منـع ومعاجلـة حـاالت التحـرش واملـضايقة           اجلنسانية؛ املسؤولية يف احلياة العائلية وحياة       
 .يف العمل واملعاقبة عليها

  
 بدأ تنفيذ خطـة عمـل برنـامج الثقافـة املؤسـسية، وأعيـد               ٢٠٠٩يف عام   . وزارة اخلدمة املدنية  

 ُنفّـذ برنـامج تكـافؤ الفـرص لـوزارة اخلدمـة       ٢٠١٠ويف عـام    . اعتماد منوذج إنـصاف اجلنـسني     
  . نطاق واسع على مجيع موظفي الوزارةاملدنية، وجرى تعميمه على

ــن     ــرة م ــار إىل ٢٠٠٦أغــسطس /آبويف الفت ــايو /أي  دورة يف ١٨، ُعقــدت ٢٠١٠م
مسائل تتعلق بالصحة اإلجنابية، وتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين، والـذكورة، واحليـاة اخلاليـة                  

إلنـسان، وموظفـو   من العنف، وتوىل عقـدها املعهـد الـوطين للمـرأة، واللجنـة الوطنيـة حلقـوق ا               
 مـن برنـامج الثقافـة املؤسـسية لـإلدارة العامـة االحتاديـة، أُدرج           ٦وتنفيذا للهدف   . الوزارة ذاهتا 
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املنظـــور اجلنـــساين، تقريـــب ” الـــدورة املعنونـــة ٢٠١٠يف الربنـــامج الـــسنوي للتـــدريب لعـــام 
، اعُتمــدت أيــضا ٢٠٠٩ويف عــام . ، ضــمن جمموعــة الــدورات اإلجباريــة“مفــاهيمي وفكــري

موظفــة حكوميــة يف املعيــار الــتقين للكفــاءة الوظيفيــة التــابع للمجلــس الــوطين لتنظــيم واعتمــاد  
الكفــاءات الوظيفيــة، مــن أجــل تيــسري تــدريب مجيــع املــوظفني يف جمــال تعمــيم مراعــاة املنظــور 

  .اجلنساين
مــن أجــل ”؛ )٢٠٠٦ (“قــل ال للتحــرش اجلنــسي”: وجــرى تنظــيم احلمــالت التاليــة  

؛ )٢٠٠٩ (“كفى عنفا ضـد املـرأة     . ليس مّنة بل هو حق    ”؛  )٢٠٠٧ (“لتمييزاملساواة وضد ا  
اسـتراتيجية العنايـة الذاتيـة      ” نفـذت    ٢٠٠٨ويف عـام    ). ٢٠١٠ (“العوامل. الثقافة املؤسسية ”

 أذيـع شـريط     ٢٠٠٩ويف عـام    . “بالصحة، مع تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، يف جمال العمـل         
 الدراسـة االستقـصائية الوطنيـة لدينميـة العالقـات يف األسـر              فيديو يتضمن بيانات إحصائية مـن     

  . للمعهد الوطين للمرأة٢٠٠٧، ومواد من اجملموعة الفوتوغرافية لعام )٢٠٠٦(املعيشية 
  

قامت الوزارة، نتيجة لتطبيـق اسـتبيان الثقافـة املؤسـسية، بوضـع           . وزارة املالية واالئتمان العام   
 تنفيـذ تـدابري التوعيـة       ٢٠٠٧وبدأ يف عـام     . ٢٠١٠يذه يف عام    برنامج للثقافة املؤسسية بدأ تنف    

املوجهة إىل املوظفني يف موضوع املساواة بني اجلنـسني بعـد اعتمـاد منـوذج إنـصاف اجلنـسني،                   
وتناولت التوعية مسائل تتعلق حبقوق اإلنسان للمـرأة، وتكـافؤ الفـرص بـني الرجـال والنـساء،                  

 وجرى أيضا إدراج تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين            .واجتثاث العنف القائم على نوع اجلنس     
  .يف الظروف العامة للعمل

  
 طبقت الوزارة االسـتبيان املتعلـق بإنـصاف     ٢٠٠٦أبريل  /نيسانيف  . وزارة اإلصالح الزراعي  

 شكلت مكتبا للجنسانية داخل املؤسـسات، وهـذا العـام هـو الـذي               ٢٠٠٨اجلنسني، ويف عام    
تقصائية اليت وضـعتها وزارة اخلدمـة املدنيـة يف موضـوع إنـصاف              طبقت فيه أيضا الدراسة االس    

  .اجلنسني وعدم التمييز، واليت ساعدت على تنفيذ برنامج الثقافة املؤسسية
 عقدت الوزارة عـدة حلقـات عمـل يف موضـوع التحـرش              ٢٠١٠-٢٠٠٦ويف الفترة     

ل الوسـائل   واملضايقة اجلنسية، وأعدت ملصقات عن حقوق اإلنسان للمرأة وجرى، مـن خـال            
اإللكترونيــة واملطبوعــة، تعمــيم اإلطــار الــوطين والــدويل لتقريــر الــسياسة يف موضــوع حقــوق    

وُوزعـت أيـضا مـواد للتوعيـة     . اإلنسان للمرأة على نطاق الوزارة، مبا فيها األجهزة الالمركزية    
وألقيــت حماضــرات يف مــسألة . بأمهيــة منــع واجتثــاث العنــف ضــد املــرأة واالجتــار باألشــخاص 

  .املساواة بني املرأة والرجل، وأُعدت مطويات للتعريف باالستحقاقات اليت تقدمها الوزارة
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وعالوة على التوعية بتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين، أعـد الـسجل الزراعـي الـوطين                     
شــريط فيــديو مؤســسيا ُوّزع علــى نطــاق واســع، وُوضــع يف الــصفحة اإللكترونيــة للمؤســسة    

وأُعـدت كخلفيـات لـسطح احلاسـوب رسـائل عـن املـساواة              . ام عليـه  حيث ميكن االطالع العـ    
وقام أيـضا الـصندوق االسـتئماين الـوطين لتنميـة األرض      . بني اجلنسني يف مجيع أجهزة املؤسسة     

املشاع بتعميم مواد عن حقـوق اإلنـسان للمـرأة، والـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، والقـضاء علـى                    
  .عي للثدي جمانا ملوظفات املؤسسةالعنف ضد املرأة، ووفر التصوير الشعا

  
  االجتار باألشخاص  -جيم   

برنامج التوعية يف الوسـائل املطبوعـة لعـام    جرى، من خالل . مكتب املدعي العام للجمهورية 
 نسخة مـن مـواد التوعيـة بـاحلق يف حيـاة خاليـة مـن العنـف،              ٥ ٨٦٧، توزيع مليون و     ٢٠٠٨

ألشـــخاص، بالتنـــسيق مـــع وزارات الطاقـــة، والعنـــف القـــائم علـــى نـــوع اجلـــنس، واالجتـــار با
والداخلية، واملالية واالئتمان العام، واخلارجية، والزراعة وتربية املاشـية والتنميـة الريفيـة وصـيد               
ــصاد، واإلصــالح       ــام، واالقت ــيم الع ــاعي، والتعل ــضمان االجتم ــة، والعمــل وال األمســاك واألغذي

وكان اهلدف مـن ذلـك التوعيـة    . وارد الطبيعيةالزراعي، والدفاع الوطين، والبحرية، والبيئة وامل  
هبذه املسائل، واحلث على منعهـا، والتمـاس الـدعم يف البحـث عـن النـساء املختفيـات وحتديـد                      

ــهن ــها   ٦وُصــممت . أماكن ــع من ــصقات طُب ــاذج ملل ــسخة  ٦٠ من  آالف مــن كــل  ١٠( ألــف ن
لـصقات يف   وجـرى توزيـع امل    ).  ألـف دوالر   ٢٢( ألـف بيـسو      ٢٦٩، وبلغت تكاليفهـا     )ملصق

املؤسسات االحتادية يف مجيع كيانات البلد، ومتثل تأثريها يف زيادة االتـصاالت اهلاتفيـة بـاملركز          
 ألــف ٣٥، وتغطيــة ملــا قــدر بنحــو ٢٠٠٨ يف املائــة يف عــام ٢٥الــوطين لرعايــة املــواطن بنــسبة 

  .شخص كانت لديهم املعلومات الواردة يف املواد املذكورة
مج الوسائل املطبوعة للتوعيـة، يف املقـام األول، علـى احلـث         ركز برنا  ٢٠٠٩ويف عام     

على منع اجلرائم، وهذا شأن مكتب املدعي العـام املخـتص جبـرائم العنـف ضـد املـرأة واالجتـار                     
. وإن كان قد ركز بوجـه خـاص علـى التـشجيع علـى اإلبـالغ عـن هـذه اجلـرائم            باألشخاص،  

ــف، أُعــدت     ــصل مبوضــوع العن ــا يت ــادة ١٤وفيم ــصق( م ــات،   مل ــصلة الورق ــشرات منف ات، ن
وبلـغ  .  ماليـني نـسخة    ٤،٨، طبـع منـها      )كتيبات مطوية، كتيبات متتالية الـصفحات، نـشرات       

إىل فربايـر   /شـباط واستمر التوزيع مـن     ).  آالف دوالر  ٥٠٧( ماليني بيسو    ٦،٨إمجايل التكلفة   
  .٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

 ضـد املـرأة واالجتـار باألشـخاص،         واشترك مكتب املدعي العام املختص جبرائم العنـف         
حبملـة القلــب األزرق  ، يف الفريـق العامـل املعــين باالهتمـام    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ابتـداء مـن عــامي   
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 ومتابعتها، وهـي احلملـة الـيت أطقلـها الـرئيس فيليبـه كالـديرون يف                 ملكافحة االجتار باألشخاص  
  .٢٠١٠أبريل /نيسان

لعام للجمهورية، يف جممله، اسـتثمار  ومن أجل اإلعداد للحملة توخى مكتب املدعي ا         
إلعداد برامج تلفزيونية وإذاعية، وملـصقات، ومطويـات،        )  ألف دوالر  ٢٣٦( ماليني بيسو    ٣

  .وكذلك مقاالت يف صحف منطقة العاصمة االحتادية وغريها من الكيانات االحتادية
رائم  عقد مكتب املدعي العـام املخـتص جبـ         ٢٠١٠ إىل عام    ٢٠٠٦ويف الفترة من عام       

 مـــشتركا، كـــان منـــهم ١ ٣٧٥العنـــف ضـــد املـــرأة واالجتـــار باألشـــخاص دورات توعيـــة لــــ 
 رجــال، بالتنــسيق مــع مكتــب املــدعي العــام للجمهوريــة، واملعهــد الــوطين ٤٣٧امــرأة و  ٩٣٨

  .للمرأة، وجامعة املكسيك الوطنية املستقلة
  

الل اجلنـسي لألطفـال   أدرجت الوزارة موضوع االجتـار باألشـخاص واالسـتغ       . وزارة السياحة 
ووصـل عـدد املـشمولني بالتوعيـة        . يف املناهج اليت تشكل جزءا من برناجمها الـسنوي للتـدريب          

  ). رجال١٤٧ امرأة و ٢٤٠ (٣٨٧إىل 
، دراســة وضــع وتنفيــذ سياســة الــسياحة وستوضــع، يف إطــار برنــامج الــوزارة املعنــون    

ر باألشـخاص يف املواقـع الـسياحية        استقصائية ثانية للحصول على حتليل ملـستوى شـيوع االجتـا          
  .الوطنية، الذي يكون منشؤه أو الدافع إليه موجودا يف األنشطة السياحية غري القانونية
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تعزيز املشاركة الـسياسية للمـرأة يف اإلدارة العامـة االحتاديـة والـسلطة القـضائية                  -دال   
  واألجهزة الالمركزية

    
  اإلدارة العامة االحتادية

 من أهداف برنامج الثقافة املؤسسية      ٦فيما يتعلق باهلدف    : ين للتنمية االجتماعية  املعهد الوط 
لإلدارة العامة االحتادية، ُيتوخى أال تتـضمن الـدعوات إىل عقـد اجتماعـات الختيـار املـوظفني                  
ــاة املنظـــور اجلنـــساين يف املبـــادئ     ــيم مراعـ أي رمـــوز أو صـــور متييزيـــة؛ وكـــذلك إدراج تعمـ

.  باالستحقاقات، ومراقبة عـدم تـضّمن أوصـاف الوظـائف أي متييـز مفتـرض      التوجيهية املتعلقة 
وأعـد املعهـد دورة للدراسـة عـن         . وتوضع خطط للمناطق لتشجع التقـسيم املنـصف لألنـشطة         

، باالشـتراك مـع   ٢٠٠٨ (التنمية احمللية والتخطـيط التـشاركي يف البلـديات     ُبعد يف موضوع    
البلـديات  ؛ ودورة   )ة البلدية واجلامعة املتروبولية املستقلة    املعهد الوطين للنظام االحتادي والتنمي    
إدارة ، وعقــد مــؤمترا عــن ُبعــد يف موضــوع     )٢٠٠٩ (والدميقراطيــة والتنميــة االجتماعيــة  

  .املوارد البشرية يف اإلدارة العامة االحتادية
  

ج  مـن أهـداف برنـام      ٦، تنفيذا للهـدف     ٢٠٠٩أجرى املعهد يف عام     : املعهد الوطين للهجرة  
 يف املائـة مـن      ٦٠،٩:  الـذي أوضـح مـا يلـي        التحليلالثقافة املؤسسية لإلدارة العامة االحتادية،      

 يف املائة من الرجال الذين مشلهم االستقصاء يهتمون بـالتعيني دون متييـز علـى            ٥٩،١النساء و   
ويتــوخى املعهــد وضــع سياســة للمــساواة، وحتديــد آليــات التعــيني والتــدريب   . أســاس اجلــنس

  .قية، يف إطار تعميم مراعاة املنظور اجلنساينوالتر
  

الدراسة التقييمية لتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف           أجرى املعهد   : املعهد الوطين للمرأة  
، بالتنـسيق مـع مركـز البحـث والتعلـيم االقتـصادي، لوضـع               مناهج عمل األحزاب الـسياسية    

وعقـد املعهـد أيـضا حلقـة        .  هذه املسامهة  مؤشر ملسامهة املرشحات يف املناطق املتنافسة ومسار      
يف ســتة كيانــات ) ٢٠٠٧ (القيــادة الــسياسية للمــرأة يف النطــاق احمللــيدراســية يف موضــوع 
  . امرأة٤٦١احتادية، واشترك فيها 

  
 مـن أهـداف برنـامج الثقافـة         ٦قام املكتب، تنفيـذا للهـدف       : مكتب املدعي العام للجمهورية   

بتنقيح املبادئ التوجيهية لتطوير املوظفني وترقيتهم بنـهج        حتادية،  املؤسسية لإلدارة العامة اال   
ويف . ؛ وحتليــل اإلحــصاءات والعالقــة املقارنــة لتنقــل املــرأة والرجــل حــسب املــستوى جنــساين
 أجنــز املكتــب التقريــر الــسنوي األول عــن نتــائج هــذا التحليــل، الــذي    ٢٠٠٩ســبتمرب /أيلــول

 سُتستعرض املبـادئ    ٢٠١٠ويف أواخر عام    . هلذه املسألة سيكون مبثابة مقدمة للتحليل املقارن      
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ــات        ــاري والعملي ــل املكــّون املعي ــدم يف حتلي ــا للتق ــهم، وفق ــوظفني وترقيت ــة لتطــوير امل التوجيهي
  .التنظيمية للثقافة املؤسسية لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين

فـة املؤسـسية لـإلدارة      مـن أهـداف برنـامج الثقا       ٦فيمـا يتعلـق باهلـدف       : وزارة الدفاع الوطين  
العامة االحتادية، يوجد لدى الوزارة نظام للتطـوير لـشغل وظـائف اهليكـل اهلرمـي الـشاغرة يف                   
إطار تكافؤ الفرص، وهياكل تنظيميـة للترقيـة تـسمح بالتنقـل املنـصف دون متييـز علـى أسـاس                     

  .اجلنس أو العرق أو الطبقة أو غري ذلك
  

أو مـع  / جرى ضم قطاع املنظمـات النـسائية و      ٢٠٠٨ عام   يف: وزارة البيئة واملوارد الطبيعية   
تعميم مراعاة املنظور اجلنساين إىل اجمللس االستشاري للتنميـة املـستدامة التـابع للـوزارة، الـذي       

وفيمـا يتعلـق    . يضم ممثلة لكل والية، وممثال ملنطقة العاصمة االحتاديـة، وممثلـْين يعينـهما الـوزير              
 مـن أهـداف برنـامج الثقافـة         ٦ي حلمايـة البيئـة، وتنفيـذا للهـدف          مبكتب املـدعي العـام االحتـاد      

 /كـانون الثـاين   املؤسسية لإلدارة العامة االحتادية، فإن أحـد مكونـات خطـة العمـل للفتـرة مـن                  
ــاير /كــانون الثــاين إىل ٢٠١٠ينــاير  ــار املــوظفني” بــشأن ٢٠١١ين مراجعــة  يتمثــل يف “اختي

اجلــنس، وتــشجيع التنقــل األفقــي والرأســي، ، وتفــادي التمييــز علــى أســاس وصــف الوظــائف
  .ونشر معيار دائرة االحتراف املهين

  
 مـن أهـداف برنـامج الثقافـة املؤسـسية لـإلدارة العامـة        ٦تنفيذا للهـدف   : وزارة اخلدمة املدنية  

الـدليل اإلداري للتطبيـق العـام يف         وضـع مـشروع      ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩االحتادية، جرى يف عامي     
، لتنظيم العمليات واإلجـراءات املتعلقـة بتخطـيط وتنظـيم وإدارة            والتنظيمجمال املوارد البشرية    

  .“االلتحاق والتنقل”املوارد البشرية، وأُدرج معيار إنصاف اجلنسني يف فصل 
  

 مــن أهــداف برنــامج الثقافــة املؤســسية ٦فيمــا يتعلــق باهلــدف : وزارة املاليــة واالئتمــان العــام
.  للترقيـة الرأسـية واألفقيـة املنـصفة        لـوزارة املعيـار الـساري     عممـت ا  لإلدارة العامة االحتاديـة،     

مراجعة املعايري املتعلقة بإجراءات تقييم األداء، سواء يف ذلـك املوظفـون القيـاديون واملوظفـون                
  .التنفيذيون

  
 من أهداف برنامج الثقافة املؤسسية لـإلدارة        ٦فيما يتعلق باهلدف    : وزارة اإلصالح الزراعي  

، مع التركيـز علـى عـدم التمييـز          حترير وصف الوظائف  دية، أشرفت الوزارة على     العامة االحتا 
وأدرجــت يف ُنبــذ الوظــائف املفتــاح . علــى أســاس اجلــنس، ممــا يعــزز التنقــل األفقــي والرأســي 

تـصميمها  ، ولـذلك فـإن    ...الوصف والُنبذة والقدرات حددت وفقا ملتطلبات الوظيفة        : التايل
، لتعميمهـا بالـشبكة     ة لغة مدونـة قواعـد الـسلوك املؤسـسي         مراجع. ال يقصد به جنس معني    
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 عقـدت   ٢٠٠٩ إىل عـام     ٢٠٠٦ويف الفتـرة مـن عـام        . الداخلية والربيـد اإللكتـروين واملطبـوع      
  . رجال٣٥٦ امرأة و ١٥٣الوزارة دورات يف موضوع القدرات اإلدارية اشتركت فيها 

، السكان األصليني إىل العدالـة خدمات لوصول النساء من رتبت الوزارة : وزارة اخلارجية 
ــة الــسكان األصــليني،       ــة لتنمي ــة الوطني ــة حلقــوق اإلنــسان، واللجن ــة الوطني بالتنــسيق مــع اللجن
ــا مــن تعمــيم      ــة انطالق ــزا للوصــول إىل العدال واملعهــد الــوطين للغــات الــسكان األصــليني، تعزي

 أهـداف برنـامج الثقافـة       مـن  ٦وفيمـا يتعلـق باهلـدف       . مراعاة املنظور اجلنساين والتعدد الثقـايف     
 للوزارة،  إعداد خطة الثقافة املؤسسية   املؤسسية لإلدارة العامة االحتادية، تعكف الوزارة على        

الــيت تــنص علــى عــدم التمييــز يف الترقيــة الرأســية واألفقيــة، وكــذلك يف اختيــار املــوظفني ويف    
  .املرتبات واالستحقاقات

  
-٢٠٠٧للربنامج القطـاعي لألمـن العـام للفتـرة     ا قامت الوزارة، تنفيذ: وزارة األمن العام  

، بتدريب أفراد الشرطة    “فلنطهر املكسيك ”االستراتيجية الوطنية للمنع    ، ويف إطار    ٢٠١٢
. يف مــسائل حقــوق اإلنــسان، وإنــصاف اجلنــسني، ورعايــة الــضحايا حــسب نــوع اجلرميــة         

ان، مـع تعمـيم مراعـاة     علـى هنـج حلقـوق اإلنـس    النماذج اجلديدة الشُّرطية والعقابيةوتنطوي  
ــة     ــسياسات العام ــضحايا اجلرميــة يف ال ــدأ املــصلحة الفُــضلى ل ــساين ومب ويف عــام . املنظــور اجلن

 امـرأة مـن     ٣٦٥ يف الـشرطة االحتاديـة يتـألف مـن           أول فريـق للـشرطة النـسائية       كان   ٢٠٠٨
ة شـرطة   أفراد وحـدة اسـتعادة النظـام العـام واإلنقـاذ واملـساعدة االجتماعيـة، باإلضـافة إىل قـو                   

، اجملموعــة النــسائية الثانيــة بــدأ تــشكيل ٢٠٠٩يونيــه /حزيــرانويف .  فــردا٣٣٥تتــألف مــن 
ــا  ــراد٣٠٣وقوامه ــسني يف    .  أف ــساوي الظــروف للجن ــوزارة ت ــرت ال ــامي  ووف ــات ع اجتماع
  . يف عملية التعيني، وحبذت زيادة متثيل املرأة٢٠٠٨  و٢٠٠٧

  
  السلطة القضائية

ــة التابعــ  ــسانية  نــشرت احملكمــة  : ة للــسلطة القــضائية لالحتــاد احملكمــة االنتخابي ــاب اجلن كت
، احلماية القضائية للحقوق السياسية واالنتخابية للمـرأة يف املكـسيك         . واحلقوق السياسية 

. املـرأة يف دفاعهـا عـن حقوقهـا الـسياسية واالنتخابيـة            ”) ١: (الذي يتألف من أربـع دراسـات      
ا حتققــه املــرأة مــن اقتــراب وجنــاح يف االلتحــاق  ، حتليــل ملــ“رصــد للقــانون االنتخــايب الــساري

باحملكمـــة االنتخابيـــة التابعـــة للـــسلطة القـــضائية لالحتـــاد يف دفاعهـــا عـــن حقوقهـــا الـــسياسية   
بعـض االعتبـارات بـشأن شـكل ممارسـة املكـسيكيات           . مع الثقافة املناهضة  ”) ٢(واالنتخابية؛  

ــة  ــسياسية واالنتخابي ــوقهن ال ــصو  “حلق ــة ت ــى معرف ــوظفي املعاهــد   ، وتركــز عل ر موظفــات وم
االنتخابية يف الواليات وبعض األكادمييني لشروط املساواة بني املرأة والرجل من أجل ممارسـة              
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احلقوق السياسية للمرأة من زاوية التمثيـل       : مىت وملاذا؟ ”) ٣(حقوقهما السياسية واالنتخابية؛    
ــى احلــق     “الوصــفي واملوضــوعي  ــاليت حــصلن عل ــساء ال ــل عــدد الن غل يف الترشــح وشـَـ ، وحتل

وتتطــرق إىل جــدول األعمــال التــشريعي الــذي حبذتــه      الوظــائف الــيت ُتــشغل باالنتخــاب،    
حتليـل  : إدراج مفهوم تعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف احلقـوق الـسياسية         ”) ٤(املشّرعات؛  

الــسوايق القــضائية للمحكمــة الدســتورية اإلســـبانية وحمكمــة العــدل للجماعــات األوروبيـــة        
، وحتـث علـى عـدم التمييـز، وحتتـوي علـى             “ة وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنـسان      وحمكم

منـشور إنـصاف اجلنـسني واحلـق يف االنتخـاب يف            ويضم  . تدابري إجيابية للمساواة يف املعاملة    
 دراسات ومقاالت عن التشريع يف موضوع إنـصاف اجلنـسني واحلـق             ٢٠٠٩املكسيك لعام   

) الكمية والنوعية (الدراسة  وترمي  . يري الدولية واالحتادية واحمللية   يف االنتخاب؛ ويتضمن املعا   
 إىل حتديــد العوامــل الــيت ســاعدت أو مل ٢٠٠٩للمرشـحات يف االنتخابــات االحتاديــة لعــام  

تــساعد النــساء علــى الترشــح وعلــى انتخــاهبن نائبــات باألغلبيــة النــسبية يف العمليــة االنتخابيــة   
ــام  ــة يف عـ ــدمي٢٠٠٩االحتاديـ ــة   ، وتقـ ــسية واالجتماعيـ ــل يف اجلوانـــب املؤسـ ــات للحـ  اقتراحـ

 يف الوثيقـــة الفنيـــة والقانونيـــة لتحليـــل مـــسائل إصـــالح االنتخابـــات  وقُـــدمت . والثقافيـــة
 إىل كونغرس االحتاد، باعتبارها مدخال من مدخالت املناقـشة؛ وتتـضمن            ٢٠١٠أبريل  /نيسان

لتناوب بني اجلنـسني، وكـذلك تعـديل        الوثيقة اقتراحات بتضمني التشريعات قواعد املساواة وا      
احلكـم مـع تعمـيم مراعـاة املنظـور      ”دورة وتـضمنت  . التشكيل عنـد إعـداد قـوائم املرشـحني       

املعـارف واألدوات النظريـة   ) ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين  -أكتوبر  /تشرين األول  (“اجلنساين
ث صــلته بالعدالــة، واملنهجيــة الــيت تــساعد علــى فهــم تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين مــن حيــ

  .الرابع عشروفيما يتعلق مبحفل العدالة واجلنسانية، انظر املرفق 
 إىلالوصـول  : مـسائل مـن قبيـل    “الـرباهني بـني  ”الربامج التلفزيونية وتناولت سلسلة     

وباالشـتراك مـع برنـامج      . العدالة االنتخابية، واملشاركة السياسية للمرأة، واحلصص االنتخابيـة       
ــم املتحــدة   ــذ      األم ــائي للمــرأة ســيجري تنفي ــم املتحــدة اإلمن ــائي وصــندوق األم ــشروع اإلمن م

مــن أجــل : املــساواة بــني اجلنــسني واحلقــوق الــسياسية والعدالــة االنتخابيــة يف املكــسيك  ”
ــرأة    ــسان للم ــوق اإلن ــول (“توســيع حق ــبتمرب /أيل ــشريعي يف   )٢٠١٠س ــسيق الت ــز التن ، لتعزي

ــسي    ــسني واحلقــوق ال ــساواة بــني اجلن ــشريعي لكــل   اسية واالنتخاموضــوع امل ــة يف اإلطــار الت بي
  .احتادي كيان

أول ملتقى لقاضيات العدالة االنتخابيـة يف البلـدان األيبرييـة            عقد   ٢٠٠٩ويف عام     
، بالتعـاون مـع مؤسـسة العدالـة واجلنـسانية، وحـث             “من أجـل العدالـة اجلنـسانية      ”األمريكية  

صكوك الدوليــة حلقــوق اإلنــسان للمــرأة، امللتقــى علــى الدراســة والتحليــل والتطبيــق الفعلــي للــ
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والقواعد القانونيـة األساسـية لتمتـع املـرأة حبقوقهـا الـسياسية واالنتخابيـة، واتفقـت القاضـيات                   
ــام عقــدت  . “إعــالن غواداالخــارا ”علــى  ــة للمرصــد   ويف هــذا الع ــة الدراســية الدولي احللق

للمحكمــة االنتخابيــة ، وجـرى حتليــل األحكــام ذات الـصلة   ٢٠٠٩القـانوين االنتخــايب لعــام  
احلصص والوجـود   ”احللقة الدراسية األكادميية    ومن خالل   . التابعة للسلطة القضائية لالحتاد   

الفقـه  ”احللقة الدراسية األكادمييـة     ، و ٢٠١٠ لعام   “املتوازن للجنسني يف القوائم االنتخابية    
 مركز التـدريب    ، اللتني عقدمها  ٢٠١٠ لعام   “االنتخايب للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان    

القضائي االنتخايب التابع للمحكمة االنتخابيـة التابعـة للـسلطة القـضائية لالحتـاد، جـرى حتليـل                  
الــسوابق القــضائية املختلفــة لــبعض أجهــزة العدالــة الدســتورية األوروبيــة فيمــا يتعلــق بــالوجود  

هد الوطين للمـرأة    ومن جهة أخرى، وبالتنسيق مع املع     . املتوازن للجنسني يف القوائم االنتخابية    
التـصويت  . العدالة االنتخابية وإنصاف اجلنسني   ”احللقة الدراسية   وكلية املكسيك، ُعقدت    

وأتاحـت احللقـة تبـادل األفكـار حـول التقـدم يف             . “مـن أجـل احلـق يف أن ُننتخـب         : واألهلية
علــى االعتــراف حبقــوق اإلنــسان للمــرأة، يف إطــار الــذكرى الــسنوية الــثالثني التفاقيــة القــضاء 

احللقـة الدراسـية الدوليـة املتعلقـة باشـتراك وقيـادة       وَسـعت  . مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة     
 إىل التفكري يف تـسوية املـشاكل        )تشياباس(النساء من السكان األصليني يف أمريكا الالتينية        

 يف املماثلة يف املنطقة، انطالقا من تقييم يذهب إىل أن النساء من الـسكان األصـليني أقـل حظـا         
وُعرضـت دراسـات أجريـت يف إكـوادور وبوليفيـا        . التمتع حبقوق املواطنة واحلقـوق الـسياسية      
خـدمات وصـول النـساء مـن الـسكان          إطـار   ويف  . وبريو وغواتيمـاال واملكـسيك ونيكـاراغوا      

ــة ــة التابعــة للــسلطة   )ســان لــويس بوتوســي  (األصــليني إىل العدال ، عممــت احملكمــة االنتخابي
ودعمــت احملكمــة وشــاركت يف . حلقــوق الــسياسية وآليــات احلفــاظ عليهــا القــضائية لالحتــاد ا

اجلماعـة  ”، وهـو احملفـل الـذي نظمتـه       حمافل مناقشة موضوع التكـافؤ الـدميقراطي      واحد من   
امللتقـى الـوطين األول لقيـادات األحـزاب الـسياسية         ”وكان اهلدف من    . “النسائية املتعددة 

 إطـالع   “٢٠١٠ يف عمليات االنتخاب يف عام       السبيل إىل إنصاف اجلنسني   : يف الواليات 
القيادات احمللية لألحزاب السياسية علـى إنـصاف اجلنـسني والوضـع الـراهن للمـرأة يف ممارسـة                   

امللتقـيني التاسـع    وقـد اشـتركت احملكمـة االنتخابيـة يف          . ومحاية حقوقها السياسية واالنتخابيـة    
، ومهــا بلــدان األيبرييــة األمريكيــةوالعاشــر للقاضــيات يف أعلــى أجهــزة إقامــة العــدل يف ال 

شبكة للقاضيات الاليت يعملن، على املستوى اإلقليمـي، علـى تعزيـز وصـول املـرأة إىل أجهـزة              
وقـد عقـد    . العدالة، ودعم برنامج مشترك يف إطـار الـصكوك الدوليـة حلقـوق اإلنـسان للمـرأة                

  .على التوايل) ٢٠٠٩(ويف كولومبيا ) ٢٠٠٨(امللتقيان يف غواتيماال 
    

  زة الالمركزيةهاألج
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املـشاركة  : ، الدراسة املعنونة  ٢٠٠٩نشرت اللجنة، يف عام     : اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   
  .، اليت تتناول مستويات احلكم الثالثة٢٠٠٨، السياسية للمرأة يف املكسيك

    
ــات   ــادي لالنتخاب ــد االحت ــد  : املعه ــات   أجــرى املعه ــواطنني يف االنتخاب ــشاركة امل ــة مل  دراس

. ، تضمنت معلومـات عـن املـشاركة حـسب اجلـنس والفئـة العمريـة          ٢٠٠٣االحتادية يف عام    
:  علـى مـرحلتني    ٢٠٠٩ملـشاركة املـواطنني يف عـام        ويعكف املعهد اآلن علـى وضـع دراسـة          

حتليل للمواطنة والتمثيـل واملـشاركة الـسياسية        وهناك أيضا   . دراسة عينة، ودراسة إحصائية   
  يف املائــة مــن الــسكان٤٠النظــام الفــردي الــيت تــضم أكثــر مــن يف الــدوائر القائمــة علــى 

، أُجــري انطالقــا مــن دراســة يف    األصــليني وحالــة التمثيــل واملــشاركة الــسياسية للمــرأة     
ــر مــن       ٢٨ ــضم أكث ــردي ت ــى النظــام الف ــة قائمــة عل ــرة انتخابي ــسكان  ٤٠دائ ــة مــن ال  يف املائ

 بالـذكر أن مـشاركة املـرأة يف منـاطق           ومن النتائج اجلـديرة   . ٢٠٠٨األصليني، واختتم يف عام     
السكان األصليني تصطدم بعقبـات هيكليـة وثقافيـة واقتـصادية واجتماعيـة؛ ومـع ذلـك يتزايـد                   

 قامـت   ٢٠٠٨ويف عـام    . نشاط املرأة، اسـتنادا إىل مزيـد مـن التـدريب والتعلـيم واملـسؤوليات              
عتـرف بـالتنوع وباالحتياجـات       بتصميم أنشطة حمليـة ت     اجملالس التنفيذية احمللية التابعة للمعهد    

ــزا ملــشاركة املــرأة يف الــشؤون العامــة؛ ووضــعت هــذه اجملــالس      ــة، تعزي واالهتمامــات اإلقليمي
نشاطا يف إطار أمناط خمتلفـة، ومناسـبات أكادمييـة وتدريبيـة ومناسـبات للتوعيـة مبـشاركة                    ٤٢

ــسياسية، واســتهدفت هــذه األنــشطة املــشّرعات، والباحثــات     ، واملوظفــات املــرأة وحقوقهــا ال
ــستفيدات مــن       ــسياسية، وامل ــات، وممــثالت األحــزاب ال ــشارات االنتخابي ــات، واملست احلكومي

 شخــصا يف ٦ ٩٦٦الــربامج االجتماعيــة، وممــثالت اجملتمــع املــدين، وبلــغ جممــوع املــشاركات 
وفيمـا بـني    .  سامهت يف توعية السكان بوجه عام      مسابقات وطنية ونظم املعهد   .  كيانا ٣٢ الـ

إذاعـة ثالثـة بـرامج بعنـوان     :  ُنظمت مثاين مسابقات كـان مـن أبرزهـا       ٢٠١٠ و   ٢٠٠٧عامي  
؛ شهادات املـواطنني علـى العمليـة االنتخابيـة االحتاديـة؛ مـسابقة              “قائمة من أجل الدميقراطية   ”

ــال         ــدريب األطفـ ــة لتـ ــواد تعليميـ ــة؛ مـ ــامريا والدميقراطيـ ــات والكـ ــة والكلمـ ــربامج الوثائقيـ الـ
، الـذي أذيـع     صـالبة برنـامج   : محالت بـث إذاعـي وتلفزيـوين      هد أيضا   وأطلق املع . والطفالت

، وتركــزت رســالته يف أن املــساواة ٢٠٠٨نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٩إىل أغــسطس /آب ١مــن 
 /تـشرين الثـاين    ١٠، الـذي أذيـع مـن        انُتخبت باألغلبية بني املرأة والرجل تبدأ عندنا؛ وبرنامج       

 مــن أجــل تعزيــز حــق املــرأة يف االعتــراف هبــا   ،٢٠٠٩فربايــر /شــباط ١٣ إىل ٢٠٠٨نــوفمرب 
أبريـل  /نيـسان  ٢١إىل  فربايـر   /شـباط  ٢٠، الـذي أذيـع مـن        مـشاركة املـرأة   وانتخاهبا؛ وبرنـامج    

، الـذي أذيـع مـن       رأةملـ مكـان ا  ، حلثّ املرأة على ممارسة حقها يف التـصويت؛ وبرنـامج            ٢٠٠٩
ملــرأة تتطــور بنجــاح يف مجيــع ، لبيــان أن ا٢٠١٠مــايو /أيــار إىل ٢٠٠٩نــوفمرب /تــشرين الثــاين
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، أذيعـت مـن احملطـات املـشتركة يف شـبكة      طبيبـة مناحي اجملتمع؛ وفقـرة إذاعيـة قـصرية بعنـوان         
أبريـــل /نيـــسان ٢٠إىل ينـــاير /كـــانون الثـــاين ١٩اإلذاعـــات الثقافيـــة للـــسكان األصـــليني مـــن 

ىل موافقـة   ، وتوضح أن مبقـدور املـرأة أن حتـدد مـا تتفـرغ لـه أو تدرسـه دون احلاجـة إ                      ٢٠١٠
ــوان    ــة قــصرية بعن ــذكور؛ وفقــرة إذاعي ، أذيعــت مــن احملطــات املــشتركة يف شــبكة   مــشاركةال

أبريـــل /نيـــسان ٢٠إىل ينـــاير /كـــانون الثـــاين ١٩اإلذاعـــات الثقافيـــة للـــسكان األصـــليني مـــن 
  .، حلثّ املرأة على املشاركة بشكل أنشط يف قرارات جمتمعها٢٠١٠

  ر على صعيد الوالياتأنشطة جديرة بالذك -الثالث عشر  
  إدراج املنظور اجلنساين:  املوضوع-أغواسكاليينتس 

زادت ميزانية الوالية املرصودة ملعهد أغواسكاليينتس للمرأة سنويا، من ثالثة ماليـني بيـسو يف                
).  ألـف دوالر   ٣١٣ (٢٠١٠إىل أربعة ماليني بيسو يف عـام        )  ألف دوالر  ٢٨٠ (٢٠٠٦عام  

املبــالغ املرصــودة مــن خــالل األمــوال االحتاديــة لــدعم تعزيــز هيئــات وتــضاف إىل هــذه املــوارد 
وقــد توســعت صــالحيات معهــد أغواســكاليينتس للمــرأة نتيجــة تعــديل  . الواليــات والبلــديات

اإلطار احمللي لتقرير السياسة، وال سيما القانون العام لتمكني املرأة من التمتع حبيـاة خاليـة مـن                  
وبالتنـسيق مـع وزارة اإلدارة   . ات، وقـانون الوسـاطة والتوفيـق      العنف والئحتـه، وقـانون البلـدي      

برنــامج إضــفاء الــصفة املؤســسية علــى املنظــور اجلنــساين يف اإلدارة واإلبــداع، نفــذ املعهــد 
، مــن خــالل آليــات تؤكــد مــن جديــد التــزام اإلدارة العامــة بكفالــة منــاء املــرأة   العامــة للواليــة

ها ملا هلا من حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية            والنهوض هبا بشكل كامل، وضمان ممارست     
 مـن   اجتماعـا للتعـاون    ٤١ومن هذه اآلليات عقد     . والتمتع هبا يف ظروف متكافئة مع الرجل      

ــشكيل       ــساين، وت ــامج إضــفاء الطــابع املؤســسي علــى املنظــور اجلن ــة  ٤٤أجــل اعتمــاد برن جلن
ة، مــن أجــل اقتــراح وإجيــاد  يف كــل مــن اهليئــات والكيانــات املــشاركللمــساواة بــني اجلنــسني

تغيريات يف اهلياكل املؤسسية تنعكس يف األهداف، وبـرامج العمـل، وتـصميم وتنفيـذ ومتابعـة            
وقـد  . وتقييم اخلطط واملشاريع الرامية إىل استحداث سياسات تنطوي علـى املنظـور اجلنـساين             

ــضافر جهــود املؤســسات لتعمــيم وإدراج مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف اإل     ــة حتقــق ت دارة العام
  .للوالية

  إدراج املنظور اجلنساين:  املوضوع-باخا كاليفورنيا 
معهــد املــرأة يف واليــة  مــن خــالل صــندوق تعزيــز تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين، حــصل    

، ممــا ســاعد ) آالف دوالر٣٠٣( ماليــني بيــسو ٣،٧ علــى ٢٠٠٨يف عــام كاليفورنيــا  باخــا
 حلقــات عمــل عــن املنظــور اجلنــساين، والتقنيــات      علــى تنظــيم دورتــني دراســيتني وثــالث    
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 أصــبح للمعهــد  ٢٠٠٩ويف عــام . التــشريعية، والتخطــيط االســتراتيجي، والــدعم املؤســسي    
، ممــا يــّسر توعيــة املــوظفني، وال ســيما ) ألــف دوالر٣٥٠( ماليــني بيــسو ٤،٧صــندوق يبلــغ 

ــيالت إل      ــة حتل ــل، فــضال عــن إجــراء ثالث دراج املنظــور موظفــو قطــاع الــصحة ومراكــز التأهي
 بــإجراء حتلــيالت، وعقــد دورات ٢٠١٠وستــسمح ميزانيــة عــام . اجلنــساين يف اإلدارة العامــة

وحلقات عمل، ووضـع خطـة اسـتراتيجية إلدراج املنظـور اجلنـساين يف خطـة الواليـة للتنميـة،             
. جويف القطاعني التعليمي واالقتصادي، ويف عملية وضع ميزانيات الواليـة القائمـة علـى النتـائ               

 موظفة وموظفـا يف املعيـار الـتقين للكفـاءة يف العمـل الـذي وضـعه                  ٢٥وسيجري أيضا اعتماد    
: مـشروع لنتأهـب بابتـسامة     ومـن خـالل     . اجمللس الوطين لتنظيم واعتماد الكفاءات الوظيفيـة      

 حلقــة عمــل للتوعيــة،  ٦٣، ُعقــدت الــرد اجملتمعــي علــى العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس  
وُعقـدت أيـضا أربـع حلقـات        . جملتمعيات الاليت أعد هلـن كتيـب للتـدريب        وُدّربت املروِّجات ا  

عمل للتصوير الفوتوغرايف، وُهّيئت خدمة االتصال اهلاتفي الطـارئ، وأُعـد دليـل للمؤسـسات       
مـشروع وصـول نـساء واليـة باخـا كاليفورنيـا إىل             كـذلك فـإن     . واملنظمات الداعمة للمرأة  
 بأموال برنامج دعـم اهليئـات النـسائية يف الكيانـات     ، املدعوم٢٠٠٨اإلنصاف والعدالة لعام   

 لعلــم الــنفس واجلنــسانية يف إقامــة العــدل، وعقــد دورة دراســيةاالحتاديــة، ســاعد علــى إعــداد 
 موجـه إىل الـشبكة الثنائيـة ملعاجلـة العنـف            وملتقـى علـى صـعيد الواليـة       ،  حلقات عمـل  ست  

ــة،    ــة، ووضــع  العــائلي والقــائم علــى نــوع اجلــنس، وحلقــات عمــل للتوعي  وبــث بــرامج إذاعي
مشاريع للتنسيق التشريعي، وإقامة مركز لرعاية ومحاية ضحايا العنـف، وتـدعيم ثالثـة مراكـز                

حلقـات العمـل     جرى االلتزام بسلـسلة مـن األنـشطة، مثـل            ٢٠١٠وفيما يتعلق بعام    . للرعاية
ــرة ــز وحتــديث      املباش ــرأة، وتعزي ــسان للم ــوق اإلن ــساين وحق ــور اجلن ــام  يف موضــوع املنظ  نظ

معلومات احلاالت املعاجلة، ومنهجة احلاالت املوفقـة، ووضـع منـوذج للمنـع اجملتمعـي للعنـف،                 
وكتيبات للتدخل، وتعزيز الرعاية املتكاملـة للمـرأة، وتـوفري خـدمات للرعايـة اجملتمعيـة، وغـري                  

العمــل بــشكل دوري علــى مــنح شــهادات تقــدير للنــساء الــاليت يتميــزن مبــسارهن يف    . ذلــك
  .خمتلفةجماالت 

  املشاركة السياسية:  املوضوع- باخا كاليفورنيا
حلقتـا عمـل    يف إطار برنامج تعزيز تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، الصندوق سـابقا، ُعقـدت              

ــدريب ــهما  لت ــرُوجني، اســتفادت من ــة، و ٧١ امل ــا، و ١٢٩ موظف ــرأة، و ٢٨١ موظف  ٣٩ ام
ضـوع الـسياسات العامـة يف جمـال حتـسني            يف مو  حمفـل الواليـة   رجال من السكان عامة؛ وُعقد      

 مشتركا من العـاملني يف اإلدارة       ١٣٠الكفاءة املهنية واإلنصاف واحلكم الرشيد، واشترك فيه        
  .العامة للوالية
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  االجتار باألشخاص:  املوضوع-كوليما 
  . لتحديد أماكن النساء الاليت ميكن أن يقعن ضحايا لالستغالل اجلنسيبدوريات ليليةالقيام 

  العنف:  املوضوع-منطقة العاصمة االحتادية 
ــة، مبقتــضى االتفــاق      ــة العاصــمة االحتادي ــام ملنطق ــام مكتــب املــدعي الع ــشاء A/02/2010ق ، بإن

الوكالـــة املختـــصة بـــالتحقيق يف جرميـــة القتـــل القـــائم علـــى اخلـــداع، املرتكبـــة ضـــد النـــساء    
وينص هذا االتفاق علـى أن      . نسيةواألشخاص ذوي االجتاه أو امليل اجلنسي وبسبب اهلوية اجل        

وهلـذا  . تبحث الوكالة اجلرائم من حيـث امليـول اجلنـسية وتتحـرى عـن النـساء حبكـم جنـسهن              
اإلجراء أمهية كبرية لتطبيق املنظور اجلنساين، إذ إن الطريقة اليت تعرض هبا امللفـات يف الوكالـة        

 ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩ بـني عـامي      وفيمـا . ستوسع من الطريقة التقليديـة للتحقيـق يف جـرائم القتـل           
ــرأة وصــلت إىل      ــة خاصــة ملعاجلــة العنــف ضــد امل ــون بيــسو  ٣٧٤،٨رصــد املكتــب ميزاني  ملي

ومــن خــالل برنــامج االســتثمار يف التنميــة االجتماعيــة لــصاحل املــرأة،  ).  مليــون دوالر٢٨،٧(
 مــن منظمــات اجملتمــع ٤٣لتمويــل )  ألــف دوالر٥٥٢( ماليــني بيــسو ٧،٢خــصص املكتــب 

 مـشروعا اسـتفاد منـها    ١١٢يف وضع مشاريع ملنع ومعاجلة العنـف ضـد املـرأة، واعتمـد        املدين  
مـستقبلك احلـر، مـن      ” نسخة من كتـاب      ٥٨٠ ٠٠٠وجرى إعداد وتوزيع    .  امرأة ٨٢ ٢٣٥

الـذي يتـضمن توجيهـا للـشباب بـشأن       ،  “أجل حياة جنسية وصحة إجنابية يف إطـار املـسؤولية         
ــذ   ــة، وتنفي ــسية واإلجنابي ــوقهم اجلن ــامج حق ــرة   “احلــب هــو الالعنــف  ” برن ــع العنــف يف فت  ملن

، “ يوما من النشاط من أجل منـع العنـف ضـد املـرأة             ١٦”اخلطوبة، واإلطالق السنوي حلملة     
ومــن خــالل برنــامج . الــيت تــشترك فيهــا كــل اهليئــات احلكوميــة يف منطقــة العاصــمة االحتاديــة 

رعايـة ضـحايا االعتـداء اجلنـسي         وحـدات ل   ٥، أنـشئت    “لننتقل بأمان يف وسائل النقل العـام      ”
يف شبكة املترو للنقل اجلماعي، ومن خالهلا ميكن للنـساء شـكوى املعتـدين حـىت يـتم اعتقـاهلم         
وإحالتــهم إىل الوكــاالت التابعــة ملكتــب املــدعي العــام املركــزي للتحقيــق يف اجلــرائم اجلنــسية   

ويف الفتــرة مــن . اض مــدينامللحــق مبكتــب املــدعي العــام ملنطقــة العاصــمة االحتاديــة، أو إىل قــ  
، عاجلـــت هـــذه الوحـــدات   ٢٠١٠يوليـــه /متـــوز  ٣٠ إىل ٢٠٠٨ينـــاير /كـــانون الثـــاين  ٢٣
 حـاالت تتعلـق باالعتـداء اجلنـسي،         ٧٠٨ حالة قدمتها نساء؛ وكانت      ٧٥٢حالة، منها    ٧٩٣

 حـاالت باغتـصاب حـدث خـارج شـبكة           ١٠ حالة بشكل آخر من أشكال العنـف، و          ٧٥و  
  . معتديا٢٨٣تاريخ مت احتجاز وحىت هذا ال. املترو

  االجتار باألشخاص:  املوضوع-منطقة العاصمة االحتادية 
 أعد املعهد الوطين للمرأة وجلنـة حقـوق اإلنـسان يف منطقـة العاصـمة االحتاديـة                ٢٠٠٦يف عام   

ونظام التنمية املتكاملة لألسرة يف هذه املنطقة كتُيب الوقايـة مـن االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال           
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ويف منطقــة . غــراض التجاريــة، لتوزيعــه علــى مراكــز التعلــيم األساســي يف مدينــة مكــسيكو لأل
العاصمة االحتادية خط هاتفي لرعاية ضحايا االجتار باألشخاص، يقوم من خالله فريق متعـدد              
ــة والتــدخل يف األزمــات، وتلقــي مكاملــات      ــوفري املعلومــات واملــشورة القانوني التخصــصات بت

وى، فضال عن توفري خدمة تتسم بالـسرية وعـدم الكـشف عـن األمسـاء                طلب املساعدة والشك  
وقد أعد مكتب املدعي العام ملنطقـة العاصـمة         .  يوما يف العام   ٣٦٥ ساعة و    ٢٤وتعمل طوال   

االحتادية صفحة على اإلنترنت تقدم معلومـات عـن االجتـار باألشـخاص، واالعتـداء اجلنـسي،                 
جاريــة، وعــن منظمــات اجملتمــع املــدين العاملــة يف  واالســتغالل اجلنــسي لألطفــال لألغــراض الت

 عنـصرا يف اجملـال الـوزاري والفـين والـشُّرطي            ١ ٤٦٩وقد جرى تـدريب     . جمال املنع والرعاية  
وقـد جـرى، باالشـتراك مـع        . حبكومة منطقة العاصمة االحتاديـة يف مـسألة االجتـار باألشـخاص           

ــات      ــساء والفتي ــار بالن ــاهض لالجت ــة البحــر    التحــالف اإلقليمــي املن ــة ومنطق ــا الالتيني يف أمريك
سيادة القـانون والعنـف واالجتـار باألشـخاص مـن أجـل االسـتغالل               ”الكارييب، تنفيذ مشروع    

، للتوعيـة هبـذه املـسألة، وصـوال إىل          “اجلنسي لألغراض التجارية يف منطقـة العاصـمة االحتاديـة         
 مــن ١،٠٧هــذه، ُرصــد ولتنفيــذ بــرامج التــدريب . اعتبارهــا أســوأ أشــكال العنــف ضــد املــرأة

ــام املعهــد    ).  ألــف دوالر٨٣(ماليــني البيــسو  وبالتعــاون مــع منظمــة املــدافعات الــشعبيات، ق
ــة       ــة معنون ــة بوضــع وثيق ــة العاصــمة االحتادي ــوطين للمــرأة يف منطق ــة  ”ال ــصميم أدوات تربوي ت

السـتغالل  وتدريبية ملنع االستغالل وسوء املعاملة واالعتداء اجلنسي على األطفـال، واالجتـار وا            
هيئـة   إىل، موجهـة    “لألطفـال مـن اجلنـسني منـذ طفولتـهم املبكـرة           اجلنسي لألغراض التجاريـة     

ــيم         ــن التعل ــة األوىل م ــصفوف الثالث ــل املدرســي وال ــيم قب ــال والتعل ــاض األطف ــدريس يف ري الت
وقام مكتب املـدعي العـام املخـتص جبـرائم العنـف ضـد املـرأة واالجتـار باألشـخاص                    . االبتدائي
د الوطين للمـرأة يف منطقـة العاصـمة واالحتاديـة ومؤسـسة الطريـق إىل البيـت، وهـي مـن                  واملعه

منظمات اجملتمـع املـدين، والتحـالف اإلقليمـي املنـاهض لالجتـار بالنـساء والطفـالت يف أمريكـا                  
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بتوقيع اتفاق تعاون إلحالة الضحايا الفعليني واحملـتملني جلرميـة              

وتعكـف وزارة  . جتار باألشخاص إىل مآوٍ تتسم باألمان البالغ وتوفر هلم الرعاية املتخصـصة           اال
الــصحة يف منطقــة العاصــمة االحتاديــة علــى وضــع منــاذج للعــالج النفــسي املتخــصص وبــرامج   

وبالتنسيق مع منظمـة الطفولـة   . للمساعدة الفورية قبل اإلجراءات القضائية ويف أثنائها وبعدها       
ــشتركة جــ  ــذ  امل ــم تنفي ــال     ”رى دع ــسي لألطف ــة واالســتغالل اجلن ــة مكافحــة ســوء املعامل محل

مــن اجلامعــة إىل منــاطق اخلطــر الــشديد يف  ! نقبــل ذلــك ببــساطة حنــن ال :لألغــراض التجاريــة
  .“منطقة العاصمة االحتادية
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  إدراج املنظور اجلنساين:  املوضوع-منطقة العاصمة االحتادية 
 منطقـة العاصـمة   -املعهـد الـوطين للنـساء    ( مدينـة مكـسيكو للنـساء       زادت املوارد املالية ملعهـد    

 ٢٠٠٦ مليون بيسو يف عـام       ٧٤، من   ٢٠١٠-٢٠٠٦ يف املائة يف الفترة      ٨٥بنسبة  ) االحتادية
ــني دوالر٦،٩( ــام   ١٣٦،٨إىل )  ماليـ ــسو يف عـ ــون بيـ ــني دوالر١٠،٧ (٢٠١٠ مليـ ).  ماليـ

 مليـون بيـسو     ٣٣: الل األمـوال االحتاديـة    ويضاف إىل هذه املوارد املبالغ الـيت رصـدت مـن خـ            
أما املوارد البشرية للمعهد يف نفـس هـذه         . إمجاال يف هذه الفترة   )  من ماليني الدوالرات   ٢،٨(

 وظيفـة يف املعهـد   ٤٩٤ كانت هناك   ٢٠٠٦ففي عام   .  يف املائة  ٢٤الفترة فقد تقلصت بنسبة     
قـــانون املـــساواة نفـــاذ  بـــدأ ٢٠٠٧ويف عـــام . ٣٧٦، إىل ٢٠١٠مـــايو /أيـــارتراجعـــت، يف 

. ، الذي اختـذ مبقتـضاه عـدة تـدابري    املوضوعية بني املرأة والرجل يف منطقة العاصمة االحتادية    
ووفقا للقانون شـرع املعهـد الـوطين    .  مت وضع طريقة متابعة هذا القانون٢٠١٠مايو /أيارويف  

ة الـوزارة لـشؤون نفقـات    للمرأة يف منطقة العاصمة االحتادية، بالتعاون مع وزارة املالية ووكالـ     
ــة، يف عــام     ــة العاصــمة االحتادي ــة منطق ــساين يف كامــل   يف ٢٠٠٧حكوم إدراج املنظــور اجلن

ونــتج عــن ذلــك حــدوث تقــدم يف امليزانيــة يف األعــوام .  هــذه احلكومــةعمليــة حتديــد ميزانيــة
 ١ ٢٥٦ إىل ٢٠٠٨ يف عــام امليزانيــة اجلنــسانية يف مدينــة مكــسيكوفقــد ارتفعــت : األخــرية

 مليـون بيـسو     ١ ٣٥٥ ُرصـد    ٢٠١٠، ويف عام    ) من ماليني الدوالرات   ١٠٢،٩(مليون بيسو   
 اشــترك رئــيس احلكومــة وحكومتــه يف الــدورة     ٢٠٠٧ويف عــام ). ماليــني دوالر ١٠٦،١(

ــدأ منذئــذ وضــع  . “اجلنــسانية والــسياسة العامــة ”الدراســية األوىل  ــامج التــدريب يف وب برن
، الــذي جــرى مــن خاللــه  سانية والــسياسة العامــةموضــوع حقــوق اإلنــسان للمــرأة واجلنــ 

، ) يف املائــة مــن النــساء  ٦٠حــوايل ( مــن مــوظفي احلكومــة مــن اجلنــسني     ٩ ٤١٢تــدريب 
ــا  ٧ ٠٠٠ و ــة أخــرى أنــشئت يف عــام   .  مــن قــضاة وقاضــيات حمكمــة العــدل العلي ومــن ناحي

ــة مكــسيكو    ٢٠٠٧ ، وكــذلك شــبكة مراكــز اتــصال لــشؤون اجلنــسانية يف حكومــة مدين
شـــبكة ملوظفـــات احلكومـــة يف وزارة التنميـــة ، و مراكـــز اتـــصال يف أحيـــاء املدينـــةشـــبكة

. ، مما أوجد عالقة تعاون مـع احلركـات االجتماعيـة لتحـسني ظـروف عمـل املـرأة                  االجتماعية
برنـامج مرّوجـات حقـوق اإلنـسان        ووضع املعهد الوطين للمرأة يف منطقة العاصمة االحتاديـة          

برنـامج اجعـل هلـا      ” تنفيـذ    ٢٠٠٨لعلم والتكنولوجيا بدأ يف عـام       ، وانطالقا من معهد ا    للمرأة
، مــن أجــل تعزيــز ونــشر حقــوق املــرأة، وال ســيما بــني الــشباب، مــن خــالل شــبكات   “قيمــة

وباملثــل، ومــن أجــل تــشجيع وجــود بيئــة عمــل مــن منظــور . اإلنترنــت االجتماعيــة االفتراضــية
 ومنـها محلـة اتـصال؛ وخـط هـاتف           جنساين، اختـذت تـدابري إجيابيـة داخـل مكاتـب احلكومـة،            

ــل؛           ــرأة يف العم ــل وضــع امل ــل؛ وحتلي ــوع اجلــنس يف العم ــى ن ــائم عل ــف الق ــن العن ــالغ ع لإلب
وصندوق بريد للشكاوى وأوراق اإلبالغ للمتابعـة وتـوفري املـشورة والرعايـة لـضحايا التمييـز                 

ضـد نـساء    الربنامج العـام لتكـافؤ الفـرص وعـدم التمييـز             ُوضع   ٢٠٠٩ويف عام   . يف العمل 
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، مـن خـالل اجتماعـات مواضـيعية مـشتركة بـني املؤسـسات اشـتركت فيهـا                   مدينة مكـسيكو  
شبكات مراكز االتصال لشؤون اجلنسانية التابعة حلكومة منطقة العاصـمة االحتاديـة، واجملتمـع              

وهنـاك  . املدين املنظم، واألكادمييـات، ونـصريات احلركـة النـسائية اخلـبريات يف هـذا املوضـوع               
  . ستتوىل متابعة الربنامج وتقييمه٢٠١٠ أنشئت يف عام رصدآلية لل

  املشاركة السياسية:  املوضوع-منطقة العاصمة االحتادية 
-٢٠٠٧(حتليــل وضــع العمــل للنــساء العــامالت يف حكومــة منطقــة العاصــمة االحتاديــة   

 إنـصاف   املعهد الوطين للمرأة يف منطقة العاصمة االحتاديـة، ومنظمـة اجملتمـع املـدين              ()٢٠٠٨
ــذي      ــب احلكومــة التنفي ــرة، ومكت ــة والعمــل واألس ــسني واملواطن ــتركت ). اجلن .  هيئــة٢٤اش

واســتنادا إىل حتليــل النتــائج قــدم املعهــد الــوطين للمــرأة يف منطقــة العاصــمة االحتاديــة توصــيات 
، باعتبارهـا   “سياسة العمل من املنظور اجلنـساين يف مدينـة مكـسيكو          ”ووضع الوثيقة املعنونة    

حتلـيال ألحـوال النـساء    ووضعت وزارة األمن العام من جانبها   . عة تدابري لتقليل الفروق   جممو
.  بشأن أحوال املـرأة خطط عملووضعت وزارة البيئة ومكتب احلكومة التنفيذي     . العامالت

 يف الرقابـة العامـة، وانـضمامها إىل اجملـالس االستـشارية وأجهـزة       “الرقابـة املدنيـة   ”هيئة  إدماج  
 مـن أجـل عـدم التمييـز يف العمـل علـى أسـاس نـوع                محلة االتصال الداخلي  . حلكوميةالرقابة ا 
نظـرة علـى وسـائل      ”: ٢٠٠٩ عـام    اتانتخابـ . اسـتطالع الوسـائل   عملية  . ٢٠٠٨اجلنس،  
 أشــهر مــن أجــل حتــسني معاجلــة املعلومــات املتعلقــة باملــشاركة   ٣اســتمر الرصــد . “االتــصال

 ٢٠٠٨يف عـام    . ا لورّيا سـافينيون الـشعبية للقيـادة       افتتاح مدرسة سيسيلي  . السياسية للمرأة 
 ٢٠٠٩ويف عــام .  امــرأة، ممــا عــزز القيــادة الــسياسية واالجتماعيــة للمــرأة      ٢١٣اســتفادت 

 وحـدة   ١٦ نساء مـؤهالت لتعزيـز املـشاركة الـسياسية واالجتماعيـة للمـرأة يف                ٢١٠خترجت  
 اشـتركت   ٢٠١٠اديـة؛ ويف عـام      أحياء تابعة للمعهـد الـوطين للمـرأة يف منطقـة العاصـمة االحت             

ــساء٤٠٧ ــن        .  ن ــل األول م ــن اجلي ــة م ــسائية املدني ــشاء اجملــالس الن ــرويج إلن ــة الت ــألف جلن وتت
جـزء  . النموذج البديل للتعليم ووضع عمليات متكني املرأة يف مدينة مكـسيكو  . اخلرجيـات 

ســة حقوقهــا مــن مبــادئ التعلــيم الــشعيب للمــرأة لتهيئــة الظــروف الــيت تــساعد املــرأة علــى ممار  
 مــشورة بــشأن حقــوق اإلنــسان  ٣٠ ٩٨٠جــرى تقــدمي . اجلماعيــة والفرديــة وتــدعيم قيادهتــا 

مجيــع ” نــشاطا لتعزيــز هــذه احلقــوق؛ ورافقــت ذلــك محلــة  ١٨ ١٧٣للمــرأة واالضــطالع بـــ 
ــوق   ــع احلق ــساء، مجي ــشكيل  . “الن ــسان    ١ ٨٣٣وجــرى ت ــوق اإلن ــز حق ــا لتعزي ــا إعالمي  فريق
ــا    ــترك فيهـ ــرأة، اشـ ــصا ٢٣ ٤٩٩للمـ ــرأة و ٢١ ٧٢٧( شخـ ــال١ ٧٧٢ امـ ــبكة ) رجـ ، وشـ

 وحــدة أحيــاء التابعــة ١٦ امــرأة الــاليت ُدّربــن علــى تعزيــز حقــوق اإلنــسان يف الـــ  ١ ٢٣٧ الـــ
امللتقى األول ملرّوجات حقـوق اإلنـسان       . للمعهد الوطين للمرأة يف منطقة العاصمة االحتادية      

ــرأة ــة مكــسيكو،  للم ــر   . ٢٠٠٨ يف مدين ــى أكث ــن حــضر امللتق ــود   ١ ٠٠٠م ــن الوف ــرأة م  ام
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 يف وزارة التنمية االجتماعية، الـيت       شبكة املوظفات احلكوميات  . السياسية يف مدينة مكسيكو   
حلقـات عمـل يف   .  لتكون جهة تعاون من أجل حتسني ظروف العمـل       ٢٠٠٧أنشئت يف عام    

 ٢٠١٠ يونيـه /حزيـران يف  . ، لتعزيـز املـشاركة الـسياسية واالجتماعيـة للمـرأة          موضوع القيادة 
وجرى أيضا يف وحـدات األحيـاء عقـد دورات وإلقـاء حماضـرات      .  من النساء  ٣٠٢استفادت  

 يف إطـار اليـوم الـدويل للمـرأة واحتفـاال            أحداث وأنـشطة  . يف موضوع اجلنسانية والدميقراطية   
 ويف إطــار محلــة اليــوم الــدويل للمــرأة، عــززت  ٢٠٠٩يف عــام . بتــصويت املــرأة يف املكــسيك

العمــل بــصفة دوريــة علــى مــنح النــساء . لقــيم الدميقراطيــة واملــسؤولية املدنيــةأسكابوتــسالكو ا
  .Omecihuatlوسام املّربزات 
  املشاركة السياسية:  املوضوع-دورانغو 

يف إطـار برنـامج تعزيـز تعمـيم          (دورتان دراسيتان يف موضوع القيـادة واإلدارة االجتماعيـة        
ــابقا     ــساين، الــصندوق س ــاة املنظــور اجلن ــدم يف املــشاركة     ).مراع ــدفع ورصــد التق  مــشروع ل

موظفــات :  امــرأة٦٠اشــتركت . الــسياسية للمــرأة وحــصوهلا علــى وظــائف التمثيــل الــشعيب  
ــة، قاضــيات، عــضوات أحــزاب         ــستويات، عــضوات جمــالس بلدي ــف امل ــن خمتل ــات م حكومي

 مشروع دفع ورصد التقدم يف املشاركة السياسية للمرأة       . سياسية ومؤسسات بلدية خمتلفة   
يف إطــار برنــامج تعزيــز تعمــيم مراعــاة املنظــور       . وحــصوهلا علــى وظــائف التمثيــل الــشعيب    

توقيـع  . جار تنفيذ منهاج العمل االستراتيجي لإلنصاف الـسياسي       : اجلنساين، الصندوق سابقا  
  . مع شىت اجلهات الفاعلة املؤسسية املدعوة لالنضمام إىل مرصداتفاقات تعاون

  ر باألشخاصاالجتا:  املوضوع-دورانغو 
، تقــدمي خــدمات العــالج النفــسي عيــادة التــشخيص والكــشف الــصحيجيــري، مــن خــالل 

ــة     ــدابري الــصحية، إىل فحــوص طبي ــدعارة الــاليت حيــتجن، مبقتــضى الت ــة للعــامالت يف ال . اجملاني
وحيصلن على الدعم أيضا إلمتام دراستهن االبتدائية والثانوية من خالل معهـد دورانغـو لتعلـيم                

  .الكبار
  االجتار باألشخاص:  املوضوع-والية مكسيكو 

خـط االجتـار    أنـشأ جملـس الواليـة لـشؤون املـرأة والرعايـة االجتماعيـة           ٢٠١٠فرباير  /شباطيف  
، لتلقــي الــشكاوى مــن هــذه اجلرميــة، وتقــدمي خــدمات جمانيــة   4745-832-01800باألشــخاص 

 اجمللــس اخلــدمات يف وحــدات ويــوفر. للمــشورة القانونيــة والنفــسية للنــساء املعانيــات للعنــف 
 أطلـق اجمللـس   ٢٠١٠فربايـر  /شـباط  ١٨ويف . رعاية النساء املعانيات للعنـف وبنـاهتن وأبنـائهن        

، ويف إطارهــا ُوقّعــت اتفاقــات تعــاون بــني اجمللــس ووزارات الــسياحة  !محلــة الــدعوة واحليــاة
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نميـة واملـساعدة   والتعليم والتنمية االجتماعية يف واليـة مكـسيكو ومركـز دراسـات وحبـوث الت            
االجتماعية، من أجل إرساء أسـس العمـل املـشترك يف اجلوانـب ذات الـصلة بالتوعيـة باالجتـار                    

  .باألشخاص ومنعه وتعزيز حقوق اإلنسان
  إدراج املنظور اجلنساين:  املوضوع-والية مكسيكو 

مركزيــة جملــس الواليــة لــشؤون املــرأة والرعايــة االجتماعيــة يف واليــة مكــسيكو هيئــة عامــة ال   
 وحـدة لرعايـة     ١٦وتتبـع اجمللـس     . نطاقها الوالية وذات شخـصية قانونيـة وذمـة ماليـة مـستقلة            

ــشئت يف عــام      ــانني للعنــف أن ــا املع ــا وأبنائه ــرأة وبناهت ويف األعــوام األخــرية زادت  . ٢٠٠٧امل
 حــصل اجمللــس علــى   ٢٠٠٦ففــي عــام  . مــوارد الواليــة املخصــصة للمجلــس زيــادة كــبرية     

 مليـون  ٣٢٠ تلقّـى قرابـة      ٢٠٠٩ويف عام   ).  من ماليني الدوالرات   ٢،١ (مليون بيسو  ٢٢،٥
ــسو  ــون دوالر٢٣،٨(بي ــادة فاقــت  ) ملي ــة١ ٤٠٠، أي أن الزي ــذه   .  يف املائ ــى ه وطــرأت عل

وتبلــــغ امليزانيــــة اآلن .  يف املائــــة٥٠ بنــــسبة ٢٠١٠امليزانيــــة جمــــددا زيــــادة كــــبرية يف عــــام 
وتـضاف إىل هـذه املـوارد املبـالغ الـيت رصـدت             ).  مليـون دوالر   ٣٧،٨(مليون بيـسو     ٤٨٣،٦

. من خالل األمـوال االحتاديـة والـيت ينـسقها املعهـد الـوطين للمـرأة ووزارة التنميـة االجتماعيـة                   
ومــن أبــرز التــدابري املتخــذة لتعزيــز وضــع سياســات عامــة مــن منظــور جنــساين وتوعيــة عامــة   

ؤمتر الواليـة لتحـسني الـسياسات       مـ اجملتمع بضرورة إجياد عالقات أفـضل بـني الرجـل واملـرأة             
، )٢٠٠٦(، مـــن خـــالل عقـــد حلقـــات عمـــل إقليميـــة  العامـــة يف جمـــال إنـــصاف اجلنـــسني 

املنظـور اجلنـساين والـسياسات العامـة، املعقـودة لـرئيس الـسلطة        عمـل يف موضـوع    وحلقـة 
ــه  ــة وحكومت ــة يف الوالي ــذ  ٢٠٠٧ويف عــام . )٢٠٠٧( التنفيذي ــدأ تنفي ــامج  ب إنــصاف ”برن

.  وزارة، ومكتب املدعي العام، ونظام التنمية املتكاملة لألسـرة يف الواليـة            ١٦ يف الـ  “اجلنسني
ويوجــد يف كــل هيئــة مركــز اتــصال لــشؤون اجلنــسانية، ولــبعض هــذه اهليئــات ميزانيــة لتنفيــذ  

،  للمـساواة بـني املـرأة والرجـل        ٢٠٠٧امليثاق الوطين لعـام      وقّع   ٢٠٠٨ويف عام   . الربنامج
وجــرى يف هــذا العــام، مــن خــالل مــوارد . لمــساواة بــني املــرأة والرجــلاالتفــاق الــوطين لو

الــدورة الدراســية يف اجلنــسانية واملواطنــة صــندوق تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين، وضــع  
ــسياسية  ــشاركة ال ــد وامل ــف     ٢٦، وعق ــوظفني احلكــوميني يف خمتل ــدريب امل ــة دراســية لت  حلق

وُوضـع أيـضا دليـل      .  موضـوع املنظـور اجلنـساين      الوزارات والسلطتني التـشريعية والقـضائية يف      
الوضع الراهن للمـرأة    ”منهجي إلعداد مشاريع وبرامج من منظور جنساين، والتحليل املعنون          

بروتوكــول إجــراء التحقيــق يف اجلــرائم مــن   ” ٢٠٠٩وُوضــع يف عــام . “يف واليــة مكــسيكو
مشروع تعـديل القـانون   ، الذي قدم إىل مكتب املدعي العام، فضال عـن  “منظور قتل اإلناث 

. ، فيمــا يتعلــق بــالتحقيق يف جــرائم القتــل مــن منظــور قتــل اإلنــاث اجلنــائي لواليــة مكــسيكو
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وأجري أيـضا ثالثـة حتلـيالت مهمـة، واحـد لوضـع النـساء يف الـسجون، وثـان لتطبيـق املعيـار                        
NOM-046-SSA2-2005 وهـــو موجـــه إىل األطبـــاء واملمرضـــات، وثالـــث ملفهـــوم اخلـــدمات ،

  .الصحية
  املشاركة السياسية:  املوضوع-والية مكسيكو 

توقيع اتفاق التعاون بني جملـس الواليـة لـشؤون املـرأة والرعايـة االجتماعيـة واملعهـد االنتخـايب                    
. الختاذ تـدابري مـشتركة، منـها تعزيـز املـشاركة الـسياسية للمـرأة         ) ٢٠١٠مارس  /آذار(للوالية  

الـــدورة الدراســـية يف نظـــور اجلنـــساين  حلقـــة دراســـية عـــن امل٢٦ أعـــدت ٢٠٠٨ويف عـــام 
، باالشـتراك مـع جامعـة واليـة مكـسيكو املـستقلة،       اجلنسانية واملواطنـة واملـشاركة الـسياسية    

). يف إطـار برنــامج تعزيـز تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنــساين     (للموظفـات واملـوظفني احلكـوميني    
 مبـسارهن يف جمـاالت   شـهادات تقـدير للنـساء الـاليت يتميـزن        العمل بشكل دوري على منح      

  .خمتلفة
  االجتار باألشخاص:  املوضوع-والية مكسيكو 

 خـط اهلـاتف    أنشأ جملـس الواليـة لـشؤون املـرأة والرعايـة االجتماعيـة               ٢٠١٠فرباير  /شباطيف  
 لالجتــار باألشــخاص لتلقــي الــشكاوى مــن هــذه اجلرميــة، وتقــدمي خــدمات   01800-832-4745

  .سية للنساء املعانيات للعنفجمانية للمشورة القانونية والنف
  املشاركة السياسية:  املوضوع-غواناخواتو 
 إلدراج املنظور اجلنساين يف نظام الواليـة للتخطـيط   ٢٠٠٨ الذي أجري يف عام    حتليل التقييم 

إدراج اقتراح بـإدراج    ). مرسوم اإلنشاء، الالئحة الداخلية، النظم الداخلية     (يف جوانبه التقنينية    
برنـامج تعزيـز تعمـيم    يف إطـار  ( قواعد جملالس نظـام الواليـة للتخطـيط    ١٠نساين يف   املنظور اجل 

ــصندوق ســابقا    ــساين، ال ــاة املنظــور اجلن ــرأة    . )مراع ــائج، متكــني امل ــوخى، اســتنادا إىل النت واملت
وصــف االقتــراح النــوعي . والقــضاء علــى املمارســات املنطويــة علــى متييــز علــى أســاس اجلــنس

ــسبة   ــد    ٣٣،٣والكمــي بتخــصيص ن ــساء مــن جممــوع املــشاركني عن ــة علــى األقــل للن  يف املائ
 شــهادات تقــدير للنــساء الــاليت يتميــزن العمــل بــشكل دوري علــى مــنح  . تــشكيل اجملــالس

شهادة تقدير باسـم ماريـا خوسـيفا مـارموليخو ده ألـداما، ومتـنح               : مبسارهن يف جماالت خمتلفة   
يــة؛ اخلدمــة العامــة يف الــسلطة التــشريعية؛   يف فئــات العمــل؛ اخلدمــة العامــة يف الــسلطة التنفيذ  

  .اخلدمة العامة يف السلطة القضائية
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  إدراج املنظور اجلنساين:  املوضوع-يرو غّري
اســتجابة للــصكوك الدوليــة والوطنيــة وصــكوك الواليــات جــرى، بالتنــسيق مــع املنظمــات         

ــة، وضــع   ــرة     االجتماعي ــسني للفت ــصاف اجلن ــة إلن ــامج الوالي ــذي ، ٢٠١١-٢٠٠٥برن ال
ويف . إضفاء الطـابع املؤسـسي علـى النـهج اجلنـساين واملـشاركة االجتماعيـة       يندرج فيه برنامج   

احملاضرات وحلقـات العمـل واحللقـات الدراسـية          أعدت سلسلة من     ٢٠١٠-٢٠٠٦الفترة  
وجـرى  . ، لتوعية املوظفات واملوظفني يف مجيع مستويات اإلدارة العامـة يف الواليـة       واملؤمترات
 املـسؤوالت  لتوعيـة وتـدريب   عملية لتعزيز اهليئات النسائية يف البلديات، وكـذلك      أيضا تنفيذ 

النظام اإلحـصائي    جرى تصميم    ٢٠٠٧ويف عام   .  منهجية هلن  ووضع وثائق عن هذه اهليئات    
، بالتنــسيق مــع املعهــد النــساء والرجــال يف غّرييــرو، وحتريــر الوثيقــة اإلحــصائية بنــهج جنــساين

ويف العــام ذاتــه ُوضــعت اقتراحــات لتنــسيق اإلطــار  . افيــا واملعلوماتيــةالــوطين لإلحــصاء واجلغر
ــع    ــة، وُوقّ ــة يف الوالي ــإلدارة العام ــانوين واإلداري ل ــساء   الق ــة للمــساواة بــني الن اتفــاق الوالي

 ُوضـع مـشروع تعزيـز    ٢٠٠٨ويف عـام  . ٢٠٠٩، الذي جرى التصديق عليه يف عام      والرجال
وعقـدت  . ساواة بـني اجلنـسني وعـدم العنـف ضـد املـرأة      القدرات لتطبيـق التـشريع الـوطين للمـ       

حلقتــان دراســيتان يف موضــوع الــسياسات العامــة بنــهج جنــساين وبرجمــة اإلنفــاق  كــذلك 
 ٢٠٠٩ للـسنتني املـاليتني      امليزانيـة القائمـة علـى النتـائج بنـهج جنـساين           ، وُوضـع مـشروع      العام
عمــيم مراعــاة املنظــور  ، بــدعم مــن الــصندوق االحتــادي لت ٢٠٠٧وجــرى يف عــام . ٢٠١٠ و

، وكــذلك بروتوكــولني تقيــيم للثقافــة املؤســسية يف اإلدارة العامــة للواليــةاجلنــساين، وضــع 
وُوضعت أيضا دراسة استقصائية عن املنظـور اجلنـساين   . لتقّصي وفيات األمومة وإعالة األسرة  

 يف اهليئــات يف ســلطات الواليــة الــثالث لقــادة الــرأي، ووثيقــة تقييميــة عــن املنظــور اجلنــساين   
 أعيـد تـشكيل نظـام املعلومـات اإلحـصائية مـن منظـور           ٢٠٠٩ويف عـام    . النسائية يف البلديات  

جنساين، وُوضع حبث عـن إعالـة املـرأة لألسـرة، وطُّبـق منـوذج إنـصاف اجلنـسني يف قطاعـات                      
  سـاعد ٢٠١٠ويف عـام  . التعليم واألمن العام واملالية ويف ذات وزارة شـؤون املـرأة يف غّرييـرو         

الدعم على تنظيم عملية إضفاء الطابع املؤسسي على املنظور اجلنساين وتعميم مراعاتـه، وهـي               
  .العملية اليت دعمتها الوزارة

  املشاركة السياسية:  املوضوع-غّرييرو 
، ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ و  ٢٠٠٧ يف أعـوام     الدورة الدراسـية نـساء خمتلفـات وقيـادات متعـددة          

ــة وا   ــادة الفردي ــدعم وتطــوير القي ــني     ل ــات ب ــتفكري يف العالق ــن خــالل ال ــرأة، م ــة للم الجتماعي
 يف عـام    برنـامج تعزيـز املـشاركة الـسياسية للمـرأة يف غّرييـرو            وقد عمـل    . اجلنسني والسلطة 

، الذي وضعته وزارة شؤون املرأة يف غّرييرو واملعهد االحتادي لالنتخابات، على نـشر              ٢٠٠٧
  .احلقوق السياسية للمرأة
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  إدراج املنظور اجلنساين:  املوضوع-إيدالغو 
 تلقى معهد إيـدالغو للمـرأة مـوارد ماليـة مـن املعهـد الـوطين للتنميـة                   ٢٠١٠-٢٠٠٦يف الفترة   

االجتماعية، من خالل برنامج دعم اهليئات النسائية يف الكيانات االحتاديـة، سـامهت يف تعزيـز                
وممثلــي املؤســسات الــيت الــسياسات العامــة للمعهــد، وال ســيما التــدابري الــيت تنفــذ مــع ممــثالت 

يتــألف منــها نظــام الواليــة ملنــع ومعاجلــة العنــف ضــد املــرأة واملعاقبــة عليــه واجتثاثــه يف واليــة    
توعيـة وتـدريب عامـة اجلمهـور     وساعدت هذه املوارد أيضا علـى مواصـلة عمليـات           . إيدالغو

وتـوفري  وموظفات وموظفي احلكومة يف مستويات احلكم الثالثة وحتسني كفاءهتم املهنيـة،             
رعاية مباشـرة قانونيـا ونفـسيا للنـساء وبنـاهتن وأبنـائهن القـّصر املعـانني للعنـف، وكـذلك                     

ــات اجملتمــع املــدين        ــدوائر األكادمييــة ومنظم ــرأة يف املؤســسات وال ــام مبطالــب امل . االهتم
وبالشكل ذاته ساعدت هذه املوارد على دعم فريق عامـل مـدرَّب وملتـزم وجمـدد، يعتـرب رأس         

شري األساسي للمضي يف العمليات اليت يضطلع هبا معهد إيـدالغو للمـرأة؛ وسـاعدت               املال الب 
وهــذه العناصــر يف . علــى حيــازة مركبــة ذات حمركــات، وأجهــزة حاســوب وعــرض، وأثــاث 

  .جمموعها تعزز قدرة املعهد على االستجابة ملطالب النساء
  االجتار باألشخاص:  املوضوع-خاليسكو 

انون االجتار باألشخاص؛ والوالية هي مقر اللجنة اإلقليميـة ملكافحـة          يدرس كونغرس الوالية ق   
ومن خالل نظام التنمية املتكاملة لألسـرة، يقـوم معهـد خاليـسكو للمـرأة               . االجتار باألشخاص 

ومكتب املدعي العام ووزارة الصحة بتقدمي خدمات مشورة قانونية وتوجيه نفـسي وعـروض               
. ت بالدعارة الاليت يقعـن ضـحايا لالسـتغالل اجلنـسي          للعمل وخدمات صحية للنساء املشتغال    

وتطلق محالت توعية تشجع املعاملة احلسنة، ومنها القـضاء علـى القوالـب النمطيـة للجنـسني،            
  .وملّ مشل األسرة، واحترام حقوق املرأة

  إدراج املنظور اجلنساين:  املوضوع-خاليسكو 
قــانون معهــد :  منــاء املــرأة والنــهوض هبــا يف خاليــسكو ثالثــة أنظمــة قانونيــة رئيــسية تــسهم يف 

خاليسكو للمرأة، وقانون الوالية للمساواة بني املرأة والرجل، وقـانون متتـع املـرأة حبيـاة خاليـة                  
ــرة          ــرأة للفت ــاث العنــف ضــد امل ــع ومعاجلــة واجتث ــة ملن ــامج الوالي ــق برن ــه ينبث ــف، ومن مــن العن

ــشرية مل  . ٢٠١٢-٢٠٠٩ ــوارد البـ ــرة زادت املـ ــذه الفتـ ــن   ويف هـ ــرأة، مـ ــسكو للمـ ــد خاليـ عهـ
، وكـــذلك املـــوارد املاليـــة الـــيت تقـــدمها ٢٠١٠ يف عـــام ٣٩ إىل ٢٠٠٦وظيفـــة يف عـــام  ٢٧

 مــن ١،١( مليــون بيــسو ١٢،٢٥ حــصل املعهــد علــى  ٢٠٠٦ففــي عــام : الواليــة إىل املعهــد
ــدوالرات  ــة، فبلــغ جمموعهــا     )ماليــني ال ــة مــن األمــوال االحتادي ، وأضــيفت إليهــا املــوارد املتأتي

 حــصل املعهــد علــى ٢٠١٠ويف عــام ).  مــن ماليــني الــدوالرات١،٣( مليــون بيــسو ١٤،٢٨
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مـن ميزانيـة الواليـة، باإلضـافة إىل مـوارد      )  من ماليني الـدوالرات ١،٤( مليون بيسو  ١٨،٩٣
ويف ).  مــن ماليــني الــدوالرات٢،١( مليــون بيــسو ٢٧،٦٩األمــوال االحتاديــة، فبلــغ اجملمــوع 

 الذي يدعمه املعهـد الـوطين للمـرأة، نفـذت           م مراعاة املنظور اجلنساين   برنامج تعزيز تعمي  إطار  
بروتوكــول وحيــد للواليــة ملعاجلــة العنــف مــشاريع خمتلفــة للتنــسيق التــشريعي، ومنــها وضــع 

املـشروع الوحيـد للتنـسيق التـشريعي يف الواليـة مـع البلـديات               ، و القائم على نوع اجلنس   
وأيـضا يف   . خالية من العنف يف والية خاليسكو والئحته      فيما يتعلق بقانون متتع املرأة حبياة       

، وُعقـدت   حتليل حلالة النساء نزيالت سجن النـساء يف خاليـسكو         جمال إقامة العدل، أجري     
 حبقـوق اإلنـسان واملنظـور اجلنـساين لـوكالء النيابـة العامـة               دورات وحلقات دراسية للتوعية   

 اإلدارة العامــة يف الواليــة، وُنفــذت  والقــضاة والقاضــيات وأفــراد الــشرطة، وكــذلك ملــوظفي  
وجـرى أيـضا إنـشاء    . برامج للتدريب ومناسبات للوقاية فيما يتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية     

للثقافة املؤسـسية   ”حتليل   لتقدمي خدمات الرعاية للنساء ضحايا العنف، وإجراء         وحدة متنقلة 
  .“يف اإلدارة العامة بالوالية

  شاركة السياسيةامل:  املوضوع-خاليسكو 
 مــن ٣٦٩( شخــصا ٧٧٤تــدريب . ٢٠٠٣: االعتمــاد يف إطــار منــوذج إنــصاف اجلنــسني  

 جهة حكومية بالوالية، مثل وزارة العمـل والـضمان         ١١ حلقة عمل، باشتراك     ١٤يف  ) النساء
املــشاركة يف اجملتمــع والقيــادة حلقــة العمــل . االجتمــاعي والتنميــة البــشرية، وهيئــات خاصــة

ــديات، ومركــز     مــرأة مــن منظــور جنــساين   اجملتمعيــة لل ــد النــسائية بالبل ــة إىل املعاه ، املوجه
ــات   ــساء القيادي ــرأة، والن ــز تعمــيم مراعــاة املنظــور   ويف إطــار . التــضامن لنمــاء امل ــامج تعزي برن

، لتعزيـز   العنـف والقيـادة ومـشاركة املـواطنني       حلقـة العمـل     :  جيـدر بالـذكر مـا يلـي        اجلنساين
إدارة الـسلطة والـتمكني     يف اختاذ القـرار يف البلـديات؛ وحلقـة العمـل            متكني املرأة واشتراكها    

ــل  ــال العم ــستويني املتوســط       يف جم ــى امل ــة عل ــيط واإلدارة واملالي ــا التخط ــها وزارت ــيت نظمت ، ال
ــة  والتنفيــذي؛ و ــة املؤســسية يف اإلدارة العامــة بالوالي ــرأة  . حتليــل الثقاف ــة امل ــة اإلذاعي احلمل

محلــة الواليــة . ٢٠٠٧مبــشاركة املــواطنني علــى قــدم املــساواة،  ، للتوعيــة تطمــح إىل األفــضل
القيـادة الـسياسية للمـرأة      وأيضا حلقة العمل    . ملعهد خاليسكو للمرأة، مكتب مشاركة املرأة     

اتفـاق  توقيع  . ، لدعم القيادة، وهي موجهة إىل أعضاء مكتب مشاركة املرأة         يف النطاق احمللي  
 /شـباط  ٢٨ - ٢٠٠٨أكتـوبر   /تـشرين األول   ١٧( للحث على املـشاركة الـسياسية للمـرأة       

، لــدعم القيــادة النــسائية، وتنفيــذ القــانون االحتــادي للمؤســسات واإلجــراءات )٢٠١٣فربايــر 
االنتخابيـــة، وتـــشجيع وضـــع جـــدول أعمـــال مـــن منظـــور جنـــساين لإلنـــصاف الـــسياسي يف 

الـسياسية، وأعـضاء    اشترك ممثلون لرئاسـات جلـان الواليـة واألحـزاب           . املشاركة واختاذ القرار  
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اللجنة التنفيذية للمعهد االحتادي لالنتخابات، وهيئـة تنـسيق مكتـب مـشاركة املـرأة، واألمـني            
ــة  ــام للحكوم ــائج  . الع حتليــل أثــر حــصة اجلنــسني يف االنتخابــات احملليــة يف عــام       تقــدمي نت

 ، باشتراك معهد خاليسكو للمرأة، واملعهد االحتادي لالنتخابـات، ومكتـب مـشاركة            ٢٠٠٩
 ألعـضاء   كتيـب املـشاركة الـسياسية للمـرأة       ، حتديث وتطبيق وتقيـيم      ٢٠٠٩ويف عام   . املرأة

يف إطار برنامج تعزيز تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين، الـصندوق        (املراكز املتكاملة لدعم املرأة     
، الـذي  كتيب حلقة العمل يف موضوع املشاركة يف اجملتمع والقيـادة احملليـة          ، ووضع   )سابقا
برنــامج دعــم اهليئــات النــسائية يف يف إطــار ( علــى خلــق مهــارات تعــزز مــشاركة املــرأة يــشجع

اتفــاق الــدعم والتعــاون بــني معهــد خاليــسكو   ُوقّــع ٢٠١٠ويف عــام . )الكيانــات االحتاديــة
 إىل ٢٠١٠مـارس   /آذار ١٢نافـذ مـن      (للمرأة واجمللس احمللي للمعهد االحتادي لالنتخابـات      

مـشاركة ومتثيـل املـرأة      : لنحطم احلواجز غري املرئية   ُعقد مؤمتر   ، و )٢٠١٣فرباير  /شباط ٢٨
ــات  ــونغرس الوالي ــرأة،      يف ك ــسكو للم ــد خالي ــتراك معه ــسني، باش ، يف موضــوع حــصة اجلن

  .واملعهد االحتادي لالنتخابات، وجلنة إنصاف اجلنسني يف كونغرس الوالية
  إدراج املنظور اجلنساين:  املوضوع-موريلوس 

 واليـة موريلـوس هيئـة المركزيـة كائنـة يف وزارة التنميـة البـشرية واالجتماعيـة                   معهد املـرأة يف   
ــام   ــذ ع ــة     ٢٠٠٩من ــة بالوالي ــساين يف اإلدارة العام ــدافها إدراج املنظــور اجلن ــرز أه ــن أب . ، وم

ويتصل تعزيز املعهد اتـصاال وثيقـا بزيـادة املـوارد املاليـة والبـشرية، إذ يعكـس االلتـزام بتحقيـق            
 زيـادة   ٢٠١٠-٢٠٠٦وقد شهدت ميزانية الوالية املأذون هبا يف الفترة         . اجلنسنياملساواة بني   
ــأكثر مــن   ــة، إذ ارتفعــت مــن  ١٢٠ب ــام  ٤،٣ يف املائ ــسو يف ع ــني بي  مــن ٤٠١ (٢٠٠٦ مالي

وهنـاك أيـضا    ).  ألـف دوالر   ٧٥٩ (٢٠١٠ ماليني بيـسو يف عـام        ٩،٧إىل  ) آالف الدوالرات 
 يف املائـة، تـأيت مـن    ٥٠ملرصـودة للمعهـد، أي أكثـر مـن     نسبة مئوية كبرية من جمموع املوارد ا  

  .أموال املشاريع االحتادية
  إدراج املنظور اجلنساين:  املوضوع-ناياريت 

اخنفضت بشكل بطـيء ميزانيـة الواليـة املـأذون هبـا ملعهـد املـرأة الناياريتيـة يف األعـوام األخـرية                       
.  يف املائـة   ٨ سجلت زيادة بنـسبة      ٢٠٠٨م   يف املائة اآلن، يف حني أهنا يف عا        ١٠بنسبة حوايل   

 لتعــديل رســالة مــسابقة، أجريــت ٢٠١٠-٢٠٠٦ويف إطــار األنــشطة الــيت حتققــت يف الفتــرة 
ــها    ــة    ٩٤٩ ٦٨٤ملتــشور أوكــامبو الــيت اســتفاد من  شخــصا بــشكل إمجــايل مــن ســكان والي

وجـــرى .  رجـــال٤٦٩ ٢٠٤ امـــرأة و ٤٨٠ ٤٨٠: ناياريـــت، مـــوزعني علـــى النحـــو التـــايل
 نسخة من برنامج ما قبل الزواج، هبـدف تعريـف العروسـني بعمليـة               ١٠ ٠٠٠م وحترير   تصمي

وعقـدت  . الزواج وآثارها القانونية، وكذلك مبسألة العنف العائلي وعواقبه يف واليـة ناياريـت            
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ــسانية       ــدريب يف موضــوع اجلن ــة والت ــان دراســيتان للتوعي ــات دراســية ودورت ــالث حلق ث
اليــة، فــضال عــن حلقــة عمــل لتــدريب مرّوجــي ومرّوجــات    ملــوظفي الووالــسياسات العامــة

 امـرأة   ٣٢٥ أشـخاص، كـان منـهم        ٥٠٧احلقوق اجلنسية واإلجنابية، وبلغ جممـوع املـشتركني         
  . رجال١٢٨ و

  املشاركة السياسية:  املوضوع-ناياريت 
حفــز القياديــات لــسياسة واليــة ناياريــت، التــشريع مــن منظــور جنــساين،    : حلقــات دراســية

دورة دراسـية يف العمليـة التعليميـة للموظفـات          وات العامة البلدية من منظور جنـساين،        السياس
برنـامج تعزيـز تعمـيم    يف إطـار    (واملوظفني احلكوميني يف موضوع السياسات العامة واجلنسانية      

، ملمثلي وقياديي منظمـات اجملتمـع املـدين، باشـتراك     )، الصندوق سابقا  مراعاة املنظور اجلنساين  
  . رجال١٨٢ امرأة و ٣٢٥اص، كان منهم  أشخ٥٠٧

  املشاركة السياسية:  املوضوع-نويفو ليون 
 بعدم التمييز وبتكافؤ الفرص عند توظيف مـوظفي اإلدارة العامـة        تعميم من السلطة التنفيذية   

وأُوعــز إىل مكتــب . ٢٠٠٧نــوفمرب /تــشرين الثــاين ١٤بالواليــة، وهــو تعمــيم بــدأ نفــاذه مــن  
. بإدراج عدم التمييز وتكافؤ الفرص يف الـسياسة الداخليـة للمـوارد البـشرية     احلكومة التنفيذي   

منـهم  :  شخصا ٢٨ ٥٣٥): ٢٠٠٨أغسطس  /آب(املوظفون امللحقون باإلدارة العامة للوالية      
دراسـة تعزيـز وتوطيـد املنظـور        نـشرت    ٢٠٠٩ويف عام   . رجال ١٧ ١٧٥ امرأة و    ١١ ٣٦١

برنامج تعزيـز تعمـيم مراعـاة املنظـور         يف إطار    (بلدياتاجلنساين يف اإلدارة العامة للوالية وال     
 - االعتمـاد والتنـسيق التـشريعي؛ الثـاين          -األول  : ؛ ثالثة جملـدات   )الصندوق سابقا اجلنساين،  

حــوار مــع سياســّيات يف عــامي . جمــال التوعيــة.  الــذاكرة الوثائقيــة-منــاذج التعمــيم؛ الثالــث 
ــضرته . ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ ــام  ٢٥٠حـ ــرأة يف عـ ــام ٤٠٠ و ٢٠٠٩ امـ ــدابري . ٢٠١٠ يف عـ تـ

اجتماع إعالمي مع اللجنة االنتخابية بالوالية؛ نـشر     : ٢٠٠٩ لعام   أولية يف اللجان االنتخابية   
ــة        ــة بالوالي ــة االنتخابي ــشفوعة بتوصــيات للجن ــة، م ــة املطبوع ــائل اجلماهريي ــات يف الوس مطوي

؛ النـساء   غـري املرئيـة   لـنحطّم احلـواجز    سـاعات،    ٦حلقة عمل نظرية وعملية مـدهتا       . لتنفيذها
 امـرأة، ونظمتـها حكومـة واليـة نويفـو ليـون             ٥٠حـضرهتا   . ٢٠١٠مـايو   /أيـار  ١٨املدوِّنات،  

، دليـل جـامع يف      دراسـة عـن الـسلطة واملـرأة والقيـادة          - ٢٠٠٨عام  . ومعهد املرأة بالوالية  
 .سياق شامل، متـاح لعامـة اجلمهـور بـشكل دائـم يف صـفحة حكومـة الواليـة علـى اإلنترنـت                      

مــن ).  نــسخة مــن كــل عنــوان١ ٠٠٠ (سلــسلة املــرأة والــسلطة عنوانــا يف ١١: املنــشورات
املـرأة والـسياسة؛ املـرأة يف سـلك القـضاء؛ املـرأة يف إقامـة العـدل؛ املـرأة يف اإلدارة                      : مواضيعها

: الرغبــة يف اإلجنــاب. احلــق يف االختيــار علــى أســاس احلريــات الدســتوريةالعامــة؛ وكــذلك 
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 ،٢٠٠٩-٢٠٠٤مــشورة يف مــشاركة املــواطنني،    و، ) نــسخة ٥ ٠٠٠( ٢٠٠٩اقتــراح، 
، وتتــضمن لقــاءات مــع مستــشاري معهــد املــرأة يف ) نــسخة١ ٠٠٠( ٢٠٠٩نــشرت يف عــام 

 اجلهـاز يف الـسياسات العامـة مـن منظـور             هـذا  والية نويفو ليـون مـن اجلنـسني وخـربات وآراء          
  .جنساين
  العنف ضد املرأة:  املوضوع-بويبال 

ز محاية النساء ضحايا العنف املأوى، والطعام، والثياب، واألحذيـة، والرعايـة الطبيـة       يوفر مرك 
ويعقد أيضا حلقـات عمـل للتـدريب علـى العمـل،            . والنفسية، واملشورة واإلجراءات القانونية   

  .ويفسح اجملال للنساء وبناهتن وأبنائهن ملزاولة األنشطة البدنية والتروحيية
  ج املنظور اجلنساينإدرا:  املوضوع-بويبال 

ــرة  ــيت ختصــصها      ٢٠١٠-٢٠٠٦يف الفت ــة ال ــوارد املالي ــى امل ــديل عل ــع أي تع  مل يطــرأ يف الواق
 الـذي شـهد زيـادة بنـسبة تزيـد قلـيال علـى        ٢٠٠٨الوالية ملعهـد بـويبال للمـرأة، باسـتثناء عـام         

ومـع  ). ت مـن ماليـني الـدوالرا   ١،٢( مليون بيسو ١٥،٥يف املائة، إذ ُرصد يف هذا العام    ٢٠
 يف املائـة مـن     ٥٠ذلك فإن املوارد املالية املتاحة من خالل املـشاريع االحتاديـة، الـيت متثـل زهـاء                  

ومـن أجـل الوفـاء بااللتزامـات        . اجملموع املخصص للمعهد، تزيد بالفعل سنويا يف هـذه الفتـرة          
ه االلتزامـات،   الدولية والوطنية املتعهد هبا يف مسألة التخطيط مبنظور جنـساين واالسـتجابة هلـذ             

املـرأة،  ” فقـرة معنونـة   ٢٠١١-٢٠٠٥جرى للمرة األوىل تضمني خطة الوالية للتنمية للفتـرة         
ــدراهتا  ــز ق ــذا األســاس صــيغ   “تعزي ــى ه ــرأة والرجــل    ، وعل ــني امل ــساواة ب ــة للم ــامج الوالي  برن

برنـامج الواليـة ملنـع ومعاجلـة العنـف ضـد املـرأة              ومن ناحية أخرى ُوضـع      ). ٢٠١١-٢٠٠٨(
وأُنشئت أيضا اللجنـة الفرعيـة إلنـصاف اجلنـسني،          . )٢٠١١‐٢٠٠٨( قبة عليه واجتثاثه  واملعا

برنــامج للثقافــة املؤســسية مبنظــور  الــيت يقــوم فيهــا معهــد بــويبال للمــرأة بــدور نــشط، وأُدرج   
وحـدث يف الواليـة أيـضا تقـدم كـبري يف االعتـراف القـانوين          .  يف قطاع األمن والعدالة    جنساين

 ُنـشر قـانون متكـني املـرأة مـن التمتـع حبيـاة               ٢٠٠٧فربايـر   /شـباط ويف  . مـرأة حبقوق اإلنـسان لل   
 مـن هـذا القـانون، اكتمـل        ٤٢، وتنفيـذا ملـا ورد يف املـادة          ٢٠٠٨خالية من العنـف، ويف عـام        

 وضـع نظـام لتغذيـة    ٢٠٠٩وباإلضافة إىل ذلك جرى يف عـام    . نظام الوالية واعُتمدت الئحته   
وجرى من ناحيـة أخـرى    . ومات املتعلقة حباالت العنف ضد املرأة     مركز الوالية للبيانات واملعل   

 نشر قانون والية بـويبال للمـساواة بـني املـرأة والرجـل، الـذي وضـع نظامـه يف                     ٢٠٠٨يف عام   
  .٢٠٠٩فرباير /شباط
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  املشاركة السياسية:  املوضوع-بويبال 
، ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦فيمــا بــني عــامي . ٢٠٠٣: االعتمــاد يف إطــار منــوذج إنــصاف اجلنــسني

حلقـة عمـل    ٥٠عقد .  جهازا وهيئة يف الوالية؛ وترويج النموذج مستمر٤٠اعُتمد أكثر من  
برنامج دعم اهليئات النـسائية يف الكيانـات        يف إطار   ( يف جمال التمكني وتقدير الذات       للتدريب
ت  جملسا فرعيا، وهيئيت تفتـيش، وسـ  ١٤ رجال من ٨٤ امرأة و ٦٤٥، استفاد منها    )االحتادية

برنـامج تعزيـز تعمـيم مراعـاة املنظـور         ويف إطار   . وحدات لإلسكان، وست مستوطنات شعبية    
 حمفــل الواليــة بــشأن وضــع الرجــل واملــرأة يف البلــديات ، الــصندوق ســابقا، عقــد اجلنــساين

ــة املؤســسية مــن منظــور         ــل للثقاف ــديات؛ وأجــري حتلي ــسات ورؤســاء البل للمنتخــبني مــن رئي
بلديـة بـويبال، ليكـون مبثابـة مـدخالت يف وضـع برنـامج للثقافـة                 جنساين للمجلـس البلـدي يف       
  .املؤسسية من منظور جنساين

  االجتار باألشخاص:  املوضوع-بويبال 
، ٢٠٠٦حتليل نتائج الدراسة االستقصائية الوطنية لدينميـة العالقـات يف األسـر املعيـشية،               ُنشر  
ت معلومات عن دعارة املـرأة؛ ولـدى        ، وفيه ورد  العنف يف اجملال اجلنسي على يد غري الزوج       و

  .مكتب املدعي العام للوالية بيانات عن القوادة موزعة حسب العمر واجلنس والبلدية
  إدراج املنظور اجلنساين:  املوضوع-كينتانا رو 

ــة   ــسنة املالي ــربت ال ــة ملعهــد      ٢٠٠٦إذا اعُت ــيت خصــصتها الوالي ــوارد ال ــإن امل  ســنة األســاس، ف
ــا ــرأة ت كينتانــ ــة، مــــن ٦١،٧٧، بنــــسبة ٢٠١٠كــــون قــــد زادت، يف عــــام  رو للمــ  يف املائــ
 ٢٠١٠ مليـون بيـسو يف عـام         ٣٤،٢إىل  ) مليـوين دوالر   (٢٠٠٦مليون بيـسو يف عـام        ٢٢،٤

ويتلقى املعهـد أيـضا مـوارد مـن خـالل األمـوال االحتاديـة الـيت                 ).  من ماليني الدوالرات   ٢،٦(
د الـوطين للمـرأة، ومـن خـالل مـوارد املـشاريع             يديرها املعهد الوطين للتنمية االجتماعية واملعه     

ــة ــضا مــن   . اإلنتاجي ــوظفني أي ــايري   .  شخــصا١٤٩ إىل ١١٤وزاد مــالك امل ــصل باملع ــا يت وفيم
رو للمـرأة، الـذي خيـّول املعهـد          القانونية واإلدارية، جيدر بالذكر القانون اجلديد ملعهد كينتانـا        

) ٢٠٠٧(ع حبيـاة خاليـة مـن العنـف          ؛ وقـانون متكـني املـرأة مـن التمتـ          )٢٠٠٨( اختصاصا   ٥٦
؛ وميثـاق   )٢٠١٠(والئحتـه   ) ٢٠٠٩(؛ وقانون املساواة بني املرأة والرجل       )٢٠٠٩(والئحته  

؛ وبرنــامج الواليــة للمــساواة بــني نــساء  )٢٠٠٩(الواليــة للمــساواة وعــدم العنــف ضــد املــرأة  
لـــة لنـــساء ، الـــذي يهـــدف إىل تـــشجيع التنميـــة املتكام )٢٠٠٩(رو  ورجـــال واليـــة كينتانـــا

رو، عن طريق القضاء على أي شكل من أشكال التمييز على أساس اجلـنس، وضـمان                 كينتانا
. تكافؤ الفرص، متكينا للمرأة من ممارسة كل ما هلا من حقوق اإلنـسان واحلقـوق االجتماعيـة               

رو للمـرأة جـزء مـن احلكومـة القانونيـة، فهـو اهليئـة املنـوط هبـا تنـسيق ومتابعـة                        ومعهد كينتانا 
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؛ ولـذلك فإنـه مبثابـة       ٢٠١١-٢٠٠٥طاع إنـصاف اجلنـسني يف خطـة الواليـة للتنميـة للفتـرة               ق
هيئة التنسيق العامـة للجنـة الفرعيـة املؤسـسية إلنـصاف اجلنـسني، التابعـة للجنـة ختطـيط تنميـة                      

أو مكتبـا حمليـا تابعـة لـإلدارة العامـة االحتاديـة واإلدارة              / هيئة وجهـازا و    ٢٣الوالية، اليت تضم    
  .مة للواليةالعا
  املشاركة السياسية:  املوضوع-رو  اناتكين

ــز تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين  يف إطــار  ــامج تعزي احللقــة ، الــصندوق ســابقا، ُعقــدت  برن
، لتعزيز مهارات املرأة يف جمال القيـادة        الدراسية لإلعداد والتدريب يف جمال القيادة النسائية      

االنتخـاب أو يف مناصـب اختـاذ القـرار؛ وُعقـدت أيـضا              ومشاركتها يف الوظـائف الـيت ُتـشغل ب        
  . امرأة٢٣ لـ الصورة والقيادةحلقة العمل 

  االجتار باألشخاص:  املوضوع-رو  اناتكين
ــسياحة       ــة لألســرة، دعــم محــالت خمتلفــة ملكافحــة ال ــة املتكامل جــرى، مــن خــالل نظــام التنمي

  .اجلنسية لألطفال
  املنظور اجلنساينإدراج :  املوضوع-سان لويس بوتوسي 

 زادت املـوارد املاليـة الـيت تقـدمها حكومـة الواليـة              ٢٠١٠ إىل عـام     ٢٠٠٦يف الفترة مـن عـام       
ومل يطــــرأ أي تعـــديل علــــى  .  يف املائـــة، يف حــــني مل يـــتغري مــــالك املـــوظفني   ٢،٦٢بنـــسبة  

ومــع ذلــك فقــد . االختــصاصات الــواردة يف قــانون معهــد واليــة ســان لــويس بوتوســي للمــرأة
باملعهد اختصاصات أكثر بعد وضع قانون الوالية لتمكني املرأة من التمتع حبياة خاليـة              أنيطت  

وُنفـذت عمليـات توعيـة بالـسياسات        . من العنف وقانون الوالية للمساواة بـني املـرأة والرجـل          
، معلومــات تتعلــق بــالتحليلني اللــذين  ٢٠٠٩العامــة مــن منظــور جنــساين وطرحــت، يف عــام  

يـل وضـع املـرأة يف واليـة سـان لـويس بوتوسـي، وحتليـل األحـوال املعيـشية                     حتل: أجرامها املعهد 
ويف عـام  . للنساء من السكان األصليني يف ست بلديات خمتارة يف والية سـان لـويس بوتوسـي         

 شرع املعهد يف العمل مع هيئات، مثل هيئة الوالية لتنسيق رعايـة الـسكان األصـليني،                 ٢٠١٠
  .ا التحليالنللتصدي لبعض املشاكل اليت أظهره

  املشاركة السياسية:  املوضوع-سان لويس بوتوسي 
برنـامج تعزيـز تعمـيم مراعـاة املنظـور      قام معهـد واليـة سـان لـويس بوتوسـي للمـرأة، يف إطـار                

ويتوخى املعهـد   . ٢٠١٠، بالتخطيط للتطرق إىل موضوع املشاركة السياسية يف عام          اجلنساين
خطــة عمــل ملرصــد الــسياسة، مــن خــالل اجتماعــات وضــع : االضــطالع بثالثــة تــدابري حمــددة

عمل مع عضوات وأعضاء جلنة املرصـد املـشتركة بـني املؤسـسات؛ ووضـع خطـة عمـل لقيـام                     
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املرصد برصد موظفات البلدية والنقابيات ومستشارات البلدية، من خالل اجتماعـات عمـل؛             
 مـن نـساء الواليـة،       ٤٠والعمل من منظور جنساين على تطوير القدرات والقيادة الـسياسية لــ             

  .من خالل دورة دراسية
  االجتار باألشخاص:  املوضوع-سان لويس بوتوسي 

جرى، من خالل جملس الوالية للسكان، وضع دليل منع االجتار باألشخاص إلرشـاد مـوظفي               
  .احلكومة فيما يتخذونه من تدابري ملكافحة هذه اجلرمية

  العنف والتمييز:  املوضوع-سينالوا 
 ومبقتـضى االتفـاق     ٢٠٠٧سـبتمرب   /أيلـول  ١٤كتـب املـدعي العـام يف واليـة سـينالوا، يف             قام م 
، مـن أجـل     الوكالة املختـصة جبرميـة قتـل املـرأة القـائم علـى اخلـداع              ، بإنشاء   ٥/٢٠٠٧رقم  

االهتمــام بــشكل متخــصص بــالتحقيق واملالحقــة يف حــاالت القتــل القــائم علــى اخلــداع الــيت    
ى مــن خــالل هــذه اآلليــة إيــالء اهتمــام شخــصي ومتخــصص وجــر. تكــون النــساء ضــحية هلــا

. للتحقيقات األولية اليت تتحقق فيها للمـرأة عدالـة أعجـل وأسـرع يف هـذا النـوع مـن املـسائل           
.  حالـة قتـل للنـساء يف واليـة سـينالوا     ٢٢٠ وقعت  ٢٠١٠ إىل عام    ٢٠٠٧ويف الفترة من عام     

  .تيجة حامسة منها إىل ن١٠٦ حتقيقا أوليا انتهى ٢٦٨وأجري أيضا 
  إدراج املنظور اجلنساين:  املوضوع-سينالوا 

 على امليزانية اليت حيصل عليها معهد سينالوا للمـرأة مـن خـالل مـوارد                ٢٠٠٥طرأت منذ عام    
)  ألـف دوالر   ٦٢٠( ماليـني بيـسو      ٦،٨ يف املائة تقريبا، فارتفعت من       ٧٥الوالية زيادة بنسبة    

وقد تعززت مـوارد الواليـة هـذه        ).  ألف دوالر  ٨٨٥ (٢٠١٠ مليون بيسو يف عام      ١١،٣إىل  
بالدعم االحتادي املقدم من خالل األمـوال الـيت يـديرها املعهـد الـوطين للمـرأة واملعهـد الـوطين                     

.  يف املائــة مــن جممــوع املــوارد الــيت ينفقهــا املعهــد  ٥٠للتنميــة االجتماعيــة، والــيت متثــل زهــاء  
، فأصــبح ٢٠٠٩واليــة ســينالوا للــسنة املاليــة وجــرى تعــديل قــانون إيــرادات وميزانيــة نفقــات 

ينص على أن تقوم اهليئات والكيانـات باحلـث علـى تـرويج املـضامني الـيت تنـشر املـساواة بـني                       
املــرأة والرجــل، والقــضاء علــى العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس وعلــى القوالــب النمطيــة الــيت  

سانية بكــونغرس الواليــة، وتقــوم جلنــة اإلنــصاف واجلنــ. تغــذي أي شــكل مــن أشــكال التمييــز
بالتنسيق مع معهـد سـينالوا للمـرأة، باملـسامهة يف مـضمون هـذه الـربامج بالتعـاون مـع اهليئـات                       

  .والكيانات
  االجتار باألشخاص:  املوضوع-سينالوا 

ــى أحنــاء        ــائلي موزعــة عل ــسية وجــرائم العنــف الع ــة وكــاالت خمصــصة للجــرائم اجلن يف الوالي
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  .انون حلماية ضحايا اجلرائم ومأوى مؤقت هلمالوالية، باإلضافة إىل ق
  إدراج املنظور اجلنساين:  املوضوع-فرياكروس 

معهد فرياكروس للمرأة، سـابقا برنـامج الواليـة للمـرأة، هـو هيئـة عامـة المركزيـة أنـشئت يف                      
. وجرت يف هذه األعوام الثالثة عمليـة واسـعة لتطـوير هـذه اآلليـة              . ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين 

 ألــف ٩١٦( ماليــني بيــسو ١٠ كــل عــام تــزداد ميزانيتــها مــن الواليــة، إذ ارتفعــت مــن   ففــي
 يف املائــة منــذ  ٥٥، بنــسبة  ) مــن ماليــني الــدوالرات  ١،٢( مليــون بيــسو  ١٥،٤إىل ) دوالر

وتضاف إىل هذه املوارد املوارد االحتاديـة الـيت يـديرها املعهـد الـوطين               . إنشائها يف شكل معهد   
ويف .  واملعهـد الـوطين للمــرأة، واللجنـة الوطنيـة لتنميـة الـسكان األصــليني      للتنميـة االجتماعيـة،  

).  مـن ماليـني الـدوالرات      ٢،١( مليـون بيـسو      ٢٨ بلغ إمجايل ميزانية املعهد قرابة       ٢٠١٠عام  
، )٢٠٠٨(وفيما يتعلـق باملعـايري ُنـشر قـانون متكـني املـرأة مـن التمتـع حبيـاة خاليـة مـن العنـف                          

؛ والئحـة   )٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨(، ونظام كل منهما     )٢٠٠٩(ملرأة والرجل   وقانون املساواة بني ا   
وانبثاقـا مـن    ). ٢٠١٠(قانون الوالية للتمكني، وتعديل القانون اجلنائي ليتفق مع هذا القـانون            

 يف إنـــشاء مـــصرف الواليـــة لبيانـــات  ٢٠٠٨قـــانون الواليـــة للـــتمكني، بـــدأ املعهـــد يف عـــام  
 املـصرف اآلن معلومـات معاجلـة للمعهـد ولـوزارة            ويف. ومعلومات حاالت العنف ضـد املـرأة      

 رصـدت وزارة املاليـة والتخطـيط مـوارد لتـدابري تعزيـز النـهوض                ٢٠٠٩ويف عام   . األمن العام 
باملرأة، وهذا يرسي سابقة للميزانيات العامة من منظور جنـساين القـصرية أو املتوسـطة األجـل                

ــة   ــة بالوالي ــإلدارة العام ــل وضــع ميزانيــ   . ل ــام    وجــرى باملث ــشأة يف ع ــسانية املن ة لوحــدات اجلن
  . مديريات، وخصص باب للسلطة التنفيذية للوالية٣ وزارة و ١٤، وزعت على ٢٠١٠

  
  املشاركة السياسية:  املوضوع-فرياكروس 

ــة    ــامج دعــم اهليئــات النــسائية يف الكيانــات االحتادي ــة للقياديــات . يف إطــار برن ، شــبكة الوالي
.  امـرأة  ٣٥٩، تـدريب    ٢٠٠٨،  املروِّجـات القانونيـات   وع  مـشر . ، يف شىت البلـديات    ٢٠٠٧

، )برنامج تعزيز تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين      يف إطار    (املرأة والسياسة ثالث حلقات عمل    
جيــري احلــث علــى زيــادة مــشاركة املــرأة يف شــىت . باشــتراك قياديــات مــن األحــزاب الــسياسية

ثالث حلقات عمـل    . ييت أواتوسكو وال أنتيغوا   تغيري مركزين للشرطة يف بلد    . اجملاالت البلدية 
، حددت العقبات اليت حتـول دون       ومنتدى مع رئيسات بلدية ونقابيات ومستشارات بلدية      

اجتماعـات مديريـة املنظمـات الـسياسية        . املشاركة السياسية الكاملة يف نطاق البلدية والواليـة       
 حتديد املـشاكل ومطالـب النـساء        تساعد يف . واالجتماعية مع املنظمات السياسية واالجتماعية    

  .والرجال
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  االجتار باألشخاص:  املوضوع-فرياكروس 
ــة واالجتــار باألشــخاص      اختــذت عــدة تــدابري يف مــسألة منــع ومعاجلــة الــدعارة واملــواد اإلباحي

ــة املتكاملــة لألســرة     ــة للتنمي ويف عــام . والــسياحة اجلنــسية، وال ســيما مــن خــالل نظــام الوالي
  .فرياكروسحتليل مسات وعوامل دعارة األطفال يف والية ة بعنوان  وضعت دراس٢٠٠٧

  
  إدراج املنظور اجلنساين:  املوضوع-ساكاتيكاس 

وأصــبحت هنــاك اآلن الئحــة .  ُنــشر قــانون املــساواة بــني املــرأة والرجــل٢٠٠٨مــايو /أيــاريف 
النافـذ منـذ عـام      لقانون متكـني املـرأة مـن التمتـع حبيـاة خاليـة مـن العنـف لواليـة سـاكاتيكاس،                      

ومــن أهــم اآلليــات املعياريــة الــيت ينــشئها هــذا القــانون توعيــة املوظفــات واملــوظفني     . ٢٠٠٦
ومت أيـضا   . احلكوميني يف الوالية، مع اهتمام خاص بظـروف التمييـز والعنـف يف نطـاق العمـل                

 املـرأة   التنسيق التشريعي ذو الصلة، الذي يساعد على اختـاذ تـدابري حمـددة لالهتمـام بقلـة منعـة                  
 لواليـة سـاكاتيكاس علـى       ٢٠١٠-٢٠٠٥وتنص خطة الواليـة للتنميـة للفتـرة         . بسبب التمييز 

التزام املوظفات واملوظفني يف مجيع املستويات بأداء عملـهم يف اخلدمـة العامـة يف إطـار احتـرام         
ــسني، واحلــرص علــى إدراج املنظــور       ــذ سياســات املــساواة بــني اجلنــسني وإنــصاف اجلن وتنفي

ويف سياسـة حكومـة الواليـة يف     .  يف إدارة املؤسـسات بـشكل مـستمر ودائـم وشـامل            اجلنساين
جمال املساواة بـني اجلنـسني وإنـصاف اجلنـسني، يـرد االلتـزام بتنفيـذ وتطـوير وحتـسني اآلليـات               
ــساء والرجــال تعكــسها         ــات واحتياجــات الن ــن أن اهتمام ــها، للتأكــد م ــن متابعت ــق م والتحق

كذلك للقضاء على أي شكل من أشكال التمييز، والتأكد مـن           سياسات احلكومة وبراجمها؛ و   
استفادة النساء والرجال من الفرص على قدم املساواة، وتفادي أي شكل مـن أشـكال العنـف       

ويتـوىل معهـد املـرأة الـساكاتيكاسية        . القائم على نوع اجلنس داخل اهليئات ويف نطاق عملهم        
ــه يف ذلــك منــوذج إنــص     ــشطة، وأدات ــسيق هــذه األن ــضاه اعُتمــدت   تن ــذي مبقت ــسني، ال اف اجلن

  .هيئة ٣١
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  برنامج إنصاف اجلنسني للسلطة القضائية لالحتاد  -الرابع عشر 
 بدأت عملية إضفاء الطابع املؤسـسي علـى املنظـور اجلنـساين يف     ٢٠٠٧يف أواخر عام     

نـصاف  جلنـة إ السلطة القـضائية لالحتـاد، وهـو العـام الـذي شـكل فيـه جملـس القـضاء االحتـادي                  
 شـكلت حمكمـة العـدل العليـا الوطنيـة، مـن ناحيتـها،            ٢٠٠٨ينـاير   /كانون الثاين ويف  . اجلنسني

 وافقـت احملكمـة االنتخابيـة للـسلطة القـضائية           ٢٠١٠فربايـر   /شباط، ويف   جلنة إنصاف اجلنسني  
  .اللجنة العادية إلنصاف اجلنسنيلالحتاد على تشكيل 

ألعمـــال يف جمـــال إنـــصاف اجلنـــسني،  وتـــصريفا ل٢٠٠٨أكتـــوبر /تـــشرين األولويف   
  .هيئة التنسيق العامة لربنامج إنصاف اجلنسني، اليت تتبع السلطة القضائية لالحتادأنشئت 
:  تنفيــذ خطــط عمــل ســنوية تتــألف مــن مخــسة بــرامج عامــة٢٠٠٨وجيــري منــذ عــام   

يب يف التدريب، البحث، االتصال، اإلعالم، التقيـيم؛ وتـستجيب هلـدف تـوفري التوعيـة والتـدر               
جمال املنظور اجلنساين لكـل مـن يـزاول أعمـاال قـضائية يف الـسلطة القـضائية لالحتـاد، وكـذلك              

  .تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف احلياة املؤسسية ألجهزة السلطة القضائية لالحتاد
  

  ٢٠١٠-٢٠٠٨األنشطة املنجزة يف الفترة     
ــال التـــدريب، منـــذ إنـــشاء  . التـــدريب   ــاذج  اختـــذ العمـــل يف جمـ ــامج، شـــىت النمـ  الربنـ

وجــرى مــن خــالل هــذه األنــشطة املــسامهة يف التوعيــة وجتهيــز األدوات النظريــة  . واملنــهجيات
ــسلطة        ــني يف ال ــضائيني واإلداري ــسانية للمــوظفني الق ــسان واجلن ــوق اإلن ــة يف جمــال حق والعملي

ــاد  ــضائية لالحت ــشأن     . الق ــسة ب ــة اخلم ــل اإلقليمي ــذكر احملاف ــة وا”وجتــدر بال ــسانيةالعدال ، “جلن
ــسني الدراســية  ” و ــصاف اجلن ــابرا يف برشــلونة،     “دورة إن ــو ف ــة بومبي ــدت يف جامع ــيت عق ، ال
أول دورة دراســية ”، وكــذلك “األســتاذية يف حقــوق اإلنــسان وإقامــة العــدل واجلنــسانية ” و

. “افتراضــية يف الــدفوع القانونيــة وتطبيــق املعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنــسان واملنظــور اجلنــساين 
وباملثــل ُعقــدت يف حمكمــة العــدل العليــا . تهدفت كــل هــذه األنــشطة املــوظفني القــضائينيواســ

الوطنيــة وجملــس القــضاء االحتــادي حلقــات عمــل ملنــع حــاالت املــضايقة يف العمــل واملــضايقة    
  .اجلنسية والتحقيق فيها واملعاقبة عليها

  
الث التابعـة للـسلطة     جيدر بالذكر إجراء تقييمات نوعية وكمية يف اهليئات الث        . البحث  

القضائية لالحتاد، نتجت عنـها معلومـات لتخطـيط األنـشطة الالزمـة إلدراج املنظـور اجلنـساين                 
يف األعمال اإلدارية، والعمل على توعية املوظفـات واملـوظفني القـضائيني يف الـسلطة القـضائية                 

  .لالحتاد
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سعى هيئـة التنـسيق   من العمل املشترك مع االحتاد املكسيكي ملقيمي العـدل، تـ       وكجزء    
، الـذي   ميثـاق إدراج املنظـور اجلنـساين يف أجهـزة إقامـة العـدل يف املكـسيك                العامة إىل اعتمـاد     

يرســي أســسا مفاهيميــة يف مــسألة اجلنــسانية والعــدل، وحيــدد االســتراتيجية والوســائل الالزمــة  
 املنظـور   إلدراج املنظور اجلنـساين يف احملاكمـات، وكـذلك إضـفاء الطـابع املؤسـسي علـى هـذا                  

  .وتعميم مراعاته، ويوجِد آلية ملتابعة وتقييم االلتزامات املتحملة
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن املــشروعات البحثيــة، كالتحليــل القــضائي لألحكــام، وحتليــل   

دعاوى الدورة التاسعة حملكمة العدل العليـا الوطنيـة وسـوابقها القـضائية مـن منظـور جنـساين،                   
، ٢٠٠٩لنساء املرشحات يف عملية االنتخابـات االحتاديـة لعـام      ودراسة العقبات اليت واجهت ا    

، “املعـايري، والتفـسري، والـسوابق القـضائية الدوليـة       : حقـوق اإلنـسان للمـرأة     ”وحتديث كتـاب    
باالشتراك مع صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان            

ملتعلقـة باحلمايـة القـضائية للحقـوق الـسياسية واالنتخابيـة            ووزارة اخلارجية، وجتميع التجارب ا    
ــانون االنتخــايب يف املكــسيك،        ــسانية والق ــشورات عــن اجلن للمــرأة يف املكــسيك، وإصــدار من

ــة   ــة ”والسلــسلة التحريري ــسانية والعدال ــدابري ترمــي إىل حفــز النقــاش   “القــانون واجلن ــها ت ، كل
  .ة لالحتاداألكادميي والقانوين يف إطار السلطة القضائي

  
كان املشروع األكثر صلة باملوضوع من حيث التغطية اجلماهريية هـو موقـع             . اإلعالم  

، املقصود به أن يكون أداة لالطالع ومـصدرا         www.equidad.scjn.gob.mxاإلنترنت التفصيلي   
ــةللمعلومــات املوثــوق هبــا يف مــسأليت اجلنــسا   ــر مــن   . نية والعدال وقــد اســتقبل هــذا املوقــع أكث

ــارة منـــذ إنـــشائه  ٥٤ ٠٠٠ ــبتمرب /أيلـــول( زيـ ــادي  ). ٢٠٠٩سـ ولـــدى جملـــس القـــضاء االحتـ
(http://portalconsejo/PortalEquidadGenero/)   ــة التابعــة للــسلطة القــضائية  واحملكمــة االنتخابي

ترنـــت تتـــضمن معلومـــات عـــن   أيـــضا صـــفحة علـــى اإلن/http://genero.te.gob.mx)(لالحتـــاد 
  .أنشطتهما، وشرائط فيديو للتدريب، وروابط إىل أهم السياسات يف هذا اجملال وطنيا ودوليا

صـوت  ... امليزان  يف  ”الربنامج اإلذاعي    ومن ناحية أخرى جيري أسبوعيا التعاون مع        
ضا وجيــري أيــ. “اإلنــصاف والعدالــة”مــن خــالل فقــرات إعالميــة قــصرية يف قــسم ، “كمــةاحمل

، وفيهـــا مقـــاالت عـــن املـــسائل ذات الـــصلة “اجلنـــسانية والعدالـــة”إعـــداد النـــشرة الـــشهرية 
  .بالدميقراطية والدراسات اجلنسانية، يف جمال فلسفة القانون والنظرية السياسية

ــائقي      ــيلم الوثـ ــال والتحقيـــق الـــصحفي والفـ اجلنـــسانية ”وعقـــدت مـــسابقات يف املقـ
ليل والنقاش القـانوين واألكـادميي بـشأن حقـوق اإلنـسان      ، وهي مسابقات حتفز التح    “والعدالة

ــسلطة         ــوظفي ال ــدريب موظفــات وم ــة وت ــات مبتكــرة لتوعي ــوفري آلي ــى ت ــساعد عل للمــرأة، وت

http://www.equidad.scjn.gob.mx/�
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القضائية لالحتاد وعامة اجلمهور يف هذا اجملـال، وحتفـز إىل دراسـة املـشاكل املتـصلة باجلنـسانية                   
  .والعدالة واإلعالم هبا

  
ج إنــصاف اجلنــسني حتالفــات اســتراتيجية مــع ســلطات االحتــاد شــكّل برنــام. االتــصال  

األخرى، وخباصة جلنة اإلنصاف واجلنسانية يف جملس النواب، واملعهد الوطين للمرأة، واجمللـس             
الوطين ملنع التمييز، واللجنة الوطنية ملنع واجتثاث العنف ضد املـرأة، ووحـدة حقـوق اإلنـسان                 

ج أيضا صـالت مـع اهليئـات الدوليـة، واملؤسـسات األكادمييـة،         وأقام الربنام . يف وزارة الداخلية  
  .ومنظمات اجملتمع املدين

  
هنــاك اآلن مؤشــرات تتعلــق بــاإلدارة، وجيــري العمــل علــى وضــع مؤشــرات   . التقيــيم  

  .تتعلق باألثر
  

يتمثــل التحــدي األكــرب أمــام برنــامج إنــصاف اجلنــسني يف حتقيــق إضــفاء   . التحــديات  
ــى ا  ــا     الطــابع املؤســسي عل ــساين يف اجملــال القــضائي واإلداري حملكمــة العــدل العلي ملنظــور اجلن

ــسلطة القــضائية لالحتــاد       ــة لل ــة التابع ــة، وجملــس القــضاء االحتــادي، واحملكمــة االنتخابي . الوطني
. بد من العمـل علـى أن يـتم التخطـيط لكـل أنـشطة هـذه األجهـزة وفـق املنظـور اجلنـساين                     وال

الثالث نظاما فّعـاال ملنـع املـضايقة والتحـرش اجلنـسي والتحـرش              ويتعني أيضا أن تعتمد اهليئات      
  .يف العمل
املنظور اجلنـساين واملـسائل املتـصلة باجلنـسانية وحقـوق اإلنـسان يف الـربامج                إن إدراج     

التدريبية للمدارس القضائية ومراكـز التـدريب املـستمر للمـوظفني هـو سـبيل مالئـم للحـصول                    
ــائج  ــسياق ذاتــ . علــى نت ــداء اهتمــام أكــرب     ويف هــذا ال ــإن حفــز املوظفــات واملــوظفني إىل إب ه ف

وتزويدهم مبعلومات ودراسات عـن املـسائل الـيت تنـاقَش يف جمـال الـدفوع القانونيـة والوصـول                 
  .إىل العدالة دون متييز مها هدفان مهمان لألعوام القادمة

ــسلط           ــسني لل ــصاف اجلن ــامج إن ــه برن ــيت جتاب ــن التحــديات الكــربى ال ــإن م ة وأخــريا ف
القضائية لالحتاد العمل بشكل مناسب على نقل خربته يف عملية إضفاء الطابع املؤسـسي علـى                

  .املنظور اجلنساين إىل حماكم الواليات وتقاسم هذه اخلربة معها
  

  أنشطة جديرة بالذكر يف برنامج إنصاف اجلنسني للسلطة القضائية لالحتاد    
  حمكمة العدل العليا الوطنية    

الدفوع القانونية وتطبيق املعايري الدولية حلقـوق اإلنـسان         ”سية افتراضية   أول دورة درا    
تسعى هذه الدورة إىل تزويـد املـوظفني القـضائيني الدارسـني مبـا يلـزم مـن                  .“واملنظور اجلنساين 
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ــدفوع        ــات ال ــة يف عملي ــايري الدولي ــساين واملع ــور اجلن ــة إلدراج املنظ ــة والعملي األدوات املنهجي
  .كامالقانونية يف األح

بروتوكــول املمارســات الــسليمة يف التحقيــق يف قــضايا املــضايقة يف العمــل واملــضايقة     
أهداف هذا الربوتوكـول هـي أن       . اجلنسية يف حمكمة العدل العليا الوطنية وتسوية هذه القضايا        

ــسوية          ــسهيل ت ــضية، وت ــانوين لطــريف الق ــن الق ــوفري األم ــصرفات، وت ــذه الت ــع ه يكــون أداة ملن
 هذه بطريقة تراعي املنظور اجلنساين، واحلـث علـى هتيئـة بيئـة عمـل خاليـة مـن                    خالفات العمل 
  .العنف والتمييز

جيري يف هـذه االجتماعـات      . “اجلنسانية وحقوق اإلنسان  : مناقشات معاصرة ”دورة    
مناقشة املعضالت القانونية املطروقة من منظور جنساين، وإجراء حـوار مـع الـدوائر األكادمييـة                

 العدل، وحث حمكمة العدل العليا الوطنية على املشاركة يف املناقـشات القانونيـة            لتحسني إقامة 
جـدوى احملكمـة العـسكرية لتـسوية        : ومن املواضيع اليت نوقشت   . املتصلة بالدراسات اجلنسانية  

حــاالت انتــهاك حقــوق اإلنــسان للمــرأة، ودســتورية أوامــر احلمايــة، والتحــديات القانونيــة يف   
، وحرية التعبري واحتمال تعارضها مع حقـوق املـرأة يف الـسالمة الشخـصية              إعادة حتديد اجلنس  

  .وعدم التمييز
حمافل التحليل اليت ينظمهـا برنـامج إنـصاف اجلنـسني التـابع للـسلطة القـضائية لالحتـاد                     

 حتلَّل يف هذه احملافل آثار قرارات احملاكم اإلقليمية والدوليـة علـى      .وحمكمة العدل العليا الوطنية   
وجرى باملثل حتليل اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                 . مة العدل يف املكسيك   إقا

املرأة، يف إطار الذكرى السنوية الثالثني إلعالهنا، ومما يذكر أن املكـسيك اشـتركت يف وضـع                 
واعتماد هذا الصك الدويل وكـذلك، علـى حنـو بـالغ األمهيـة، أن هـذه االتفاقيـة اختـذت طـابع                       

  .وين امللزم داخلياالصك القان
ــضا      ــذكر أي ــة   وجيــدر بال ــل األوىل والثاني ــا العم ــن منظــور    ”حلقت ــة م ــدفوع القانوني ال
، اللتان هتدفان إىل توفري آليات التحليل املطلوبة لتناول الظاهرة القانونيـة مـن منظـور           “جنساين

يف الـــذي ُعقـــد  ، “ور اجلنـــساين واملعـــايري القـــضائية ذات الـــصلة   املنظـــ”جنـــساين، وحمفـــل  
وصـلة املـرأة علـى نطـاق        ” من خالل مديرية إنـصاف اجلنـسني ومنظمـة           ٢٠١٠يونيه  /حزيران
؛ وجرى حتليل املعايري القانونيـة ذات الـصلة ومـسارات احملاّجـة الـيت ميكـن سـلوكها يف                    “العامل

  .تسوية املسائل القضائية يف املكسيك
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  جملس القضاء االحتادي    
 مناســـبة ٥٨ إىل اآلن، ٢٠٠٦دي، مـــن عـــام نظـــم جملـــس القـــضاء االحتـــا. التـــدريب  

بأشكال خمتلفة جرى فيها تناول قضايا تتعلق بتطبيق املعاهـدات الدوليـة، والعنـف القـائم علـى                  
وكانت هذه املناسبات موجهة إىل املوظفـات واملـوظفني احلكـوميني يف            . نوع اجلنس، والتمييز  

  . مشتركا٣ ٤٧٥جملس القضاء االحتادي، وجرى تدريب 
 تعقد هذه الدورة بالتعـاون مـع        .تاذية يف حقوق اإلنسان وإقامة العدل واجلنسانية      األس  

، وهتــدف إىل تــوفري األدوات ٢٠٠٩جامعــة املكــسيك الوطنيــة املــستقلة؛ وقــد بــدأت يف عــام  
  .التقنية إلجراء التحليل اجلنساين يف إقامة العدل

حقــوق اإلنــسان ايــة محالتحليــل القــانوين ألثــر الــسياسات العامــة يف جمــال  ”مــشروع   
  . حكما٦٩٥ وحىت اآلن مراجعة وحتليل ٢٠٠٩جرى منذ عام . “للمرأة

  
  احملكمة االنتخابية التابعة للسلطة القضائية لالحتاد    

لالطالع على أنشطة احملكمة االنتخابية التابعة للسلطة القـضائية لالحتـاد، انظـر املرفـق                 
ة للمــرأة يف اإلدارة العامــة االحتاديــة، والــسلطة  دال بــشأن تعزيــز املــشاركة الــسياسي- ١العــام 

  .القضائية، واألجهزة الالمركزية
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حالة تنفيذ توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة بـشأن التقريـر                -اخلامس عشر 
  الدوري السادس للمكسيك

  حالة التنفيذ  التوصيات

تزام الدولـة الطـرف القاضـي بـأن تنفـذ مجيـع أحكـام               يف الوقت الـذي تـذكِّر فيـه اللجنـة بـال             - ٧
ــذه         ــة يف ه ــق والتوصــيات املبين ــة أن دواعــي القل ــرى اللجن ــة ومتواصــلة، ت ــصورة منهجي ــة ب االتفاقي
التعليقات اخلتامية تتطلب مـن الدولـة الطـرف االهتمـام هبـا علـى سـبيل األولويـة يف الفتـرة القادمـة،               

ولـذا، تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل أن          .  املرحلي القادم  بدءا من اآلن وحىت موعد تقدمي التقرير      
ض يف تقريرهـا الـدوري القـادم        تركز على هذه اجملاالت يف أنـشطة تنفيـذها ألحكـام االتفاقيـة، وتعـر              

وهي تـدعو الدولـة الطـرف إىل أن تقـدم     . مت اختاذه من إجراءات وحتقيقه من نتائج يف هذا الصدد  ما
  .ىل مجيع الوزارات املعنية والربملان لكفالة إنفاذها بالكاملهذه التعليقات اخلتامية إ

  االهتمام والتقدمي  •  
  ٢٣٢-٢٢٨الفقرات   •  

واللجنة حتث الدولة الطرف على أن تعطـي األولويـة العليـا لتكييـف التـشريعات واألنظمـة                    - ٩
حكـام االتفاقيـة،    يتـسق مـع أ     القائمة على املستوى االحتادي، وعلى مستوى الواليات والبلديات مبـا         

 ٢مبا يف ذلك عن طريق تنقيح األحكام التمييزية القائمة، مبا يكفل امتثـال مجيـع التـشريعات للمـادة                    
وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل أن تـضع آليـة فعالـة              . من االتفاقية وأحكامها األخرى ذات الصلة     
دولة الطـرف تـدابري لزيـادة الـوعي         وتوصي بأن تتخذ ال   . لكفالة عملية املواءمة املشار إليها ورصدها     

املوجهة إىل جمموعة من اجلهات على املـستوى االحتـادي، وعلـى             باالتفاقية وبالتوصيات العامة للجنة   
والبلــديات، كأعــضاء الربملــان واملــسؤولني احلكــوميني والعــاملني باهليئــة القــضائية  مــستوى الواليــات
  .واملهن القانونية

  تكييف التشريعات  •  
  ل الثاين، الفص  •  
  ٢١-١٦الفقرات     
   باء-األول املرفق   •  
  زيادة الوعي  •  
  ٢٣٢-٢٢٨الفقرات   •  

واللجنــة تــدعو الدولــة الطــرف إىل إنــشاء آليــات للتنــسيق والرصــد لكفالــة موائمــة وتنفيــذ   -١١
 برامج وسياسات املساواة بني اجلنسني، فضال عن إنفاذ القـانون العـام للمـساواة بـني املـرأة والرجـل                   

وتوصــي اللجنــة بــأن تكفــل الدولــة . علــى املــستوى االحتــادي، وعلــى مــستوى الواليــات والبلــديات
  .الطرف توفري ما يلزم للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان من املوارد املالية

آليـــات التنــــسيق واللجنـــة الوطنيــــة     •  
  حلقوق اإلنسان

  ٢٢لفصل الثاين، الفقرة ا  •  

لــى أن تعجــل باعتمــاد التعــديالت ومــشاريع التــشريعات   واللجنــة حتــث الدولــة الطــرف ع   -١٣
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بـأن تـضع اسـتراتيجية فعالـة ذات          . املعلقة، يف جداول زمنية ملموسة    

أولويات واضحة لكفالة اسـتمرار اجلهـود الراميـة إىل تـأمني احتـرام حقـوق اإلنـسان للمـرأة ومتتعهـا              
  .هبذه احلقوق

  .عتماد القواننياجلداول الزمنيةال  •  
  استراتيجية الستمرار اجلهود    
  ٢٤، الفقرة الفصل الثاين  •  
  احلادي عشرالفصل   •  
  الفصل الرابع عشر  •  
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  حالة التنفيذ  التوصيات

، حتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى أن تتخـذ دون إبطـاء               ١٩ويف ضوء التوصية العامة رقم        -١٥
ره أشـخاص أو منظمـات أو   مجيع التدابري الالزمة للقضاء على العنـف ضـد املـرأة، سـواء كـان مـصد         

مؤسسات؛ والقضاء كذلك على أي أعمال عنف يرتكبها ممثلـو الدولـة علـى أي مـستوى، أو تنـشأ                   
وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعجـل باعتمـاد     . عن إجراءات يتخذوهنا أو يغفلون عن اختاذها      

يد، والتعجيل بإجراءات  التعديالت على قانون العقوبات لتعريف جرمية قتل النساء على وجه التحد          
وتوصي اللجنـة الدولـة الطـرف    . اعتماد القانون العام املقترح بشأن متتع املرأة حبياة خالية من العنف        

بتنفيذ استراتيجية شاملة تتضمن جهودا وقائية إلشراك وسائط اإلعـالم وبـرامج التعلـيم العـام، الـيت            
ليدية الـيت هـي مـن األسـباب اجلذريـة للعنـف ضـد               ترمي إىل تغيري املواقف االجتماعية والثقافية والتق      

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز فرص وصول الضحايا إىل العدالة وضـمان    . املرأة واستمراره 
وتطلـب  . معاقبة اجلناة عقابا فعاال يف مجيع احلاالت، ومتكني املرأة مـن االسـتفادة مـن بـرامج احلمايـة                  

يـات للرصـد الفعـال وتقـيم أثـر مجيـع االسـتراتيجيات والتـدابري         اللجنة مـن الدولـة الطـرف إنـشاء آل      
وتـدعو أيـضا الدولـة الطـرف إىل أن تكفـل مـنح الـسلطة الالزمـة للمدعيـة                    . املتخذة على حنو منتظم   

اخلاصة املعنية باجلرائم املتصلة بأعمال العنـف ضـد املـرأة، فـضال عـن تـوفري املـوارد املاليـة والبـشرية                        
وتطلـب اللجنـة مـن الدولـة     .  االضطالع بواليتها صورة فعالة ومـستقلة ونزيهـة  الالزمة لتمكينها من 

الطرف أن تكفل منح املدعية اخلاصة صـالحية االختـصاص بـالنظر يف ملـف اجلـرائم الـيت جـدت يف                      
وتوصي الدولة الطرف بأن تقدم لضحايا هذه اجلـرائم         . سان سلفادور لكفالة مالحقة ومعاقبة اجلناة     

  .ادية واالجتماعية والنفسانية الالزمةاملساعدة االقتص

القضاء علـى العنـف، تعريـف جرميـة           •  
قتــل النــساء، الوقايــة، الوصــول إىل    

طة العدالــة، آليــة الرصــد، مــنح الــسل 
ــة   ــة اخلاصـــــــ ــة للمدعيـــــــ الالزمـــــــ

  أتنكو وقضية
  ٤٧-٢٥، الفقرات لفصل الثاينا  •  
  ٨٢-٦٩الفقرات  الفصل اخلامس،  •  
  الفصل السادس  •  
   األول، اجلزءان جيم ودالاملرفق  •  
  الثالث عشراملرفق   •  

واللجنة تعيد تأكيد توصياهتا املوجهة إىل الدولة الطرف فيما يتـصل بـالتحقيق الـذي فتحتـه                   -١٧
 وحتــث الدولــة  ،)CEDAW/2005/OP.8/MEXICO( مــن الربوتوكــول االختيــاري   ٨مبوجــب املــادة  

وهـي تطلـب إىل الدولـة الطـرف أن تقـيم      . ةالطرف على أن تعـزز جهودهـا للمـضي فيـه حـىت النهايـ            
آليات للرصد امللموس كيمـا يـتم علـى حنـو منـهجي تقيـيم التقـدم احملـرز يف تنفيـذ تلـك التوصـيات،                          

  .وخباصة التقدم احملرز يف جهودها الرامية إىل منع تلك اجلرائم

  آلية الرصد. مدينة خواريس  •  
  ٢٢٧-٢١٣الفقرات   •  

 تؤديـان   “مساواة”  و “إنصاف”ة الطرف أن حتيط علما بأن كلميت        واللجنة تطلب من الدول     -١٩
فاالتفاقيـة موجهـة حنـو القـضاء     . معنيني خمتلفني، ورمبا يقود اسـتعماهلما معـا إىل اخللـط بـني املفهـومني              

على التمييز ضد املرأة وكفالة املساواة بني املـرأة والرجـل يف نظـر القـانون وعلـى مـستوى املمارسـة                      
وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تــستخدم يف خططهــا وبراجمهــا كلمــة         ). شــكال ومــضمونا (
  . بصورة مستمرة“مساواة”

  “مساواة”كلمة   •  
 ١٥ إىل   ١٢الفصل الثاين، الفقـرات       •  

  ١٩و 
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واللجنة حتث الدولـة الطـرف علـى أن تـضع اسـتراتيجية فعالـة لتعمـيم املنظـور اجلنـساين يف                        -٢١
 صــالت الــربط بــني اخلطــط الوطنيــة للتنميــة والقــضاء علــى الفقــر  مجيــع اخلطــط الوطنيــة، وأن تعــزز

والربنامج الوطين للمساواة يف الفرص وعدم التمييز ضد املرأة لضمان التنفيذ الفعال جلميـع أحكـام                
وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــدرج يف تقريرهــا الــدوري القــادم معلومــات عــن  . االتفاقيــة

سياسـات  مـن جـراء     أة، وخباصة املـرأة الريفيـة والعاملـة يف األنـشطة الزراعيـة،              اآلثار املترتبة على املر   
  .االقتصاد الكلي، وخباصة اتفاقات التجارة اإلقليمية

ــط     •   ــساين يف اخلطـ ــور اجلنـ ــيم املنظـ تعمـ
  الوطنية

  ١٨٢الفصل الرابع عشر، الفقرة   •  
ــضاء      •   ــني اخلطــط والق ــربط ب صــالت ال

  على الفقر
ــش  ا  •   ــع ع ــصل الراب ــرات لف  ١٨٢ر، الفق

  ١٨٤إىل 
أثــر سياســات االقتــصاد الكلــي علــى       •  

  املرأة
، ١٨٥الفصل الرابع عشر، الفقرة   •  

   باء- واملرفق العاشر 
واللجنــة توصــي الدولــة الطــرف بــأن متيــز بوضــوح، يف سياســاهتا وبراجمهــا، بــني الــسياسات   -٢٣

 مـن  ٤ مـن املـادة   ١ وما تنص عليه الفقرة  والربامج العامة واالجتماعية واالقتصادية اليت تفيد املرأة،      
االتفاقية من تدابري خاصة مؤقتة الزمة للتعجيل بتحقيق املساواة املوضوعية للمرأة يف شىت اجملـاالت،              

وتشجع اللجنة الدولة الطـرف أيـضا علـى         . ٢٥ على حنو ما أوضحته اللجنة يف توصيتها العامة رقم        
  .يل بتحقيق املساواة املوضوعية بني املرأة والرجلأن تعزز تنفيذ تدابري خاصة مؤقتة للتعج

  التدابري اخلاصة املؤقتة  •  
  ٦٨ إىل ٦٤الفصل الرابع، الفقرات   •  

واللجنة حتث الدولة الطرف على تكثيف جهودها ملكافحة االجتار بالنساء والفتيات، مبـا يف     -٢٥
االجتـار بالبـشر واملعاقبـة عليـه،        ذلك عـن طريـق االعتمـاد الـسريع ملـشروع القـانون الرامـي إىل منـع                   

ووضع جدول زمين ملموس لتكييف القوانني على مستوى الواليات بغية جترمي االجتار بالبـشر لكـي                
وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى دراسـة ظـاهرة االجتـار            . تتماشى مع الصكوك الدولية ذات الصلة     

عـن أغراضـه، وجتميـع املعلومـات بـشكل      الداخلي بالبشر، مبا يف ذلك نطاقه وأسبابه وعواقبه فـضال           
منــتظم مــن أجــل وضــع اســتراتيجية شــاملة تتــضمن تــدابري للوقايــة، وملقاضــاة املخــالفني ومعاقبتــهم،   

وتوصــي الدولــة . إضــافة إىل التــدابري الراميــة إىل إعــادة تأهيــل الــضحايا وإعــادة إدمــاجهم يف اجملتمــع
يف عمـوم البلـد بـشأن خمـاطر وعواقـب           تيـات   النـساء والف  الطرف أيضا بتنظيم محـالت إلذكـاء وعـي          

 وتــدريب العــاملني يف جمــال إنفــاذ القــانون واهلجــرة وشــرطة احلــدود بــشأن أســباب   ،االجتــار بالبــشر
وحتث الدولة الطـرف علـى      . وعواقب ووقوع االجتار بالنساء والفتيات وأشكال االستغالل املختلفة       

  .لومات عن النتائج احملرزة يف تقريرها الدوري املقبلالرصد الدقيق لتأثري التدابري املتخذة وتقدمي مع

مكافحــة االجتــار بالنــساء والفتيــات؛   •  
جتـــــــــرمي االجتـــــــــار؛ الدراســـــــــات 
واالســتراتيجيات الــشاملة؛ محــالت   
إذكـــاء الــــوعي؛ تـــدريب العــــاملني   

  ورصد التأثري
ــرات    •   ــسادس، الفق  إىل ٨٤الفــصل ال

١٠١  
  املرفق الثالث  •  
   جيم-املرفق الثاين عشر   •  
  الثالث عشراملرفق   •  

واللجنة حتث الدولة الطرف على اختـاذ مجيـع التـدابري املناسـبة، مبـا يف ذلـك اعتمـاد وتنفيـذ                      -٢٧
ــة        ــواد اإلباحي ــاج امل ــات، واســتخدام األطفــال يف إنت ــساء والفتي خطــة شــاملة ملنــع اســتغالل بغــاء الن

دابري الوقايـة وكـبح الطلـب علـى البغـاء      لألطفال وبغاء األطفال، عن طريق مجلة أمـور منـها تعزيـز تـ            
وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــدرج يف . واختــاذ التــدابري إلعــادة تأهيــل ضــحايا االســتغالل

ويتعني تـصنيف هـذه   . تقريرها الدوري املقبل تقييما شامال بشأن مدى انتشار البغاء وأسبابه اجلذرية  
أن تشمل كـذلك معلومـات بـشأن اآلثـار املترتبـة علـى          املعلومات حسب العمر واملناطق اجلغرافية، و     

  .اإلجراءات املتخذة والنتائج احملرزة

معلومـات عـن    . منع اسـتغالل البغـاء      •  
ــى    ــة علــــ ــار املترتبــــ ــاء واآلثــــ البغــــ

  اإلجراءات املتخذة
 إىل  ١٠٢الفصل السادس، الفقـرات       •  

١٠٦  
   جيم-الثالث املرفق   •  
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زيـز التـدابري الراميـة إىل زيـادة عـدد النـساء يف مناصـب                واللجنة توصـي الدولـة الطـرف بتع         -٢٩
 املتعلقــة ٢٣صــنع القــرار علــى مجيــع املــستويات ويف كافــة اجملــاالت، يف ضــوء توصــيتها العامــة رقــم 

وتوصـي كـذلك الدولـة الطـرف باعتمـاد تـدابري خاصـة مؤقتـة،                . بالنساء يف احلياة السياسية والعامـة     
، من أجل التعجيل بتنفيـذ اجلهـود        ٢٥ تفاقية والتوصية العامة رقم    من اال  ٤ من املادة    ١وفقا للفقرة   

  .يف السلك الدبلوماسيوال سيما الرامية إىل تشجيع تعيني النساء يف املناصب القيادية، 

  املشاركة يف مناصب صنع القرار  •  
  ٦٨الفصل الرابع، الفقرة   •  
ــرات    •   ــسابع، الفقــــ  ١٠٧الفــــــصل الــــ

  ١١٨ إىل ١١٠ و
  ١٢٧-١٢٢الفقرات ثامن، الفصل ال  •  
ـــات   •   ــاين  املرفقـــ ــسادس والثـ ــع والـ الرابـ

   دال والثالث عشر-عشر 
واللجنة تناشد الدولة الطرف أن جتعـل تـشريعاهتا املتعلقـة بالعمالـة متماشـية متاشـيا تامـا مـع                -٣١

روط  مــن االتفاقيــة واإلســراع باعتمــاد تعــديل قـانون العمالــة االحتــادي مــن أجــل إزالــة شــ ١١املـادة  
وحتـث الدولـة الطـرف علـى تعزيـز أعمـال املديريـة العامـة املعنيـة بـالتفتيش يف جمـال                 . فحوص احلمـل  

العمل، وذلك لكي يتسىن رصد ظروف عمل املرأة رصدا فعـاال، ومعاقبـة منتـهكي حقـوق املـرأة يف                    
ولـة  وتوصـي الد  . الصناعات التصديرية، وتعزيز متكـن العـامالت مـن اللجـوء إىل سـبل إقامـة العـدل                 

الطــرف بــإدراج معلومــــات بــشأن اآلثــار املترتبــة علــى التــدابري املتخــذة والنتــائج احملــرزة يف تقريرهــا 
  .املقبل

ــة مـــــع    •   تنـــــسيق تـــــشريعات العمالـــ
  .االتفاقية

تعزيــز أعمــال املديريــة العامــة املعنيــة    •  
  بالتفتيش يف جمال العمل

، الفقــــرات الفـــصل احلـــادي عـــشر     •  
  ١٥٢ إىل ١٤٩

   ألف-السابع  املرفق  •  

واللجنة حتث الدولة الطرف على توسيع نطاق تغطية اخلدمات الصحية، مبا يف ذلك رعايـة                  -٣٣
الصحة اإلجنابية وخدمات تنظيم األسرة، وعلى التصدي للعواقب اليت حتول دون استفادة املرأة من              

اق واسـع وأن تكـون      وتوصي اللجنة أيضا بتشجيع التربية اجلنسية وتوفريها على نط        . هذه اخلدمات 
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف         . موجهة للرجال والنساء واملراهقني واملراهقات على حد سـواء        

. وعلى مستوى الواليـات   أن تعمل على اتساق تشريعاهتا املتصلة باإلجهاض على املستوى االحتادي           
تـوفري االسـتفادة الفعالـة      رف على تطبيق استراتيجية شاملة ينبغي أن تشمل         وحتث اللجنة الدولة الط   

من اإلجهاض اآلمن يف احلاالت املنصوص عليها يف القانون وجمموعة واسعة من تـدابري منـع احلمـل،                  
اض غــري املــأمون، مبــا فيهــا موانــع احلمــل يف احلــاالت الطارئــة، وتــدابري التوعيــة بــشأن خمــاطر اإلجهــ 

 الــيت تــستهدف علــى وجــه  ،مــرأةالت التوعيــة يف مجيــع أرجــاء البلــد بــشأن حقــوق اإلنــسان لل  ومحــ
  .اخلصوص العاملني يف جمال الصحة فضال عن عموم اجلمهور

  التغطية  •  
 ١٦٢الفصل الثـاين عـشر، الفقـرات          •  

  ١٦٥إىل 
  احلادي عشراملرفق   •  
 ١٩٠الفصل الرابع عـشر، الفقـرات         •  

  ١٩٥إىل 
  الصحة اإلجنابية  •  
 ١٦٥الفصل الثـاين عـشر، الفقـرات          •  

  ١٧٢ إىل ١٧١ و ١٦٧إىل 
  تنظيم األسرة ومنع احلمل  •  
 ١٦٢الفصل الثـاين عـشر، الفقـرات          •  

  ١٧١ و ١٦٩  و١٦٨و 
  التربية اجلنسية  •  
 ١٧١الفصل الثـاين عـشر، الفقرتـان          •  

  ١٧٢و 
  ١٩٢الفصل الرابع عشر، الفقرة   •  
اتــــــــساق التــــــــشريعات املتــــــــصلة   •  

تـــوفري االســـتفادة مـــن . باإلجهـــاض
ــا  ــن يف احلــــ ــاض اآلمــــ الت اإلجهــــ

  املنصوص عليها يف القانون
 ١٧٠الفــصل الثــاين عــشر، الفقــرة      •  
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   باء-واملرفق الثامن 

  محالت التوعية  •  
      ١٧٣الفصل الثاين عشر، الفقرة   •  

واللجنة حتث الدولـة الطـرف علـى كفالـة أن تتعامـل مجيـع بـرامج وسياسـات القـضاء علـى                   -٣٥
ي تتعــرض لـه نــساء  ذبعـاد العديـدة للفقــر والتمييـز الـ    الفقـر تعـامال صــرحيا مـع الطبيعـة اهليكليــة واأل    

وتوصــي الدولــة الطــرف باســتخدام تــدابري خاصــة مؤقتــة للتــصدي   . الــشعوب األصــلية والريفيــات 
للتفــاوت الــذي تواجهــه نــساء الــشعوب األصــلية والريفيــات فيمــا يتعلــق باالســتفادة مــن اخلــدمات   

ــة األساســية،  وتطلــب . املــشاركة يف عمليــات صــنع القــرار التعلــيم والــصحة و وال ســيما االجتماعي
ــدابري       ــدوري املقبــل معلومــات شــاملة بــشأن الت ــة الطــرف أن تــدرج يف تقريرهــا ال ــة إىل الدول اللجن
املتخــذة واآلثــار النامجــة عنــها، مرفقــة ببيانــات مــصنفة حــسب املنــاطق احلــضرية والريفيــة، وحــسب   

  .الواليات والشعوب األصلية

نــساء الريفيــات القــضاء علــى الفقــر؛ ال   •  
ــشعوب األصــلية؛ االســتفادة    ــساء ال ون

  من اخلدمات االجتماعية األساسية
ــرات      •   ــشر، الفق ــع ع ــصل الراب  ١٨٢الف

  ١٨٩إىل 
  الصحة  •  
  ١٩٥-١٩٠الفقرات   •  
  التعليم  •  
  ١٩٦الفقرة   •  

فرة بغيـة حتديـد     اواللجنة تطلـب مـن الدولـة الطـرف تعزيـز حتليـل واسـتخدام البيانـات املتـو                    -٣٧
االجتاهات على مر الزمن، وكذلك النتائج واآلثار املترتبـة علـى الـربامج واخلطـط والـسياسات علـى         
ــة واحلــضرية         ــاطق الريفي ــات واملن ــات حــسب الوالي ــصنيف البيان ــى ت ــستويات، والعمــل عل ــة امل كاف

  .ومجاعات الشعوب األصلية، وحتليل هذه البيانات، وإدراجها يف تقريرها الدوري املقبل

  لبيانات لتحديد النتائج واآلثار املترتبةحتليل ا
  ١٣٧الفصل العاشر، الفقرة   •  
 ١٨٤الفصل الرابع عـشر، الفقـرات         •  

  ١٩٥ و ١٨٩و 
ــيما      •   ــاملواد، وال س ــة ب اجلــداول املرفق

  املرفق احلادي عشر
  ٢٣٤ و ٢٣٣الفقرتان   •  

ا اللتزاماهتـا مبوجـب     واللجنة حتث الدولة الطرف على أن تستفيد بصورة كاملة، يف تنفيـذه             -٣٨
االتفاقية، من إعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين يعززان أحكام االتفاقية، وتطلب إىل الدولة الطرف              

  .إدراج معلومات هبذا الشأن يف تقريرها الدوري املقبل
   واجلدول٢٣٥الفقرة   •  

يــق األهــداف واللجنــة تــشدد علــى أن تنفيــذ االتفاقيــة الكامــل والفعــال هــو أمــر الزم لتحق   -٣٩
وتطالب بإدراج املنظور اجلنساين والبيان الواضح ألحكام االتفاقية يف مجيـع اجلهـود           . اإلمنائية لأللفية 

األهداف، وتطلب إىل الدولة الطرف إدراج معلومات هبذا الشأن يف تقريرهـا            هذه  الرامية إىل حتقيق    
  .الدوري املقبل

   واجلدول٢٣٦الفقرة   •  
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  حالة التنفيذ  التوصيات

لتعميم الواسع النطاق يف املكسيك للتعليقات اخلتامية بغيـة متكـني النـاس،     واللجنة تطالب با    -٤١
مبا فيهم املسؤولون احلكوميون والسياسيون وأعضاء الربملان واملنظمات النـسائية ومنظمـات حقـوق              
اإلنسان، من معرفة اخلطوات املتخذة لكفالة املساواة للمرأة حبكم القانون وحبكم الواقع، فضال عن            

وتطلــب إىل الدولــة الطــرف مواصــلة التعمــيم الواســع .  األخــرى الالزمــة يف هــذا املــضماراخلطــوات
ــا          ــة وبروتوكوهل ــسان، لالتفاقي ــوق اإلن ــات حق ــسائية ومنظم ــات الن ــى املنظم ــيما عل ــاق، وال س النط
ــة العامــة      ــة وإعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني ونتــائج دورة اجلمعي االختيــاري والتوصــيات العامــة للجن

املساواة بني اجلنسني والتنمية والـسالم يف       : ٢٠٠٠املرأة عام   ”الـثالثة والعشرين، املعنونة    االستثنائية  
  .“القرن احلادي والعشرين

  التعميم  •  
  ٢٣٢-٢٢٨الفقرات   •  
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	أولا - مقدمة
	1 - عملا بالمادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبالتوصية الواردة في الفقرة 42 من التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والموجهة إلى الدولة المكسيكية بشأن تقريرها الدوري السادس (CEDAW/C/MEX/CO/6)، تقدم المكسيك تقريريها السابع والثامن المجمعين عن تنفيذ الاتفاقية.
	2 - واستجابة للتوجيهات الجديدة للجنة، يغطي التقرير الذي تقدمه الدولة المكسيكية اليوم الفترة من آب/أغسطس 2006 إلى أيلول/سبتمبر 2010. واشتمل بناء التقرير على بيان التقدم المتحقق والصعاب المجابهة في تطبيق الـ 16 مادة الموضوعية في الاتفاقية، وكذلك التوصيات العامة التي قدمتها اللجنة حتى الآن. وجرى في الوقت ذاته وبطريقة واضحة بيان حالة تنفيذ توصيات اللجنة للدولة المكسيكية فيما يتعلق بتقريرها الدوري السادس. وساعد هذا الوضوح على تجسيم المعلومات بحيث تعرض بشكل موحد، استجابة للتوجيهات الجديدة.
	3 - وهذا التقرير نتاج عمل واسع دينمي يقوم على المشاركة جرى الاضطلاع به مع شتى الجهات الفاعلة والقطاعات في الدولة المكسيكية. ووقعت مسؤولية تنسيق وضع وتكامل المعلومات على عاتق المعهد الوطني للمرأة، وهو هيئة الإدارة في مجال الجنسانية على الصعيد الوطني.
	4 - ولدى المكسيك اليوم تسعة أطر للعمل مستخلصة من القانون العام للمساواة بين المرأة والرجل والقانون العام لتمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف، وهما القانونان اللذان تساعد أدواتهما وآلياتهما على تنفيذ ومتابعة الاتفاقية وتوصيات اللجنة في سلطات الاتحاد ومستويات الحكم الثلاثة.
	5 - وفي هذا الإطار الجديد أنشئت لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية، كجزء من النظام الوطني للمساواة بين المرأة والرجل، وجرى من خلالها، بالتعاون مع السلطة التنفيذية، تطبيق منهجية دمج هذا التقرير المجمّع. وأنشئ مجال افتراضي، كمنهجية مبتكرة، للتوصل إلى عملية تفاعلية مع جهات الاتصال في هذه اللجنة، وقدمت من خلال هذا المجال معلومات محددة لوضع هذا التقرير. وتولت جميع الجهات الفاعلة والقطاعات التي اشتركت في عملية الدمج اعتماد الوثيقة الختامية للتقرير مسبقا.
	6 - ويتضمن التقرير أيضا معلومات من شتى الهيئات اللامركزية والكيانات الاتحادية من خلال آليات النهوض بالمرأة والسلطتين التشريعية والقضائية، التي جرى معها حوار ثنائي مفتوح. واستشيرت منظمات المجتمع المدني من خلال المجلسين الاستشاري والاجتماعي التابعين للمعهد الوطني للمرأة وهيئاتهما للتقييم والمشاورة ولتحليل وتقييم السياسات العامة والبرامج.
	7 - وساعدت أهمية ونوعية وكمية المعلومات الواردة التي جهزت في المعهد الوطني للمرأة من أجل التقرير على وضع مرفق جامع ترى الدولة المكسيكية أن من المهم اطّلاع لجنة الخبيرات عليه، حيث إنه يعكس العمل المضطلع به والتقدم المتحقق على صعيد الدولة، وتوزيع بيانات المواضيع المطروقة في متن التقرير، وغير ذلك، وهو ما يستجيب لتوصيات اللجنة وتوجيهاتها الجديدة.
	8 - إن الاتفاقية وولاياتها، بعد ثلاثين عاما من تصديق المكسيك عليها باعتبارها صكا ملزما قانونا، قد أُدرجت وعممت مراعاة منظوراتها في العمل المؤسسي والتقنيني في بلدنا. والدليل على ذلك القانون العام لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وإدراج المحور 3 ”تكافؤ الفرص“ في خطة التنمية الوطنية للفترة 2007-2012، والبرنامج الوطني للمساواة بين المرأة والرجل للفترة 2008-2012، وعمليات التنسيق التشريعي. وروعي أيضا الإطار الدولي في وضع الخطط والبرامج.
	9 - واستجابة لتوصيات اللجنة للدولة المكسيكية، يجري التركيز في بيان الحالة هذا على مواضيع من قبيل التنسيق التشريعي، واجتثاث جميع أشكال العنف ضد المرأة، واشتراك المرأة في اتخاذ القرار، والقضاء على الفقر، والحصول على الخدمات الصحية، ولا سيما الصحة الجنسية والإنجابية، وإدراج المنظور الجنساني وتعميم مراعاته في الخطط والبرامج، وما إلى ذلك.
	10 - وجرى في المكسيك تعزيز وتوطيد البنيان القانوني والتقنيني والمؤسسي، وكذلك العمل المشترك بين المؤسسات من أجل تحقيق المساواة. ومع ذلك، وعلى الرغم من تهيئة الظروف والتحولات التي لا رجعة فيها لخلق ثقافة أصيلة للمساواة، فإن الدولة المكسيكية تعترف بأنه لا تزال هناك مخاطر وتحديات قائمة تتطلب جماع الالتزام والإرادة من جانب جميع الجهات الفاعلة والقطاعات.
	ثانيا - المادتان 1 و 2
	11 - يتضمن هذا القسم معلومات عن مبدأي المساواة وعدم التمييز وإدراجهما في المعايير السارية؛ ويردّ أيضا على التوصيات 9 و 11 و 13 و 15 و 19 الواردة في التعليقات الختامية للجنة بشأن تقرير المكسيك الدوري السادس، وعلى التوصيات العامة رقم 12 و 19 و 25.
	ألف - مبدآ عدم التمييز والمساواة
	12 - تنص المادة الأولى من الدستور() في المكسيك على منع التمييز، وتتضمن التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية وفي القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه().
	13 - وتنص الخطة الوطنية للتنمية على محاور شاملة لوضع السياسات العامة، هي إدراج المنظور الجنساني، والمساواة بين المرأة والرجل، وإلغاء أي تمييز على أساس نوع الجنس. وعملا بالتوصية 19 الواردة في التعليقات الختامية للجنة، أُدرج مبدأ المساواة في الخطة الوطنية للتنمية()، وفي القانون العام للمساواة بين المرأة والرجل، وفي البرنامج الوطني للمساواة بين المرأة والرجل للفترة 2008-2012. وعملا بالتوصية العامة رقم 25، جرى تدعيم هذا المبدأ من خلال الاتفاق الوطني للمساواة بين المرأة والرجل().
	14 - وجدير بالذكر إنشاء برامج للمساواة في الإدارة العامة الاتحادية()، وأنه منذ عام 2008 أصبح مرسوم ميزانية نفقات الاتحاد يحتم الحث على تكافؤ الفرص، من خلال إدراج المنظور الجنساني في تصميم نتائج البرامج ووضعها وتطبيقها ومتابعتها وتقييمها.
	15 - وقد نتج عن تطبيق سياسة المساواة وعدم التمييز، الذي بدأه المجلس الوطني لمنع التمييز في عام 2003، تقديم ما مجموعه 237 شكوى()، انتهى 21 منها إلى التسوية؛ وما مجموعه 182 مطالبة()، انتهى 45 منها إلى التصالح في ادعاءات بوقوع تمييز ضد المرأة، في الفترة من 1 أيلول/سبتمبر 2006 إلى 23 حزيران/يونيه 2010 (انظر المرفق الأول، القسم ألف).
	باء - التنسيق التشريعي
	16 - استجابة للتوصية 9 الواردة في التعليقات الختامية للجنة، يحدد البرنامج الوطني للمساواة بين المرأة والرجل في استراتيجيته 1-6 ما يلي: ”الحث على تنسيق التشريع الوطني وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بالتنسيق مع السلطات الثلاث في الكيانات الاتحادية وآليات النهوض بالمرأة“.
	17 - وبالإضافة إلى ذلك اشترك المعهد الوطني للمرأة في تنسيق الأنظمة والقوانين المناهضة للعنف ضد المرأة على صعيد الولايات، ووضع جدول أعمال دائما مع السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية على صعيد الاتحاد والولايات، وأجهزة الإدارة العامة الاتحادية، والهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية، ومنظمات المجتمع المدني. وجرى ذلك تحديدا من خلال صندوق دعم آليات النهوض بالمرأة في الكيانات الاتحادية من أجل الرعاية المتكاملة للنساء ضحايا العنف القائم على نوع الجنس، التابع للمعهد الوطني للمرأة()، وبرنامج دعم الهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية، التابع للمعهد الوطني للتنمية الاجتماعية (انظر ’ثالثا‘ أدناه).
	18 - وبالمثل، وفي إطار السلطة التشريعية، أنشأ مركز دراسات النهوض بالمرأة وإنصاف الجنسين، في صفحة مجلس النواب على الإنترنت، قاعدة بيانات تتضمن مشاريع القوانين ونقاط الاتفاق في مجال الجنسانية، فضلا عن اقتراحات الإصلاحات التشريعية من منظور جنساني في المجال الجنائي أو المدني أو العائلي في جميع الكيانات الاتحادية بالبلد.
	19 - وفي مجال المساواة وعدم التمييز()، قام 22 كيانا اتحاديا، في أيار/مايو 2010، بإدراج مبدأ المساواة في دساتيرها، وأدرج 25 كيانا مبدأ عدم التمييز؛ ولدى 16 ولاية قوانين لمنع التمييز واجتثاثه()؛ واعتُبر التمييز جريمة جنائية في 13 كيانا اتحاديا في البلد(). وعلاوة على ذلك فإن 19 كيانا اتحاديا لديها قانون للمساواة بين المرأة والرجل، منها كيان لديه لائحة، وخمسة لديها نظام حكومي (انظر المرفق الأول، القسم باء).
	20 - وفي مجال العنف، لدى 32 كيانا اتحاديا() قانون للولاية يتفق والقانون العام لتمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف؛ ولدى 24 كيانا لائحة، ولدى 30 نظام حكومي(). وفي الوقت الراهن فإن 30 كيانا اتحاديا() ومنطقة العاصمة الاتحادية تعتبر العنف العائلي جريمة؛ وفي 30 كيانا منها يعتبر العنف سببا للطلاق، ووضع 21 كيانا اتحاديا توصيفا للاغتصاب في إطار الزواج أو الاقتران غير الشرعي. وما زال هناك التحدي المتمثل في تنسيق التشريع المدني، والجنائي، وتشريع الإجراءات، وتشريع مسؤوليات موظفي الحكومات والبلديات وغيرهم.
	21 - وفيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، نشرت أربعة كيانات اتحادية في حزيران/يونيه 2010 قوانين لمنع هذه الجريمة والمعاقبة عليها، وأصدر كيانان لائحة (انظر المرفق الأول، الفرع باء)(). وتتضمن القوانين الجنائية في 31 ولاية توصيفا جنائيا للاتجار بالأشخاص (انظر المرفق الثالث).
	22 - وعملا بالتوصية 11 للجنة، وفيما يتعلق بآليات التنسيق والمتابعة لكفالة مواءمة وتنفيذ برامج وسياسات المساواة بين الجنسين، فضلا عن إنفاذ القانون العام للمساواة بين المرأة والرجل، أنشئ في عام 2007 النظام الوطني للمساواة بين المرأة والرجل (انظر ’ثالثا‘ أدناه)، الذي تقوم بتنفيذه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبتنسيقه المعهد الوطني للمرأة.
	23 - وعلاوة على ذلك، وتنفيذا للتوصية ذاتها، تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة 2008-2010 ميزانية مجمعة تصل إلى 52,9 مليون بيسو (4,4 من ملايين الدولارات)؛ منها 12,1 مليون بيسو (1,01 من ملايين الدولارات) للعناية بشؤون المرأة والطفل والأسرة، و 40,8 مليون بيسو (2,4 من ملايين الدولارات) لتعزيز السياسة الوطنية في موضوع المساواة بين المرأة والرجل ونشرها ومتابعتها وتقييمها ورصدها.
	24 - وفيما يتعلق بالتوصية 13 الواردة في التعليقات الختامية للجنة، فإن الموافقة على مشاريع القوانين ترتبط بأوقات العملية التشريعية. وتحدد كل مجموعة برلمانية جدول أعمالها الذي يتضمن أولويات في موضوع المساواة وإنصاف الجنسين وحقوق الإنسان للمرأة. وتضم لجنة الإنصاف والجنسانية في مجلس النواب جميع جداول الأعمال في برنامج سنوي تنبثق منه الأولويات(). وفي الدورة التشريعية الحادية والستين، حُددت خطوط العمل للفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2009 إلى آب/أغسطس 2010، من أجل تحقيق الأهداف في مجال إنصاف الجنسين وحقوق الإنسان للمرأة().
	جيم - العنف ضد المرأة
	25 - عملا بالتوصيتين العامتين رقم 12 و 19 للجنة وبتوصيتها 15 المتعلقة بالتقرير الدوري السادس، تحتل مكافحة العنف ضد المرأة الأولوية في التصدي للتمييز وعدم المساواة().
	26 - والمؤسستان المحددتان اللتان تتناولان هذه المشكلة هما مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص، التابع لمكتب المدعي العام للجمهورية، واللجنة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة واجتثاثه، التابعة لوزارة الداخلية. وتشرف اللجنة الخاصة للبت في التحقيقات المتعلقة بقتل الإناث في الجمهورية المكسيكية ومتابعتها، التابعة لمجلس النواب، على الأعمال التي تضطلع بها الحكومة في هذا الشأن.
	27 - إن القانون العام لتمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف، الصادر في شباط/فبراير 2007، ولائحته الصادرة في آذار/مارس 2008 يوزعان الاختصاصات على مستويات الحكم الثلاثة في هذا الشأن، ويطلبان وضع سياسة متكاملة، من خلال إنشاء نظام وطني لمنع العنف ضد المرأة ومعالجته والمعاقبة عليه واجتثاثه، وبرنامج متكامل لمنع العنف ضد المرأة ومعالجته والمعاقبة عليه واجتثاثه.
	28 - وفي عام 2007 أنشئ النظام الوطني لمنع العنف ضد المرأة ومعالجته والمعاقبة عليه واجتثاثه لدعم الإجراءات المشتركة بين المؤسسات لمنع العنف ضد المرأة ومعالجته والمعاقبة عليه واجتثاثه. ويضم هذا النظام حتى الآن 45 عضوا، منهم أجهزة الإدارة العامة الاتحادية، والهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية، وهيئات مدعوة(). وفي إطار دورات النظام أنشئت اللجان المعنية بمنع العنف ضد المرأة ومعالجته والمعاقبة عليه واجتثاثه()، واللجنة الاستشارية المعنية بالإنذار بالعنف القائم على نوع الجنس، والفريق المشترك بين المؤسسات والمتعدد التخصصات لدراسة وتحليل الإصدار المحتمل للإنذار بالعنف القائم على نوع الجنس. وجرى بالمثل ضم المصرف الوطني للبيانات والمعلومات المتعلقة بحالات العنف ضد المرأة، والاشتراك في وضع البرنامج المتكامل لمنع العنف ضد المرأة ومعالجته والمعاقبة عليه واجتثاثه، والتشخيص الوطني، ونماذج منع العنف ضد المرأة ومعالجته والمعاقبة عليه واجتثاثه، وتحديث دليل خدمات توجيه ورعاية النساء ضحايا العنف.
	1 - إجراءات معالجة العنف ضد المرأة

	29 - فـــي نيسان/أبريــــل 2009 جــــــرى تحديــــــث المعيــــــــــــار الرسمــــــي المكسيكــــــي NOM-046-SSA2-2005 ”العنف العائلي والجنسي والعنف ضد المرأة. معايير للمنع والمعالجة“. ولإدراج الإطار التنظيمي الجديد، جرى تحديث النموذج المتكامل لمنع ومعالجة العنف العائلي والجنسي، ووُضعت خمسة بروتوكولات للمعالجة والدعم النفسي والعاطفي لرعاية المستخدمات، حسب نوع العنف. ومن خلال الـ 278 مرفقا متخصصا لمعالجة العنف العائلي والقائم على نوع الجنس المقامة في الـ 32 كيانا اتحاديا، وفرت وزارة الصحة، في الفتـــــرة مـــــن أيلول/سبتمبر 2006 إلــــــــى آب/أغسطس 2010، معالجة متخصصة لـ 210 287 من المعانيات لعنف عائلي شديد.
	30 - وفيما بين عامي 2008 و 2009، دعمت اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين إنشاء ثمان من ”دُور المرأة من السكان الأصليين“ وعززت الدور الخمس التي كانت قد أنشئت في عام 2003، بهدف معالجة العنف ضد النساء من السكان الأصليين والاهتمام بصحتهن الجنسية والإنجابية، وذلك بموارد تبلغ 15 مليون بيسو (1,26 من ملايين الدولارات).
	31 - ويتم تشغيل المآوي ومراكز الرعاية الخارجية للنساء ضحايا العنف من خلال الهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية ومنظمات المجتمع المدني (انظر المرفق الأول، القسمان جيم ودال). وقد رصدت وزارة الصحة من جانبها 212,9 مليون بيسو (17,77 مليون دولار)، فيما بين عامي 2008 و 2010، للمآوي التي تديرها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات العامة ويستفيد منها أكثر من 700 4 امرأة في 23 كيانا اتحاديا. وقد أصدر المعهد الوطني للتنمية الاجتماعية، من خلال برنامج الاستثمار الاجتماعي، دعوتين للاجتماع بهدف دعم المشاريع التي من هذا القبيل، ورصد موارد زادت على 17 مليون بيسو() (1,37 من ملايين الدولارات) لـ 39 من منظمات المجتمع المدني استفادت منها 619 9 امرأة (انظر المرفق الأول، القسم هاء)؛ وقدم المعهد، من خلال برنامج دعم الهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية، فيما بين عامي 2007 و 2010، موارد بلغت 225,16 مليون بيسو (19,03 مليون دولار)، من خلال الجانب دال() (انظر المرفقات الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر).
	2 - الميزانية وأموال التمويل المرصودة لمعالجة العنف ضد المرأة

	32 - فيما بين عامي 2008 و 2010 رُصدت ميزانية بلغت 665,1 2 مليون بيسو (222,5 مليون دولار) لمعالجة العنف ضد المرأة، وهو ما يمثل 9,89 في المائة من الميزانية المخصصة للمرأة والمساواة بين الجنسين.
	33 - ومن خلال برنامج تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني، قامت 22 من الهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية بتجهيز وتدعيم مراكز رعاية النساء والطفلات المعانيات للعنف؛ وأنشئ 38 مركزا للرعاية المتنقلة في المجتمعات المحلية المعزولة الواقعة في 16 كيانا اتحاديا؛ ودعم 12 كيانا اتحاديا خطوطها الهاتفية لرعاية السكان الذين يتعرضون لحالات من العنف القائم على نوع الجنس؛ وأجريت 26 دراسة وتشخيصا في هذا الصدد؛ ونظمت 18 حملة تعزز وصول المرأة إلى العدالة.
	34 - وفيما بين عامي 2007 و 2009 قدم صندوق البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة الدعم إلى 42 من منظمات المجتمع المدني في 17 كيانا اتحاديا، بموارد بلغت 10,1 ملايين بيسو (000 829 دولار). وشملت الإجراءات الأساسية المشورة والمساعدة القانونية، والعلاج النفسي، ومآوي للنساء وبناتهن وأبنائهن، واستراتيجيات للمنع تتضمن نشر الحق في حياة خالية من العنف، وتدريب المروّجات المحليات، والوصول إلى العدالة في مجال العنف العائلي.
	35 - وفيما بين عامي 2006 و 2010 قام المعهد الوطني للتنمية الاجتماعية، من خلال برنامج دعم الهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية، بتوزيع 724,5 مليون بيسو (61,7 مليون دولار) (انظر المرفق الأول، القسم واو) لوضع وتنفيذ إجراءات لمنع العنف ضد المرأة والكشف عنه ومعالجته.
	دال - منع واجتثاث التحرش والمضايقة الجنسيين
	36 - يرد في الفرع ’حادي عشر‘ من هذا التقرير وصف للإجراءات المتخذة في مجال العمل لاجتثاث التحرش والمضايقة الجنسيين. وقامت محكمة العدل العليا الوطنية ومجلس القضاء الاتحادي بعقد سلسلة من حلقات العمل لمنع المضايقة في العمل والمضايقة الجنسية والتحقيق فيهما والمعاقبة عليهما، وتوشك المحكمة على الانتهاء من وضع بروتوكول للممارسات السليمة في هذا المجال.
	37 - وفي المجال التعليمي تضم الإدارة الاتحادية للخدمات التعليمية في منطقة العاصمة الاتحادية وحدة معالجة سوء المعاملة والاعتداء الجنسي على الأطفال، التي تهتم بشكاوى وبلاغات 800 5 منشأة مدرسية عامة من التعليم الأوّلي حتى الثانوي. وجدير بالذكر الحملة المعنونة ”المنع والمعالجة والمعاقبة من أجل اجتثاث المضايقة والتحرش في المدرسة والعمل“، التي نفذت في عام 2009 في المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا، وشجعت على الإبلاغ عن 75 حالة مضايقة جنسية، وأدت إلى إحالة 5 من هذه الحالات إلى النيابة العامة، وفصل أحد المديرين بهذا المعهد من العمل في آذار/مارس 2010.
	38 - ولدى وزارة التعليم العام نموذج للتوجيه فيما يتعلق بمنع ومعالجة العنف القائم على نوع الجنس، يتم بموجبه توفير التوجيه لموظفي القطاع المعانين للعنف القائم على نوع الجنس. ويضم المعهد الوطني للتنمية الاجتماعية كذلك مكتب التوجيه فيما يتعلق بالعنف العائلي والجنسي ضد المرأة. ووضعت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة، نموذجا للرعاية النفسية لموظفيها في حالات العنف القائم على نوع الجنس. وطبقت وزارة الدفاع الوطني آلية منع حالات التحرش والمضايقة الجنسيين ومعالجتها والمعاقبة عليها.
	هاء - العنف ضد الإناث والعنف المؤسسي
	39 - يُعرّف القانون العام لتمكين المرأة مــــن التمتع بحياة خالية من العنف العنف المؤسسي والعنف ضد الإناث()، فضلا عن اعتبار الإنذار بالعنف القائم على نوع الجنس() هو مجموع الإجراءات العاجلة لضمان أمن المرأة. وفي عام 2006 وافق مجلس النواب على اقتراح باعتبار قتل الإناث جريمة، وأحيل هذا الاقتراح إلى مجلس الشيوخ، وما زال ينتظر الموافقة عليه. وعلى المستوى الاتحادي ومستوى الولايات ما زال قتل الإناث لا يعتبر جريمة() (انظر المرفق الأول، القسم زاي).
	40 - ومن أجل منع أعمال التعدي على المرأة، أدرجت وزارة البحرية المكسيكية ووزارة الأمن العام ووزارة الدفاع الوطني ومكتب المدعي العام للجمهورية المنظور الجنساني في برامج أنشطتها، للتأثير على سلوك موظفيها().
	واو - الوصول إلى العدالة
	41 - اتفاقا مع التوصية 15 الواردة في التعليقات الختامية للجنة، يتواصل العمل الدائم مع السلطة القضائية للاتحاد لتعزيز وصول المرأة إلى العدالة. وفي الفترة من عام 2006 إلى أيار/مايو 2010 قامت السلطة القضائية للاتحاد، على الصعيد الوطني، بتدريب 226 3 امرأة و 456 2 رجلا في موضوع حقوق الإنسان، والعنف القائم على نوع الجنس، وعدم التمييز، وبتحسين الكفاءة المهنية في إقامة العدل من منظور جنساني لـ 418 مستشارا وقاضيا من الجنسين. وفيما يتعلق بالتقييم اكتشف مجلس القضاء الاتحادي جهلا بالمعاهدات الدولية لدى الموظفين الحكوميين الذين يقومون بوظائف قضائية، ولذلك أصبحت أنشطة التدريب جزءا من جدول أعماله الداخلي العادي.
	1 - الأحداث التي وقعت في سان سلفادور أتنكو

	42 - فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت يومي 3 و 4 أيار/مايو 2006 في سان سلفادور أتنكو بولاية مكسيكو، قام مكتب المدعي العام المختص بمعالجة الجرائم ذات الصلة بأعمال العنف ضد المرأة()، الذي أصبح مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص، في الفترة من أيار/مايو 2006 إلى تموز/يوليه 2009، بعدة تحقيقات مختلفة لتوضيح هذه الأحداث().
	43 - وفي أيار/مايو 2008 حث مجلس النواب حكومة ولاية مكسيكو ومكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص، من خلال حل وسط، على إقامة العدل بشكل سريع وعاجل في البلاغات المتعلقة بالاعتداء الجنسي الناجم عن هذه الأحداث؛ وحثّ المجلس أيضا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على اتخاذ إجراءات تحفظية لضمان الأمن والسلامة البدنية والنفسية للنساء اللاتي يتعرضن للاعتداء الجنسي؛ كما حث محكمة العدل العليا الوطنية على إبداء رأي صريح في هذا الشأن. وحث مجلس الشيوخ أيضا() حكومة ولاية مكسيكو ومكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص على ذلك.
	44 - وفي حزيران/يونيه 2008 فوّض مكتب المدعي العام لولاية مكسيكو موظفة في النيابة العامة البت في التحريات السابقة وحصر جميع الاعترافات ذات الصلة المدلى بها، من أجل وضع دراسة فنية قانونية للأحداث والتحقيقات. وقضت محكمة العدل العليا الوطنية، بحكم صلاحياتها غير القانونية في التحقيق، بأنه وقعت في هذه الأحداث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مسؤول عنها قادة شرطة في الولاية.
	45 - وفي تموز/يوليه 2009 أعلن مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص أنه قد جرى 350 تحقيقا ساعدت على إثبات المشاركة المحتملة لعاملين في مراكز الشرطة بولاية مكسيكو. ونتيجة لذلك أحيل ملف التحقيق إلى مكتب المدعي العام لولاية مكسيكو، وهو السلطة المختصة بالبت في القضية(). وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009() وافقت الجمعية التشريعية لمنطقة العاصمة الاتحادية على تفويض قضائي للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بقبول التماس للوصول إلى العدالة قدمه 11 من الـ 26 امرأة، وهو التماس ما زال مطروحا.
	46 - وفي حزيران/يونيه 2010 أعلنت محكمة العدل العليا الوطنية قبول طلبات الحماية المقدمة من 12 من المشاركين في الأحداث وأمرت بإطلاق سراحهم فورا، بعد خلوصها إلى أن الإجراءات الجنائية نجمت عن اتهامات لا أساس لها وتتسم بقصور ثبوتي واضح. ولذلك سحب مكتب المدعي العام لولاية مكسيكو البلاغات، وكان منها بلاغ مغدالينا إرناندس وبلاغ أميريكا دل فالييه.
	47 - ومن غير الممكن الاستجابة لطلب اللجنة، فليس من اختصاص مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص النظر في قضية سان سلفادور أتنكو، التي تتناول جرائم القانون العام التي هي من اختصاص مكتب المدعي العام لولاية مكسيكو. إن توزيع الاختصاصات بين الاتحاد والكيانات الاتحادية ينظمه الدستور الذي لا يمكن تعديله إلا بإصلاح تصوّت عليه أغلبية الكيانات الاتحادية. ولم يتحقق هذا الإصلاح حتى الآن، لأن هذه الكيانات ترى أن من المشروع أن تختص هي بالملاحقة في حالة الجرائم التي يرتكبها موظفوها الحكوميون.
	ثالثا - المادة 3
	ألف - إضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني في الإدارة العامة الاتحادية
	1 - إضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني في الإدارة العامة الاتحادية

	48 - إن التكليفات الواردة في الخطة الوطنية للتنمية بشأن إدراج المنظور الجنساني في السياسات العامة والقضاء على أي تمييز لبواعث جنسانية تدعم السياسة الوطنية للمساواة بين المرأة والرجل. وفي هذا الشأن، وبمقتضى القانون العام للمساواة بين المرأة والرجل، فإن المعهد الوطني للمرأة هو هيئة الإدارة في الشأن الجنساني. ويتركز عمل المعهد في إضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني، تنفيذا لهذا القانون وللقانون العام لتمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف. وإننا، بتعزيز الآلية الوطنية، نلتزم بالتوصية العامة رقم 6 وبمنهاج عمل بيجين.
	49 - وانطلاقا من آليات الاتصال والتنسيق المنشأة بمقتضى هذين القانونين، جرى تعزيز وتدعيم البناء المؤسسي، وكذلك العمل المشترك بين المؤسسات لتحقيق المساواة. وقد سبقت الإشارة في هذا الصدد إلى إنشاء النظام الوطني للمساواة بين المرأة والرجل الذي يضم 41 وحدة اتحادية، ووضْع البرنامج الوطني للمساواة بين المرأة والرجل، الذي تشكل أهدافه الاستراتيجية السبعة() منهاج عمل لإضفاء الطابع المؤسسي على سياسة شاملة ذات منظور جنساني في الإدارة العامة الاتحادية، والمساهمة في اعتماده في سلطات الاتحاد ومستويات الحكم والقطاع الخاص. وبالمثل جرى، منذ عام 2007، إنشاء 11 وحدة للشؤون الجنسانية() في أجهزة الإدارة العامة الاتحادية، ويوجد في 40 كيانا آلية للتنسيق الداخلي تعالج المسائل الجنسانية.
	2 - الثقافة المؤسسية ذات المنظور الجنساني

	50 - إن برنامج الثقافة المؤسسية للإدارة العامة الاتحادية، الصادر في عام 2009، هو استراتيجيــة للمساهمـة في تعزيــز التحولات ذات المنظـور الجنساني في الثقافة التنظيمية للإدارة العامة الاتحادية(). وفي هذا الإطار شُكّلت شبكة وصلات الثقافة المؤسسية، التي تشترك فيها 258 مؤسسة عامة وُجّه إليها استبيان الثقافة المؤسسية ذات المنظور الجنساني(). وانطلاقا من هذا التحليل وضعت 222 مؤسسة خطة عملها في مجال الثقافة المؤسسية، والتزمت فيها بأكثر من 500 3 إجراء للتأثير في إضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني(). ويمكن الاطلاع على بعض الأمثلة في المرفق الثاني عشر - باء.
	3 - التوعية والتدريب وتحسين الكفاءة المهنية

	51 - شرع المعهد الوطني للمرأة، في عام 2007، في تنفيذ سياسة للتدريب ورفع الكفاءة المهنية ترتكز على اعتماد الكفاءات وخلق القدرات، من أجل مضاعفة دورات التوعية في المجال الجنساني. وفي هذا الإطار شجع المعهد، في عام 2009، إنشاء قطاع المساواة بين الجنسين في المجلس الوطني لتنظيم واعتماد الكفاءات الوظيفية، الذي يعد بمثابة مركز للتقييم. وهناك الآن قواعد فنية لاعتماد مقدمي خدمات المساعدة الهاتفية لضحايا العنف ومستشاري نموذج إنصاف الجنسين (2003) ومراقبيه.
	52 - وجرى أيضا إعداد المجموعة الأساسية للتوعية في المجال الجنساني()، التي قُدمت في مناسبات إضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني في وحدات التدريب بالإدارة العامة الاتحادية. وجرى كذلك إنشاء أول دورة توعية في المجال الجنساني على الإنترنت، ووضع دليل على الإنترنت للخدمات المهنية في المجال الجنساني، وإعداد موقع على الإنترنت بعنوان ”موضوع الجنسانية: التدريب من أجل المساواة“().
	4 - ميزانية للمساواة بين الجنسين

	53 - للمكسيك إطار معياري إلزامي لوضع وتطبيق ومتابعة الميزانيات المخصصة لسياسات المساواة ومنع ومكافحة العنف القائم على نوع الجنس. ومنذ عام 2006 أصبح القانون الاتحادي للميزانية والمسؤولية المالية ينص على أن تدار الموارد العامة الاتحادية بنهج جنساني. ولذلك قام المعهد الوطني للمرأة بوضع كتيب التخطيط والبرمجة والميزنة من منظور جنساني، والدليل المنهجي لإدراج المنظور الجنساني في الميزانيات العامة، ووضَع استراتيجيات مع مجلسي النواب والشيوخ ومع وزارة المالية والائتمان العام، مثل الاجتماع المشترك بين المؤسسات لوضع ميزانية عام 2008 من منظور جنساني، والمحفل الوطني لميزانيات المساواة بين المرأة والرجل.
	54 - وظل مشروع ميزانية نفقات الاتحاد يشهد تقدما مستمرا في مبلغ وعدد البرامج الاتحادية المحددة بصفتها نفقات مرصودة للمرأة (انظر المرفق الثاني، الجزءان ألف وباء). وفي هذا السياق عكفت المشرّعات من الأحزاب المختلفة على العمل في مبادرة الميزانية الجنسانية غير القابلة للانتقاص. وأيضا من خلال البوابة الإلكترونية التطبيقية لوزارة المالية والائتمان العام، تقدم الأجهزة الاتحادية معلومات عن نفقات الميزانية المرصودة، وبدأ المعهد الوطني للمرأة، منذ عام 2008، يقدم فصليا إلى مجلس النواب تقريرا مفصلا عن نواحي التقدم هذه. وقد تضاعفت ميزانية المعهد ثلاث مرات منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام (2007)، ولا سيما بالموارد المخصصة لتدعيم الهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية().
	باء - إضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني في الإدارة العامة للولايات والبلديات
	55 - أنشئ صندوق دعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني() في عام 2008 لوضع مشاريع بالتنسيق مع الهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية. وفي عام 2009 اندمج هذا الصندوق في صندوق دعم آليات النهوض بالمرأة في الكيانات الاتحادية من أجل الرعاية المتكاملة للنساء ضحايا العنف القائم على نوع الجنس. وفي هذا العام كان له وجود في 300 1 بلدية. وفي عام 2010 تحول الصندوق إلى برنامج دعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني وأصبح خاضعا لقواعد التشغيل. ولأغراض مماثلة أصبح المعهد الوطني للتنمية الاجتماعية يتولى، منذ عام 2006، تشغيل برنامج دعم الهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية، لدعم إجراءات منع ومعالجة العنف ضد المرأة (انظر المعلومات ذات الصلة في المادتين 1 و 2). ويمكن الاطلاع على أمثلة للأعمال التي تم القيام بها في المرفق الثالث عشر.
	56 - وبالمثل أنشأ المعهد الوطني للمرأة في عام 2005 صندوق إنشاء وتعزيز الهيئات النسائية في البلديات. وحتى عام 2007 كان الصندوق قد دعم 959 مشروعا في 227 بلدية (25 في المائة منها تضم سكانا أصليين)، وبذلك أنشئت 634 هيئة نسائية في البلديات. وفي عام 2008 تحوّل هذا الصندوق إلى صندوق تنمية الهيئات النسائية في البلديات، واستفادت من ذلك 570 هيئة بلدية، وفي عام 2009 استفادت 318 هيئة (30 في المائة منها في بلديات ذات درجة عالية أو عالية للغاية من التهميش). وكان من نتيجة ذلك أن أنشئ، في آب/أغسطس 2010، ما مجموعه 000 1 هيئة بلدية. وجرى أيضا تصميم صفحة إلكترونية عن التنمية المحلية بالاشتراك مع النساء، وإصدار الدليل المفاهيمي للتنمية المحلية في إطار المساواة بين الجنسين().
	جيم - إضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني في السلطة القضائية للاتحاد
	57 - فيما بين عامي 2008 و 2010 رُصدت للسلطة القضائية للاتحاد ميزانية لاتخاذ تدابير ترمي إلى توعية وتدريب وإعداد الموظفين والموظفات الحكوميين من منظور جنساني. وقد أفضى ذلك إلى إنشاء مكتب التنسيق العام لبرنامج إنصاف الجنسين في السلطة القضائية للاتحاد، الذي انضمت إليه ثلاث مديريات لإنصاف الجنسين: في محكمة العدل العليا الوطنية، ومجلس القضاء الاتحادي، والمحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية للاتحاد. وجرى كذلك إنشاء لجنة مشتركة بين المؤسسات لإنصاف الجنسين تابعة للسلطة القضائية للاتحاد، وهي بمثابة المؤسسة المسؤولة عن إدارة السياسة في مجال إنصاف الجنسين في السلطة القضائية للاتحاد.
	58 - وتقوم السلطة القضائية للاتحاد بعملها انطلاقا من خمسة برامج عامة: التدريب، البحث، الاتصال، الإعلام، التقييم؛ وتعمل على تحقيق الهدفين التاليين: توعية وتدريب القائمين بأعمال قضائية في السلطة القضائية للاتحاد من منظور جنساني؛ وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في الحياة المؤسسية لأجهزة السلطة القضائية للاتحاد. وتحقيقا لهذين الهدفين جرت توعية الموظفين القضائيين والإداريين في السلطة القضائية للاتحاد وتزويدهم بمواد نظرية وعملية عن حقوق الإنسان والجنسانية، واتخذت عدة تدابير كالتحليلات وإجازات الأبوة في المحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية للاتحاد.
	59 - إن التحليل القضائي للأحكام، ودراسة قضايا محكمة العدل العليا الوطنية وسوابقها القضائية من منظور جنساني، وتقصي العوائق التي جابهتها المرشحات في العملية الانتخابية الاتحادية لعام 2009، وسلسلة منشورات ”القانون والجنسانية والعدالة“، هي بعض المشاريع الجديرة بالذكر في برنامج إنصاف الجنسين في السلطة القضائية للاتحاد، وكذلك الأمر بالنسبة إلى صفحة السلطة القضائية للاتحاد على الإنترنت: www.equidad.scjn.gob.mx (انظر المرفق الرابع عشر).
	دال - الاتصال بالمجتمع المدني
	60 - جرى وضع شتى الآليات والاستراتيجيات لتدعيم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان للمرأة. وفيما يتعلق بدعم المشاريع، يجدر بالذكر صندوق البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة، وبرنامج الاستثمار الاجتماعي (انظر المرفق الثالث، القسم جيم)، والبرامج التي ينسقها المعهد الاتحادي للانتخابات (انظر ’سابعا‘)، ولجنة تعزيز أنشطة منظمات المجتمع المدني()، وبرنامج تشجيع عقد اتفاقات في مجال العدالة التابع للجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين، وكذلك المبادئ التوجيهية لمشروع تعزيز القدرات في مجال إنصاف الجنسين بين السكان الأصليين، التي نشرت في أيلول/سبتمبر 2009.
	61 - وفيما يتعلق بالتشاور يجدر بالذكر المحافل المعقودة لاستكمال الخطة الوطنية للتنمية والبرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة وغير ذلك من البرامج القطاعية، والمحافل التي عقدها المركز الوطني لإنصاف الجنسين والصحة الإنجابية. ويجدر بالذكر أيضا لجنة السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان()، والمحفلان الوطنيان المتعلقان بمشاركة المجتمع المدني في الهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية. وتضم أجهزة الإدارة في المعهد الوطني للمرأة، شأنه شأن الهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية، مجلسا استشاريا ومجلسا اجتماعيا يمثلان المجتمع المدني. واشتركت منظمات المجتمع المدني أيضا في تعديل القواعد الرسمية المتعلقة بسرطان الثدي وبالعنف ضد المرأة، وتدعى إلى اجتماعات اللجنة الوطنية المعنية بسرطان المرأة والفريق المشترك بين المؤسسات للصحة الإنجابية.
	62 - وفيما يتعلق بتكوين الشبكات أنشأ المعهد الوطني للمرأة الشبكة الوطنية للحياة دون عنف، ويعكف معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة على إنشاء شبكة لمنع ومعالجة العنف ضد المرأة. ويعمل المكتب المشترك بين المؤسسات المعني بالجنسانية والهجرة على إنشاء الشبكة الوطنية للدعم والمشورة والتوجيه لرعاية النساء المتأثرات بظاهرة الهجرة، من خلال إنشاء شبكات في الولايات (خمس شبكات حتى آب/أغسطس 2010).
	63 - وهناك على صعيد الولايات آليات لخدمة الحوار والتقارب مع منظمات المجتمع المدني والهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية، ومنها اتفاقيات أو اتفاقات التعاون المبرمة في ولايات مكسيكو وغيرّيرو وسان لويس بوتوسي. وكانت هناك أيضا أنشطة للتمويل في غواناخواتو ومنطقة العاصمة الاتحادية، وفي فيراكروس تشترك في أنماط الخبرة الاستشارية.
	رابعا - المادة 4
	64 - يعرض هذا الجزء أيضا تطبيق التوصية العامة رقم 25 للجنة والتوصية 23 الواردة في التعليقات الختامية للجنة.
	65 - وعلى الصعيد القانوني التقنيني يكرر القانون العام للمساواة بين المرأة والرجل تعريف المادة 4 من الاتفاقية للتدابير الخاصة المؤقتة عند تعريف مفهوم التدابير الإيجابية، وينص على وجوب كفالة الحكومة الاتحادية، في جملة أمور، لتكافؤ الفرص، من خلال اتخاذ هذا النوع من التدابير. ووفقا لذلك فإن البرنامج الوطني للمساواة بين المرأة والرجل يدرج في أهدافه الاستراتيجية السبعة مبادئ توجيهية لتشجيع اتخاذ تدابير خاصة تعمل على معالجة التفاوتات في مجالات مختلفة.
	66 - وعلى غرار التدابير الخاصة المؤقتة المقصود بها تشجيع إنشاء و/أو تعزيز آليات وطنية وأجهزة حكومية أخرى للمساواة بين الجنسين واستقلال المرأة، وجهت الإدارة الحالية مبالغ كبيرة من الميزانية الاتحادية إلى هذه الهيئات؛ وفيما بين عامي 2008 و 2010 ازدادت النفقات المرصودة للمرأة بواقع 41,3 في المائة بالقيمة الحقيقية، من 024,8 7 مليون بيسو في عام 2008 إلى 920,7 10 مليون بيسو في عام 2010 (من 575,8 مليون دولار في عام 2008 إلى 862,6 مليون دولار في عام 2010) (انظر ’ثانيا‘ و ’ثالثا‘).
	67 - وهناك مثال آخر للتدابير الخاصة المؤقتة يحقق أيضا الغاية 5 من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بتخفيض معدل وفيات الأمومة، وهو التدابير المختلفة لقطاع الصحة في هذه المجالات. وفي مجال التعليم يجدر بالذكر، من التدابير الخاصة المؤقتة، برامج المنح الدراسية للنساء ذوات الحالات الخاصة، مثل برنامج المنح الدراسية للأمهات الشابات والشابات الحوامل، والمنح الدراسية للطفلات والشبان الذين يعيشون في فقر أو ينتمون إلى جماعات من السكان الأصليين، وتقدم من خلال برنامج التنمية البشرية - الفرص. وترد المعلومات المفصّلة عن التدابير الخاصة المؤقتة في مجال وفيات الأمومة في الفصلين الثاني عشر والرابع عشر من هذا التقرير، وترد المعلومات المتعلقة ببرامج المنح الدراسية في الفصلين العاشر والرابع عشر. وفي هذه المادة الأخيرة ترد أيضا في شكل تدابير خاصة مؤقتة معلومات من برامج مختلفة لتمكين الريفيات والنساء من السكان الأصليين من الحصول على ائتمانات وقروض زراعية.
	68 - وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية، يجدر بالذكر إصلاح القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية، الذي ينص على زيادة حصة الجنسين (60/40)، ويحدد وجهة الـ 2 في المائة من التمويل الحكومي العادي للأحزاب من أجل تدريب وتعزيز وتطوير القيادات السياسية النسائية؛ وكذلك إصلاح المعايير الانتخابية في 29 كيانا اتحاديا. وأيضا فإن مشروع تنسيق السياسات من منظور جنساني() الذي وضعته وزارة الدفاع الوطني، والذي ينص على تدابير من قبيل تحديد وظيفة لا تشغلها إلا المرأة، ودخول العسكريات المسابقات التنافسية والالتحاق في إطار تكافؤ الفرص مع الرجال ليكون لهن مسار وظيفي عسكري ويمكنهن الوصول إلى وظائف عليا، هو من الجوانب التي تحظى بالتشجيع في مبادرات إصلاح القانون الأساسي للجيش والقوات الجوية للمكسيك وقانون الترقيات في القوات المسلحة (انظر ’سابعا‘).
	خامسا - المادة 5
	69 - يعرض هذا الفرع، في ضوء التوصيات العامة رقم 3 و 12 و 19 والتوصية 15 الواردة في التعليقات الختامية للجنة، التدابير المتخذة لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تشجع الممارسات التمييزية على أساس نوع الجنس.
	ألف - إطار تقرير السياسة
	70 - يكرس الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية القضاء على التمييز وتشجيع تكافؤ الفرص للمرأة والرجل، وهو تكليف يتعزز من خلال إطار معياري ومؤسسي.
	71 - وينص القانون العام لتمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف والقانون العام للمساواة بين المرأة والرجل على أن تشجع الدولة المكسيكية القضاء على السلوك العنيف والتمييزي القائم على نوع الجنس؛ وينص القانون العام للتعليم على أن يتصدى التعليم الذي تقدمه الدولة، ضمن ما يتصدى له، للتحيز، وتكوين الأفكار الجامدة، والتمييز، والعنف، ولا سيما العنف الموجه ضد النساء والأطفال من الجنسين() (انظر ’ثانيا‘).
	72 - وتتوخى الخطة الوطنية للتنمية تنفيذ استراتيجيات للقضاء على السلوكيات المقولبة، وخلق ثقافة جديدة تعطي داخل الأسرة نفس القيمة للمرأة والرجل، من خلال أنشطة الإعلام والتثقيف ومكافحة العنف.
	73 - ويتضمن البرنامج الوطني للمساواة بين المرأة والرجل والبرنامج الوطني لحقوق الإنسان مسارات عمل محددة للقضاء على القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنسي والتمييزية في الإدارة العامة الاتحادية، وتنظيم حملات في مجال المعلومات والإعلام، وتطبيق طرائق للتدريس تحض على التسامح ورفض العنف القائم على نوع الجنس، وكذلك تشجيع التعديلات التشريعية من أجل تفادي استخدام القوالب النمطية والوصم والتحيز من أي نوع.
	باء - التدابير المتخذة في المجال التعليمي
	74 - تقوم وزارة التعليم العام، منذ عام 2008، بتحليل من منظور جنساني لمحتوى 102 من الكتب المدرسية المجانية في التعليم الابتدائي، من أجل اقتراح تعديل الرسائل التي تحبّذ نوعا من العنف و/أو التمييز(). واضطلعت الوزارة، بالتنسيق مع البرنامج الجامعي للدراسات الجنسانية التابع لجامعة المكسيك الوطنية المستقلة، بوضع كتاب ”إنصاف الجنسين ومنع العنف في مرحلة ما قبل المدرسة“؛ وجرى على أساس هذه المادة توعية مدرسي هذه المرحلة في 10 كيانات اتحادية. ويجري الآن إعداد نسخة لمدرسي المرحلة الابتدائية.
	75 - وفي مدارس التعليم الثانوي وضعت الوزارة: (1) مشروع ”فتح مدارس من أجل الإنصاف“، الذي نفذ في 500 مؤسسة في 5 كيانات اتحادية؛ و (2) مسابقة ”الإنصاف والاحترام هما السبيل“، التي جرى في إطارها توعية وتدريب 000 28 مراهق (800 مجموعة في المدارس الثانوية) في 21 كيانا اتحاديا؛ و (3) مشروع ”المساواة والاحترام واجبان في جميع الأيام“، الذي فاز بجائزة البصمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لأفضل حملة متكاملة لمناهضة العنف ضد الأطفال من الجنسين()، وفقرات قصيرة ”التعليم هو الفرق“. وفي نيسان/أبريل 2010 قدمت الوزارة التقرير الوطني عن العنف القائم على نوع الجنس في التعليم الأساسي في المكسيك، الذي كان مما أشارت إليه نتائجه أن القوالب النمطية الجنسانية متجذرة في الأطفال أكثر منها في الطفلات().
	76 - ومن خلال برنامج تدريب هيئات التدريس على منع العنف ضد المرأة، قامت وزارة التعليم العام في عام 2009 بتدريب وتوعية 258 55 مدرسا في الـ 32 كيانا اتحاديا في البلد.
	جيم - وسائل الاتصال وحملات التوعية
	77 - بدأت وزارة الداخلية، منذ عام 2009، تراقب الصور والرسائل التي تشجع القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنسي في حملات الحكومة الاتحادية()؛ ومنذ عام 2003 أصبح لدى المعهد الوطني للمرأة مرصد لوسائل الاتصال، وعقد في عام 2008 ثلاثة اجتماعات للحلقة الدراسية المعنية بمسؤولية هذه الوسائل عن القضاء على العنف ضد النساء والطفلات.
	78 - وفيما بين عامي 2006 و 2010 نُفذت حملات وطنية تحت عناوين: سطر خال من العنف، ويوم يغيّر حياتك، وحقوق الإنسان للمرأة، ورجال مناهضون للعنف (في عامي 2008 و 2009)، والمساواة والاحترام واجبان في جميع الأيام، والتعليم هو الفرق، ونقول ما يجب أن تعرفه المرأة، والحياة دون عنف حق، وغير ذلك.
	79 - ووضع المعهد الوطني للمرأة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامج ”ما لَك من حقوق الإنسان؟“، الذي تمثل في تقديم فقرات قصيرة عن المساواة بين الجنسين بتسع لغات وغيرها من لغات السكان الأصليين، وقدم المعهد المكسيكي للإذاعة برامج تحض على الإعمال الكامل لجميع حقوق المرأة().
	80 - ومن خلال الملحق الشهري TODAS الذي يوزع على نطاق البلد، تبلغ حكومة المكسيك بالتقدم الحادث في مجال المساواة بين الجنسين وتعميم المراعاة. وقام المجلس الوطني لمنع التمييز والمعهد الوطني للمرأة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي بنشر الكتيب المعنون ”10 توصيات لاستخدام اللغة بشكل لا ينطوي على التحيز الجنسي“، ونشر المعهد الوطني للمرأة مجموعة ”أسرتي وأسرتك وأسرنا!“، للعمل انطلاقا من هذا المجال على تطبيق نماذج التعايش القائم على الاحترام والمساواة.
	81 - وتقوم السلطة القضائية للاتحاد، من جهتها، بتوعية موظفيها وعامة الجمهور بالآثار السلبية للقوالب النمطية الجنسانية على الوصول إلى العدالة، من خلال مسابقات الاختبار، والتحقيقات الصحفية، والفيلم الوثائقي ”الجنسانية والعدالة“، والفقرات الإعلامية القصيرة في البرنامج الإذاعي ”في الميزان ... صوت المحكمة“، والنشرة الشهرية ”الجنسانية والعدالة“، وسلسلة البرامج التلفزيونية ”بين البراهين“ التي تعدها المحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية للاتحاد().
	82 - إن الدراسة الاستقصائية الوطنية لدينمية العلاقات في الأسر المعيشية في عامي 2003 و 2006 والدراسة الاستقصائية لدينمية العلاقات الزوجية للشابات في عام 2006 والدراسة الاستقصائية للعنف لدى طلبة البكالوريا والإعدادية في عام 2006 والدراسة الاستقصائية الوطنية للعنف في علاقات الخطوبة في عام 2007 تتضمن معلومات عن القوالب النمطية لدى الشعب أفادت في تصميم تدابير سياسية حكومية لصالح المرأة.
	سادسا - المادة 6
	83 - يتضمن هذا الفرع معلومات عن حالة تنفيذ التوصية العامة رقم 19 والتوصيات 15 و 25 و 27 الواردة في التعليقات الختامية للجنة، التي تهدف إلى قمع جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارتها.
	ألف - إطار تقرير السياسة والإطار المؤسسي
	84 - يكرس الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية منع الرق وشتى وسائل الاستغلال. ووفقا لذلك تشمل الخطة الوطنية للتنمية استراتيجية لرعاية الجماعات القليلة المنعة، وكذلك تطبيق الصكوك الدولية لمكافحة أشكال الرق المعاصرة التي تتعدى على حقوق الإنسان. وبالمثل يتضمن البرنامج الوطني للمساواة بين المرأة والرجل والبرنامج الوطني لحقوق الإنسان مسارات عمل لتشجيع الإبلاغ عن هذه الجريمة، وإنشاء آليات للتعرف على الضحايا المحتملين للاتجار ورعايتهم، وإجراء دراسة وطنية عن أشكال هذا الاتجار، وتشجيع حملات الإعلام والتوعية، ومواءمة تشريعات الولايات مع الصكوك الدولية.
	85 - ووفقا للالتزامات المنبثقة عن بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، وكذلك الأنظمة الدولية في هذا الشأن، صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 قانون منع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه، وصدرت لائحته في شباط/فبراير 2009 شاملة الاختصاص على الصعيد الاتحادي()، حيث إن لكل كيان اتحادي اختصاص الملاحقة القضائية في هذه الجريمة().
	86 - وانبثاقا من أحكام هذا القانون أنشئت، في تموز/يوليه 2009، اللجنة المشتركة بين الوزارات لمنع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه، التي تتألف من 10 أجهزة وكيانات تابعة للإدارة العامة الاتحادية و 7 هيئات مدعوة؛ وتشترك في هذه اللجنة أيضا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وأفراد من الدوائر الأكاديمية(). وأنشأت هذه اللجنة اللجنة الفرعية الاستشارية التي قامت بوضع المشروع الأوّلي للبرنامج الوطني لمنع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه، وهو الآن في المرحلة النهائية من المراجعة. ويجري النظر، ضمن أمور أخرى، في إعادة صياغة الجرائم ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص في القانون الجنائي، من أجل التعجيل بمواءمة قوانين الولايات مع القانون الاتحادي.
	87 - وفي أيار/مايو 2009 نشر القانون الاتحادي لسقوط الحق في الملكية، الذي ينص على مصادرة الممتلكات الآتية من جريمة الاتجار بالأشخاص وغيرها، وعلى أن تكون الموارد المحصلة جزءا من صندوق استئماني يخصص للتعويض عن الضرر ومساعدة الضحايا. وفي آذار/مارس 2008 وافقت منطقة العاصمة الاتحادية على قانون سقوط الحق في الملكية، وبموجبه نفذ 33 إجراء لسقوط هذا الحق، يتعلق 10 إجراءات منها بجريمة الاتجار بالأشخاص().
	88 - وفي آب/أغسطس 2010 نشر المرسوم الذي بمقتضاه اعتبرت المثلية الجنسية جريمة في القانون الجنائي الاتحادي، يعاقب عليها بالسجن لفترة من 9 أعوام إلى 18 عاما، وبغرامة تتراوح بين 750 و 250 2 يوما من الأجر الأدنى، كل من يحض قاصرا على الإتيان بأي فعل جنسي أو يتفق معه على ذلك، سواء راضيا أو مكرها، ويستند في ذلك إلى قرابته له من أي درجة، أو إلى علاقته به في التعليم أو الدين أو العمل أو الطب أو الثقافة أو الخدمة المنزلية، أو أي علاقة أخرى. وينص المرسوم على عزل موظفي الحكومة أو المهنيين من الجنسين الذين يرتكبون هذه الجريمة أثناء أدائهم لوظائفهم أو فصلهم من الخدمة أو وقفهم عن العمل؛ وفقْد الآباء والأوصياء للسلطة الأبوية، والحكم بالسجن والغرامة على كل من لا يبلغ السلطة المختصة أو يحمي مرتكب الجريمة. وسيكون على النيابة العامة طلب التقارير اللازمة لتحديد التعويض للضحية، وتكفل الدولة الرعاية الطبية والنفسية، أو التخصص الذي يحتاج إليه الضحية إذا رفض المحكوم عليه أو عجز عن توفيره. ويلغى احتمال انتفاع المحكوم عليه في هذه الجريمة بالإفراج المشروط.
	89 - إن مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص ومكتب نائب المدعي العام للتحقيق في الجريمة المنظمة والوحدة المختصة بمعالجة الجرائم المرتكبة في الخارج هي الهيئات الموجودة في مكتب المدعي العام للجمهورية() التي لها صفة وكلاء النيابة العامة المؤهلين للملاحقة القضائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون منع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه. وفيما بين عامي 2008 و 2010 رُصد 359 مليون بيسو (29,9 مليون دولار) لفرع إقامة العدل، لمكافحة الجرائم الداخلة في الاختصاص الاتحادي والجريمة المنظمة، ويشمل ذلك الملاحقة القضائية في جريمة الاتجار بالأشخاص. وبالمثل تقوم وحدة جرائم الفضاء الحاسوبي في الشرطة الاتحادية، الملحقة بوزارة الأمن العام، باتخاذ تدابير للتعرف على المنظمات أو الأفراد الذين يرتكبون جرائم باستخدام أنظمة ومعدات حاسوبية وتحديد أماكنهم وعرقلة عملهم، أو يقومون بأفعال غير مشروعة ضد القصّر، سواء في الإقليم الوطني أو في الخارج، وتكون لهذه الجرائم والأفعال أثر في المكسيك. وفي شباط/فبراير 2010 أنشأ مجلس النواب من ناحيته اللجنة الخاصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في البلد، ومن مهامها متابعة عمل الموظفين في مكافحة هذه الجريمة.
	باء - التطورات المؤسسية
	90 - كان مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص قد شرع، حتى حزيران/يونيه 2010، في تحقيقات أولية في الجرائم المتصلة بالعنف ضد المرأة، يتعلق 63 منها بحالات وردت في سياق جريمة الاتجار بالأشخاص (انظر المرفق الثالث، الجزءان ألف وباء). وفي نيسان/أبريل 2010 أصدر قاضي الدائرة الثالث، ومقره تابتشولا في تشياباس، أول حكم اتحادي في الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال في العمل، وهو حكم اتسم بالأهمية في ضوء توصيف الجريمة مؤخرا ووقت تنفيذ الإجراءات الجنائية.
	91 - ويقوم مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص بعمله وفق نموذج وبروتوكول للرعاية المتكاملة لضحايا الاتجار بالأشخاص يوفر خدمات المرافقة والأمن اللازمة لتشجيع الإبلاغ عن الجريمة (انظر المرفق الثالث، القسم باء). ويوفر المأوى المتخصص في توفير الرعاية المتكاملة والحماية لضحايا الاتجار بالأشخاص، الذي أقيم في عام 2008، الحماية وخدمات الرعاية المتكاملة لنزلائه(). وحتى عام 2009 كانت الرعاية قد وفرت لـ 44 امرأة من ضحايا الاتجار، حضرت 18 منهن تحقيقا أوليا في مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص، وأحيلت خمس إلى مكتب نائب المدعي العام للتحقيق في الجريمة المنظمة.
	92 - ويتولى المعهد الوطني للهجرة، من خلال لجانه الـ 32 المشتركة بين المؤسسات لمعالجة ضحايا الاتجار بالأشخاص التي أنشئت في كل كيان اتحادي، تقديم المساعدة المتعلقة بالهجرة والرعاية والحماية، وتوجيه الضحايا المحتملين للاتجار بالأشخاص. وأنشأ المعهد هيئة المسؤولين عن حماية الأطفال، ودرّب موظفيها، وجهز طرائق للإبلاغ (خط هاتف، بريد إلكتروني، استبيانات)، ساعدت على التعرف على 98 ضحية محتملة للاتجار بالأشخاص منذ عام 2005. وجرى التعرف على 59 من هؤلاء الضحايا فيما بين أيلول/سبتمبر 2008 وحزيران/يونيه 2009. وفي كانون الأول/ديسمبر 2008 افتتح المعهد مختبر تحليل الوثائق الزائفة، الذي يعزز مهام المراقبة والتنظيم ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص.
	93 - ولدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منذ عام 2008، برنامج لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تقوم من خلاله بأنشطة للتدريب والتوعية موجهة أيضا إلى جماعات السكان الأصليين، وتُعد ورقات معلومات لتشجيع الإبلاغ عن هذه الجريمة(). وقامت اللجنة، كجزء من أنشطتها، بإنشاء 10 لجان إقليمية لمكافحة الاتجار من أجل متابعة عمل السلطات في هذا الشأن، وتتجمع هذه اللجان في مرصد وطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
	94 - وتضطلع محكمة العدل العليا الوطنية وهيئة التنسيق العام لبرنامج إنصاف الجنسين في السلطة القضائية للاتحاد والمجلس الوطني لمنع التمييز بسلسلة من العروض السينمائية المتبوعة بمناقشات، بهدف التوعية والتثقيف في موضوع الاتجار بالأشخاص.
	95 - وفي موضوع حماية المهاجرين بدأ في تموز/يوليه 2008 نفاذ إصلاح القانون العام للسكان الذي لا يجرّم الهجرة غير المشروعة؛ واعتبارا من عام 2003 بدأ المعهد الوطني للهجرة تنفيذ برنامج رفع مستوى محطات الهجرة، وتقوم وزارة الداخلية بتنسيق الاجتماع المشترك بين المؤسسات لمتابعة البرنامج الوطني لحقوق الإنسان، الذي يتبعه برنامج فرعي للمهاجرين، واجتماع الحوار المشترك بين المؤسسات بشأن الأطفال والمراهقين من الجنسين غير المصحوبين والنساء المهاجرات. وصممت وزارة الاتصالات والنقل مشروع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لصالح النساء المهاجرات، لتشجيع الأخذ به من جانب النساء والأسر المتأثرات بظاهرة الهجرة، والمساهمة في تجنب اغترابهن الاجتماعي لأسباب جغرافية وتعليمية واقتصادية وثقافية.
	1 - إنشاء قواعد بيانات

	96 - يقوم مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص، نتيجة لاجتماعات المؤتمر الوطني لإقامة العدل، بإنشاء قاعدة بيانات وطنية عن الاتجار بالأشخاص وما يتصل به من جرائم، يشترك فيها 18 كيانا اتحاديا. وتشير النتائج إلى أن المرأة هي الأكثر تعرضا لهذه الجرائم، ولا سيما ما يتصل منها بالاستغلال الجنسي، وهو ما سهل البحث في هذه الجريمة والوقوف على الأماكن الجغرافية ذات الخطر (انظر المرفق الثالث، القسم جيم). وفي أيار/مايو 2010 حث مجلس النواب اللجنة المشتركة بين الوزارات لمنع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه على الاشتراك في إنشاء مصرف لمعلومات الاتجار بالأشخاص.
	2 - التوعية والتدريب

	97 - تنفيذا للقانون الاتحادي لمنع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه وللبرنامج الوطني لتعزيز حقوق الإنسان، اضطلعت وزارة الأمن العام، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم العام، ووزارة الاتصالات والنقل، ومكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص، ووزارة الخارجية، ووزارة السياحة، والمعهد الوطني للهجرة، والمعهد الوطني للمرأة، والنظام الوطني للتنمية المتكاملة للأسرة بأنشطة تدريب وتوعية لموظفيها. ويجدر بالذكر المشروع الرائد لاستراتيجية منع الاتجار بالأشخاص والعنف القائم على نوع الجنس ضد النساء من السكان الأصليين، الذي نفذه مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص في فيراكروس.
	3 - الحملات

	98 - في نيسان/أبريل 2010 أطلقت حملة القلب الأزرق، تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وكانت المكسيك بمثابة قاعدة لإطلاق الحملة في أمريكا اللاتينية، وكانت أول بلد على الصعيد الدولي يعيد إطلاق هذه الحملة داخليا من خلال فريق عامل في اللجنة المشتركة بين الوزارات لمنع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه. وقام أيضا مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص، من خلال برنامج التوعية في وسائل الإعلام المطبوعة، بتوزيع مواد عن العنف القائم على نوع الجنس والاتجار بالأشخاص، بالتنسيق مع 12 وزارة في الولايات.
	4 - الدراسات

	99 - في عام 2008 أجرت كلية أمريكا اللاتينية للعلوم الاجتماعية دراسة عن طرائق الاتجار بالأشخاص على الصعيد الوطني، وقد استعان بها مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص في تحقيقاته. وفي عام 2009 أجرى هذا المكتب دراستين عن سمات الضحايا والمسؤولين المحتملين عن الجريمة، مستعينا في ذلك بالمعلومات التي قدمتها الكيانات الاتحادية().
	100 - وأصدر المجلس الوطني لمنع التمييز المنشور المعنون ”الاشتغال بالجنس في لاميرسيد وتلالبان وسوليفان: تحليل من منطلق الحق في عدم التمييز“، وعلى الصعيد التشريعي صدر منشوران: (1) الاتجار بالأشخاص، وبخاصة في شكله المتمثل في الاستغلال الجنسي للنساء والطفلات، كموضوع للسياسات العامة في المكسيك وبلدان أخرى؛ (2) الأوجه المختلفة للاتجار بالأشخاص في المكسيك: الأوضاع الراهنة والمحتملة للنساء والأطفال والمراهقين من الجنسين.
	101 - وقد ساهم التزام منظمات المجتمع المدني بالعمل على رعاية النساء ضحايا العنف والاتجار في إدراج هذا الموضوع في جدول الأعمال الوطني. وجدير بالذكر في هذا الصدد الأنشطة التي يضطلع بها التحالف المناهض للاتجار بالنساء في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والمركز المتكامل لرعاية النساء ضحايا سوء المعاملة، اللذان أجريا فضلا عن ذلك تحريات وثّقت أقوال الطفلات والنساء ضحايا الاستغلال الجنسي، وأسلوب عمل المتجرين وصلاتهم ببعض قطاعات المجتمع.
	جيم - تدابير لمكافحة استغلال النساء والطفلات في البغاء وإنتاج المواد الإباحية
	102 - يتولى كل كيان اتحادي تصنيف الاستغلال الجنسي الذي يعدّ جريمة متصلة بالاتجار بالأشخاص، ومن هنا تتفاوت العقوبات بشكل ملحوظ (انظر المرفق الثالث). ويجدر بالذكر الجهود التي تضطلع بها في هذا الصدد حكومات كوليما ودورانغو وولاية مكسيكو وبويبلا وكينتانا رو وسان لويس بوتوسي وسينالوا وفيراكروس (انظر المرفق الثالث عشر).
	103 - ولدى منطقة العاصمة الاتحادية معيار قانوني ومؤسسي وميزانوي يدعم منع ومعالجة الاتجار بالأشخاص وما يتصل به من جرائم. وفي عام 2009 أنشأت المنطقة اللجنة المشتركة بين المؤسسات لمنع واجتثاث الاتجار بالأشخاص والاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، والوكالة المتخصصة لجرائم الاتجار بالأشخاص. وفي شباط/فبراير 2010 أنشأت منطقة العاصمة الاتحادية الفريق المتعدد التخصصات المعني بالاتجار بالأشخاص، الذي يعكف على تصميم نموذج رعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص في منطقة العاصمة الاتحادية. وخصصت المنطقة أيضا خط هاتف وموقعا تفصيليا على الإنترنت لمعالجة ونشر معلومات في هذا الصدد، ودربت 469 1 عنصرا في مواقع الوزارات والخبرة والشرطة.
	104 - وقامت منطقة العاصمة الاتحادية، بالتعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدني، بالتوعية ونشر المعلومات لمنع الاتجار بالأشخاص. ومن خلال صندوق دعم ضحايا الجريمة تزود المنطقة النساء ضحايا العنف الجنسي بالموارد المالية، وشرعت منذ عام 2004، بالتنسيق أيضا مع مختلف المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، في توفير الموارد لمأوى المشتغلات السابقات بالجنس من المسنات المتشردات ”Casa Xochiquetzal“.
	105 - وتتخذ منطقة العاصمة الاتحادية بشكل دائم إجراءات في فنادق المدينة للكشف عن ضحايا الجرائم الجنسية. وحتى تموز/يوليه 2010 كانت محكمة العدل العليا في الولاية قد أصدرت حكمين بالإدانة في جريمة الاتجار بالأشخاص. وتعكف منطقة العاصمة الاتحادية الآن على إنشاء مأوى مؤمّن بدرجة عالية لرعاية النساء والطفلات ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، وتنظر في احتمال إصدار إعلان للإنذار بالعنف القائم على نوع الجنس في مركزين للشرطة.
	106 - وعلى الصعيد الاتحادي يضم النظام الوطني للتنمية المتكاملة للأسرة خطة عمل وطنية تدعم تدابير منع ومعالجة واجتثاث الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية. وتنفذ هذه الخطة من خلال مكتب التنسيق الوطني لمنع ومعالجة واجتثاث الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، ومن خلال خطط عمل نظم التنمية المتكاملة للأسرة في الولايات. وفي كانون الأول/ديسمبر 2009 كانت الرعاية قد وُفرت لـ 654 517 من الأطفال من الجنسين من ضحايا الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، من خلال برنامج حماية الطفل ونمائه المتكامل.
	سابعا - المادة 7
	107 - في استجابة للتوصية العامة رقم 23 والتوصية 29 الواردة في التعليقات الختامية للجنة والمادة 4 من الاتفاقية، يجري الإبلاغ عن مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية. وفيما يتعلق بمقياس تمكين المرأة، تحتل المكسيك المرتبة 39() بين 109 بلدان وفي المنطقة، والمرتبة 14() من 36 فيما يتعلق بالنسبة المئوية للنساء في الجهاز التشريعي الرئيسي. وفي الوظائف التي تشغل بالانتخاب زادت مشاركتهن() بشكل طفيف، وكذلك في منصب وكيل الوزارة؛ وظلت نسبتهن ثابتة في منصب الوزير() (15,8 في المائة) ومنصب الحاكم (6,3 في المائة) (انظر المرفق الرابع).
	108 - ولا تزال المرأة تهيمن على الوظائف المتوسطة والتنفيذية؛ ويعدّ التعادل تحديا. وفي منصب الوزير تشكل النساء 33,6 في المائة()؛ وفي السلطة التشريعية يشكلن 21,4 في المائة في مجلس الشيوخ و 27,2 في المائة في مجلس النواب. وعلى صعيد الولايات تمثل النساء 22,1 في المائة في المجالس البلدية المحلية، و 32,6 في المائة في وظيفة مستشار بلدية، و 17,6 في المائة في وظيفة أمين صندوق، أما في وظيفة رئيس البلدية فإن نسبتهن لا تتجاوز 6 في المائة. وفيما يتعلق بانتخابات تموز/يوليه 2010 في 15 كيانا اتحاديا، فإن 19,4 في المائة من الـ 36 مرشحا كانوا من النساء(). وشكلت النساء أيضا 51,74 في المائة في قائمة الناخبين، وزادت مشاركتهن في وظيفة رئيس دائرة انتخابية في عام 2009 (انظر المرفق الرابع).
	109 - وفي السلطة القضائية لا تضم محكمة العدل العليا الوطنية سوى امرأتين ضمن الـ 11 قاضيا؛ وفي أيار/مايو 2010 لم تكن هناك أي امرأة في منصب مستشار في مجلس القضاء الاتحادي الذي يضم 88 قاضية، و 272 قاضيا، و126 مأمورة قضائية، و 577 مأمورا قضائيا. ولأول مرة (2007) ترأست امرأة() المحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية للاتحاد؛ وترأس المرأة اثنتين من الدوائر الإقليمية الخمس لهذه المحكمة، وتشكل النساء في المجموع 31,8 في المائة في المحاكم الانتخابية (انظر المرفق الرابع).
	ألف - إطار تقرير السياسة والإطار المؤسسي
	110 - ينص القانون العام للمساواة بين المرأة والرجل على المشاركة والتمثيل السياسي المتوازن دون تمييز للجنسين في اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ ولذلك يشجع البرنامج الوطني للمساواة بين المرأة والرجل على تمكين المرأة واشتراكها وتمثيلها في مجالات اتخاذ القرار في الدولة.
	111 - وفي عام 2008 تمت الموافقة على ما يلي: إصلاح القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية()، الذي كان مما أدى إليه زيادة حصة الجنسين في ترابط 60/40 بالنسبة إلى الترشح()؛ وتنظيم مراقبة موارد الأحزاب السياسية الوطنية للتأكد من تنفيذ نسبة الـ 2 في المائة من التمويل الحكومي للأحزاب، وضمان تدريب وتطوير القيادة السياسية للمرأة()؛ والاتفاق العام للمعهد الاتحادي للانتخابات بشأن معايير الترشح في الفترة 2008-2009؛ وإصلاح دستور ولاية أواكساكا() (انظر المرفق الرابع).
	112 - وجرى أيضا فيما بين عامي 2008-2010 إصلاح المعايير الانتخابية في 29 كيانا اتحاديا. وفي حزيران/يونيه 2010 كان الترابط بين حصة الجنسين كما يلي: التعادل (50/50) في ثمانية كيانات: 5 على أساس مبدأي الأغلبية النسبية() والتمثيل النسبي()، و 3 على أساس التمثيل النسبي فقط؛ و 60/40 في ثمانية كيانات على أساس المبدأين، وواحد على أساس التمثيل النسبي؛ و 70/30 على أساس المبدأين في تسعة كيانات، وواحد على أساس التمثيل النسبي، وواحد على أساس الأغلبية النسبية؛ و 25/75 في كيان واحد على أساس المبدأين. واعتمد ثلاثة كيانات فقط على نظام غير موات حتى الآن (انظر المرفق الرابع).
	113 - وفي عام 2009 حث المجلس الوطني لمنع التمييز الأحزاب على تطبيق حصة الجنسين وجرى، استنادا إلى الاتفاق المبرم في عام 2007 مع وزارة الخدمة المدنية، إعلان() سياسة تكفل شروط المساواة في مسابقات دائرة الاحتراف المهني. وفي عام 2009 أبرم المعهد الوطني للمرأة اتفاقات مع المحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية للاتحاد والمعهد الاتحادي للانتخابات في مسألة المساواة. وقد أصدر المعهد إعلانا سياسيا لعدم التمييز، وأدرج مبدأ المساواة وعدم التمييز في النظام الأساسي لدائرة المهن الانتخابية والنظام الأساسي للموظفين، واستكمل البوابات الإلكترونية المعنونة المشاركة السياسية للمرأة()، والجنسانية والديمقراطية من أجل المساواة في العملية الانتخابية للفترة 2008-2009()، ومجال المواطن(). أما المحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية للاتحاد، وهي أعلى جهاز قضائي في مجال العدالة الانتخابية، فقد أصدرت 18 حكما() مرفقا بها معايير تتعلق بالحقوق السياسية للمرأة والمساواة بين الجنسين، وأنشأت على الإنترنت موقعا تفصيليا عن العدالة الانتخابية في إطار المساواة بين الجنسين().
	114 - ومنذ عام 2008 أصبحت وزارة الدفاع الوطني تعيّن في الوظائف دون تمييز بين الجنسين، عملا بالقوانين واللوائح العسكرية()، وأدخلت مشروع تنسيق السياسات من منظور جنساني()، الذي يحث على تكافؤ الفرص في الدخل والمسار الوظيفي، وهو ما يجد دعما أيضا في اقتراحات إصلاح القانون الأساسي للجيش والقوات الجوية للمكسيك وقانون الترقيات في القوات المسلحة (انظر المرفق الرابع و ’عاشرا‘).
	1 - منهاج العمل الاستراتيجي للإنصاف السياسي

	115 - إن منهاج العمل الاستراتيجي للإنصاف السياسي()، الذي بدأ تطبيقه في عام 2008، يشجع الثقافة الديمقراطية، وتمكين المرأة، ومشاركتها وتمثيلها في مواقع اتخاذ القرار؛ ويضم المنهاج مرصدا مشتركا بين المؤسسات مدنيا لتعزيز الحقوق السياسية للمرأة والدفاع عنها يتألف من مجلسين()؛ وبرنامج التدريب لدعم القيادات النسائية؛ والبوابة الإلكترونية ”التقدم السياسي للمرأة ... محل نظر“()؛ وشبكة لتعزيز الحقوق السياسية للمرأة والدفاع عنها. وفي غضون العملية الانتخابية لعام 2009 وقّع المعهد الوطني للمرأة ”الاتفاق مع نساء المكسيك“ هو وأربعة من الأحزاب السياسية الثمانية() (انظر المرفق الرابع، القسم دال). وعلى صعيد الولايات تنظر دورانغو أيضا في وضع منهاج للعمل؛ وأنشأت تشيواوا ونويفو ليون مرصدا مدنيا في غضون العملية الانتخابية لعام 2009، وفي هذا العام وقّعت كينتانا رو ”الاتفاق السياسي مع المرأة “ هي وجميع الأحزاب السياسية المسجلة في الولاية في نطاق عمليات الاقتراع التي جرت في تموز/يوليه 2010.
	2 - تعزيز المشاركة وشغل الوظائف

	116 - فيما بين عامي 2006 و 2009 عقد المعهد الاتحادي للانتخابات 809 2 دورات في موضوع السياسة الانتخابية اشتركت فيها النساء بنسبة 57,54 في المائة (انظر المرفق الرابع، القسم هاء)؛ وبدأ المعهد منذ عام 2007 إطلاق حملات وبرامج إذاعية وتلفزيونية وإجراء مسابقات وطنية. وبالإضافة إلى ذلك فإن نموذج التعليم من أجل المشاركة المنصفة() يعمم النهج الجنساني، ويستفيد من خبرة برنامج التعليم من أجل المشاركة الديمقراطية للفترة 2008-2009، الذي اشتركت فيه النساء بنسبة 79,65 في المائة في 300 حلقة عمل، ووصل مداه إلى أكثر من 6,5 ملايين شخص في 286 1 بلدية من خلال 300 مشروع()؛ ومنهاج عمل البرنامج هو نموذج التعليم من أجل المشاركة الديمقراطية الذي طبق، منذ عام 2008، انطلاقا من برنامج دعم منظمات المجتمع المدني() التابع للمعهد الاتحادي للانتخابات (انظر المرفق الرابع، القسم واو).
	117 - وفي الفترة من عام 2006 إلى عام 2010 رصد صندوق البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة، التابع للمعهد الوطني للمرأة، 9,2 ملايين بيسو (000 757 دولار) لـ 41 مشروعا لمنظمات المجتمع المدني بشأن تمكين وقيادة المرأة في 16 كيانا. ويجدر أيضا بالذكر في الولايات سبل أخرى، مثل برنامج تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في غيرّيرو، وبرنامج مروّجات حقوق الإنسان للمرأة في منطقة العاصمة الاتحادية (انظر من ’أولا‘ إلى ’ثالثا‘، والمرفق الرابع، القسم واو).
	118 - وفيما يتعلق بالوصول إلى الوظائف القيادية، بدأ تطبيق المعيار المكسيكي للمساواة في العمل بين المرأة والرجل()؛ واستمر نموذج إنصاف الجنسين: 2003 يعزز المساواة في سياسات التعيين والترقية؛ وتنص برامج تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل التابعة لوزارة الدفاع الوطني (2008-2012) ووزارة البحرية المكسيكية (2009-2012) ووزارة الداخلية (2009-2012) على عدم التمييز في عمليات الترقية والتعيين. وتحقيقا للهدف ستة من برنامج الثقافة المؤسسية في الإدارة العامة الاتحادية ”الترقية الرأسية والأفقية“، أدرجت المؤسسات تدبيرا واحدا على الأقل في خططها (انظر المرفق الثاني عشر و ’ثانيا‘ و ’ثالثا‘ و ’حادي عشر‘). ومن ناحية أخرى بدأ تنفيذ برنامج تعيين موظفات في الجيش والقوات الجوية للمكسيك، وهو البرنامج الذي سجل، في الفترة من عام 2007 إلى حزيران/يونيه 2010، انضمام 941 3 امرأة، وهو رقم يزيد بأكثر من 70 في المائة على الرقم المسجل قبل ستة أعوام (انظر المرفق الحادي عشر).
	119 - وترد في المرفقين الثاني عشر والثالث عشر تدابير أخرى() موجهة إلى السكان بوجه عام، وإلى موظفي الإدارة العامة الاتحادية والهيئات على الصعيد المحلي، ومستشارات البلدية، والقاضيات، وأعضاء الأحزاب السياسية، إلخ؛ واتخذ بعض التدابير في إطار برنامج دعم الهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية، الذي أصبح الآن برنامج تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني().
	باء - المشاركة في منظمات المجتمع المدني
	120 - يلاحظ الآن وجود كبير للذكور في شتى الاتحادات(). ويوجد الفرق البسيط في المؤسسات الخيرية، والفرق الواسع في النقابات. وتشير الدراسة الاستقصائية الوطنية للثقافة السياسية وممارسات المواطنين لعام 2008 إلى أن 34,4 في المائة من النساء البالغات من العمر 18 عاما فأكثر اشتركن في بعض المنظمات(). وفي آب/أغسطس 2009 كان السجل الاتحادي لمنظمات المجتمع المدني يضم 124 10 منظمة مسجلة()، وبلغ مجموع الممثلين القانونيين المسجلين 059 16 ممثلا، منهم 587 6 امرأة و 742 9 رجلا. وانبثاقا من تطبيق قانون تعزيز أنشطة منظمات المجتمع المدني، أنشئ المجلس التقني الاستشاري الذي كان، في حزيران/يونيه 2010، يضم 17 مستشارا أصليا، منهم 10 نساء و 7 رجال. ولدى منطقة العاصمة الاتحادية أيضا سجل لمنظمات المجتمع المدني يحتوي على دليل تستفيد منه المرأة.
	121 - وفي نيسان/أبريل 2010 كان يوجد في المعهد الاتحادي للانتخابات سجل يضم 98 تجمعا سياسيا تدير النساء 18,36 في المائة منها، وتشغل المرأة في 12,24 في المائة منها منصب الأمين العام؛ وتشغل المرأة هذا المنصب في 5,3 في المائة من مجموع الاتحادات المسجلة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي(). انظر أيضا ’ثالثا‘ في موضوع الاتصال بمنظمات المجتمع المدني.
	ثامنا - المادة 8
	122 - في استجابة للتوصية 29 الواردة في التعليقات الختامية للجنة وللمادة 7 فيما يتعلق بالمشاركة في السلك الدبلوماسي وعلى الصعيد الدولي، يحث البرنامج الوطني للمساواة بين المرأة والرجل على مشاركة المكسيكيات في وظائف اتخاذ القرار في هياكل الهيئات الدولية، وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، وكذلك الأخذ بالنهج الجنساني في الآليات والهيئات والمحافل الدولية والإقليمية.
	123 - ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2006 تتولى وزارة الخارجية امرأة تدعم التدابير الواردة في مشروع برنامج المساواة بين المرأة والرجل في هذه الوزارة، ومن أجل ذلك يجري النظر في نتائج تحليل أجري للوضع الجنساني للموظفين في الإقليم الوطني ولوضع السلك الدبلوماسي المكسيكي.
	124 - ويحدد قانون السلك الدبلوماسي المكسيكي المرتبات والترقيات في الفرع الدبلوماسي والقنصلي والفرع الفني والإداري. وترتكز هذه العمليات على تكافؤ الفرص للموظفين()، ويتم الالتحاق بمسابقة عامة()، وتتولى مؤسسات تعليمية التقييم الأوّلي دون الإفصاح عن الهوية. وتتم الترقيات بمسابقة مفتوحة وتقييم للأداء. وفي الأعوام الخمسة الأخيرة شكلت النساء حوالي 40 في المائة من الملتحقين بالسلك الدبلوماسي المكسيكي. وتمثل زيادة عدد المشتركات في عملية الالتحاق بالسلك الدبلوماسي المكسيكي تحديا من حيث تحقيق التعادل.
	125 - وتشكل النساء 40 في المائة من أعضاء السلك الدبلوماسي المكسيكي المعتمدين في الخارج()، وعددهم 901؛ وتوجد النسبة المئوية الكبرى للنساء في المستويين المتوسط والأدنى، والصغرى في الوظائف العليا. وفي عام 2010 كانت المرأة تدير 21 من الممثليات الـ 145 للمكسيك في الخارج()، ويدير الرجال 108 ممثليات، وكانت 16 ممثلية شاغرة().
	126 - وفي المكسيك يعمل 266 عضوا في السلك الدبلوماسي المكسيكي، وتشكل النساء 39,1 في المائة منهم. وهناك تفاوت في العدد المطلق للموظفين الدبلوماسيين: فهناك امرأة لكل رجلين، ومع ذلك فإن هناك سفيرة بين كل عشر دبلوماسيات، وينطبق هذا بنفس النسبة على الرجال. وفي الفرع الفني والإداري، ما زالت الأغلبية للنساء في المستويات العليا()، وإن كانت نسبتهن، فيما بين عامي 2006 و 2010، قد تراجعت من 62 في المائة إلى 59 في المائة. وفي الفرع الدبلوماسي والقنصلي ارتفع وجود المرأة من 27 في المائة في عام 2006 إلى 30 في المائة في عام 2010 (انظر المرفق الخامس).
	127 - ومن الـ 396 مكسيكيا العاملين في المنظمات الدولية() يصل عدد النساء إلى 229 وتشغل المرأة أعلى مرتبة وظيفية، وفي الوظائف القيادية العليا() هناك 8 نساء و 9 رجال؛ وفي الوظائف الفنية ووظائف الخدمات العامة واللغات تحتل النساء 220 وظيفة والرجال 158. ومن الوظائف التي تشغلها المكسيكيات: الأمانة الفنية للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واللجنة النسائية للبلدان الأمريكية، التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، ونائب المدير العام للعلوم الاجتماعية والإنسانية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
	تاسعا - المادة 9
	128 - لم تطرأ أي تغييرات في الفترة موضوع التقرير.
	عاشرا - المادة 10
	129 - تختلف السمات التعليمية للسكان في المكسيك حسب الجنس والعمر ومحل الإقامة. وفي معظم الحالات تكون النساء، وبخاصة المقيمات منهن في المناطق الريفية، في ظروف أقل مواتاة. وفي عام 2009 فاقت نسبة الأميات من السكان البالغات من العمر 15 عاما فأكثر نسبة الذكور. وإذا كانت ثماني نساء من كل 100 يجهلن القراءة والكتابة، فإن هذه النسبة لدى الرجال هي خمسة إلى كل 100. وفي تشياباس أعلى نسبة مئوية من الأميات، إذ تبلغ 21,8 في المائة، وأكبر فارق في النسبة المئوية حسب الجنس، إذ تبلغ نسبة الأميين 12,6 في المائة() (انظر المرفق السادس - ألف).
	130 - وفي الفترة 2009-2010 وصلت النسبة المئوية للاستيعاب في التعليم الثانوي 89,3 في المائة للذكور و 84,7 في المائة للإناث؛ وكانت النسبة في التعليم المهني الفني 10,6 في المائة و 8,5 في المائة على التوالي. ويفوق عدد الذكور عدد الإناث في الالتحاق بالتعليم المتوسط العالي فور إتمام التعليم الثانوي.
	131 - وفي الالتحاق بالمدرسة في المستوى المتوسط العالي والمستوى العالي تلاحظ زيادات كبيرة في مشاركة الإناث، مما يحدّ من التفاوت بين الجنسين في هذين المستويين؛ بل إن مشاركة الإناث فاقت مشاركة الذكور، وإن كانت لا تزال هناك مشاكل كبيرة في التفرقة حسب المهنة. وفي عام 2010 كان نصف عدد الدارسين في التعليم العالي من الإناث (انظر المرفق السادس). وفيما يتعلق بالنظام الوطني للباحثين وصلت نسبة النساء، في عام 2009، إلى 33 في المائة من مجموع المرشحين في المستويات الثلاثة (انظر المرفق الحادي عشر). ومع ذلك فإن هذه الزيادة في مشاركة المرأة في المجال التعليمي لا تنعكس في معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة التي وصلت، في عام 2010، إلى 42 في المائة (انظر ’حادي عشر‘).
	132 - ومن ناحية أخرى يدل مؤشر القدرة على إتمام الدراسة على أن الإناث، متى وصلن إلى مرحلة تعليمية، يعملن على إتمامها في الفترة المحددة لذلك بنسبة أكبر من الذكور. ومع ذلك فإنه مع التقدم في المراحل الدراسية تقل النسبة المئوية للقدرة على الإتمام إلى حد كبير، ويزداد الفرق بين الجنسين().
	133 - وفي عام 2009 سجّل معدل للتسرب من الدراسة في التعليم الابتدائي بنسبة 1,2 في المائة للذكور و 0,8 في المائة للإناث. وفي مجتمعات السكان الأصليين يصل معدل التسرب في التعليم الابتدائي إلى 2,3 في المائة من الجنسين كليهما. وفي المرحلة الثانوية تزداد النسبة: 7,6 في المائة من الذكور، و 5,2 في المائة من الإناث (انظر المرفق السادس، القسم جيم).
	ألف - السياسة التعليمية والميزانيات المخصصة للتعليم
	134 - يضع البرنامج القطاعي للتعليم للفترة 2007-2012 والبرنامج الوطني للمساواة بين المرأة والرجل، اتساقا مع الخطة الوطنية للتنمية، ضمن أهدافهما واستراتيجياتهما الحد من انعدام المساواة بين الجنسين في الفرص التعليمية. وتحقيقا لذلك حصلت وزارة التعليم العام، فيما بين عامي 2008 و 2010، على ميزانية مخصصة بلغت 768,3 مليون بيسو() (64,1 مليون دولار)، وتضاف إليها الموارد المخصصة للأنشطة العلمية والتكنولوجية وأنشطة الابتكار التابعة للمجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا (انظر المرفق السادس، القسم دال).
	باء - محو الأمية
	135 - عدد المقيدات في المعهد الوطني لتعليم الكبار يفوق عدد المقيدين، ويسجلن أيضا نسبة مئوية عالية عند الانتهاء من محو أميتهن (المرحلتان الابتدائية والثانوية). وفي عام 2008 محا المعهد الوطني لتعليم الكبار أمية 000 106 من الكبار (نسبة النساء 74 في المائة). وأتم المرحلة الابتدائية 000 187 من الكبار (نسبة النساء 63 في المائة)، والمرحلة الثانوية 000 374 (نسبة النساء 56 في المائة). وفي عام 2009 شكلت النساء 65 في المائة من الحاضرين. وفي تشياباس شكلت النساء 86 في المائة من مجموع مَن مُحيت أميتهم من الكبار (أكثر من الرجال ست مرات). وفي عام 2010 رعى المعهد 2,4 من ملايين الشباب والكبار (نسبة النساء 66 في المائة).
	جيم - المنح التعليمية
	136 - زادت المنح الدراسية للنساء، باعتبارها عملا إيجابيا، عددا وقيمة، وأنشئت تسعة برامج للنساء ذوات الحالات الخاصة. وفي التعليم الأساسي شرعت وزارة التعليم العام، منذ عام 2008، في تنفيذ برنامج المنح الدراسية للأمهات الشابات والشابات الحوامل، الذي استفادت منه 754 3 امرأة. وزاد في عام 2009 عدد الدارسات إلى 643 7، وإلى 747 8 في عام 2010 (انظر المرفق السادس، القسم هاء).
	137 - إن قيمة المنح الدراسية المقدمة من خلال برنامج التنمية البشرية - الفرص() ابتداء من المرحلة الثانوية أعلى بالنسبة إلى المرأة، وتوزيعها متساوٍ بين الرجال والنساء، وهذا ما يساعد على ملاحظة الالتحاق المتزايد للفتيات بالتعليم. وفي عامي 2008 و 2009 كانت نسبة المستفيدات أكثر قليلا من 50 في المائة من مجموع المستفيدين. وفي عام 2010 خُطّط لإعطاء المنح الدراسية لـ 2,62 من الملايين، وهو رقم يشير إلى زيادة عن الدورة السابقة في جميع الفروع. وتشير الآثار القصيرة الأجل للمنح الدراسية على عمل الأطفال والشباب من الجنسين في المناطق الحضرية إلى أن البرنامج قلل من النسبة المئوية للفتيات العاملات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 18 عاما إلى 11 في المائة في العام الأول. وفي المناطق الريفية والحضرية زاد أيضا مجموع الدرجات الدراسية التي يحصل عليها الفتيان والفتيات.
	138 - ومن ناحية أخرى زاد عدد المنح الدراسية المقدمة من خلال البرنامج الوطني للمنح الدراسية للتعليم العالي سبع مرات منذ إنشاء هذا البرنامج، فارتفع من أكثر قليلا من 000 44 منحة دراسية إلى 000 300. وفي عام 2010 ذهب ما يقرب من 60 في المائة من المنح الدراسية إلى الإناث() (انظر المرفق السادس، القسم واو، والمرفق الحادي عشر). ويجدر بالذكر أيضا برنامج الإجازة مع التمتع بمنحة دراسية، الذي تقدمه جامعة المكسيك الوطنية المستقلة والذي يدعم اقتصاديا طالبات الدراسات العليا الحوامل.
	139 - ومن أجل العودة إلى تأنث المهن، أصبح لدى وزارة التعليم العام منذ عام 2009 برنامج للمنح الدراسية لدعم التعليم العالي لدارسات الهندسة والتكنولوجيا والعلوم الفيزيائية - الرياضيات. وقام أيضا النظام الوطني للتعليم العالي التكنولوجي بالدعوة إلى دورة للحاصلات على درجة جامعية في هذه المجالات، إما لبدء دراسات عليا، أو لإتمامها، أو لإجراء بحوث علمية وتكنولوجية.
	دال - تدابير أخرى في التعليم العالي
	140 - جرى في عام 2009 التصديق على الالتزام بالعودة إلى تأنث المهن في الاجتماع الوطني للجامعات العامة ”الطريق إلى إنصاف الجنسين في مؤسسات التعليم العالي“. وشرع المعهد الوطني للمرأة ومركز البحوث والدراسات المتقدمة كذلك في إجراء دراسة معنونة ”الجوانب التعليمية والجنسانية. نماذج للعمل على تحسين القدرة على تعلم الرياضيات“.
	141 - وفي عام 2009 قامت دورة تقديم المشاريع البحثية من منظور جنساني، التي عقدتها وزارة التعليم العام، بدعم 25 مشروعا لـ 23 من مؤسسات التعليم العالي. وفي نيسان/أبريل 2010 أنشأت جامعة المكسيك الوطنية المستقلة اللجنة الخاصة لإنصاف الجنسين، وعدلت نظامها الأساسي، ووضعت خطتها للتنمية للفترة 2008-2011، مع إدراج المنظور الجنساني.
	142- وفيما يتعلق بالتحاق المرأة بالخدمة العسكرية في فرص متكافئة، جرى في عام 2008 للمرة الأولى قبول التحاق المرأة بمدرسة الهندسة العسكرية البحرية ومدرسة المهندسين البحريين. والتحقت المرأة أيضا بكلية الهندسة العسكرية، وبالمدرسة الحربية العليا، ومدرسة المهندسين العسكرية، وكلية الطيران، وكذلك بـ 11 مؤسسة عسكرية غير الـ 39 مؤسسة القائمة، مما يساعد على حصولها على رتبة اللواء، وهي أعلى رتبة في القوات المسلحة للبلد (انظر المرفق الحادي عشر).
	هاء - التنسيق فيما بين المؤسسات
	143- في إطار الالتزامات المعلنة في البرنامج الوطني للمساواة بين المرأة والرجل، اتخذ المعهد الوطني للمرأة ووزارة التعليم العام وهيئات أخرى في قطاع التعليم تدابير مختلفة مشتركة بين المؤسسات، منها أربع دورات تدريبية في مجال الجنسية والتعليم، وإنشاء شبكة الأنشطة التعليمية لصالح الإنصاف، التي اشتركت فيها وزارات التعليم في الـ 32 كيانا اتحاديا، وإنشاء الفريق المشترك بين المؤسسات لمتابعة تدابير المساواة بين المرأة والرجل في قطاع التعليم. ووقّع المعهد الوطني للمرأة ووزارة التعليم العام أيضا اتفاق تعاون لإدراج المنظور الجنساني في تدابير ومشاريع نظام التعليم الوطني.
	144- وللاطلاع على القضاء على الأنماط الاجتماعية والثقافية، انظر ’خامسا‘. وللاطلاع على التدابير المتخذة في مجال الريف والسكان الأصليين، انظر ’رابع عشر‘. وللاطلاع على موضوع الرياضة، انظر ’ثالث عشر‘.
	حادي عشر - المادة 11
	145- يتناول هذا الجزء حقوق المرأة في مجال العمالة، والتوصيات العامة رقم 5 و 12 و 13 ومن 16 إلى 19 و 25، وينطوي على استجابة للفقرة 31 الواردة في التعليقات الختامية للجنة. ويوجز المرفق السابع المعايير السارية فيما يتعلق بالحقوق المختلفة الواردة في هذه المادة.
	ألف - مؤشرات أساسية عن العمالة
	146- تشير الدراسة الاستقصائية الوطنية للمهن والعمالة عن الربع الثاني من عام 2008 إلى أن معدل مساهمة المرأة في الاقتصاد وصل إلى 42 في المائة والرجل 78,3 في المائة؛ وفي عام 2010 بلغ هذا المعدل 42,5 في المائة و 77,6 في المائة على التوالي. وتفيد نتائج هذه الدراسة الاستقصائية عن الربع الثاني من عام 2010 أن 80 في المائة من العاملات يتركزن في القطاع الثالث من النشاط الاقتصادي، و 15,6 في المائة في القطاع الثاني، و 3,7 في المائة في القطاع الأول. ويصل متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع في سوق العمل إلى 45,2 للرجل وإلى 37,4 للمرأة. وفيما يتعلق بالوضع في العمل، فإن نسبة ربات العمل لا تتجاوز 2,4 في المائة (نسبة أرباب العمل 6,1 في المائة). وفي هذا الربع نفسه من العام وصل الأجر عن ساعة العمل إلى 30,30 بيسو للرجل (2.2 من الدولارات) و 29 بيسو للمرأة (2.17 من الدولارات)؛ ويرد في المرفق الحادي عشر مؤشرات حسب الجنس للأجور وفرق الدخل للفترة 2005-2010. وفيما يتعلق بكبار السن (60 عاما فأكثر)، وصل معدل تقاعد هذه الفئة العمرية في عام 2000 إلى 18.1 في المائة للرجال و 5.5 في المائة للنساء؛ وفي عام 2009 وصل هذا المعدل إلى 51.5 في المائة للرجال و 9.7 في المائة للنساء.
	147- وفيما يتعلق بالعمل المأجور في المنازل، تشير نتائج الدراسة الاستقصائية للمهن والعمالة عن عام 2009 إلى أن النساء شكلن 91,9 في المائة من العاملين في المنازل الذين يبلغ عددهم 274 938 1 شخصا. ومع ذلك فإن الاختلافات عن الرجال واضحة للغاية في هذا القطاع: فـ 74,5 في المائة من العاملات في المنازل يتقاضين أقل من أجرين في الحد الأدنى، في حين يتقاضى هذا المستوى من الأجور 48,5 في المائة فقط من الرجال. و 5 في المائة فقط من النساء يتقاضين أكثر من ثلاثة أجور في الحد الأدنى، وتصل هذه النسبة إلى 19,2 في المائة بالنسبة إلى الرجال. ويعمل 31,9 في المائة من العاملين في المنازل من الجنسين ما بين 15 و 34 ساعة في الأسبوع، و 27,5 في المائة ما بين 40 و 48 ساعة، و 15,9 في المائة أقل من 15 ساعة، و 15,7 في المائة 49 ساعة أو أكثر في الأسبوع.
	148- ورغم ما طرأ في العقود الأخيرة من زيادة على معدل مشاركة المرأة في العمل المأجور، فإن هذا المعدل لا يزال أقل من معدل مشاركة الرجل، ومرجع ذلك أسباب متعددة العوامل، ومنها ممارسات التعيين المنطوية على تمييز مباشر وغير مباشر، والتفاوت في الأجور، وصعوبة التنقل في العمل والترقية، وظروف العمل غير المرنة، ونقص خدمات الرعاية (دور حضانة للأطفال، غرف لكبار السن والمرضى)، وكذلك التوزيع غير المتوازن للأعباء الأسرية في المنزل (في عام 2010 يقدر معدل المشاركة في العمل في المنازل بـ 86 في المائة للنساء و 51 في المائة للرجال).
	149 - وفيما يتعلق بالفقرة 31 الواردة في التعليقات الختامية للجنة، قدمت السلطة التنفيذية الاتحادية، في آذار/مارس 2010، مبادرة لإصلاح أحكام مختلفة في القانون الاتحادي للعمل، ترمي إلى تحقيق أهداف البرنامج القطاعي للعمل والضمان الاجتماعي للفترة 2007-2012. وتهدف هذه المبادرة إلى منع إقدام أرباب العمل على طلب شهادة طبية بعدم الحمل()؛ ومعاقبة مَن ينتهكون حقوق العمل للمرأة، بما في ذلك في مجال صناعات التصدير؛ وتعزيز قدرة سلطات العمل، كالمديرية العامة للتفتيش الاتحادي على العمل التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي، في مجال وضع المعايير والمراقبة والعقاب. وترمي المبادرة أيضا إلى منع القيام بأعمال التحرش أو المضايقة الجنسية أو السماح بهذه الأعمال أو التغاضي عنها؛ وتقنين ممارسة توزيع أسابيع الإجازة للعاملات قبل الولادة وبعدها؛ ووضع طريقة جديدة لفترات الراحة من أجل الإرضاع.
	150- وعلى الرغم من عدم إقرار إصلاح متكامل في مجال العمل، فقد حدث تقدم كبير في الوفاء بالتزامات المكسيك الدولية في هذا الشأن: القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه (2003)، والقانون العام لتمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف (2007)، والقانون العام للمساواة بين المرأة والرجل (2006)، والمعيار المكسيكي للمساواة في العمل بين المرأة والرجل (2009)، والبرنامج الوطني لحقوق الإنسان (2008)، وبروتوكول التدخل في حالات التحرش والمضايقة الجنسية (2010) (انظر المرفق السابع، القسم ألف).
	151- وفي عام 2010 أيضا شرعت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في التشاور بشأن احتمال التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 156 لعام 1981 المتعلقة بالعمال ذوي المسؤوليات العائلية. وحدث تقدم أيضا في الموافقة في بعض المؤسسات على إجازة الأبوة: الصندوق الاستئماني الوطني لتنمية الأرض المشاع (1990)، ولجنة حقوق الإنسان في منطقة العاصمة الاتحادية (2008)، والمحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية للاتحاد (2010)، ووزارة الداخلية (2010)، والمعهد الاتحادي للانتخابات (2010).
	152- وفيما يتعلق بتدعيم عمل المديرية العامة للتفتيش الاتحادي على العمل، زيد عدد مفتشي العمل الاتحاديين بنسبة 72 في المائة (218 في عام 2006 و 376 في عام 2010)، وهم مكلفون بمراقبة تنفيذ معايير العمل في المؤسسات الخاضعة لاختصاص سلطات العمل الاتحادية. ووفقا للقانون الاتحادي للعمل، لم تدرج صناعات التصدير في قائمة فروع الصناعة التي هي من اختصاص سلطة العمل الاتحادية. وفي الفترة من عام 2006 إلى حزيران/يونيه 2010 أجريت 449 150 حالة تفتيش على الظروف العامة للعمل، وظروف السلامة والنظافة الصحية، والظروف الاستثنائية، وظروف المعرّضين لأجهزة الضغط والمراجل، ويشمل ذلك الظروف التي تعمل فيها الحوامل أو المرضعات (انظر المرفق السابع، القسم باء).
	153- ومن أجل تشجيع العمل اللائق في إطار تكافؤ الفرص، حثت وزارة العمل والضمان الاجتماعي على وضع المعيار المكسيكي للمساواة في العمل بين المرأة والرجل، الذي بدأ تطبيقه في حزيران/يونيه 2009 باعتباره صكا قانونيا يطبق طوعيا، وذلك لاعتماد المؤسسات التي تطبق في مجال العمل ممارسات تقوم على المساواة وعدم التمييز، والضمان الاجتماعي، وبيئة العمل المناسبة، والانتفاع والمهايأة البيئية، والحرية النقابية. ويحدد المعيار ثلاث نقاط حاسمة لا بد من استيفائها للحصول على الاعتماد: استخدام لغة غير متحيزة جنسانيا وخالية من التمييز في الاجتماعات، وعدم المطالبة بفحص للتأكد من عدم الحمل و/أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز كشرط للتعيين، ووجود آليات لمنع ومعالجة العنف في العمل والمعاقبة عليه. ويعطي هذا المعيار نقاطا إضافية للمنظمات التي تطبق معيار ”القيمة المماثلة“ لتوسيع مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي بحيث يشمل مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة. ولتطبيق المعيار بشكل أفضل تم تعيين مساعد فني للتقييم الذاتي للمنظمات على الإنترنت، وعقد دورة للتعلم الإلكتروني في موضوع المساواة في العمل. وفي كانون الثاني/يناير 2010 حصلت على الاعتماد تسع منظمات تضم 689 فرعا، وبذلك استفاد 432 16 شخصا (49 في المائة منهم نساء).
	154- وتشجع وزارة العمل والضمان الاجتماعي أيضا سياسة المساواة في العمل من خلال مجالات الاهتمام التالية ذات الأولوية: تشجيع العمل اللائق، تدريب النساء، مكافحة التمييز وكل أشكال العنف، تعزيز التوازن والمسؤولية المشتركة بين واجبات العمل والواجبات العائلية، الاستفادة من الاستحقاقات الاجتماعية، ولا سيما دور الحضانة، المعاملة المتساوية في نظم التأمينات الاجتماعية، الاعتراف بقيمة العمل في المنازل، تعزيز منع واجتثاث كل أشكال استغلال عمل الفتيات دون الرابعة عشرة من العمر ومراعاة القيود على العمل في هذه السن وحتى السادسة عشرة. وبالتنسيق مع المعهد الوطني للمرأة، تعمل الوزارة على تشجيع ثقافة العمل القائمة على المساواة والتحرر من العنف في العمل، بالاشتراك مع النقابات ومنظمات أرباب العمل، فضلا عن إدراج المنظور الجنساني في عمليات تعزيز عمل السكان الأصليين من الجنسين، ودعم أنشطة التدريب على العمل للمحرومين من حريتهم وللمفرج عنهم وأفراد أسرهم؛ والعمل اللائق للشباب من الجنسين، ومنع وحماية عمل الأطفال؛ وعمل الكبار من المعوقين والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وتتعاون الوزارة مع وزارة الاقتصاد في تدريب منظمات المشاريع وصاحبات الأعمال الحرة، وفي تعظيم اشتراك المرأة في إنشاء المؤسسات التجارية وتطويرها وترسيخها.
	155- ومن أجل دعم ممارسات العمل ذات المنظور الجنساني، تعطى وزارة العمل والضمان الاجتماعي جائزة المشروع المتميز المسؤول عائليا للهيئات التي تتبع سياسات تقوم على التوفيق بين العمل والأسرة وتكافؤ الفرص، وتكافح العنف في العمل والتحرش الجنسي. وفيما بين عامي 2006 و 2009 كوفئت 217 مؤسسة تضم 707 206 من العاملين (30,3 في المائة منهم من النساء). وفي السياق ذاته يطبق المعهد الوطني للمرأة، منذ عام 2003، نموذج إنصاف الجنسين الذي يهدف إلى أن تعيد المنظمات الخاصة والعامة والاجتماعية النظر في سياساتها وممارساتها الداخلية، من أجل إعادة تنظيم وتحديد الآليات التي تنطوي على المنظور الجنساني وتتخذ تدابير إيجابية ومنصفة لصالح الموظفين. ومنذ وضع هذا النموذج في عام 2003 وحتى حزيران/يونيه 2010 كوفئت 305 منظمات؛ ومن الـ 76 منظمة التي قيّمت في عام 2009 استفاد 009 45 من العاملين (44 في المائة منهم من النساء). ويتعلق نموذج إنصاف الجنسين بوضع خطط اعتماد مماثلة في بلدان أخرى بأمريكا اللاتينية، وكذلك في مصر وتركيا. وفي عام 2007 أطلق المجلس الوطني لمنع التمييز، من جانبه، نموذج الاعتراف بثقافة عدم التمييز، مع إصدارات سنوية له كوفئ بمقتضاها ما مجموعه 46 مؤسسة.
	باء - الأشخاص ذوو الإعاقة و/أو القليلو المنعة
	156- شكلت وزارة العمل والضمان الاجتماعي الشبكة الوطنية لعلاقات العمل لتشجيع إدماج الجماعات القليلة المنعة في سوق العمل، في إطار من العمل اللائق وتكافؤ الفرص وتساوي المعاملة. وتتألف هذه الشبكة من 32 شبكة في الولايات، وشبكتين إقليميتين، و 27 شبكة في البلديات، وشبكة واحدة نقابية. وفي عام 2009 رعت الشبكة ما مجموعه 593 11 امرأة؛ ومن هذا المجموع كانت 427 2 امرأة يعملن و 379 2 يتدربن. وبالمثل تعطي الوزارة جائزة ”خيلبرتو رينكون غالياردو“ للمشروع المتميز الجامع لمراكز العمل التي تدرج ضمن موظفيها الأشخاص القليلي المنعة. وفي الأعوام الخمسة التي انقضت منذ إنشاء هذه الجائزة، كوفئ 472 مركز عمل، فاستفاد 982 5 من المسنين (35,5 في المائة)، والأشخاص ذوي الإعاقة: السمعية (22,0 في المائة)، والحركية (27,4 في المائة)، والذهنية (8,9 في المائة)، والبصرية (5,9 في المائة)، والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (0,2 في المائة). وشكلت النساء 34,1 في المائة من المجموع.
	جيم - استحقاقات الضمان الاجتماعي
	157- زادت التغطية بالضمان الاجتماعي في المكسيك؛ ففي عام 1992 لم يكن 80 في المائة من الأشخاص البالغين من العمر 65 عاما أو أكثر يعملون أو يحصلون على معاش تقاعدي، ولم يكن 69 في المائة من الأسر مشمولة بالبرامج الاجتماعية أو بالضمان الاجتماعي. وفي عام 2008 انخفضت هذه المتغيرات إلى 34 و 25 في المائة على التوالي. وبالنسبة إلى الـ 20 في المائة من أفقر سكان البلد، لم يكن 94,1 في المائة ممن يبلغون 65 عاما من العمر يعملون أو يحصلون على معاش تقاعدي في عام 1992، وتراجعت هذه النسبة إلى 90,8 في المائة في عام 2006، وإلى 70,2 في المائة في عام 2008. وفي عام 2006 ومن مجموع السكان الناشطين اقتصاديا العاملين بأجر، كان 56,9 في المائة منهم من النساء العاملات دون استحقاقات، وكان 1,83 في المائة فقط يحصلن على الضمان الاجتماعي، و 35 في المائة يحصلن على الضمان الاجتماعي واستحقاقات أخرى، و 6,3 في المائة لا يحصلن على الضمان الاجتماعي ولكن يحصلن على استحقاقات أخرى؛ وفي عام 2009 تغيرت هذه النسب قليلا (55,8 في المائة، و 1,9 في المائة، و 34,9 في المائة، و 7,4 في المائة على التوالي). وفي حزيران/يونيه 2009 تكفل المعهد المكسيكي للتأمين الاجتماعي بدفع مستحقات 529 633 2 من أصحاب المعاشات، وقدم 658 288 قرضا على حساب المعاش. وفي النصف الأول من عام 2009 غطى معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة، من جانبه، ما مجموعه 324 695 من المعاشات واستحقاقات التقاعد العادية. وتشمل استحقاقات الضمان الاجتماعي التي يقدمها المعهد المكسيكي للتأمين الاجتماعي ”دُور المؤمّن عليهم“ التي تعقد فيها دورات وتنظم أنشطة تدريبية من أجل العمل.
	دال - خدمات اجتماعية لدعم ورعاية القصّر والمسنين
	158- في حزيران/يونيه 2009 كان لدى برنامج توسيع نطاق خدمة دور الحضانة التابع للمعهد المكسيكي للتأمين الاجتماعي، دعما للنساء من السكان المستحقات، 577 1 دار حضانة تتسع لـ 649 240 مكانا توفر الرعاية لـ 929 184 أما و 520 أبا من العاملين. وفي تموز/يوليه 2009 كان معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة، من ناحيته، يوفر الرعاية لـ 653 28 قاصرا في دور رفاهة ونماء الطفل. وبالنسبة إلى السكان غير المستحقين، تقوم وزارة التنمية الاجتماعية، منذ كانون الثاني/يناير 2007، بتنسيق برنامج دور الحضانة والإقامة للأطفال لمساعدة الأمهات العاملات اللاتي لا يحصلن على هذا الاستحقاق من الضمان الاجتماعي. وفي الفترة 2008-2010 قُدمت الرعاية إلى ما متوسطه 000 255 قاصر، و 300 232 أم مستحقة، و 600 4 أب مستحق؛ وفي الربع الأول من عام 2010 كان لدى الوزارة 853 8 دارا للإقامة في 193 بلدية (416 منها تضم سكانا أصليين)، وأوجدت 400 46 مصدر للدخل للمسؤولين عن هذه الدور ومساعديهم (99 في المائة من هؤلاء العاملين من النساء).
	159- وفيما يتعلق بالمسنين من السكان يقوم المعهد المكسيكي للتأمين الاجتماعي بتنفيذ برنامج الشيخوخة الناشطة والمشروع الرائد لخدمة الرعاية عن بُعد والإنذار عن بُعد، حتى يتاح للمسنين الذين يعيشون أو يبقون بمفردهم معظم اليوم أن يظلوا على اتصال، من خلال عاملة الهاتف، بحيث يتذكرون الأدوية وغيرها من المسائل المهمة، ويتمكنون من الاتصال المباشر بأفراد الأسرة، والجيران، وخدمات الطوارئ، والأمن العام (65 في المائة منهم من النساء). وفي إطار برنامج الشيخوخة للفترة 2006-2025، ينفذ معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة برامج لدعم اقتصاد هذا القطاع من السكان، من خلال قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وتوزيع بطاقات خصم، وحضور المناسبات الثقافية مجانا.
	160- وفيما يتعلق بعامة السكان يوفر المعهد الوطني للمسنين للسكان البالغين من العمر 60 عاما فأكثر الخدمات الطبية، والنفسية، والتعليمية، والقانونية، والتدريبية من أجل العمل، والأنشطة الاجتماعية والثقافية، وشغل أوقات الفراغ، والتربية البدنية، والتنمية المجتمعية، والسياحة والترويح، وغير ذلك. ويقدم المعهد أيضا قروضا شخصية إلى المنضمين إليه للقيام بأعمال حرة، من خلال إنشاء أو توسيع متجر خاص بهم، ويساعد الباحثين عن عمل. والنساء من السكان هن الفئة الأكثر مشاركة في الأنشطة. ومن خلال برنامج 70 فأكثر، الذي ترعاه وزارة التنمية الاجتماعية، يُزاد دخل المسنين والحماية الاجتماعية الموفرة لهم، من خلال إعطائهم دعما اقتصاديا مباشرا قيمته 500 بيسو شهريا (38 دولارا)، وتزويدهم بالخدمات أو الدعم من خلال الأنشطة الإنتاجية والمهنية، والحصول على الخدمات الصحية، ورعاية المعوقين. ومن عام 2007 إلى نيسان/أبريل 2010 كانت النساء هن أكثر المستفيدين، إذ ارتفع عددهن من 424 517 إلى 075 083 1.
	ثاني عشر - المادة 12
	161- يتضمن هذا الجزء معلومات عن حصول المرأة على خدمات الرعاية الطبية وتنظيم الأسرة، والخدمات الطبية في فترة الحمل وعند الولادة وفي فترة النفاس. وترد فيه أيضا استجابة للمسائل المختلفة المطروحة في التوصية 33 الواردة في التعليقات الختامية للجنة، وتلك التي تتناولها التوصيات العامة للجنة رقم 14 و 15 و 18 و 19 و 24 و 25. وترد في المرفق الحادي عشر مؤشرات حسب الجنس لقطاع الصحة في الفترة 2005-2010. وترد في ’رابع عشر‘ الخدمات الصحية لسكان الريف والسكان الأصليين.
	ألف - تعزيز وتوسيع التغطية بالخدمات الصحية والحصول عليها
	162- يجدر بالذكر إنشاء وزارة الصحة للمركز الوطني لإنصاف الجنسين والصحة الإنجابية، الذي ينفذ برامج تنظيم الأسرة، وسرطان عنق الرحم، وسرطان الثدي، ورعاية صحة الأم وصحتها في فترة ما حول الولادة، والمساواة بين الجنسين في مجال الصحة، ومنع ومعالجة العنف العائلي والعنف القائم على نوع الجنس، والصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2007 شُكّل الفريق العامل المشترك بين المؤسسات المعني بالمساواة بين الجنسين في مجال الصحة، الذي وضع برنامج العمل المحدد للمساواة بين الجنسين في مجال الصحة للفترة 2007-2012.
	163- ومن أجل توسيع التغطية بالخدمات الصحية ورعاية غير المستحقات للضمان الاجتماعي، بدأت الحكومة الاتحادية في تطبيق نظام الحماية الاجتماعية في مجال الصحة [التأمين الشعبي]؛ والتأمين الطبي لجيل جديد، الذي يكفل حصول الأطفال المولودين اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2006 هم وأفراد أسرهم على الخدمات الطبية؛ وصندوق الحماية من النفقات الباهظة للتأمين الشعبي، الذي يغطي نفقات العناية المركزة للمواليد، وسرطان عنق الرحم، وسرطان الثدي، وسرطان الأطفال والمراهقين، وزرع النخاع، وإظلام عدسة العين، والتشوهات الجراحية عند الولادة والمكتسبة، وفيروس نقص المناعة البشرية، والإيدز؛ وبرنامج العمل المحدد ”انطلاقة عادلة للحياة“ التابع لوزارة الصحة، الذي يوسّع من قدرات وفرص المرأة لمتابعة الحمل والولادة والنفاس بشكل آمن وسليم، والذي ينفذ في 470 بلدية ترتفع فيها مستويات التهميش ومعدلات وفاة الأم والوليد. وجرى أيضا تطبيق استراتيجية المنع وتعزيز الصحة في فترة الحياة، ونظام البطاقات الصحية الوطنية (انظر المرفق الثامن، القسم ألف). وفي الفترة من كانون الثاني/يناير 2004 إلى نيسان/أبريل 2010 وصلت التغطية بالبطاقات الصحية الوطنية للنساء فيما بين 20 و 59 عاما من العمر إلى 70 في المائة. وأنشئت أيضا عيادات للرعاية المتكاملة للمرأة قبل وبعد انقطاع الطمث في ثمانية كيانات اتحادية.
	164- ولدى المعهد المكسيكي للتأمين الاجتماعي برنامج لتعزيز المنظور الجنساني، وبدأ المعهد في عام 2002 تنفيذ البرامج الصحية المتكاملة، وهي استراتيجية لتوفير وتقييم الخدمات الصحية الوقائية. وفي عام 2009 كانت التغطية بهذه البرامج على النحو التالي: الأطفال من الجنسين، 74,5 في المائة؛ المراهقون، 39,1 في المائة؛ النساء، 61,4 في المائة؛ الرجال، 43,2 في المائة؛ المسنون، 45,7 في المائة. ولدى المعهد أيضا برنامج صحة المرأة (من 20 إلى 59 عاما) الذي يوفر الرعاية الوقائية المتكاملة من خلال مجموعة تدابير لتعزيز الصحة، والتغذية، والوقاية، واكتشاف الأمراض، والصحة الإنجابية.
	165- وفي المكسيك زاد معدل الوفاة بسرطان الثدي من 14,9 حالة وفاة لكل 000 100 امرأة في الخامسة والعشرين من العمر وأكثر في عام 2002 إلى 16,3 حالة وفاة في عام 2007. وعلى العكس من ذلك فإن الوفاة بسرطان عنق الرحم تراجعت من 16,7 حالة وفاة لكل 100 ألف امرأة في الخامسة والعشرين من العمر وأكثر في عام 2002 إلى 14,0 حالة وفاة في عام 2009. ويجدر بالذكر، من تدابير الوقاية من سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي وتشخيصهما()، إجراء التصوير الشعاعي للثدي في المؤسسات العامة التابعة للنظام الصحي الوطني، واختبار الكشف عن سرطان عنق الرحم لدى النساء فيما بين 25 و 34 عاما من العمر، واختبارات الكشف عن فيروس الورم الحُليمي البشري وتوفير لقاح ضده للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 35 و 64 عاما وللطفلات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 9 أعوام و 16 عاما()، وتشغيل مختبرات إقليمية للبيولوجيا الجزيئية ذات قدرة على فحص 000 024 1 عينة سنويا للكشف عن فيروس الورم الحُليمي البشري، ورعاية غير المستحقات للضمان الاجتماعي من خلال برنامج التأمين الصحي الشعبي وصندوق الحماية من النفقات الباهظة. وفي عام 2010 أنشئت وحدات للتخصصات الطبية للكشف عن سرطان الثدي وتشخيصه في ثمانية كيانات اتحادية (انظر المرفق الحادي عشر).
	باء - وفيات الأمومة
	166- انخفض معدل وفيات الأمومة من 60 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي في عام 2002 إلى 57,23 حالة لكل 000 100 في عام 2008. وفي عام 2008 أنشأت الحكومة الاتحادية، عملا على استمرار خفض هذا المعدل، الفريق المتعدد التخصصات للحد من وفيات الأمومة، الذي وضع الاستراتيجية المتكاملة لتعجيل الحد من وفيات الأمومة، والاتفاق المشترك بين المؤسسات لمعالجة حالات الولادة الطارئة (وزارة الصحة، والمعهد المكسيكي للتأمين الاجتماعي، ومعهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة). ونفذت علاوة على ذلك استراتيجية الحمل الصحي، التي تتيح للحوامل المفتقرات إلى موارد اقتصادية الحصول على الرعاية الطبية، وصندوق المجتمعات السليمة الذي يوفر التمويل اللازم لتشغيل أنزال مساعدة الحوامل، الكائنة في البلديات التي تتكرر فيها وفيات الأمومة ووفيات النساء من السكان الأصليين والتهميش البالغ. وتدعيما للرعاية في حالات الولادة الطارئة، أنشأت وزارة الصحة شبكة لخدمات الدم، بالاشتراك مع بنوك الدم في الولايات ومرافق نقل الدم في مستشفيات 12 كيانا اتحاديا. وفي هذا السياق وفي عام 2009 والنصف الأول من عام 2010، جرى تدريب 677 3 طبيبا متخصصا على حالات الولادة الطارئة، مع التركيز على معاملة المريضات بشكل إنساني يقوم على الاحترام وعدم التمييز.
	167- وتشمل هذه الجهود أيضا توسيع التغطية بالرعاية في الحمل من خلال إنشاء مستشفيات جديدة وتجهيز المستشفيات القائمة في تسعة كيانات اتحادية، وإنشاء قوافل الصحة، والرعاية في الولادة بوجود موظفين مؤهلين، ولا سيما في بلديات السكان الأصليين المنضمة إلى برنامج التأمين الصحي الشعبي؛ وربط الولادة التقليدية بوحدات الصحة لاكتشاف مضاعفات الولادة لدى النساء وإحالتهن في الوقت المناسب؛ ومشروع المركز الوطني لإنصاف الجنسين والصحة الجنسية والإنجابية واللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين المسمى ”أصوات برنامج الفرص: راعيات محليات للحد من وفيات الأمومة“. وجرى أيضا وضع المعيار الفني لكفاءة القابلة في العمل لاعتماد القابلات التقليديات، وبدأ منذ تسعة أعوام بذل جهد في البلد للبحث العمد عن حالات وفيات الأمومة المصنفة بشكل غير سليم، وهو ما ساعد على الحد من تقدير حالات الوفاة بأقل من عددها، ومعرفة أسباب الوفاة بشكل أفضل. وفيما يتعلق بالاستقصاء يجدر بالذكر إنشاء مرصد وفيات الأمومة، والاستقصاء الذي أجراه المعهد الوطني للمرأة مع المعهد الوطني للصحة العامة بشأن اتجاهات وفيات الأمومة على صعيد البلديات وعلاقتها بالتغطية بالبرامج الاجتماعية، وتحليل مقدمة التشنج النفاسي والنزف بعد الولادة. وقام المعهد الوطني للمرأة في منطقة العاصمة الاتحادية بتحليل رعاية صحة الأم في وحدات الصحة العامة التابعة لحكومة منطقة العاصمة الاتحادية، والتدابير المقترحة لتحسين العمل على الحد من وفيات الأمومة الخطيرة.
	جيم - تنظيم الأسرة ومنع الحمل
	168- في عام 2009 وزع برنامج العمل المحدد لتنظيم الأسرة ومنع الحمل، التابع لوزارة الصحة، على السكان من الجنسين ممن هم في سن الإنجاب ما مجموعه 2,4 من ملايين وسائل منع الحمل، وبدأ منذ عام 2008 تنفيذ استراتيجية تعزيز منع الحمل بعد الولادة في مستشفيات 26 ولاية؛ وفي عام 2009 وصلت نسبة التغطية إلى 51,5 في المائة، ولم تتغير في عام 2010. وفي المعهد المكسيكي للتأمين الاجتماعي تسجل التغطية بالحماية في مجال منع الحمل بعد الولادة والعملية القيصرية وبعد الإجهاض معدلا مرتفعا، وقد وصل هذا المعدل في الربع الأول من عام 2010 إلى 82,3 في المائة و 84,6 في المائة على التوالي. وفي عام 2007 حصلت وزارة الصحة على 220 99 من الوسائل العاجلة لمنع الحمل ووزعتها على الـ 32 إدارة صحية في الولايات؛ واعتبارا من عام 2008 أصبحت كل ولاية تحصل على عدد الوسائل المطلوبة لتوزيعها على سكانها.
	169- وفي 27 أيار/مايو 2010 أعلنت محكمة العدل العليا الوطنية أن المعيار المكسيكي 046-SSA2-2005، العنف العائلي والجنسي والعنف ضد المرأة، سليم دستوريا. وفي نيسان/ أبريل 2009 أصدرت وزارة الصحة معايير المنع والمعالجة لحماية المرأة من العنف العائلي والجنسي، وإلزام جميع العيادات والمستشفيات في البلد قاطبة بالتوصية بالقرص العاجل لمنع الحمل في حالة الاغتصاب لتجنب الحمل غير المرغوب فيه.
	دال - الإسقاط المشروع للحمل
	170- في 25 نيسان/أبريل 2007 اعتمدت الجمعية التشريعية لمنطقة العاصمة الاتحادية المرسوم الذي بموجبه يعدّل القانون الجنائي لهذه المنطقة ويضاف قانون الصحة للمنطقة. ولا يجرِّم المرسوم الإجهاض قبل انقضاء 12 أسبوعا على الحمل، ويلزم حكومة منطقة العاصمة الاتحادية بتدعيم برامج الصحة الجنسية والإنجابية، والاهتمام بطلبات إسقاط الحمل() وتقديم المشورة الطبية والاجتماعية. ومن نيسان/أبريل 2007 إلى حزيران/يونيه 2010، أسقطت 640 42 امرأة حملهن بشكل مشروع في منطقة العاصمة الاتحادية. ومن هؤلاء كانت 76 في المائة يقمن في هذه المنطقة، و 21 في المائة في ولاية مكسيكو، و 3 في المائة في ولايات أخرى (موريلوس، إيدالغو، بويبلا، فيراكروس، خاليسكو). وفي 28 آب/ أغسطس 2008 قررت محكمة العدل العليا الوطنية بكامل هيئتها أن هذا المرسوم دستوري. وحتى تموز/يوليه 2010 كان 16 كيانا اتحاديا، من الـ 32 كيانا، قد عدّلت دستورها لتكريس حماية الحياة بدءا من الحمل/التلقيح(). ونشر 15 من هذه التعديلات في الجرائد اليومية أو الجرائد الرسمية. وهناك الآن نساء يقعن تحت طائلة الإجراءات الجنائية في الكيانات الاتحادية التي يدرج فيها الإجهاض في القانون الجنائي. ويوضح المرفق الثامن الحالات التي لا يعاقب فيها على الإجهاض وفقا لتشريعات كل كيان اتحادي.
	هاء - التربية الجنسية والإنجابية للمراهقين
	171- ظلت معدلات ولادة النساء دون العشرين من العمر ثابتة فيما بين عامي 2000 و 2008، وفي العام الأول من هذه الفترة سُجلت 775 445 حالة ولادة لأمهات دون العشرين من العمر (16 في المائة من مجموع الولادات في المكسيك)، وفي العام الثاني 929 457 (17,4 في المائة من المجموع). وفي حالات الولادة المسجلة في عام 2008 لمجموعة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاما، كان المولود في معظم الحالات (76,5 في المائة) هو الابن الأول؛ وفي 18,5 في المائة من الحالات كان هو الابن الثاني، وكان الابن الثالث في 3,5 في المائة من الحالات. ومعظم المراهقات يعرفن وسائل منع الحمل (97 في المائة)، حتى في الريف وفيما بين الناطقات بلغة السكان الأصليين (93,4 في المائة و 85,1 في المائة على التوالي). ومع ذلك فإن استخدام هذه الوسائل قليل بشكل ملحوظ، ذلك أن الشابات هن فئة النساء غير الملبّى احتياجها بقدر كبير: فأقل من نصف النساء المتزوجات المتراوحة أعمارهن بين 15 و 19 عاما يستخدمن وسائل منع الحمل (24,6 في المائة)، وتقل هذه النسبة المئوية إلى 17,7 في المائة بين من تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 عاما().
	172- ولدى وزارة الصحة برنامج العمل المحدد للتربية الجنسية والإنجابية للمراهقين، وفي أيار/مايو 2009 بدأت توزَّع في المدارس الثانوية في جميع أنحاء البلد البطاقة الصحية الوطنية للمراهقين فيما بين 10 أعوام و 19 عاما من العمر، مصحوبة بدليل فني لموظفي الصحة الذين يرعون هذه الفئة من السكان. ومنذ عام 2008 بدأت مراكز تأهيل الأحداث توفر التوجيه الوقائي للمراهقين والبالغين، وتدعم القدرات التي تعينهم على مواجهة عوامل الخطر المرتبطة بتعاطي المخدرات. وتوفر وزارة التعليم العام، من جهتها، التربية الجنسية للمراهقين من خلال الكتب المدرسية للتعليم الثانوي ومادة الأحياء، مع التركيز على أهمية الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وخصائص وسائل منع الحمل. ويقوم المجلس الوطني للسكان بتحديث المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، من خلال صفحة www.planificanet.gob.mx على الإنترنت ويضطلع، بالتنسيق مع المعهد المكسيكي للتأمين الاجتماعي، بتوفير المعلومات من خلال خطه الهاتفي Planificatel؛ وبالإضافة إلى ذلك يبث أسبوعيا البرنامج الإذاعي المسلسل ”منطقة حرة“، الذي يتناول المسائل السكانية، والصحة الجنسية والإنجابية، وإنصاف الجنسين. ومنذ العام الدراسي 2008-2009 بدأ يستخدم في البكالوريا والصف الثالث بالمدارس الثانوية في منطقة العاصمة الاتحادية الكتاب المدرسي المعنون ”مستقبلك الحر“، الذي توزع منه 000 580 نسخة مجانا، والذي يتناول فيما يتناوله مسائل التربية الجنسية، والإجهاض، والوسائل العاجلة لمنع الحمل، ومجتمعات التعايش، والإيدز. وتعاون المعهد الوطني للمرأة، من ناحيته، مع مركز أمريكا اللاتينية للصحة والمرأة - المكسيك ومؤسسات القطاعين العام والخاص في اقتراح وتشجيع الاحتفال في 26 أيلول/سبتمبر باليوم الوطني لمنع حمل المراهقات غير المخطط له.
	واو - توعية موظفي الرعاية الصحية بحقوق الإنسان للمرأة
	173- يجدر بالذكر، من تدابير وزارة الصحة في هذا المجال، الحملة السنوية ”تشرين الثاني/ نوفمبر شهر الصحة الإنجابية“، وحملة ”النساء يتدبرن“ للوقاية من مرض السكر وضغط الدم الشرياني والسمنة، والحملة الدائمة للتربية الجنسية الموجهة إلى الشباب من الجنسين، واستراتيجية ”الوقاية وتعزيز الصحة طول الحياة“، والاحتفال باليوم الدولي لعدم العنف ضد المرأة والطفلة. ووضع المعهد الوطني للمرأة برامج لخدمة الشباب من الجنسين والنساء والمسنات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، من خلال أنشطة التدريب والتوعية ونشر المواد المطبوعة الموجهة إلى موظفي الصحة، ويجدر بالذكر هنا حملة التوعية بالحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة والوقاية من سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي.
	ثالث عشر - المادة 13
	174- يتضمن هذا الجزء معلومات عن حقوق المرأة في القروض المصرفية والقروض العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وفي المشاركة في أنشطة الترويح والرياضة وفي جميع جوانب الحياة الثقافية. والمعلومات المقدمة تتصل بالتوصية الواردة في التعليقات الختامية للجنة.
	ألف - الحصول على القروض العقارية والائتمان المالي
	175- تتولى اللجنة الوطنية للإسكان تنسيق السياسة الوطنية للإسكان، وتقوم بتنفيذ برنامج للدعم الاقتصادي للأشخاص المنخفضي الدخل من خلال إعانة اتحادية، للحصول على مسكن جديد أو مستعمل، أو قطعة أرض بمنافعها، أو تحسين المسكن، أو تعزيز إنتاجهم الاجتماعي، أو تشييد أو إعداد مسكن بأنفسهم. وقد جاء في تقرير التقدم المتراكم في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه 2010 لبرنامج الإعانة من أجل الإسكان ”هذا مسكنك“، التابع للجنة الوطنية للإسكان، أنه من مجموع التمويل المقدم في هذه الفترة حصلت النساء على 37,3 في المائة، والرجال على 60,1 في المائة، وخصص المتبقى البالغ 2,6 في المائة لإعادة بناء مساكن للمتضررين (المرفق التاسع، قيد اللجنة الوطنية للإسكان). ويتضح من التحليل الوارد في هذا المرفق حسب الجهة المقدمة للإعانة أن أعلى النسب المئوية للإعانات المقدمة إلى النساء جاءت من الصندوق الوطني للمساكن الشعبية في برنامجيه ”بيتك“ (59,1 في المائة) و ”الإسكان الريفي“ (56,4 في المائة). ويعرض المرفق التاسع التمويل الذي وفره الصندوق الوطني للمساكن الشعبية في الفترة من عام 2007 إلى حزيران/يونيه 2010، موزعا حسب الجنس. واعتبارا من تموز/يوليه 2010، أصبح برنامج معهد الصندوق الوطني لإسكان العمال المتاح للجميع يسمح لمشغلي خدم المنازل بأن يضموا طواعية معاونيهم وعمالهم من الجنسين الذين يساعدونهم في عملهم أو منازلهم إلى نظام الإسكان التابع لهذا المعهد.
	176- ومعهد الصندوق الوطني لاستهلاك العمال مثال للمؤسسات التي توفر ائتمانات للاستهلاك. ولدى هذا المعهد برامج تمويل لتحسين المسكن، والخدمات الصحية، والتدريب والإعداد التعليمي، وأجهزة الحاسوب، والإنترنت ذات النطاق العريض، والسيارات الجديدة وشبه الجديدة، والترويح والثقافة، ودعم المشاريع العائلية، وحماية الممتلكات. ويحصل المستحقون وأصحاب المعاشات من ذويهم على استحقاقات مماثلة من معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة، ومعهد الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة المكسيكية، والمصرف الوطني للجيش والقوات الجوية والأسطول البحري.
	باء - الثقافة والترويح والرياضة
	177- يتضمن المحور الرئيسي 3 من الخطة الوطنية للتنمية جزءا عن الثقافة، والفنون، والترفيه، والرياضة، مشفوعا بأهداف واستراتيجيات محددة لهذه الفروع. وتنفيذا لهذه الخطة وُضع البرنامج الوطني للثقافة للفترة 2007-2012، الذي يتولاه المجلس الوطني للثقافة والفنون، ومن أهدافه العامة تعزيز المساواة في الحصول على الثقافة والتمتع بها؛ وإتاحة مجالات وممتلكات وخدمات ثقافية جيدة؛ وتشجيع أشكال التعبير عن التنوع الثقافي. وتحقيقا لهذه الأهداف يجري تنفيذ برامج دعم الهياكل الأساسية الثقافية للولايات، والحث على الإبداع والتطور الفني، والتنمية الثقافية في البلديات، ودعم الثقافات البلدية والمجتمعية، والتنمية المتكاملة لثقافة السكان الأصليين. ومن خلال برنامج دعم الثقافات البلدية والمجتمعية يموَّل ما يقرب من 700 1 مشروع سنويا تتعلق بالفن الشعبي، والطب التقليدي، وذاكرة التاريخ، والإيكولوجيا، والنظام الاجتماعي. ويهدف برنامج التنمية المتكاملة لثقافة السكان الأصليين إلى تهيئة الظروف اللازمة لمشاركة السكان الأصليين ومنظماتهم ومجتمعاتهم المحلية في وضع وتنفيذ وتقييم مشاريعهم للتنمية الثقافية.
	178- ويقوم المعهد المكسيكي للتأمين الاجتماعي من ناحيته، من خلال خدمات الرعاية الاجتماعية، والرياضة والتربية البدنية، والتنمية الثقافية، والتدريب والإعداد الفني، بتنظيم دورات وحلقات عمل وأنشطة تكميلية (مناسبات، حملات، مَعارض، محاضرات) موجهة إلى النساء والرجال في مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك أنشطة محددة للمرأة، كالتمرينات البدنية للحامل. وتنفذ وزارة التنمية الاجتماعية برنامج إنقاذ المشاعات المعرّضة للتدهور أو الإهمال أو انعدام الأمن، والواقعة في مناطق حضرية ملحقة بالمناطق المتروبولية والمدن. وفي الفترة 2007-2009 خدم البرنامج ما مجموعه 16,3 مليون شخص، كان منهم 47 في المائة من النساء و 53 في المائة من الرجال.
	179- وفي إطار البرنامج الوطني للتربية البدنية والرياضة للفترة 2008-2012، أعيد تصميم الاستراتيجية الوطنية للنشاط البدني ”انشط تعش حياة أفضل“، لحث جميع السكان على النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا. ويجري أيضا تنفيذ برنامج النشاط البدني في العمل لعمال الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص. وجدير بالذكر أيضا برنامج ”مناسبات النشاط البدني من أجل حياة أفضل“، وبرنامج مراكز الرياضة المدرسية والبلدية، التي بلغ عددها، في النصف الأول من عام 2009، 785 2 مركزا مقامة في 943 بلدية تتسم 169 منها بأعلى تهميش.
	180- إن برامج عمل اللجنة الوطنية للرياضة تحدد وتوحد معايير تخطيط وتنفيذ وتقييم المشاريع من منظور المساواة والإنصاف للجنسين. وفي نيسان/أبريل 2010 أبرمت اللجنة اتفاق تعاون مع المعهد الوطني للمرأة للاضطلاع بأنشطة مشتركة لتعزيز وحماية وتعميم المساواة بين الجنسين وتنمية قدرات النساء الرياضيات. ويجدر بالذكر من النواتج المتحققة في هذا الصدد صدور تسعة أعداد من منشور ”التقدير الوطني للمرأة في مجال الرياضة“، لمكافأة ودعم المبرّزات في مختلف فروع الرياضة على جهودهن وتفانيهن. ويجدر بالذكر أيضا ما حدث، في التاريخ ذاته، من توقيع الاتفاق الاستشاري للشبكة المكسيكية للنساء في مجال الرياضة، لدعم وتعزيز إنصاف الجنسين وتكافؤ الفرص للنساء والرجال في مجال الرياضة.
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	181- يتضمن هذا الجزء معلومات عن المرأة في المناطق الريفية والنساء من السكان الأصليين، واستجابة لتوصيات اللجنة بشأن التقرير الدوري السادس للمكسيك الواردة في الفقرة 35 (القضاء على الفقر)، وكذلك في الفقرات 21 و 23 و 33، ويراعى مضمون التوصيات العامة للجنة رقم 5 و 12 و 13 و 15 و 16 و 19 و 21 ومن 23 إلى 25.
	182- وتنفيذا للتوصيتين 21 و 35 الواردتين في التعليقات الختامية للجنة، نكرر القول إن الخطة الوطنية للتنمية تتضمن محورا رئيسيا بشأن المساواة بين المرأة والرجل، فضلا عن أن من أهدافها الإدماج الكامل لقرى ومجتمعات السكان الأصليين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلد وفقا لتقاليدها التاريخية، مع الإشارة إلى استراتيجيات محددة للقضاء على جوانب التخلف الاجتماعي الأساسية لهذه الفئة من السكان، والتركيز على الفقيرات، وعلى ارتباط برامج القضاء على الفقر ببرامج تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة. وترد استراتيجيات وأهداف الخطة الوطنية للتنمية والقانون العام للمساواة بين المرأة والرجل في البرنامج الوطني للمساواة بين المرأة والرجل للفترة 2009-2012، الذي يتصل هدفاه الاستراتيجيان 5 و 6 بالقضاء على الفقر.
	183- وفي أيار/مايو 2009 كان هناك 19 برنامجا قطاعيا تتضمن أهدافا واستراتيجيات ومسارات عمل متسقة مع الخطة الوطنية للتنمية والبرنامج الوطني للمساواة بين المرأة والرجل. ويتعلق 10 من هذه البرامج بالسكان الريفيين والأصليين وباجتثاث الفقر. ويشير القانون المنشئ للجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين، وهي الجهاز الرائد في مجال موضوع وعناصر النظام الوطني للمساواة بين المرأة والرجل، إلى إدراج المنظور الجنساني في المؤسسات الاتحادية لتوفير فرص أفضل للنساء من السكان الأصليين، ومشاركة السكان الأصليين في تخطيط وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية. وترد بالتفصيل في المرفق العاشر التدابير الخاصة التي تتخذها اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين لصالح هؤلاء السكان، والمستفيدون منها حسب الجنس لعام 2009.
	184- ومن أجل المراجعة الدورية لتنفيذ الهدف الاجتماعي لبرامج وغايات وتدابير سياسة التنمية الاجتماعية، أنشأت الإدارة السابقة المجلس الوطني لتقييم سياسة التنمية الاجتماعية، المنوط به أيضا تحديد الخطوط العريضة والمعايير لتعريف الفقر وتوصيفه وقياسه، والعمل بشكل منهجي على متابعة المتغيرات في مجال التعليم، والصحة، وخصائص المسكن، والبيئة، والضمان الاجتماعي، والأغذية، والتغذية، والدخل، والتماسك الاجتماعي، وتكافؤ الفرص، والتمييز. وفي كانون الأول/ديسمبر 2009 قدم المجلس الوطني لتقييم سياسة التنمية الاجتماعية منهجية القياس المتعدد الأبعاد للفقر، التي ستستخدم في إجراء القياس الرسمي للفقر في المكسيك، والتي ستساعد في معرفة الحالة الاجتماعية لجميع سكان المكسيك حسب الجنس، ونوع الرعاية التي تحتاج إليها كل فئة من السكان، وتقدم المعلومات الموضوعية ذات الصلة حتى تكون السياسات العامة للتغلب على الفقر أنجع.
	185- وفي ضوء الجزء الثاني من التوصية 21 الواردة في التعليقات الختامية للجنة والمتعلقة بأثر سياسات الاقتصاد الكلي على المرأة، ورد أنه حسب تقديرات مصرف المكسيك، استمر في النصف الأول من عام 2008 الارتفاع المذهل في أسعار المواد الأولية، ولا سيما الأغذية والطاقة، الذي بدأ منذ عام 2006 تقريبا. وأدى هذا الارتفاع إلى ازدياد التضخم، الذي ارتفع من 3,76 في المائة في عام 2007 إلى 6,53 في المائة في عام 2008. وكانت الزيادة الطفيفة في الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام (1,3 في المائة) مصحوبة بتباطؤ الطلب على العمل، وارتبط ذلك ببطالة أكبر. ومن ناحية أخرى فإن مؤشر العمالة المتعلق بالقطاع الرسمي للاقتصاد، والذي يمثله عدد العمال المؤّمن عليهم في المعهد المكسيكي للتأمين الاجتماعي، يشير أيضا إلى تباطؤ ذي مغزى. وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر 2008 وصل هذا المؤشر إلى 552 062 14 شخصا (36,16 في المائة من النساء). ويرد في القسم باء من المرفق العاشر تحليل أوفى لأثر الأزمة الاقتصادية على المرأة. ويجدر بالذكر في هذا الصدد أنه قد وضعت دراسة للأثر المتميز للسياسة الضريبية على المرأة في المكسيك().
	ألف - حالة الفقر في المكسيك
	186- تشير نتائج الدراسة الاستقصائية الوطنية للدخل والإنفاق في الأسر المعيشية لعام 2008 إلى أنه في هذا العام كان 18,7 في المائة من النساء و 17,8 في المائة من الرجال يعيشون في أسر معيشية في حالة من الفقر الغذائي، وكان لـ 14,8 في المائة منها رب أسرة ولـ 12,9 في المائة ربة أسرة. ومن حيث الفقر في القدرة كان لـ 20,9 في المائة من هذه الأسر رب أسرة ولـ 17,8 في المائة ربة أسرة. ومن حيث الفقر في الحالة المالية كان لـ 41,5 في المائة من الأسر رب أسرة ولـ 36,4 في المائة ربة أسرة.
	187- وكجزء من التدابير المعاكسة للتقلبات الدورية التي اتخذتها الحكومة، أنشئ في عام 2008 الصندوق الوطني للهياكل الأساسية، وبدأ تنفيذ برنامج دعم الاقتصاد والاستثمار والعمالة، وزاد الإنفاق في ميزانية نفقات الاتحاد لهذا العام، وبدأ تنفيذ برنامج الدعم الغذائي في المناطق التي تحظى بالتركيز. وفي نيسان/أبريل بدأ تطبيق استراتيجية الحياة بشكل أفضل، التي توضح جهود جميع الهيئات الموجهة صوب تحسين نوعية حياة السكان، مع دعم خاص للفئات الاجتماعية القليلة المنعة - النساء، والسكان الأصليين، والمسنين، والمعوقين، والفقراء فقرا مدقعا - وللمناطق والبلديات ذات المؤشرات الدنيا في دليل التنمية البشرية. وفي عام 2008 كان أكثر قليلا من 90 في المائة من الموارد الاتحادية في بند التنمية الاجتماعية والبشرية يتركز في برنامج التنمية البشرية - الفرص في جوانبه الثلاثة (الصحة والتعليم والتغذية)؛ وبرامج المسنين في المناطق الريفية؛ وتزويد الريف؛ والدعم الغذائي للمناطق التي تحظى بالتركيز؛ والمعهد المكسيكي للتأمين الاجتماعي - الفرص؛ ونظام الحماية الاجتماعية في مجال الصحة؛ ودور الحضانة والإقامة للأطفال لمساعدة الأمهات العاملات؛ وبرنامج الأنزال المدرسية للسكان الأصليين التابع للجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين.
	188- وأفضت الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية إلى ضرورة العمل في كانون الثاني/يناير 2009 على وضع الاتفاق الوطني لصالح الاقتصاد العائلي والعمالة، والاستراتيجية المتكاملة للمساعدة الاجتماعية الغذائية، وبرنامج الدعم الغذائي للحياة بشكل أفضل. وتوضح الأقسام من جيم إلى هاء من المرفق العاشر الجهود المبذولة في مجال الفقر والصحة والتعليم من جانب مختلف الهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية و/أو حكومات الولايات التابعة لها هذه الهيئات.
	189- وفيما يتصل بمشاركة المرأة في وضع وتنفيذ خطط التنمية، يجدر بالذكر برنامج التنظيم الإنتاجي للنساء من السكان الأصليين التابع للجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين. ويوضح القسم واو من المرفق العاشر عدد المستفيدات سنويا من برنامج التنظيم الإنتاجي في الفترة 2006-2010، والقسم زاي أهم منجزات هذا البرنامج في عام 2009. ومن الـ 192 2 مشروعا التي اعتمدت في هذا العام، كان 368 مشروعا منها تتعلق بـ 229 4 مستفيدة يعشن في الـ 125 بلدية ذات التنمية البشرية المنخفضة. وبفضل المتابعة التي أتيحت للمشاريع، كان 825 مشروعا من الـ 577 1 التي اعتمدت في عام 2007 لا تزال تعمل في عام 2009 (أكثر من 52 في المائة من هذه المشاريع). ومن خلال مرصد الشفافية والمساءلة الذي تنفذه وزارة الخدمة المدنية، يمكن الوقوف على تأثير البرنامج بالبيانات التالية: شعرت اثنتان من كل ثلاث مستفيدات أن دخلهما قد زاد، وتحسنت حالة مساواتهما بالرجال، وكذلك وضعهما عامة كامرأتين. وقررت اثنتان من كل خمس مستفيدات عدم الهجرة منذ حصولهما على دعم البرنامج، وذكر 70 في المائة أن الرفض أو التمييز قد قَلّ.
	باء - الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية لسكان الريف والسكان الأصليين
	190- تفيد بيانات المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية أنه كان هناك، في عام 2005، 240 512 1 رب أسرة من السكان الأصليين، غير مستحقين للضمان الاجتماعي. واهتماما بحالتهم يتيح برنامج التنمية البشرية - الفرص لأسرهم المستفيدة الانتفاع بالمجموعة الأساسية لكفالة الصحة، ويدعمها بالمكونات التالية: مكوّن الموروث ”شباب لهم فرصة“، والمسنون، و ”الحياة بشكل أفضل“، والطاقة. وفيما يتعلق ببرنامج التأمين الصحي الشعبي، فإن السكان المشتركين في هذا التأمين مشمولون بنسبة 100 في المائة في أمراض المستوى الأول من الرعاية الطبية وبنسبة 95 في المائة في المستوى الثاني. وفي آذار/مارس 2010 انضم إلى برنامج التأمين الصحي الشعبي 116 803 33 شخصا (54,4 في المائة من النساء). وفي المناطق التي يتحدث فيها 40 في المائة أو أكثر من سكانها بإحدى لغات السكان الأصليين، انضم إلى البرنامج 3,1 ملايين شخص (52,8 في المائة من النساء). ومن مجموع النساء المنضمات إلى هذا البرنامج، قدمت رعاية التوليد إلى 6,8 في المائة، كانت 93,4 في المائة منهن في حالة ولادة و 6,6 في المائة في حالة إجهاض(). ووصل عدد الأسر المنضمة إلى البرنامج المقيمة في مناطق ذات مستوى عال وعال للغاية من التهميش إلى 3 ملايين، وكانت 83 في المائة من هذه الأسر تعولها امرأة.
	191- وتشغّل وزارة الصحة شبكات الخدمات الصحية في البلديات ذات التنمية البشرية المنخفضة، من خلال مراكز الصحة، ومراكز الصحة ذات الخدمات الموسعة، والمستشفيات المحلية، والمستشفيات العامة؛ وتنفذ برنامج البيئات والمجتمعات الصحية، الذي تعمل في إطاره الشبكة المكسيكية للبلديات من أجل الصحة التي تسهم في صحة الأم وصحتها في فترة ما حول الولادة. وتعزيزا لحصول السكان الأصليين فعلا على خدمات الرعاية الطبية، وفي إطار استراتيجية ”القضاء على الحواجز الثقافية في الخدمات الصحية“، اتُخذت تدابير لتدريب/توعية موظفي الصحة في مجال التعدد الثقافي والجنسانية في إطار حقوق الإنسان. وبالنسبة إلى الفترة 2007-2012 حُدّد التزام بخفض معدل وفيات الأمومة بنسبة 50 في المائة في الـ 125 بلدية ذات التنمية البشرية المنخفضة في البلد، من خلال مشروع خاص يركز على النساء اللاتي يقل حصولهن على الخدمات الصحية، ويشمل عنصرا للعمل المجتمعي يدعمه في التنفيذ رؤساء البلديات وتتابعه المريضة الحامل شخصيا. وفي عام 2008 سجلت 70 حالة لوفيات الأمومة في هذه البلديات، وهبط العدد إلى 54 في عام 2009.
	192- ويقوم المعهد المكسيكي للتأمين الاجتماعي من ناحيته بتنفيذ برنامج النهوض بصحة السكان الأصليين وتنميتها، الذي يطبق في سبع ولايات، وبرنامج المعهد المكسيكي للتأمين الاجتماعي - الفرص، الذي يوفر في إطاره خدمات صحية متكاملة لسكان الريف والحضر المهمشين، من خلال شبكة للهياكل الأساسية الطبية تتألف من 549 3 وحدة طبية ريفية، و 70 مستشفى، و 226 وحدة طبية حضرية، و 225 وحدة طبية متنقلة. وفي عام 2010 أنشئ وجُهز 14 مركزا للرعاية الريفية في التوليد في المناطق التي يرتفع فيها خطر وفيات الأمومة في ست ولايات. ويدعم برنامج المعهد المكسيكي للتأمين الاجتماعي - الفرص الرعاية السابقة للولادة، من خلال تقديم ما مجموعه 1,3 من ملايين الاستشارات في المتوسط كل عام (6,5 استشارات في المتوسط لكل امرأة، انظر المرفق العاشر، القسم حاء)، ويوفر الإرشاد للنساء والرجال الذين هم في سن الإنجاب، عن طريق حلقات عمل مجتمعية عن الصحة الجنسية والإنجابية.
	193- ومن أجل تقليل المضاعفات في فترة الحمل وعند الولادة، توفر الرعاية عند الولادة بحضور موظفين مؤهلين. وفي فترة الثلاثة أعوام 2007-2009، حضر برنامج المعهد المكسيكي للتأمين الاجتماعي - الفرص 580 254 عملية ولادة في الوحدات الطبية والمستشفيات الريفية التابعة للبرنامج (يحضر الموظفون المؤهلون تسع عمليات ولادة من كل 10). وظلت الرعاية المؤسسية عند الولادة (الوحدات الطبية والموظفون المتطوعون) على حالها في الفترة من أيلول/سبتمبر 2006 إلى نيسان/أبريل 2010 (85 في المائة من مجموع الولادات).
	194- وحتى نيسان/أبريل 2010 كان برنامج المعهد المكسيكي للتأمين الاجتماعي - الفرص يشغِّل 618 3 مركزا للرعاية الريفية للمراهقين في الـ 17 ولاية الموجود بها البرنامج، وشكل أيضا الأفرقة التثقيفية للمراهقات الحوامل. وتنعكس الجهود المبذولة لرعاية المراهق في الزيادة البطيئة في عدد الشابات المتقبلات لوسائل منع الحمل (المرفق العاشر، القسم طاء).
	195- ومن نتائج برنامج التنمية البشرية - الفرص في مناطق سكان الريف والسكان الأصليين يبرز ما يلي: زيادة الطلب على الخدمات الصحية من جانب المستفيدين الذين يقيمون نسبيا بالقرب من مراكز الصحة؛ عادات أفضل في النظافة الأساسية في أسر الجيل الثاني (التي تتألف من بنات وأبناء النساء المستفيدات من السكان الأصليين)؛ حصلت 51 في المائة من النساء على رعاية طبيب عند آخر ولادة، و 39 في المائة على خدمات قابلة؛ ارتفعت درجات التحصيل المدرسي للطفلات والأطفال المستفيدين من السكان الأصليين بنسبة 8 في المائة و 10,1 في المائة على التوالي، بعد خمسة أعوام من بدء حصولهم على المزايا؛ فيما يتعلق بالقيد في المدرسة قلّت الفوارق بين الجنسين لصالح الإناث؛ تؤدي إطالة المسار التعليمي إلى تأخر بدء دورة الإنجاب لدى المرأة؛ تلاحَظ آثار إيجابية في تعليم الشباب، بواقع 0,64 من الصفوف الإضافية لدى الإناث و 0,84 لدى الذكور من السكان الأصليين (انظر المرفق العاشر، القسم ياء). وبالإضافة إلى ذلك فإن توفير الموارد النقدية للمستحقات في الأسر المستفيدة يؤدي إلى تغيير هيكل الإنفاق في الأسرة المعيشية لصالح غذاء أفضل (ولا سيما البروتينات والنباتات)؛ والحصول على أشياء تغيّر من العمل المنزلي (موقد، ثلاجة، مياه في الأنابيب، لوازم المنزل)؛ وزيادة الاعتداد بالنفس واتخاذ القرار وإبداء الرأي داخل الأسرة والمجتمع؛ وتعزيز شبكات التعاون؛ وتحويل المستحقات لخدمات برنامج التنمية البشرية - الفرص إلى مستحقات للائتمان؛ واعتبار أنشطة توفير الدعم، وعموما أنشطة هذا البرنامج، مجالات لإدماج المرأة في المجتمع وتحقيق استقلاليتها. ومع ذلك فإن التقييمات الحديثة للبرامج المماثلة في البلدان الأخرى بأمريكا اللاتينية تشكك في المزايا المتعلقة بالوضع المحدد للمرأة، متعللة بأن ما تتطلبه البرامج من مدفوعات وإجراءات يستهلك وقت المرأة، علاوة على أن عمليات التمويل يمكن أن تحبط ولوج سوق العمل، لأن المزايا تتبخر في أحيان كثيرة إذا أمكن الوصول إلى مصدر آخر للدخل.
	جيم - حصول الريفيات والنساء من السكان الأصليين على جميع أنواع التعليم والتدريب
	196- تخدم وزارة التعليم العام السكان الريفيين والأصليين من خلال المجلس الوطني للنهوض بالتعليم، وتنفذ في 21 كيانا اتحاديا برنامج التعليم قبل المدرسي والابتدائي لأطفال وطفلات الأسر المهاجرة العاملة في الزراعة باليومية؛ وحظي بالخدمة في العام الدراسي 2009-2010 ما مجموعه 334 26 طفلا، كان 50,4 في المائة منهم طفلات. وقد حصل مشروع المنح الدراسية للدارسات من السكان الأصليين في المستوى العالي، التابع للجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين، منذ عام 2008 على زيادة في الميزانية لتقديم منح دراسية للدارسات من السكان الأصليين؛ وحتى اليوم كان المشروع قد قدم هذه المنح إلى 285 دارسة في هذا المستوى. ويتعهد برنامج تنمية المناطق التي تحظى بالتركيز المراكز المجتمعية للتعلم، وهي مؤسسات عامة تحتوي على ستة حواسيب على الأقل ووصلة للإنترنت، وتقع أساسا في البلديات والمناطق المحلية ذات التهميش العالي والعالي للغاية. وهناك الآن 217 2 من هذه المراكز مقامة في البلد قاطبة (92 في المائة منها في المناطق المحلية التي بها سكان أصليون). وكان للنساء دور أساسي في وضع المشروع (كان 54 في المائة من مجموع المروّجين من النساء)، وكانت مشاركتهن هي الأكبر (60,6 في المائة في الفترة 2001-2010 من مجموع الدارسين البالغ 825 249). وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين، تشغّل وزارة الاتصالات والنقل 062 4 مركزا مجتمعيا رقميا في 879 بلدية تضم سكانا أصليين. ويوفر برنامج إدارة المراكز الزراعية، التابع للصندوق الاستئماني الوطني لتنمية الأرض المشاع، التدريب وتطبيق التكنولوجيات الجديدة (الإنترنت) لسكان الأرض المشاع وللمجتمعات المحلية (54,5 في المائة من النساء).
	دال - الائتمانات والقروض الزراعية، وجماعات المساعدة الذاتية، والتعاونيات، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية
	197- أدى الدعم الإنتاجي المقدم من خلال شتى برامج الحكومة الاتحادية إلى تيسير حصول المرأة على الوظيفة أو العمل. وفي عام 2007، كانت النساء يمثلن 48 في المائة من مجموع المستفيدين من برنامج الخيارات الإنتاجية، وكانت هذه النسبة 51,8 في المائة في عام 2008، و 55,8 في المائة في عام 2009، و 60,2 في المائة في أيار/مايو 2010. وتقوم اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين، من ناحيتها، بتنفيذ برنامج الصناديق الإقليمية للسكان الأصليين، وبرنامج التنسيق لدعم إنتاج السكان الأصليين، وبرنامج السياحة البديلة في مناطق السكان الأصليين، وبرنامج إدارة وحفظ الموارد الطبيعية في مناطق السكان الأصليين. وفي عام 2008 كان أكثر من 50 في المائة من المستفيدين من برنامج الصناديق الإقليمية للسكان الأصليين من النساء، و 41 في المائة في برنامج التنسيق لدعم إنتاج السكان الأصليين، و 38,2 في المائة في برنامج السياحة البديلة في مناطق السكان الأصليين. وتدعم وزارة البيئة والموارد الطبيعية، من جهتها، المشاريع المجتمعية للسياحة البيئية في مناطق المحميات الطبيعية.
	198- ويجدر بالذكر أيضا البرامج المرصود لها ميزانية مخصصة للمرأة والمساواة بين الجنسين؛ ومنها برنامج التنظيم الإنتاجي للنساء من السكان الأصليين (الذي سبقت الإشارة إليه)، وبرنامج المرأة في القطاع الزراعي، التابع لوزارة الإصلاح الزراعي، وفيما يتعلق بوزارة الاقتصاد هناك صندوق التمويل البالغ الصغر للريفيات، والبرنامج الوطني لتمويل المشاريع البالغة الصغر، الذي يقدم 80 في المائة من ائتماناته البالغة الصغر إلى النساء في المناطق الريفية والحضرية، والصندوق الوطني لدعم المشاريع الاجتماعية، الذي يدعم إنشاء وتنمية وتعزيز المشاريع الاجتماعية. ويرد في المرفق العاشر عدد المستفيدات من هذه البرامج في عام 2009. ومن خلال صندوق التمويل البالغ الصغر للريفيات وبرنامج التنظيم الإنتاجي للنساء من السكان الأصليين والبرنامج الوطني لتمويل المشاريع البالغة الصغر، جرى في الربع الأول من عام 2010 دعم 690 78 مشروعا إنتاجيا استفادت منه 059 83 امرأة. وتشغّل وزارة الإصلاح الزراعي أيضا صندوق دعم مشاريع الإنتاج الزراعي، الذي دعم في هذه السنوات المالية تنفيذ 722 مشروعا إنتاجيا لـ 293 7 شريكا (53,4 في المائة من النساء). وفي برنامج منظمي المشاريع الريفيين الشباب وصندوق الأراضي، التابع لهذه الوزارة، وصلت مشاركة المرأة في بعض مراحل البرنامج إلى أكثر من 50 في المائة، رغم أن المتوسط العام يبلغ 40 في المائة (يتضمن المرفق الحادي عشر مؤشرات حسب الجنس لهذه الوحدات للفترة 2005-2010). ويتضمن برنامج صوب المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية وبرنامج العمالة المؤقتة، التابعان لوزارة البيئة والموارد الطبيعية، موارد مرصودة منذ عام 2008 استفاد منها ما مجموعه 800 5 و 452 59 امرأة على التوالي.
	199- وتقوم اللجنة الوطنية للمحميات الطبيعية، من خلال برنامج صندوق التنمية المستدامة، بدعم السكان الريفيين والأصليين في المحميات الطبيعية. وفي عام 2008 ومن مجموع المستفيدين، كان 36,21 في المائة من السكان الأصليين، وكان منهم 45,3 في المائة من النساء. ومن خلال المشروع الاستراتيجي للأمن الغذائي، التابع لوزارة الزراعة وتربية الماشية والتنمية الريفية وصيد الأسماك والأغذية، يوفَّر الدعم للأسر الريفية في 123 منطقة ذات تهميش عال وعال للغاية في 16 من ولايات البلد.
	هاء - المعاملة المتساوية في خطط الإصلاح الزراعي
	200- تكفل المادة 2 من الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية حق الشعوب والمجتمعات الأصلية في تملك وحيازة الأرض. وتعترف المادة 18 من القانون الزراعي بحق الشُفعة للزوجة أو الخليلة في حالة وفاة حائز الأرض المشاع دون تعيين خلف. وتنص المادة 71 على إمكان الاحتفاظ بمساحة تخصص لإنشاء مزرعة لإنتاج المحاصيل أو تربية الماشية، أو لإنشاء صناعات ريفية تقوم بتشغيلها نساء فوق السادسة عشرة من العمر، مع الإشارة إلى إمكان أن تشمل مرافق مخصصة، على وجه التحديد، لخدمة وحماية المرأة الريفية (وتسمى قطعة أرض النساء، وتتصف بأنها غير قابلة للتصرف أو التقادم أو الحجز). ويتولى مكتب المشورة القانونية في الشؤون الزراعية التسوية الزراعية والوصية الزراعية (قائمة الخلافة). وفي هذين الإجراءين تتراوح مشاركة المرأة بين 21 في المائة و 26 في المائة من المجموع.
	خامس عشر - المادة 15
	201- فيما يتعلق بالتشريع في المسائل المدنية والأهلية القانونية للمرأة، على نحو ما ورد في التقارير السابقة، فإن المساواة القانونية للمرأة والرجل مكرسة في المادة الرابعة من الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية، ومستقرة في القوانين الثانوية على الصعيد الاتحادي وفي قوانين الكيانات الاتحادية، وفي المادة الثانية من القانون المدني الاتحادي.
	202- واستجابة للتوصية العامة رقم 21 وسعيا إلى مواصلة التقدم في تكييف إطار معياري يتجاوب مع المساواة القانونية، جرى التصديق في لجنة الإنصاف والجنسانية بكامل هيئتها و/أو في مجلس النواب على 13 مشروعا لمواصلة الإجراءات التشريعية.
	203- وفي الدورة التشريعية الحادية والستين يجدر بالذكر المشاريع المتعلقة بتعديل وإضافة أحكام مختلفة في الدستور لتصبح اللغة ديمقراطية، والمساهمة بذلك في تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.
	سادس عشر - المادة 16
	204- فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية، فإن القانون المدني على الصعيد الاتحادي لا يزال يوفر للمرأة ظروف المساواة مع الرجل.
	205- وقد قُدمت اقتراحات بإصلاحات تشريعية، كان أبرزها تلك التي تسعى إلى الاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة؛ واختبار الأبوة بالحمض الخلوي الصبغي (ADN)؛ وإلغاء الحكم الذي يلزم المرأة بالانتظار 300 يوم بعد الطلاق قبل أن تتزوج مرة أخرى؛ ودعم الأمهات غير المتزوجات ربات الأسر. وفيما يتعلق بمشاريع القوانين التي قدمت في هذا الشأن، فإن تسعة منها تتعلق بالدورة التشريعية الستين، وسبعة بالدورة الحادية والستين؛ وجميعها قيد النظر.
	206- وهناك غير ذلك مشروعا مرسومين، أحدهما لوضع القانون العام للأبوة المسؤولة، الذي يُعدل ويضيف ويلغي أحكاما مختلفة في القانون المدني الاتحادي، والآخر يُعدل ويضيف أحكاما مختلفة في قانون حماية حقوق الأطفال والمراهقين من الجنسين. والمعتزم في هذا الإطار إنشاء السجل العام الوطني للمدينين بنفقة متأخرة، من أجل تدوين ونشر معلومات عن الآباء والأمهات والأوصياء وغيرهم من الملزمين قانونا الذين لا يفون بالتزامهم بدفع النفقة.
	207- وتمت الموافقة في ولاية مكسيكو، في الدورة التشريعية السابعة والخمسين، على تعديلات للقانون المدني تنص على أن الحد الأدنى لسن زواج المرأة والرجل هو 18 عاما، وتعترف بوضع الاقتران غير الشرعي لكل من قضى مع عشيره أكثر من عام أو كان لهما بنات وأبناء.
	208- وفي منطقة العاصمة الاتحادية ووفق على حالة الطلاق غير المسبب، وعلى قانون المجتمعات المتعايشة الذي يتضمن التزامات ويكفل حقوق النفقة، والإرث، والحضانة، والإعالة، والتعويض عن الضرر اللاحق بمن يتعايشون في حالة زواج أو اقتران غير شرعي.
	209- وجرى علاوة على ذلك، في منطقة العاصمة الاتحادية، تعديل المادتين 146 و 391 من القانون المدني لتعريف الزواج بأنه ارتباط حر بين شخصين، وهذا يزيد من إمكان زواج الأشخاص الذين هم من جنس واحد، مع كل الحقوق المترتبة على هذا العقد، ومنها إمكانية التبني. وفي هذا الصدد أقرت محكمة العدل العليا الوطنية بكامل هيئتها في آب/أغسطس 2010 تعديلات القانون المدني ومشروعية حالات الزواج بين الأشخاص الذين هم من جنس واحد، وكذلك صحة هذا الزواج والاعتراف به في جميع أنحاء الجمهورية. وفيما يتعلق بالمادة 391، حكمت المحكمة بالسماح للأزواج وللمتزوجين زواجا غير شرعي ممن هم من جنس واحد بالانتفاع بالشكل القانوني للتبني، مع عدم الإضرار بحقوق الأطفال.
	210- وفي 20 تموز/يوليه 2010 أقرت لجان الجمعية التشريعية في منطقة العاصمة الاتحادية أحكام قانون الأم البديلة، التي تنص على إمكانية أن تعير المرأة رحمها لحمل الجنين وتسلم المولود لأبويه البيولوجيين().
	211- وفيما يتعلق بالمسؤوليات العائلية تشير الدراسة الاستقصائية الوطنية عن استخدام الوقت لعام 2009 إلى أن الرجل يقضي في العمل المنزلي() 15 ساعة و 12 دقيقة في المتوسط أسبوعيا، في حين تقضي المرأة في المتوسط 42 ساعة و 18 دقيقة. وعلى العكس من ذلك فإن مشاركة الرجل في العمل الموجه إلى السوق أو خارج المنزل أكبر: فمن مجمل الساعات المكرسة لهذا النوع من العمل يخصص الرجل أكثر قليلا من 62,6 في المائة والمرأة 37,4 في المائة. وفي المتوسط يقضي الرجل 48 ساعة أسبوعيا في العمل خارج المنزل والمرأة 40 ساعة تقريبا. وهذا ينعكس في فروق في الأجور والتمثيل الناقص للمرأة في وظائف النظام الهرمي الأعلى (انظر ’سابعا‘ و ’حادي عشر‘).
	212- والعبء الشامل لعمل المرأة يزيد في المتوسط 8,5 ساعات عن عبء الرجل (58 ساعة و 18 دقيقة في مقابل 49 ساعة و 48 دقيقة)، فيما يتعلق بنوعي العمل المنزلي وخارج المنزل، فضلا عن أنواع أخرى، مثل الإنتاج الأوَّلي، ورعاية الأشخاص، ودعم الأسر الأخرى، والعمل التطوعي. ومن أجل التوفيق بين حياة العمل ورعاية الأبناء، وضعت المكسيك برنامجا لدور الحضانة والإقامة للأطفال لمساعدة الأمهات العاملات (انظر ’حادي عشر‘). ويجدر بالذكر في هذا السياق، في الدورة التشريعية الستين، مشروع القانون العام لتعزيز التوفيق بين العمل والأسرة والحياة الشخصية.
	سابع عشر - تطبيق توصيات التقرير الدوري السادس
	ألف - الفقرة 17
	213- يتواصل من خلال برنامج إجراءات الحكومة الاتحادية لمنع واجتثاث العنف ضد المرأة في مدينة خواريس بتشيواوا، المعروف أكثر باسم البرنامج المكون من 40 إجراء، الذي بدأت الحكومة الاتحادية تنفيذه في 3 حزيران/يونيه 2004، تنفيذ التوصيات التي أدرجتها اللجنة في تقرير عام 2005 بشأن عمليات اختفاء وقتل النساء في مدينة خواريس بتشيواوا، استنادا إلى المادة 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ولقياس فعالية الإجراءات التي اتخذتها مستويات الحكم الثلاثة من خلال هذه الآلية وإدخال التعديلات ذات الصلة، تتولى تقييم هذه الإجراءات لجنة السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان التي تترأسها وزارة الداخلية، من خلال اللجنة الفرعية للتنسيق والاتصال من أجل منع واجتثاث العنف ضد المرأة في مدينة خواريس.
	214- ومع بدء نفاذ القانون العام لتمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف في عام 2007 وإنشاء النظام الوطني لمنع العنف ضد المرأة ومعالجته والمعاقبة عليه واجتثاثه، حصلت هذه الإجراءات على الاعتراف بها، وتحولت إلى استراتيجيات ذات نطاق وطني، من أجل كفالة حق المرأة في حياة خالية من العنف.
	215- ومن خلال البرنامج المكون من 40 إجراء، رُسمت ثلاثة خطوط استراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة: (أ) إقامة العدل وتحقيقه وتعزيز احترام حقوق الإنسان للمرأة؛ (ب) رعاية الضحايا؛ (ج) تمتين النسيج الاجتماعي.
	216- ومن أجل تمكين الضحايا وأفراد أسرهن من الوصول الكامل إلى العدالة، أنشئت مؤسسات معينة مثل مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص، ومكتب المدعي العام المختص بالتحقيق في قتل النساء التابع لمكتب المدعي العام للولاية، الذي يضم موظفين ذوي مستوى عال من التدريب والتخصص في التحقيق في هذه الجرائم، على أساس المعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان للضحايا وأفراد أسرهن.
	217- إن إنشاء مختبر الجريمة وعلوم الطب الشرعي في مدينة خواريس وتجهيزه بفريق ذي ريادة تكنولوجية وموظفين متخصصين هما بمثابة أداة مهمة علميا وتكنولوجيا للمساعدة في التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المرأة. وهذا ساعد مثلا على تعرف الفريق الأرجنتيني لأنثروبولوجيا الطب الشرعي على الأشلاء العظمية.
	218- إن النظام الجديد للعدالة الجنائية في ولاية تشيواوا، الذي يتسم بقدر أكبر من السرعة والشفافية في العمل، واحترام حقوق الإنسان، وكذلك توفير الحماية والمعاملة الكريمة لضحايا الجريمة، سيساعد على أن تضطلع سلطات الولاية، مثل السلطة القضائية، بدور متميز في حماية حقوق المرأة، ولا سيما ضحايا العنف، والدفاع عنها.
	219- إن رعاية الضحايا هي من الاستراتيجيات المحسوسة أكثر في البرنامج المكون من 40 إجراء، ولذلك فإنه من خلال الهيئات البلدية، مثل مركز رعاية ووقاية النساء والأسر المتعرضات للعنف العائلي، أو هيئات حكومة الولاية، مثل معهد تشيواوا للمرأة، ومكتب المدعي العام المختص التابع لمكتب المدعي العام للولاية، أو هيئات الحكومة الاتحادية، مثل مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص، أو اللجنة الوطنية لمنع واجتثاث العنف ضد المرأة، يتواصل توفير خدمات الإرشاد والمشورة القانونية والدعم النفسي والطبي والمساعدة لأسر النساء ضحايا العنف.
	220- وكجزء من هذه الاستراتيجية لرعاية النساء المتعرضات للعنف، حث معهد تشيواوا للمرأة على إنشاء شبكة الولاية لمعالجة ومنع العنف ضد المرأة، لتكون آلية للتنسيق المشترك بين المؤسسات مع المجتمع المدني للرعاية في إطار معايير الجودة والتفاني والفعالية واحترام حقوق الإنسان للنساء والأسر من ضحايا العنف. ومن الاستراتيجيات الأساسية للشبكة وضع معايير لبروتوكولات الرعاية.
	221- إن بروتوكول المعالجة والتصرف والتنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الولاية والبلديات في حالة فَقْد النساء والطفلات في بلدية مدينة خواريس، المعروف أكثر ببروتوكول الفجر، الذي بدأت الحكومة الاتحادية تنفيذه في آذار/مارس 2005 بهدف تضافر الجهود مع جهود الولايات والبلديات من أجل تحسين إجراءاته في البحث عن الطفلات والنساء المفقودات أو الغائبات وتحديد أماكنهن، تجري الآن مراجعته عملا على تحسينه، بعد أن ثبتت فعاليته.
	222- وهناك، بالإضافة إلى استراتيجية البحث وتحديد المكان هذه، التدابير التي يتخذها مكتب المدعي العام للولاية من خلال الوحدة المختصة بالبحث عن الغائبين، التي ساهمت، بفضل الإعلان في الإنترنت عن المفقودات و/أو الغائبات، في توضيح حالات مختلفة، سواء بالعثور على الغائب حيا أو من خلال التعرف على الأشلاء البشرية.
	223- إن استراتيجية الحكومة الاتحادية لتمتين النسيج الاجتماعي، علاوة على التحسينات في مجال النشاط البدني في الشوارع والحدائق والمراكز الرياضية ومراكز التنمية المجتمعية، تدور حول تدعيم رأس المال الاجتماعي الذي تمثله منظمات المجتمع المدني المنظم والمنظمات الأكاديمية التي تخدم حقوق الإنسان للمرأة. وكان دعم مبادرات هذه المنظمات وتعزيز قدراتها إحدى الاستراتيجيات التي تنفذ، على سبيل المثال، من خلال تدابير معينة، ومنها برنامج الاستثمار الاجتماعي التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، أو البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة التابع للمعهد الوطني للمرأة، وهي تدابير توفر التمويل.
	224- ومن خلال استراتيجية ”كلنا خواريس، لنُعد بناء المدينة“()، أضيفت مكونات جديدة لإعادة بناء النسيج الاجتماعي، مثل إدراج مدارس عامة وخاصة للتعليم الأساسي في برنامج المدرسة الآمنة، الذي يجري فيه تدريب المديرين والمدرسين وأولياء الأمور في المدارس الثانوية ببلدية خواريس في موضوع ”التوسط في الخلافات ومنع العنف والإدمان“. وجرى أيضا تنفيذ برامج ثقافية ورياضية من أجل تنشئة أفضل للأطفال والمراهقين، تتضمن منع العنف وتعزيز المساواة والإنصاف بين الجنسين.
	225- وقد تعزز البرنامج المكون من 40 إجراء بما تم، في 10 كانون الأول/ديسمبر 2009، من نشر حكم محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية غونسالس وآخرين ”معسكر تاجر القطن“ ضد المكسيك. وقد عُزّز مختلف التدابير والاستراتيجيات لضمان حياة المرأة وأمنها، سواء في المجال العام أو الخاص. وفي إطار اللجنة الفرعية للتنسيق والاتصال من أجل منع واجتثاث العنف ضد المرأة في مدينة خواريس، التي تنسق عملها وزارة الداخلية، شُكّل فريق عامل لتنفيذ الحكم شارك فيه المعهد الوطني للمرأة. وبالمثل عقدت السلطة القضائية للاتحاد ومعهد البحوث القانونية في جامعة المكسيك الوطنية المستقلة حلقة نقاش جرى فيها تحليل الحكم، وما ينطوي عليه تنفيذه في المكسيك من عواقب.
	226- وقد قام المعهد الوطني للمرأة، من خلال الملتقيات الوطنية في المجالات القانونية لآليات الولايات المعنية بالنهوض بالمرأة، بوضع استراتيجيات مختلفة لنشر وتحليل آثار الحكم في المجال الداخلي، وأتيحت مجالات للتحليل القانوني لجدوى اعتبار قتل الإناث جريمة في المكسيك، وجرى تحليل الحكم في قضية غونسالس وآخرين ”قضية تاجر القطن“ ضد المكسيك.وبالإضافة إلى ذلك يساند المعهد الوطني للمرأة خطة تنسيق تشريعات البلد مع الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان للمرأة، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية بيليم دو بارا، التي تسمح بتنفيذ قرار المحكمة في النظام القانوني المكسيكي بأسره.
	227- وتسلّم الدولة المكسيكية بأنه لا تزال هناك تحديات ماثلة في المجال التشريعي والتقنيني، وفي مجال الوصول إلى العدالة وإقامة العدل، وكذلك منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واجتثاثه، ولذلك لا بد من مواصلة تعزيز التدابير المتخذة والتنسيق المشترك بين مؤسسات سلطات الاتحاد الثلاث وفي مستويات الحكم الثلاثة، التي تساعد في الوقت ذاته على تحقيق التعويض الكامل عن الضرر، على النحو الوارد في حكم محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
	باء - الفقرات 7 و 9 و 41
	228- إن الولايات المنصوص عليها في الاتفاقية مدرجة ومعممة في العمل المؤسسي وتقرير السياسة في بلدنا (انظر ’ثالثا‘)، وهذا ما ساعد، في إطار النظام الوطني للمساواة بين المرأة والرجل، على إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، ومن خلالها طبقت منهجية إكمال هذا التقرير.
	229- وأُدرج في هذا السياق جدول يبيّن مضمون الاتفاقية والتوصيات الواردة في التعليقات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري السادس، وكذلك منهاج عمل بيجين والأهداف الإنمائية للألفية()، وهو ما ساعد في صياغة الخطة الوطنية للتنمية، والبرنامج الوطني للمساواة بين المرأة والرجل، والبرنامج الوطني لحقوق الإنسان. واتساقا أيضا مع التوصيتين العامتين للجنة رقم 6 و 10، يرد في الصفحات الإلكترونية للمعهد الوطني للمرأة ووزارة الخارجية والسلطة القضائية للاتحاد رابط يتعلق بالاتفاقية وبلجنة متابعتها().
	230- ولدى المكسيك أيضا آليات تساعد على الحصول على معلومات بشأن تحقيق المساواة وتنفيذ الاتفاقية. ويجدر بالذكر البوابة الإلكترونية التطبيقية لوزارة المالية والائتمان العام، والتقرير الذي قدمه المعهد الوطني للمرأة إلى مجلس النواب عن التقدم، ونظام المؤشرات الجنسانية، والنظام التفاعلي لمتابعة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة().
	231- وفي عام 2006 أنجز عرض عام لتوصيات اللجنة الواردة في تعليقاتها الختامية على التقرير الدوري السادس. وبدأت منذ هذه اللحظة عملية واسعة النطاق لنشر الاتفاقية وتوصيات اللجنة. وأرسلت هذه المعلومات إلى الهيئات الدولية ووكالات التعاون التابعة للأمم المتحدة في المكسيك، وإلى كونغرس الاتحاد، وإلى المجلسين الاستشاري والاجتماعي التابعين للمعهد الوطني للمرأة، وإلى أجهزة وهيئات الإدارة العامة الاتحادية. وقد ساهمت هذه الأجهزة والهيئات() في نشر الاتفاقية والتوصيات من خلال دورات تدريبية، ومنتديات، ومحاضرات، ومطبوعات، ونشرات داخلية. وأُرفقت أيضا الالتزامات الملتزم بها بموجب منهاج عمل بيجين(). وقامت أيضا السلطة القضائية للاتحاد والمعهد الوطني للمرأة ووزارة الخارجية، إما بشكل مستقل أو بالتنسيق مع الهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بتوزيع منشورات عن الاتفاقية وتوصيات اللجنة، وكذلك عن منهاج عمل بيجين والتدابير الجديدة المتخذة في عام 2000.
	232- وتم النشر بشكل مكثف في الهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية، التي كررت هذا النشر أيضا من خلال حلقات العمل، والمنتديات، والحلقات الدراسية، والحملات، والمنشورات، والمطويات الإعلامية(). وفي بعض الحالات ساعد هذا النشر على تقديم اقتراحات لمواءمة الأطر التقنينية مع مضمون الاتفاقية. وساعدت آليات النشر هذه السلطة القضائية للاتحاد، من خلال أجهزتها الثلاثة()، والسلطة التشريعية، ولا سيما من خلال لجنة إنصاف الجنسين في مجلس النواب، على تعزيز النشر والتوعية بالصكوك الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمرأة.
	جيم - الفقرة 37
	233- فيما يتعلق بهذه التوصية المتصلة باستخدام وتحليل البيانات الإحصائية لتحديد الاتجاه فيما يلي من الزمن، وكذلك تقييم نتائج وأثر البرامج والخطط والسياسات على جميع الصعد، يجدر بالذكر أنه، تنفيذا للمحور الرئيسي 3-5 للخطة الوطنية للتنمية، تتضمن تقارير حكومة الإدارة الحالية جزءا عن تكافؤ الفرص للمرأة والرجل، ومعلومات إحصائية موزعة حسب الجنس (ترد في المرفق الحادي عشر مؤشرات تكافؤ الفرص في تقرير الحكومة الرابع، الذي نشر في أيلول/سبتمبر 2010). وقام المعهد الوطني للمرأة، من ناحيته، بتصميم وتنفيذ نظام المؤشرات الجنسانية، الذي يعيد عرض المعلومات الواردة في نظم المعلومات الأخرى التي يعززها المعهد، ومنها نظام الولاية للمؤشرات الجنسانية الذي يشار إليه فيما تتناوله هذه التوصية. ويحتوي نظام المؤشرات الجنسانية على معلومات عن السكان، والخصوبة، والوفاة والهجرة، والصحة، والتعليم، والعمل، واتخاذ القرار، والسكان الأصليين، والعنف، واستخدام الوقت، بالإضافة إلى بيانات موزعة حسب الجنس على الصعيد الوطني وصعيد الولاية و/أو البلدية. ويجري باستمرار تحديث هذا النظام بمعلومات من المصادر الأولية، ويمكن الرجوع إليه في صفحة المعهد الوطني للمرأة على الإنترنت. ويتضمن مختلف مرفقات التوصيات ومواد هذا التقرير أيضا بيانات موزعة حسب الكيان الاتحادي، وحجم المنطقة، والجنس، والسكان الأصليين، وكذلك تحليل هذه البيانات في الأجزاء المقابلة لمواد الاتفاقية.
	234- ولضمان متابعة وشفافية إجراءات وبرامج الحكومة الاتحادية التي ترصد لها موارد للمرأة والمساواة بين الجنسين، بدأ المعهد الوطني للمرأة منذ عام 2008، بالاشتراك مع وزارة المالية والائتمان العام والمجلس الوطني لتقييم سياسة التنمية الاجتماعية، في وضع تقارير فصلية عن تطبيق الميزانية المرصودة لهيئات الإدارة العامة الاتحادية، وتُعرض هذه التقارير على مجلس النواب، وتُنشر في صفحة الشفافية للمعهد الوطني للمرأة.
	دال - الفقرة 38
	235- تهتدي حكومة المكسيك بالاتفاقية ومنهاج عمل بيجين في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وقد أُدرجت الاتفاقية ومنهاج العمل في صياغة الخطة الوطنية للتنمية للفترة 2007-2012، والبرنامج الوطني للمساواة بين المرأة والرجل للفترة 2009-2012، والقانون العام للمساواة بين المرأة والرجل، والقانون العام لتمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف. وفي نيسان/أبريل 2009 أنجز المعهد الوطني للمرأة وثيقة الرد على الاستبيان الذي أرسلته شُعبة النهوض بالمرأة التابعة للأمم المتحدة بشأن متابعة تنفيذ منهاج عمل بيجين (1995) في المكسيك، والإجراءات الجديدة المعتمدة في الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة (2000)؛ وتتضمن هذه الوثيقة التدابير الأساسية التي اتخذتها الإدارات الحكومية في الفترة من عام 2004 إلى الربع الأول من عام 2009. ويتضمن الجدول التالي أمثلة للتدابير التي طبقتها أجهزة الإدارة العامة الاتحادية فيما يتعلق بمجالات الاهتمام الحاسمة الـ 12 الواردة في منهاج عمل بيجين للفترة 2007-2012.
	مجالات الاهتمام الرئيسية في منهاج عمل بيجين
	العام (الأعوام) و/أو الفترة (الفترات(
	الفقر
	التعليم والتدريب
	الصحة
	العنف
	الصراع المسلح
	الاقتصاد
	السلطة واتخاذ القرارات
	الآليات المؤسسية
	حقوق الإنسان
	وسائل الإعلام
	البيئة
	الطفلة
	استراتيجية تدريب الأطفال والشباب من الجنسين على ممارسة مواطنتهم (المعهد الاتحادي للانتخابات)
	2007-2010
	X
	X
	X
	X
	خطة التنمية البشرية (وزارة المالية والائتمان العام)
	2008-2010
	X
	X
	X
	برنامج التنمية الاجتماعية - الفرص (وزارة التنمية الاجتماعية)
	2007-2010
	X
	X
	X
	X
	X
	برنامج المساواة بين المرأة والرجل، 2008-2012 (وزارة الدفاع الوطني)
	2008-2012
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	برنامج المساواة بين المرأة والرجل، 2009-2012 (وزارة البحرية المكسيكية)
	2009-2012
	X
	X
	X
	برنامج وسائل الإعلام المطبوعة (مكتب المدعي العام للجمهورية)
	2008-2012
	X
	X
	البرنامج الوطني للسكان (المجلس الوطني للسكان)
	2008-2012
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	برنامج التعليم الأساسي لأبناء وبنات الأسر المهاجرة العاملة في الزراعة باليومية (وزارة التعليم العام)
	2010
	X
	X
	X
	X
	X
	إجراءات موجهة إلى الجماعات النسائية المهتمة بالعناية بالموارد الطبيعية والحفاظ عليها (وزارة البيئة والموارد الطبيعية)
	2007-2012
	X
	X
	X
	X
	X
	إجراءات تستهدف تشجيع وتحقيق اكتشاف فيروس نقص المناعة البشرية لدى 100 في المائة من الحوامل (وزارة الصحة - المركز الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته)
	2010
	X
	برنامج وزارة الأمن العام للثقافة المؤسسية، 2010-2012 (وزارة الأمن العام)
	2010-2012
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	برنامج العمل المحدد للمساواة بين الجنسين في مجال الصحة (وزارة الصحة - المركز الوطني لإنصاف الجنسين والصحة الجنسية والإنجابية)
	2007-2012
	X
	X
	X
	برنامج العمل المحدد لمنع العنف العائلي والقائم على نوع الجنس ومعالجته (وزارة الصحة - المركز الوطني لإنصاف الجنسين والصحة الجنسية والإنجابية)
	X
	هاء - الفقرة 39
	236- من الجدير بالذكر أن المكسيك تلتزم بمعظم الأهداف الإنمائية للألفية. ويرد وصف التدابير التي اتخذتها الإدارة الحالية لتحقيق هذه الأهداف في أجزاء هذا التقرير المتعلقة بالتوصيات الواردة في التعليقات الختامية للجنة على التقرير الدوري السادس للمكسيك وبمضمون الاتفاقية. وتناقش الغاية 1 من الأهداف الإنمائية للألفية في الفصل الرابع عشر؛ والغاية 2 في الفصلين العاشر والرابع عشر؛ والغاية 3 في متن التقرير بأكمله؛ والغايات 4 و 5 و 6 في الفصل الثاني عشر وفي الجزء المتعلق بصحة الريفيات والنساء من السكان الأصليين من الفصل الرابع عشر؛ وأخيرا تناقش الغاية 7 أيضا في الفصل الرابع عشر. ولبيان الجهود التي بذلتها أجهزة الإدارة العامة الاتحادية في تطبيق الاتفاقية تحقيقا للأهداف الإنمائية للألفية مع إدراج المنظور الجنساني، يرد الجدول التالي متضمنا أمثلة للتدابير التي اتخذها بعض هيئات الحكومة الاتحادية في هذا الشأن.
	العام (الأعوام) و/أو الفترة (الفترات)
	الغاية 1 - القضاء على الفقر المدقع والجوع
	الغاية 2 - تحقيق تعميم التعليم الابتدائي
	الغاية 3 - تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
	الغاية 4 - تخفيض معدل وفيات الأطفال
	الغاية 5 - تحسين الصحة النفاسية
	الغاية 6 - مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض
	الغاية 7 - كفالة الاستدامة البيئية
	الغاية 8 - إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية
	برنامج المساواة بين المرأة والرجل (وزارة الدفاع الوطني)
	2008-2012
	X
	نموذج المساواة بين الجنسين (وزارة المالية والائتمان العام)
	2007-
	X
	تصميم وتطبيق سياسات المساواة بين الجنسين (وزارة التعليم العام)
	2010
	X
	برنامج المساواة بين المرأة والرجل، 2010- 2012 (مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والإتجار بالأشخاص - مكتب المدعي العام للجمهورية) (قيد الإعداد)
	2010
	X
	برنامج التنظيم الإنتاجي للنساء من السكان الأصليين (اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين)
	X
	X
	برنامج التنمية البشرية - الفرص (وزارة التنمية الاجتماعية)
	2007-
	X
	X
	X
	X
	X
	البرنامج القطاعي للتنمية الزراعية (وزارة الإصلاح الزراعي)
	2007-2012
	X
	X
	برنامج الاستثمار الاجتماعي (المعهد الوطني للتنمية الاجتماعية)
	1993-
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	برنامج التنسيق لدعم إنتاج السكان الأصليين (اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين)
	X
	برنامج الصناديق الإقليمية للسكان الأصليين (اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين)
	X
	برنامج الأنزال المدرسية للسكان الأصليين (اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين)
	X
	البرنامج الوطني للصحة والبرنامج القطاعي للصحة (وزارة الصحة)
	2007-2012
	X
	X
	X
	X
	مشروع الرعاية في المستوى الثالث (اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين)
	X
	X
	X
	مشروع ”دور المرأة من السكان الأصليين“ (اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين)
	X
	برنامج ”صوب المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية“ (وزارة البيئة والموارد الطبيعية)
	2007-2012
	X
	X
	برنامج جدول أعمال القرن 21 للسياحة المكسيكية (وزارة السياحة)
	X
	مشروع إدارة وصون الموارد الطبيعية في مناطق السكان الأصليين (اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين)
	X
	برنامج العمل المحدد انطلاقة عادلة للحياة (وزارة الصحة - المركز الوطني لإنصاف الجنسين والصحة الجنسية والإنجابية)
	2007-2012
	X
	برنامج العمل المحدد للوقاية من وفيات الرضع (وزارة الصحة - المركز الوطني لإنصاف الجنسين والصحة الجنسية والإنجابية)
	2007- 2012
	X
	برنامج العمل المحدد للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي (وزارة الصحة - المركز الوطني لإنصاف الجنسين والصحة الجنسية والإنجابية)
	2007-2012
	X
	X
	X
	مشروع ”المساواة بين الجنسين والحقوق السياسية والعدالة الانتخابية في المكسيك: لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة (المحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية للاتحاد، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - المكسيك، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة)
	2010-2011
	X
	المرفقات
	الأول - المادتان 1 و 2
	ألف - المجلس الوطني لمنع التمييز - الشكاوى والمطالبات
	الملف
	أيلول/سبتمبر - كانون الأول/ ديسمبر 2006
	2007
	2008
	2009
	كانون الثاني/ يناير - حزيران/ يونيه 2010
	المجموع
	الشكاوى
	21
	51
	68
	46
	51
	237
	المطالبات
	13
	34
	64
	33
	38
	182
	المجموع
	34
	85
	132
	79
	89
	419
	مصالحات
	الشكاوى
	1
	4
	13
	2
	1
	21
	المطالبات
	4
	7
	8
	5
	-
	24
	باء - التقدم في التنسيق التشريعي حسب الكيان الاتحادي، 2010
	دستور يتضمن مبدأ
	قانون اتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه
	المساواة بين المرأة والرجل
	تمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف
	قانون منع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه
	القوانين الجنائية (الجريمة)
	على المستوى الوطني ومستوى الكيانات الاتحادية
	المساواة
	عدم التمييز
	قانون
	لائحة
	نظام
	قانون
	لائحة
	نظام
	العنف المنزلي العنف العائلي
	الاتجار بالأشخاص
	التمييز
	المستوى الاتحادي/الوطني
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	أغواسكاليينتس
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	باخا كاليفورنيا
	X
	X
	X
	X
	X
	باخا كاليفورنيا سور
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	كامبتشه
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	كواويلا
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	كوليما
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	تشياباس
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	تشيواوا
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	منطقة العاصمة الاتحادية
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	دورانغو
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	غواناخواتو
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	غيرّيرو
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	إيدالغو
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	خاليسكو
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	ولاية مكسيكو
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	ميتشواكان
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	موريلوس
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	ناياريت
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	نويفو ليون
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	أواكساكا
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	بويبلا
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	كيريتارو
	X
	X
	X
	X
	كينتانا رو
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	سان لويس بوتوسي
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	سينالوا
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	سونورا
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	تابسكو
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	تاماوليباس
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	تلاكسكالا
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	فيراكروس
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	يوكاتان
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	ساكاتيكاس
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	المجموع (31 ولاية ومنطقة العاصمة الاتحادية)
	23
	25
	16
	19
	1
	5
	32
	24
	30
	4
	30
	30
	13
	المصدر: المديرية العامة للشؤون الدولية، مع معلومات من الإدارة العامة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني/ المعهد الوطني للمرأة والمجلس الوطني لمنع التمييز (بيانات حتى تموز/يوليه 2010).
	حاشية: قانون منع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه له لائحته ونظامه الخاصان به، ولكل من تشياباس ومنطقة العاصمة الاتحادية لائحتها الخاصة بها.
	جيم - المآوي أو مراكز الرعاية المدعومة من أجهزة الإدارة العامة الاتحادية، 2008 و 2009
	الجهاز/الهيئة
	عدد المنشآت المدعومة
	اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين
	4
	وزارة الصحة
	35
	وزارة التنمية الاجتماعية
	157
	مكتب المدعي العام للجمهورية
	4
	المجموع
	199
	المصدر: المعهد الوطني للمرأة/الإدارة العامة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني.
	دال - المنشآت التابعة لحكومات الولايات لرعاية النساء وضحايا العنف وبناتهن وأبنائهن، 2008 و 2009
	المآوي والأنزال ودور المرور العابر أو الطارئ
	مراكز الرعاية الخارجية
	المآوي والأنزال ودور المرور العابر أو الطارئ
	مراكز الرعاية الخارجية
	الكيان الاتحادي
	2008
	2009
	أغواسكاليينتس
	5
	1
	باخا كاليفورنيا
	3
	كواويلا
	2
	7
	تشياباس
	7
	13
	2
	منطقة العاصمة الاتحادية
	2
	دورانغو
	10
	1
	ولاية مكسيكو
	1
	2
	غواناخواتو
	2
	غيرّيرو
	1
	6
	6
	إيدالغو
	7
	خاليسكو
	7
	1
	4
	موريلوس
	2
	ناياريت
	2
	1
	نويفو ليون
	1
	1
	1
	أواكساكا
	1
	بويبلا
	1
	1
	كينتانا رو
	6
	2
	سان لويس بوتوسي
	1
	1
	سينالوا
	1
	سونورا
	2
	2
	3
	تابسكو
	3
	1
	تاماوليباس
	1
	1
	تلاكسكالا
	1
	2
	فيراكروس
	2
	يوكاتان
	6
	11
	ساكاتيكاس
	1
	المجموع
	10
	72
	9
	57
	المصدر: المعهد الوطني للمرأة.
	هاء - المبالغ المقدمة من خلال دعوات الانعقاد في برنامج الاستثمار الاجتماعي المشترك لتعزيز مراكز إيواء النساء وبناتهن وأبنائهن من ضحايا العنف العائلي، 2006 و 2009
	اسم الدعوة للانعقاد
	2006
	2009
	المجموع الكلي
	تعزيز المآوي
	310 776 11 بيسو
	310 776 11 بيسو
	المآوي
	000 287 5 بيسو
	000 287 5 بيسو
	المجموع بالبيسو
	310 063 17
	المجموع بالدولارات
	782,19 493
	046,07 878
	828,63 371 1
	المصدر: المعهد الوطني للتنمية الاجتماعية.
	واو - الميزانية التي أنفقها والمشاريع التي دعمها برنامج دعم الهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية، 2006-2010
	العام
	الميزانية المنفقة
	بالدولارات
	عدد المشاريع المدعومة
	2006
	697,89 484 60 بيسو
	000,70 649 5
	31
	2007
	461,41 129 186 بيسو
	746,97 064 17
	32
	2008
	545,55 025 183 بيسو
	029,91 006 15
	32
	2009
	757,63 604 173 بيسو
	035,55 944 12
	31
	2010
	350,00 231 121 بيسو
	754,64 495 9
	18
	المجموع
	812,48 475 724 بيسو
	567,78 159 60
	144
	المصدر: المعهد الوطني للتنمية الاجتماعية، مع توقف في 28 أيار/مايو 2010.
	زاي - مشاريع مهمة في المجال التشريعي لتحسين وتفعيل تمتع المرأة بحياة خالية من العنف (الدورتان التشريعيتان التاسعة والخمسون والستون)
	العنف

	1 - مشروع مرسوم لتعديل وإضافة وحذف أحكام من القانون الجنائي الاتحادي، والقانون الاتحادي للأسلحة النارية والمتفجرات، والقانون العام لتمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف. عرض في كانون الأول/ديسمبر 2009. زيادة عقوبة السجن من 4 إلى 6 أعوام لمن يرتكب جريمة العنف العائلي؛ معاقبة من يحوز أسلحة في المنزل دون إخطار وزارة الدفاع الوطني ومن يستخدمها لممارسة العنف في نطاق الأسرة. ما زال رهن الإقرار.
	2 - مشروع مرسوم لتعديل وإضافة أحكام في القانون الجنائي الاتحادي والقانون الاتحادي للإجراءات الجنائية. عُرض في شباط/فبراير 2010. النص بوضوح على التزام النيابة العامة بضمان الأمن والسلامة البدنية للمُبلِغ عن العنف العائلي، واعتبار العنف العائلي جناية. ما زال رهن الإقرار.
	3 - اقتراح تعديل القانون الجنائي لولاية تشيواوا لتجريم قتل الإناث والاختفاء القسري. عُرض في آذار/مارس وكانون الأول/ديسمبر 2007. في مرحلة الإجراءات التشريعية.
	4 - مشروع تعديلات وإضافات في القانون الجنائي لولاية سينالوا لتجريم قتل الإناث، وإضافة فقرة إلى المادة 117 و 117 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية لهذه الولاية. عُرض في تشرين الثاني/نوفمبر 2007. في مرحلة الإجراءات التشريعية.
	الاتجار بالأشخاص

	1 - مشروع تعديل وإضافة مواد في قانون منع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه، وإضافة الفقرة 35 مكررا إلى القانون العام للسكان. عُرض في حزيران/يونيه 2009. يسعى إلى إقرار القوانين فيما يتعلق بجريمة الاتجار بالأشخاص تنفيذا للصكوك الدولية التي صدقت عليها الدولة المكسيكية. أُحيل إلى لجنة السكان والحدود وشؤون الهجرة. ما زال رهن الإقرار.
	2 - مشروع مرسوم لتعديل وإضافة أحكام مختلفة في القانون الجنائي الاتحادي. عُرض في كانون الأول/ديسمبر 2009. يسعى إلى فرض عقوبات أغلظ على الأشخاص الذين يرتكبون الأفعال التالية ضد من تقل أعمارهم عن 14 عاما: الاتجار بالأشخاص، القوادة، إفساد الأحداث، السياحة الجنسية، استخدام الأطفال في المواد الإباحية، الاعتداء الجنسي، الاغتصاب. أُحيل إلى لجنة العدالة. ما زال رهن الإقرار.
	3 - مشروع مرسوم لتعديل المادة الثالثة من القانون الاتحادي لمكافحة الجريمة المنظمة. عُرض في كانون الأول/ديسمبر 2009. يسعى إلى تخويل النيابة العامة للاتحاد سلطة تولي جريمة الاتجار بالأشخاص. أُحيل إلى لجنة العدالة. ما زال رهن الإقرار.
	4 - مشروع مرسوم لتعديل المادة 141 من القانون الاتحادي للإجراءات الجنائية. عُرض في نيسان/أبريل 2010. يسعى إلى اعتبار أن من حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص عدم الكشف عن هويتهم وغيرها من البيانات الشخصية في أثناء الإجراءات الجنائية ذات الصلة. أُحيل إلى لجنة العدالة. ما زال رهن الإقرار.
	5 - نقطة اتفاق تطلب إلى المسؤولين في مكتب المدعي العام للجمهورية ووزارة الأمن العام أن يقوموا، هم وسائر أعضاء اللجنة المشتركة بين الوزارات لمنع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه، بتوفير الحماية والمساعدة لضحايا هذه الجريمة، وتشجيع وضع برامج دائمة من أجل منع هذا العمل غير المشروع. عُرضت في شباط/فبراير 2010. جرى بالمثل حث المجالس النيابية للكيانات الاتحادية على إدراج جريمة الاتجار في تشريعاتها، والمجالس التي لديها أنظمة قانونية في هذا الشأن على القيام بالإصلاحات المناسبة، حتى تكون تشريعاتها متسقة مع قانون منع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه. ما زالت رهن الإقرار.
	الثاني - المادة 3
	ألف - الميزانية المخصصة للمساواة بين المرأة والرجل (الميزانية المخصصة للمرأة والمساواة بين الجنسين)
	العام
	المبلغ (بملايين البيسو)
	بملايين الدولارات
	البرامج
	2008
	024,8 7
	575,9
	65
	2009
	981,6 8
	669,6
	73
	2010
	920,7 10
	855,3
	67
	المصدر: الجريدة الرسمية للاتحاد، ميزانية نفقات الاتحاد، المرفقان 9 - ألف و 10، 2008 و 2009 و 2010.
	باء - الميزانية المخصصة في المرفقين 9 - ألف و 10 للفترة 2008-2010 والمتسقة مع أهداف البرنامج الوطني للمساواة بين المرأة والرجل (بملايين البيسو)
	المصدر: المعهد الوطني للمرأة/المديرية العامة للتقييم وإعـــــــداد الإحصاءات، استنادا إلى المرفقين 9 - ألف و 10 من ميزانية نفقات الاتحاد للفترة 2008-2010.
	جيم - المبالغ المخصصة لدعوات الانعقاد في برنامج الاستثمار الاجتماعي المشترك المخصصة للجنسانية
	المستفيدون
	الرقم
	الرمز
	دعوات للانعقاد
	المشاريع المشاركة
	المشاريع المعتمدة
	إناث
	ذكور
	هيكل الميزانية
	الموارد المنفقة
	دعوات للانعقاد، 2006
	10
	EG
	إدماج سياسة إنصاف الجنسين في برامج التنمية الاجتماعية والبشرية
	62
	25
	510 37
	259 24
	000,00 000 7 بيسو
	229,00 176 5 بيسو
	768,74 653 من الدولارات
	436,68 483 من الدولارات
	11
	FR
	تدعيم المآوي ومراكزها الخارجية لتوفير الرعاية للنساء وأطفالهن، الذين يتعرضون للعنف العائلي والقائم على نوع الجنس
	34
	17
	576 10
	354 2
	000,00 000 7 بيسو
	000,00 750 6 بيسو
	768,74 653 من الدولارات
	419,86 630 من الدولارات
	16
	MR
	اقتراحات تدعم العمليات و/أو المشاريع البديلة أو غير التقليدية التي تعدها الريفيات أو النساء من السكان الأصليين والتي تمثل مصدرا لتوليد الدخل
	58
	13
	272 10
	620 5
	000,00 000 5 بيسو
	050,00 844 2 بيسو
	977,67 466 من الدولارات
	621,57 265 من الدولارات
	17
	OG
	مرصد الجنسية والفقر
	29
	3
	031 4
	511 1
	000,00 000 3 بيسو
	000,00 370 2 بيسو
	186,60 280 من الدولارات
	347,42 221 من الدولارات
	دعوات للانعقاد، 2007
	7
	EG
	إنصاف الجنسين من أجل التنمية الاجتماعية
	191
	76
	701 23
	136 11
	000,00 000 25 بيسو
	238,00 707 19 بيسو
	053,45 292 2 من الدولارات
	801,71 806 1 من الدولارات
	دعوات للانعقاد، 2008
	8
	EG
	إنصاف الجنسين من أجل إعداد نماذج التدخل والاستقصاء التشاركي والتدريب واقتراحات تعميم مراعاة المنظورات
	212
	65
	562 19
	342 8
	000,00 000 10 بيسو
	294,00 910 15 بيسو
	887,18 819 من الدولارات
	497,41 304 1 من الدولارات
	9
	OV
	مرصد العنف الاجتماعي والقائم على نوع الجنس
	51
	14
	43
	35
	000,00 000 11 بيسو
	998,00 986 8 بيسو
	875,90 901 من الدولارات
	998,00 986 8 من الدولارات
	دعوات للانعقاد، 2009
	9
	EG
	عقد اجتماع لتدعيم إنصاف الجنسين
	229
	96
	386 42
	807 14
	000,00 000 20 بيسو
	371,00 574 22 بيسو
	207,47 491 1 من الدولارات
	153,33 683 1 من الدولارات
	10
	FR
	عقد اجتماع لدعم مراكز الرعاية الخارجية في المآوي للنساء وأطفالهن، الذين يتعرضون للعنف العائلي والقائم على نوع الجنس
	55
	21
	298 6
	491 1
	000,00 000 20 بيسو
	310,00 776 11 بيسو
	207,47 491 1 من الدولارات
	046,07 878 من الدولارات
	11
	OV
	عقد اجتماع لمرصد العنف الاجتماعي والقائم على نوع الجنس، بهدف إنشاء وتدعيم مراصد العنف الاجتماعي والقائم على نوع الجنس التي تساعد على فهم منشأ وسمات العنف الاجتماعي والقائم على نوع الجنس
	34
	14
	713 7
	519 4
	000,00 000 10 بيسو
	465,00 389 6 بيسو
	603,73 745 من الدولارات
	400,90 476 من الدولارات
	دعوات للانعقاد، 2010
	12
	EG
	عقد اجتماع لتدعيم إنصاف الجنسين
	قيد الإعداد
	000,00 000 30 بيسو
	قيد الإعداد
	862,50 349 2 من الدولارات
	14
	OV
	عقد اجتماع لمرصد العنف الاجتماعي والقائم على نوع الجنس
	قيد الإعداد
	000,00 000 8 بيسو
	قيد الإعداد
	620,40 626 من الدولارات
	المصدر: المعهد الوطني للتنمية الاجتماعية.
	الثالث - المادة 6
	ألف - تحقيقات أولية لمكتب المدعي العام المختص بمعالجة الجرائم ذات الصلة بأعمال العنف ضد المرأة ومكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص - مكتب المدعي العام للجمهورية
	البيان
	2006
	2007
	2008
	2009
	كانون الثاني/ يناير - حزيران/يونيه 2010
	المجموع
	مبدوءة
	33
	80
	127
	137
	66
	443
	جرى البت فيها
	5
	42
	71
	113
	31
	262
	جارية
	28
	65
	123
	158
	195
	195
	جرى البت فيها تبعا لنوع القرار
	حفظت
	1
	3
	6
	18
	12
	40
	عدم الاختصاص
	4
	38
	60
	72
	11
	185
	عدم اتخاذ إجراءات جنائية
	صفر
	1
	5
	11
	7
	24
	المجموع
	5
	42
	71
	101
	30
	249
	النتائج من حيث البحث عن النساء والطفلات وتحديد أماكنهن
	بلاغات عن نساء مختفيات
	16
	47
	143
	140
	126
	472
	النساء المحددة أماكنهن
	10
	25
	87
	105
	84
	311
	المصدر: مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص.
	حاشية: التحقيقات الأولية التي جرى البت فيها والجارية في هذه الفترة لا تناظر بالضرورة تلك التي بدأت في الفترة ذاتها.
	باء - خدمات متخصصة مقدمة من مكتب المدعي العام المختص بمعالجة الجرائم ذات الصلة بأعمال العنف ضد المرأة ومكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص - مكتب المدعي العام للجمهورية
	البيان
	2006
	2007
	2008
	2009
	كانون الثاني/ يناير - حزيران/ يونيه 2010
	المجموع
	دعم قانوني
	178
	1 797
	2 187
	2 336
	836
	7 334
	دعم نفسي
	137
	2 044
	2 530
	2 638
	1 251
	8 600
	عمل اجتماعي
	93
	2 922
	1 722
	1 596
	503
	6 836
	خدمات مرافقة
	53
	464
	841
	609
	251
	2 218
	خدمات رعاية متنقلة
	16
	62
	89
	132
	13
	312
	رعاية هاتفية
	134
	311
	207
	653
	513
	1 818
	حالات قدمت فيها الرعاية في مراكز الرعاية المتكاملة
	230
	1 077
	1 160
	1 320
	506
	4 293
	حالات وردت تتعلق باتجار محتمل بالأشخاص
	صفر
	77
	29
	76
	32
	214
	المجموع
	611
	7 600
	7 576
	7 964
	3 367
	27 118
	المصدر: مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص.
	جيم - شكوى ضحايا الاتجار بالأشخاص والجرائم ذات الصلة، 2008 و 2009
	جرائم الاتجار بالبشر
	الجرائم ذات الصلة
	الكيان الاتحادي
	المجموع
	الاستغلال الجنسي
	بغاء الأطفال
	المجموع
	القوادة
	إفساد الأحداث
	استغلال الأطفال في المواد الإباحية
	استغلال القصّر
	اغتصاب الأحداث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	غير محدد
	ذكور
	إناث
	غير محدد
	ذكور
	إناث
	غير محدد
	ذكور
	إناث
	غير محدد
	ذكور
	إناث
	غير محدد
	ذكور
	إناث
	غير محدد
	2008
	أغواسكاليينتس
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22
	40
	-
	-
	-
	-
	22
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	مكسيكو
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12
	34
	-
	-
	5
	-
	7
	10
	-
	-
	-
	-
	5
	19
	-
	-
	-
	-
	ميتشواكان
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	1
	6
	-
	-
	2
	-
	-
	4
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	سينالوا
	-
	2
	-
	2
	-
	-
	30
	143
	-
	-
	-
	-
	18
	29
	-
	12
	9
	-
	-
	2
	-
	-
	103
	-
	تابسكو
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25
	170
	-
	-
	-
	-
	5
	6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	164
	-
	يوكاتان
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	12
	-
	-
	1
	-
	5
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9
	-
	موريلوس
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31
	80
	-
	2
	3
	-
	17
	22
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12
	55
	-
	خاليسكو
	1
	12
	-
	-
	1
	12
	43
	157
	-
	-
	17
	-
	39
	44
	-
	4
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	94
	-
	منطقة العاصمة الاتحادية
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	183
	133
	-
	17
	28
	-
	151
	102
	-
	15
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ساكاتيكاس
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	21
	-
	1
	-
	-
	3
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17
	-
	تشيواوا
	-
	5
	-
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	تلاكسكالا
	-
	8
	-
	8
	-
	-
	-
	8
	-
	-
	8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	كيريتارو
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	5
	5
	-
	-
	5
	1
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	بويبلا
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	213
	2
	-
	12
	-
	8
	15
	2
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	183
	-
	إيدالغو
	2
	8
	2
	8
	-
	-
	7
	36
	-
	-
	1
	-
	7
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30
	-
	نويفو ليون
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	93
	240
	-
	-
	-
	-
	93
	80
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	158
	-
	باخا كاليفورنيا
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	32
	32
	-
	32
	2
	-
	-
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	تاماوليباس
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	78
	124
	-
	-
	-
	-
	30
	27
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	46
	97
	-
	المجموع
	3
	36
	2
	24
	1
	12
	575
	454 1
	7
	52
	79
	5
	406
	423
	2
	34
	19
	-
	5
	21
	-
	78
	912
	-
	2009
	إيدالغو
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	مكسيكو
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22
	48
	12
	-
	7
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22
	41
	8
	-
	-
	-
	ميتشواكان
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	41
	201
	-
	-
	8
	-
	27
	37
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	-
	14
	152
	-
	نويفو ليون
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	93
	158
	98
	-
	-
	-
	92
	73
	38
	-
	-
	5
	-
	-
	-
	1
	85
	55
	كيريتارو
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	11
	2
	-
	3
	2
	6
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	كينتانا رو
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	المجموع
	-
	2
	-
	2
	-
	-
	162
	419
	112
	-
	19
	6
	125
	105
	38
	-
	4
	5
	22
	41
	8
	15
	240
	55
	المصدر: مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص، حزيران/يونيه 2010.
	حاشية: أعلن مكتبا المدعي العام لكينتانا رو وسان لويس بوتوسي أنهما لم يقوما بتحقيقات أولية أو يتخذا قرارا مفصّلا في جريمة الاتجار بالأشخاص أو غيرها من الجرائم ذات الصلة.
	دال - تشريعات الولايات في موضوع الاتجار بالأشخاص (التحديث حتى نيسان/أبريل 2010)
	الكيان الاتحادي
	يوجد قانون
	يوجد نموذج
	لا يوجد نموذج
	العقوبات التي توقع على الأشخاص الذين ينخرطون في تشجيع استغلال النساء والطفلات في الدعارة وفي إنتاج المواد الإباحية
	المستوى الاتحادي/الوطني
	(
	(أ) السجن من 6 أعوام إلى 12 عاما وغرامة من 500 إلى 500 1 يوم؛ (ب) السحن من 9 أعوام إلى 18 عاما وغرامة من 750 إلى 250 2 يوما؛ تزاد بواقع النصف
	أغواسكاليينتس
	(
	(أ) السجن من 6 أعوام إلى 12 عاما وغرامة من 100 إلى 200 يوم؛ (ب) تزاد بواقع النصف؛ (ج) دفع تعويض عن الخسائر والأضرار الناشئة
	باخا كاليفورنيا
	(
	(أ) السجن من 4 إلى 9 أعوام وغرامة من 400 إلى 000 1 يوم؛ (ب) السجن من 8 أعوام إلى 15 عاما وغرامة من 000 1 إلى 000 2 يوم؛ (ج) تزاد أقصى العقوبة بواقع النصف؛ (د) مصادرة جميع الممتلكات الآتية من التصرفات السابقة
	باخا كاليفورنيا سور
	(
	(أ) السجن من 5 إلى 10 أعوام وغرامة من 800 إلى 800 1 يوم؛ (ب) السجن من 6 أعوام إلى 14 عاما وغرامة من 100 إلى 200 يوم؛ (ج) تزاد بواقع النصف
	كامبتشه
	(
	(أ) السجن من 4 إلى 8 أعوام وغرامة من 60 إلى 240 يوما؛ (ب) تزاد بواقع النصف
	كواويلا
	(
	كوليما
	(
	تشياباس
	(
	يجري تحويله إلى قانون
	(أ) السجن من 6 أعوام إلى 12 عاما وغرامة من 500 إلى 500 1 يوم؛ (ب) السجن من 9 أعوام إلى 18 عاما وغرامة من 750 إلى 250 2 يوما؛ (ج) تزاد بواقع النصف
	تشيواوا
	(أ) السجن من 6 أعوام إلى 12 عاما وغرامة من 500 إلى 500 1 يوم؛ (ب) السجن من 9 أعوام إلى 18 عاما؛ (ج) تزاد بواقع النصف
	منطقة العاصمة الاتحادية
	(
	(
	دورانغو
	(
	غواناخواتو
	(
	(أ) السجن من 8 أعوام إلى 16 عاما وغرامة من 000 1 إلى 000 3 يوم؛ (ب) السجن من 16 إلى 26 عاما وغرامة من 000 1 إلى 000 3 يوم؛ (ج) تزاد أقصى العقوبة بواقع النصف
	غيرّيرو
	(
	(أ) السجن من 6 أعوام إلى 12 عاما وغرامة من 500 إلى 500 1 يوم؛ (ب) السجن من 9 أعوام إلى 18 عاما؛ (ج) تزاد بواقع النصف
	إيدالغو
	(
	(أ) السجن من عامين إلى 8 أعوام وغرامة من 100 إلى 400 يوم؛ (ب) تزاد العقوبة السابقة بواقع النصف؛ (ج) تزاد العقوبتان بواقع الثلث
	خاليسكو
	(
	(أ) السجن من 6 أعوام إلى 12 عاما وغرامة من 500 إلى 500 1 يوم؛ (ب) تزاد بواقع الثلث؛ (ج) تزاد بواقع النصف
	ولاية مكسيكو
	(
	(أ) السجن من 6 أعوام إلى 12 عاما وغرامة من 500 إلى 000 1 يوم؛ (ب) السجن من 9 أعوام إلى 18 عاما وغرامة من 500 إلى 000 2 يوم؛ (ج) تزاد أقصى العقوبة بواقع النصف
	ميتشواكان
	(
	(أ) السجن من 6 أعوام إلى 12 عاما وغرامة من 500 إلى 000 1 يوم؛ (ب) السجن من 8 أعوام إلى 14 عاما وغرامة من 000 1 إلى 000 2 يوم؛ (ج) تزاد بواقع الثلث؛ (د) تزاد العقوبتان السابقتان بواقع النصف
	موريلوس
	(
	(أ) السجن من 8 أعوام إلى 15 عاما وغرامة من 000 1 إلى 000 2 يوم؛ (ب) السجن من 9 أعوام إلى 18 عاما وغرامة من 500 1 إلى 000 3 يوم؛ (ج) تزاد بواقع النصف
	ناياريت
	(
	(أ) السجن من 6 أعوام إلى 12 عاما وغرامة من 500 إلى 500 1 يوم؛ (ب) السجن من 9 أعوام إلى 18 عاما وغرامة من 752 إلى 000 2 يوم؛ (ج) تزاد بواقع الثلث؛ (د) تزاد العقوبتان بواقع النصف
	نويفو ليون
	(
	(أ) السجن من 8 أعوام إلى 20 عاما وغرامة من 000 1 إلى 000 5 يوم؛ (ب) السجن من 10 أعوام إلى 25 عاما وغرامة من 000 2 إلى 000 8 يوم؛ (ج) السجن من 15 إلى 30 عاما وغرامة من 000 1 إلى 000 10 يوم؛ (د) تزاد بواقع النصف؛ (هـ) عقوبة سجن لا تقل عن ثلثي مدة العقوبة الدنيا المقررة للجريمة المرتكبة
	أواكساكا
	(
	(أ) السجن من 12 إلى 18 عاما وغرامة من 600 إلى 350 1 يوما؛ (ب) السجن من 18 إلى 27 عاما وغرامة من 200 1 إلى 500 1 يوم
	بويبلا
	(
	(أ) السجن من 4 إلى 9 أعوام وغرامة من 400 إلى 900 يوم من الأجر؛ (ب) السجن من 7 أعوام إلى 15 عاما والحرمان من الممتلكات وسقوط الحق فيها؛ (ج) تضاعف العقوبتان السابقتان إذا كان الشخص المستغل يقل عمره عن 16 عاما
	كيريتارو
	(
	(أ) السجن من 6 إلى 8 أعوام وغرامة أقصاها 500 يوم؛ (ب) تزاد هاتان العقوبتان بواقع النصف
	كينتانا رو
	(
	(أ) السجن من 7 أعوام إلى 18 عاما وغرامة من 50 إلى 300 يوم؛ (ب) تزاد العقوبة بواقع النصف؛ (ج) تزاد عقوبة السجن 3 أعوام على الأكثر والغرامة 200 يوم
	سان لويس بوتوسي
	(
	(أ) السجن من 3 إلى 8 أعوام وغرامة من 300 إلى 800 يوم من الحد الأدنى للأجر؛ (ب) السجن من 5 إلى 10 أعوام وغرامة من 500 إلى 000 1 يوم من الحد الأدنى للأجر؛ (ج) دون الإخلال بالعقوبة المقررة لجريمة أخرى مرتكبة؛ (د) تزاد العقوبتان المذكورتان بواقع الضعف
	سينالوا
	(
	(أ) السجن من 6 إلى 8 أعوام وغرامة من 100 إلى 500 يوم؛ (ب) تزاد بواقع النصف
	سونورا
	(
	(أ) السجن من 6 أعوام إلى 12 عاما وغرامة من 100 إلى 500 يوم؛ (ب) السجن من 9 أعوام إلى 18 عاما وغرامة من 200 إلى 500 يوم؛ (ج) تزاد بواقع النصف
	تابسكو
	يجري تحويله إلى قانون
	السجن من 6 أعوام إلى 12 عاما وغرامة 000 600 يوم من الحد الأدنى للأجر
	تاماوليباس
	(
	تلاكسكالا
	(
	(
	(أ) السجن من 7 أعوام إلى 15 عاما وغرامة من 500 إلى 500 1 يوم من الأجر؛ (ب) السجن من 9 أعوام إلى 18 عاما؛ (ج) تزاد بواقع النصف؛ (د) يحكم على المسؤولين عن الجريمة، علاوة على التعويض عن الضرر
	فيراكروس
	(
	(أ) السجن من 5 إلى 10 أعوام وغرامة أقصاها 300 يوم؛ (ب) السجن من 6 أعوام إلى 14 عاما وغرامة أقصاها 500 يوم
	يوكاتان
	(
	(أ) السجن من 6 أعوام إلى 12 عاما وغرامة من 100 يوم إلى 500 يوم؛ (ب) تزاد العقوبة بواقع النصف
	ساكاتيكاس
	(
	(أ) السجن من 6 أعوام إلى 12 عاما وغرامة من 50 إلى 100 حصة؛ (ب) السجن من 9 أعوام إلى 18 عاما وغرامة من 50 إلى 150 حصة؛ (ج) تزاد بواقع النصف
	المجموع
	5
	31
	1
	المصدر: مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص.
	الرابع - المادة 7 والتوصية 29 الواردة في التعليقات الختامية
	ألف - الوظائف التي تشغلها المرأة
	السلطة التنفيذية - في حزيران/يونيه 2010 كانت أدنى مشاركة للمرأة في الوزارات هي في وزارة الاتصالات والنقل، بنسبة 21,8 في المائة. وفي عام 2008 كانت نسبة الموظفات 15,8 في المائة في وزارة الخارجية ووزارة التعليم العام ووزارة الطاقة، و 20,3 في المائة في منصب وكيل الوزارة (12 من 59).
	السلطة التشريعية - في الدورة التشريعية الستين (2006-2009) كانت النساء يمثلن 19,5 في المائة في مجلس الشيوخ و 23,6 في المائة في مجلس النواب. وفي بداية الدورة التشريعية الواحدة والستين (2009-2012) كن يمثلن 28 في المائة بـ 140 مقعدا في مجلس النواب، وبعد طلبات الإجازة التي قدمتها ثماني نائبات (أربع من حزب المكسيك الأخضر الإيكولوجي، واثنتان من الحزب الثوري المؤسسي، وواحدة من حزب العمل، وواحدة من حزب الثورة الديمقراطية) وكان المناوب من الرجال، أصبحت نسبتهن 25,8 في المائة بـ 129 مقعدا. وفي حزيران/يونيه 2010 كانت نسبتهن 21,4 في المائة في مجلس الشيوخ، و 27,2 في المائة في مجلس النواب (136 من 500). وفي إحدى الدورات التشريعية طرأ تغيير على تشكيل المجلسين نتجت عنه تقلبات في تمثيل المرأة. ففي نيسان/أبريل 2010 رأست في مجلس النواب ثماني من الـ 44 لجنة عادية وتسعا من الـ 39 لجنة خاصة؛ وفي مجلس الشيوخ رأست 10 من الـ 59 لجنة عادية وواحدة من الـ 14 لجنة خاصة.
	وفيما بين آب/أغسطس 2006 وآب/أغسطس 2009 وقعت 32 حركة تنقلات لتغيير نائب أو نائبة بمناوب من الجنس الآخر، وفي 25 حركة منها حلت امرأة محل رجل، وفي سبع حل رجل محل امرأة، مما زاد العدد الفعلي للنائبات بواقع 18. وفي مجلس الشيوخ جرت 12 حركة تنقلات؛ وفي آب/أغسطس 2009 حلت النساء محل ثمانية من الشيوخ وحل الرجال محل أربع من العضوات، وبذلك تمثلت الزيادة الفعلية في أربع نساء أكثر في مجلس الشيوخ.
	المناصب التي تُشغل بالانتخاب - بمقارنة بيانات عام 2008 ببيانات الشهور الأولى من عام 2010 يتضح حدوث زيادة طفيفة في مشاركة المرأة، باستثناء شاغلات منصب الحاكم.
	شغل المناصب التي تُشغل بالانتخاب

	2008
	2010
	المنصب
	النساء
	مجموع الجنسين
	النسبة المئوية للنساء
	النساء
	مجموع الجنسين
	النسبة المئوية للنساء
	الحكام(أ)
	2
	32
	6,3
	2
	32
	6,3
	أعضاء مجلس الشيوخ(ب)
	25
	128
	19,5
	27
	*126
	21,4
	النواب(ب)
	118
	500
	23,6
	136
	500
	27,2
	النواب المحليون(ج)
	237
	1 141
	20,8
	251
	1 137
	22,1
	رؤساء البلديات(ج)
	112
	2 437
	4,6
	135
	2 438
	5,5
	أمناء الصندوق(ج)
	366
	2 313
	15,8
	411
	2 338
	17,6
	مستشارو البلديات(ج)
	4 687
	15 902
	29,5
	5 113
	15 682
	32,6
	المصدر: المعهد الوطني للمرأة، تقديرات المعهد الوطني للنظام الاتحادي والتنمية البلدية، النظام الوطني للمعلومات البلدية - الإصدار 7,0، [على الإنترنت]، المكسيك [البيانات في آب/أغسطس 2008 وشباط/فبراير 2010]. الجمعية التشريعية لمنطقة العاصمة الاتحادية، [على الإنترنت]، المكسيك، [جرى الرجوع إليها في 29 أيلول/سبتمبر 2008 و 6 نيسان/أبريل 2010] في: http://www.asambleasd.gob.mx/.
	* في مجلس الشبوخ كان هناك إجمالا 128 عضوا، ووقت الرجوع إلى الموقع كان هناك 126 عضوا فقط (بيانات 2010).
	(أ) المعهد الوطني للمرأة، تقديرات مستندة إلى المؤتمر الوطني للحكام، قائمة الحكام الأعضاء في المؤتمر الوطني للحكام [على الإنترنت]، المكسيك، [جرى الرجوع إليها في 29 أيلول/سبتمبر 2008] وجرى الرجوع إليها في 7 نيسان/أبريل 2010 في http://www.conago.org.mx/.
	(ب) مجلس شيوخ الجمهورية، [على الإنترنت]؛ في http://www.senado.gob.mx/، ومجلس النواب، [على الإنترنت]؛ في www.cddhcu.gob.mx/، [جرى الرجوع إليهما في 29 أيلول/سبتمبر 2008 و 16 نيسان/أبريل 2010].
	(ج) في ولاية أواكساكا 18 بلدية لا تتوافر لديها معلومات عن رئيس (رئيسة) البلدية فيها، ولذلك كان عدد البلديات 437 2 في عام 2008 و 438 2 في عام 2010.
	السلطة القضائية - تشكل النساء 45,3 في المائة من موظفي محكمة العدل العليا الوطنية؛ وفي المجال الإداري يشكلن 47 في المائة في الوظائف المتوسطة، و 37 في المائة في الوظائف العليا، و 25 في المائة في الإدارات العامة. وفي المجال القضائي تصل مشاركة النساء في مناصب القرار إلى 42 في المائة في أمانات الاستقصاء والمحاسبة الملحقة باللجان.
	وفي مجلس القضاء الاتحادي، كانت هناك مستشارتان في الفترة من عام 2006 إلى عام 2008، ولم تعد هناك أي مستشارة اعتبارا من عام 2009. وفي الفترة من عام 2006 إلى عام 2010 زادت بشكل طفيف مشاركة المرأة في وظيفة قاضي الدائرة وقاضي المحكمة الكلية (قاضيات وقضاة المحاكم الجزئية والكلية)، وإن لم تتناسب هذه الزيادة مع الزيادة في المجموع في كل عام؛ ففي عامي 2009 و 2010 كانت هناك 126 قاضية محكمة كلية من المجموع البالغ 703 و 704 على التوالي، في حين بلغ عددهن 98 من 602 في عام 2007، و 107 من 616 في عام 2008.
	ومن مجموع موظفي المحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية للاتحاد تبلغ نسبة النساء 37 في المائة، ومن حيث المستوى يشغلن 20 في المائة من الوظائف العليا، و 34 في المائة من الوظائف المتوسطة، و 48 في المائة من الوظائف التنفيذية. وبالمقارنة بأعوام 2006 و 2009 و 2010، كانت هناك بصفة دائمة سبع نساء ضمن قضاة الانتخابات الـ 22.
	الهيئات المستقلة - في الهيئات التي من قبيل المعهد الاتحادي للانتخابات، زادت مشاركة المرأة في الوظائف المتوسطة والعليا من 21 في المائة في عام 2006 إلى 24 في المائة في عام 2009، وهي نفس النسبة في أيار/مايو 2010. وكانت هناك في عام 2006 ثلاث عضوات بين الأعضاء التسعة في المجلس الانتخابي، وعضوة واحدة فقط اعتبارا من عام 2009.
	المشاركة في العمليات الانتخابية - فيما بين عامي 2007 و 2008 قُيد في قائمة الناخبين 1,2 من ملايين النساء و 1,1 من ملايين الرجال، وفيما بين كانون الثاني/يناير وحزيران/ يونيه 2009 قيدت 454 ألف امرأة و 445 ألف رجل. ونسبة النساء في القائمة منذ عام 2007 هي 107 نساء لكل 100 رجل. وفي حزيران/يونيه 2010 كان سجل المقيدين في قائمة الناخبين الذين حصلوا على بطاقة انتخاب (القائمة الإسمية) هو: 51,74 في المائة من النساء، و 48,26 في المائة من الرجال.
	ويتوقف الاشتراك في الدوائر الانتخابية على قبول دعوة المعهد الاتحادي للانتخابات. وفي العملية الانتخابية للفترة 2005-2006، شكلت النساء 55,41 في المائة من مجموع موظفي الدوائر الانتخابية، وشغلن 52 في المائة من الرئاسات، في حين كانت نسبتهن، في الفترة 2008-2009، 55,63 في المائة وشغلن 53 في المائة من الرئاسات.
	النسبة المئوية للموظفات في الدوائر الانتخابية
	العملية الانتخابية الاتحادية
	المشاركة
	رئيسات الدائرة
	السكرتيرات
	موظفة فرز الأصوات 1
	موظفة فرز الأصوات 2
	2005-2006
	55,41 %
	52 %
	57 %
	57 %
	56 %
	2008-2009
	55,63 %
	53 %
	57 %
	57 %
	56 %
	المصدر: المعهد الاتحادي للانتخابات، حزيران/يونيه 2010.
	باء - معلومات تكميلية عن إطار تقرير السياسة والإطار المؤسسي الذي يشجع مشاركة المرأة
	- المعيار المكسيكي للمساواة في العمل بين المرأة والرجل - يبحث الوصول في إطار تكافؤ الفرص إلى الوظائف القيادية واتخاذ القرار، ومكافحة التمييز. نشر في صورته النهائية في 9 نيسان/أبريل 2009، وبدأ نفاذه في 8 حزيران/يونيه 2010.
	- قواعد مراجعة موارد الأحزاب السياسية الوطنية (المادة 19) - تضع خطوطا عامة للتحقق من المآل السنوي للـ 2 في المائة من التمويل العام العادي للأحزاب للتدريب على القيادة السياسية للمرأة وتشجيعها وتنميتها وفقا للقانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية. نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد في 8 أيلول/ سبتمبر 2008 وبدأ نفاذها في 1 كانون الثاني/يناير 2009.
	- دستور ولاية أواكساكا (المادة 25، الفقرة ألف) - يهدف القانون إلى حماية وتشجيع الممارسات الديمقراطية في جميع المجتمعات المحلية من أجل انتخاب مجالسها البلدية، وضمان وصول جميع النساء إلى الوظائف التي تُشغل بالانتخاب. ينشئ القانون آليات تسمح بالمشاركة التامة والكاملة للمرأة في العمليات الانتخابية، وتكفل حقها في الانتخاب والترشح في إطار المساواة مع الرجل، وتعاقب على عدم الالتزام بها. وافقت السلطة التشريعية لكيان أواكساكا الاتحادي بالإجماع على التعديل في 23 نيسان/أبريل 2008.
	- اتفاق المجلس العام للمعهد الاتحادي للانتخابات الذي تتحدد بموجبه المعايير المطبقة في تسجيل الترشيحات للنيابة على أساس المبدأين التي تقدمها الأحزاب السياسية، وهي في هذه الحالة الائتلافات لدى مجالس المعهد، من أجل العملية الانتخابية للفترة 2008-2009 (رابع عشر وخامس عشر) - يهدف الاتفاق إلى ضمان الالتزام بالمعايير الانتخابية. لا تتجاوز طلبات تسجيل الترشيحات 60 في المائة من الجنس الواحد. التحقق من مراعاة حصة الجنسين وفقا للنظم الداخلية للأحزاب السياسية. باستثناء قاعدة الجنسين، ترشيحات الأغلبية النسبية الناجمة عن عملية انتخابية ديمقراطية. تنقسم قوائم التمثيل النسبي إلى أقسام بكل منها خمسة مرشحين، ويضم كل قسم في كل قائمة مرشحيْن من جنس مختلف بالتناوب. ووفق على الاتفاق في جلسة طارئة للمجلس العام للمعهد الاتحادي للانتخابات في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008.
	- قانون المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في منطقة العاصمة الاتحادية (المادة 10) - يهدف إلى تشجيع المشاركة والتمثيل السياسي المتوازن للمرأة والرجل؛ يحدد إجراءات تنفيذ القانون (المادتان 24 و 25). إحالة مرسوم إصدار القانون في 2 أيار/مايو 2007؛ نشر القانون في الجريدة الرسمية لمنطقة العاصمة الاتحادية في 15 أيار/مايو 2007.
	التعديلات ومشاريع التعديلات الرئيسية لتعزيز مشاركة المرأة

	- في إطار الدورة التشريعية الستين (2006-2009)، قدم 16 مشروع قانون تتناول المساواة في شغل الوظائف التي تُشغل بالانتخاب وتعالج، في الإطار الإداري الاتحادي، التعادل وحصص الجنسين والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذها. وانتهى ستة من هذه المشاريع إلى عدم الموافقة، أما الباقي فما زال معلقا.
	ويجدر بالذكر مشروع تعديلات القانون الأساسي للجيش والقوات الجوية للمكسيك، الذي ورد فيه أن النساء اللاتي يلتحقن بالجيش والقوات الجوية يصلن إلى جميع مستويات القيادة، وأن الالتحاق بمراكز التعليم العسكري يتم دون تمييز على أساس نوع الجنس. وقد وافق مجلس الشيوخ بتعديلات على هذا المشروع في 19 آذار/مارس 2009، وأحيل إلى مجلس النواب في 24 آذار/مارس 2009. وبالمثل فإن مشروع التعديلات وإضافة مواد مختلفة إلى القانون الأساسي للقوات البحرية للمكسيك وقانون الترقيات في القوات البحرية للمكسيك فيما يتعلق بالجنسين قدّم في 11 تموز/يوليه 2007، ووافق عليه مجلس النواب في 10 شباط/فبراير 2009، وأحيل إلى اللجنتين المشتركتين للبحرية والدراسات التشريعية وإلى لجنة الإنصاف والجنسانية في مجلس الشيوخ. وفي 29 نيسان/ أبريل 2010 ووفق على المشروع، ولكن بسبب تعديل شكلي أعيد إلى مجلس النواب، ولا يزال معلقا.
	- في إطار الدورة التشريعية الحادية والستين (أيلول/سبتمبر 2009-2010)، وفي حزيران/يونيه 2010 قدم 11 مشروعا تتناول مسائل من قبيل: المناوب من نفس الجنس والتعادل في جميع مستويات السلطة الانتخابية الاتحادية؛ تشكيل هيئات الإدارة الوطنية وفي الولايات، وكذلك النظم الداخلية للأحزاب السياسية فيما يتعلق بالترشيحات للوظائف التي تُشغل بالانتخاب، على أساس مبدأي الأغلبية النسبية والتمثيل النسبي، في مجلسي الشيوخ والنواب، بما في ذلك صيغتا الأصلي والمناوب في هذه الوظائف؛ وكذلك فيما يتعلق بالانضمام إلى الأفرقة العاملة في الكونغرس.
	ومن هذه المشاريع حصل مشروع واحد فقط على موافقة لجنة الإنصاف والجنسانية في مجلس النواب، وهو يهدف إلى تعديل المادتين 38 و 219 من القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية. ويسعى المشروع إلى أن يكفل في النظم الداخلية للأحزاب إنصاف الجنسين في شغل وظائف في أجهزة إدارتها، بواقع 40 في المائة على الأقل و 50 في المائة على الأكثر من أعضائها من نفس الجنس، وكذلك تحديد نسبة لتعادل الجنسين لا تزيد على 50 في المائة في الترشيحات للوظائف التي تُشغل بالانتخاب، وهو ما يمكن أن يتضح في الأقسام التي تضم اثنين من المرشحين، أصليا ومناوبا. ولا يزال باقي المشاريع رهن الإقرار.
	ومن ناحية أخرى قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في مطلع عام 2010 مشروعا يقضي بأن يُدرج دستوريا مبدأ المساواة في وصول المرأة والرجل إلى الوظائف التي تُشغل بالانتخاب ووظائف اتخاذ القرار في السلطة التنفيذية. وقد أحيل هذا المشروع إلى ثلاث لجان لدراسته.
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	المصدر: المعهد الوطني للمرأة/الإدارة العامة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، أشير إليها في القوانين الانتخابية للكيانات الاتحادية، حزيران/ يونيه 2010.
	دال - التدابير المتخذة في إطار منهاج العمل الاستراتيجي للإنصاف السياسي في الفترة من عام 2008 إلى حزيران/يونيه 2010
	التدابير
	الجوانب الجديرة بالذكر
	إنشاء المجلس المشترك بين المؤسسات والمجلس المدني لتعزيز الحقوق السياسية للمرأة والدفاع عنها، تشرين الأول/أكتوبر 2008.
	يشجع المجلس الأول المشاركة السياسية للمرأة والإعمال التام لحقوقها السياسية، ويرصد المجلس المدني تنفيذ القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية ونظم الولايات.
	2009 - وقع المعهد الوطني للمرأة الاتفاق مع نساء المكسيك مع أربعة من الأحزاب السياسية الثمانية التي وافقت على أن تدرج في مناهج العمل والحملات مبادئ المساواة، وعدم التمييز، واحترام حقوق المرأة، وعدم العنف. وحث أيضا على وضع برنامج أساسي للجنسانية ومراعاة القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية.
	لوحظ أن ترشيحات الأصليين للنيابة الاتحادية على أساس مبدأي الأغلبية النسبية والتمثيل النسبي التي قدمتها الأحزاب الموقّعة تجاوزت بالنسبة للنساء 40 في المائة: حزب العمل الوطني 46,15 في المائة؛ حزب الثورة الديمقراطية 40,79 في المائة؛ حزب المكسيك الأخضر الإيكولوجي 42,10 في المائة؛ حزب التقارب 46,17 في المائة.
	برنامج التدريب على تعزيز القيادات النسائية.
	توفير موارد تعليمية ومنهجية لتعزيز قدرات المرأة وتطوير مهاراتها فيما يتعلق بالقيادة، والتأثير السياسي، والإدارة البلدية، والتوعية بقضايا الجنسانية.
	أربع حلقات عمل إقليمية للمرشحات للوظائف التي تشغل بالانتخاب، نسقها المعهد الوطني للمرأة، والمعهد الوطني الديمقراطي، والهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية في ميتشواكان وتابسكو وتلاكسكالا ونويفو ليون (2009).
	حضرت 270 مرشحة من 28 كيانا من جميع الأحزاب السياسية. وجرى تدريب المنتخبات على برنامج الجنسانية، والميزانيات، والمسائل القانونية.
	حلقة دراسية للبدء بداية مفيدة: كل ما يجب أن تعرفه النائبة لكي ينجح مسعاها الموجه إلى النائبات الاتحاديات المنتخبات (2009).
	حضرت 51 نائبة من ستة أحزاب سياسية. وقد تكلم بعضهن في أول جلسة عمل للكونغرس في موضوع طلبات الإجازة التي تؤدي عمليا إلى خفض عدد النائبات.
	ندوة الديمقراطية المكسيكية من حيث الجنسانية: قيود ونطاق حصة الجنسين في العملية الانتخابية الاتحادية للفترة 2008-2009. من تنسيق المجلس المدني والمعهد الوطني للمرأة والمعهد الاتحادي للانتخابات (2009).
	اشترك 218 شخصا من جميع الأحزاب السياسية والدوائر الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني. بدء تشكيل شبكة للنساء الملتزمات بالديمقراطية وإنصاف الجنسين.
	الملتقى الوطني الأول لقيادات الأحزاب السياسية في الولايات: صوب إنصاف الجنسين في عمليات الاقتراع في عام 2010، لتعزيز وجود إرادة سياسية أقوى داخل الأحزاب وتشجيع وصول المرأة إلى مجالات السلطة (المعهد الوطني للمرأة، المعهد الاتحادي للانتخابات، المحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية للاتحاد، بمشاركة المجلس المدني).
	حضر 62 ممثلا في الولايات لجميع الأحزاب السياسية في الـ 15 كيانا اتحاديا التي تجرى فيها انتخابات في النصف الأول من عام 2010.
	نظم المعهد الاتحادي للانتخابات والمحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية للاتحاد والمعهد الوطني للمرأة ثلاث حلقات عمل إقليمية ”تأهّبي للفوز“، موجهة إلى المرشحات للوظائف التي تُشغل بالانتخاب من جميع الأحزاب في 15 كيانا اتحاديا تجرى فيها عملية انتخابية في عام 2010. ودعيت أيضا ولاية باخا كاليفورنيا سور التي ستجرى انتخاباتها في عام 2011.
	تطرقت المحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية للاتحاد إلى موضوع العوامل الأساسية للعدالة الانتخابية وإجراءات حماية الحقوق السياسية والانتخابية للمواطنين من منظور جنساني. جرى تحليل لتقنين نظام الحصص في القوانين الانتخابية للولايات، والنسب المئوية للترشيحات النسائية وفقا للمعايير المحلية، والقوانين الانتخابية التي تعاقب على عدم الالتزام بحصة الجنسين ونوع العقاب، وإجراءات الحكم بحماية الحقوق السياسية والانتخابية للمواطن.
	إعداد مشروع لتعديل القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية لضمان التزام الأحزاب السياسية بحصص الجنسين.
	قدم المجلس المدني اقتراحا يركز على وجوب أن تكون العضوات المناوبات للعضوات المنتخبات الأصليات من نفس الجنس وتفادي إحلال الرجال محلهن.
	هاء - التدريب في مجال السياسة والانتخابات
	التدريب في مجال السياسة والانتخابات، 2006-2009، المعهد الاتحادي للانتخابات
	العام
	النساء
	الرجال
	مجموع المشتركين
	2006
	1 790
	1 579
	3 369
	كانون الثاني/يناير - آب/أغسطس  
	2007
	11 667
	9 980
	21 647
	2008
	36 019
	22 058
	58 077
	2009
	13 370
	12 748
	26 118
	          المجموع
	62 846
	46 365
	109 211
	المصدر: المعهد الاتحادي للانتخابات، حزيران/يونيه 2010.
	واو - البرامج الجديرة بالذكر التي تشجع مشاركة المرأة
	المعهد الاتحادي للانتخابات

	- برنامج دعم منظمات المجتمع المدني (منذ عام 2008). يدعم مشاريع التثقيف لتدريب المواطنين، والمشاركة السياسية والانتخابية في مناطق معينة. وفي عام 2009 اتخذ 20 مشروعا مدعوما في 12 كيانا ومنظمات المجتمع المدني 134 إجراء لتعزيز التصويت.
	- برنامج التثقيف من أجل المشاركة الديمقراطية للفترة 2008-2009. جرى من خلال نموذج التثقيف من أجل المشاركة الديمقراطية تنفيذ البرنامج على مرحلتين: في عام 2008 عقدت 300 حلقة عمل وصلت نسبة المشاركات فيها إلى 79,65 في المائة؛ وفي عام 2009 نفذ 300 مشروع محلي موجه إلى أكثر من 6,5 ملايين شخص.
	- البرنامج المتكامل لمكافحة التمييز ومن أجل الإنصاف في العمل والثقافة الديمقراطية. بدأ تنفيذه منذ إنشاء لجنة مؤقتة ومزاولة عملها، ويطبق في المعهد الاتحادي للانتخابات.
	- البرامج العامة والسياسات التي تعزز الحياة الديمقراطية من خلال تصميم وتنفيذ وتقييم وتحسين برامج التدريب في مجال الانتخابات والتربية الوطنية، بالإضافة إلى حملات لتعميم الثقافة الديمقراطية.
	- في إطار برنامج تدريب العاملين في الدائرة المهنية الانتخابية التابعة للمعهد الاتحادي للانتخابات، بالتعاون مع المجلس الوطني لمنع التمييز، عُقد مؤتمر المساواة والديمقراطية، الذي أعيد بثه عبر الإنترنت وشبكة سواتل التلفزيون التعليمي.
	مكتب المدعي العام للجمهورية - مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص

	- برنامج المساواة التابع لمكتب المدعي العام للجمهورية. ينظر في الإجراءات اللازمة للحد من عدم المساواة ومن التمييز على أساس نوع الجنس في الداخل والخارج.
	شركة النفط المكسيكية

	- البرنامج الخاص لتدريب المديرات. يدعم قيادة العاملات. حُددت الشروط التقنية والبيانات الشخصية الخاصة بالمرشحات في أول مجموعة مكونة من 70 امرأة.
	وزارة الأمن العام

	- البرنامج القطاعي للأمن العام للفترة 2007-2012. يشمل ضمن مسارات العمل زيادة تمثيل المرأة في الهيكل التنظيمي وأجهزة الإدارة اللامركزية؛ وضمان تكافؤ الفرص؛ واعتماد بروتوكولات التقييم وعمليات وإجراءات تشغيل مراكز التحقق من الثقة في مستويات الحكم الثلاثة، في إطار النظام الوطني للأمن العام.
	الكيانات الاتحادية
	أغواسكاليينتس

	- برنامج إضفاء الطابع المؤسسي على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الإدارة العامة الاتحادية، منذ عام 2008، في إطار برنامج تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني، الذي كان صندوقا من قبل. يسعى البرنامج إلى إدراج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في العمل المؤسسي، والحث على تحسين الثقافة المؤسسية التي تعزز تكافؤ الفرص والمعاملة.
	منطقة العاصمة الاتحادية

	- البرنامج العام لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد نساء مدينة مكسيكو، 2010. يتضمن المحور المواضيعي لتحقيق المشاركة السياسية للمرأة وتعزيز مواطنتها، مع خمس استراتيجيات وأهداف محددة لزيادة وتدعيم مشاركة المرأة.
	- برنامج مروّجات حقوق الإنسان للمرأة. يعزز المواطنة والقيادة من خلال الإعداد والتدريب. في حزيران/يونيه 2010 كانت هناك 34 مجموعة من المروّجات تضم 635 امرأة وأربعة رجال. تم تسجيل 556 2 مروّجة؛ سينشئ البرنامج شبكة للمروّجات.
	- البرنامج الإعلامي لتعزيز الممارسة الكاملة لمواطنة المرأة (وزارة العمل والخدمات). ينفذ البرنامج من خلال حلقة العمل المعنونة مواطنة المرأة ومشاركتها السياسية، وفي عام 2009 حضر 40 امرأة و 9 رجال.
	- برنامج التدريب في مجال حقوق الإنسان للمرأة. الجنسانية والسياسة العامة. موجه إلى موظفي الحكومة المركزية وأحياء المدينة. في عام 2008 حضر التدريب 617 1 شخصا، كان منهم 124 1 امرأة.
	- برنامج المواطنات والمواطنين في خدمة إيستاكالكو (البرنامج الثاني - الشباب). ينفذ من خلال الدورة الدراسية ”الشباب والقيادات الاجتماعية“، ويوفر أدوات تتعلق بمشاركة المواطنين والقيادة والتوعية.
	غيرّيرو

	- برنامج تشجيع المشاركة السياسية للمرأة. المعهد الاتحادي للانتخابات ووزارة شؤون المرأة في ولاية غيرّيرو. يعزز نشر الحقوق السياسية للمرأة.
	- برنامج إضفاء الطابع المؤسسي على النهج الجنساني والمشاركة المجتمعية. (وزارة شؤون المرأة في ولاية غيرّيرو). يشجع مشاركة المواطنين من خلال محاضرات رئيسية في تواريخ احتفالية. يعزز مشاركة منظمات المجتمع المدني في توقيع اتفاق الولاية للمساواة بين المرأة والرجل. شاركت 28 من هذه المنظمات.
	خاليسكو

	- برنامج مشاركة المواطنين التابع لحكومة الولاية التحالف الكبير من أجل خاليسكو. يجدر بالذكر توقيع اتفاق التحالف الكبير من أجل مشاركة المرأة بين ممثلي الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والدوائر الأكاديمية، وحكومة الولاية (النفاذ من 17 تشرين الأول/أكتوبر إلى 28 شباط/فبراير 2013). يسعى البرنامج إلى تعزيز قدرات المرأة وزيادة مشاركتها في الوظائف العامة والإجراءات الاستراتيجية ووضع وتنفيذ السياسات العامة. شُكّلت منضدة عمل الولاية من أجل مشاركة المرأة في خاليسكو، التي ضمت ممثلين لمنظمات المجتمع المدني، والقياديات، والدوائر الأكاديمية، والأحزاب السياسية.
	نويفو ليون

	- برنامج التدريب السياسي ”يمكن للمرأة أن تفعل ذلك“. حلقة عمل موجهة إلى النساء بعنوان يمكن للمرأة أن تفعل ذلك على مرحلتين 2000-2006 و 2008-2009. من عام 2008 إلى عام 2009 عقدت خمس حلقات دراسية؛ اشتركت 617 امرأة و 3 رجال. أعيد طبع يمكن للمرأة أن تفعل ذلك. كتيب للتدريب السياسي، الجزآن الأول والثاني، 2008، وكتيب التدريب السياسي للمدرِّبات، 2008.
	- برنامج التدريب: السلطة والقيادة. موجه إلى المرأة. عقْد 45 حلقة عمل وخمسة مؤتمرات تدريب. موجه إلى 858 3 امرأة. طبْع كراسة التمارين لحلقة عمل السلطة والقيادة. كتيب تدريب، وحلقة عمل السلطة والقيادة - 2009، بدعم تعليمي للدورة الدراسية للتدريب السياسي للمرأة. يرد في بوابة حكومة الولاية على الإنترنت.
	بويبلا

	- محور لبرنامج الولاية للمساواة بين المرأة والرجل للفترة 2008-2011. يتناول الحقوق السياسية للمرأة؛ ينص على اعتماد تدابير تكفل المساواة في الوصول إلى هياكل السلطة واتخاذ القرار والمشاركة التامة فيها.
	- البرنامج القطاعي للأمن والعدالة. يسعى إلى التطوير الوظيفي للمرأة والرجل، وكذلك التعيين والاختيار دون تمييز، مما يعزز مشاركة المرأة في المناصب المتوسطة والعليا.
	الخامس - المادة 8
	ألف - الفرع الدبلوماسي والقنصلي
	2006
	2010
	الفئة
	المجموع
	النساء
	%
	الرجال
	%
	المجموع
	النساء
	%
	الرجال
	%
	سفير
	88
	25
	28 %
	63
	72 %
	80
	25
	32 %
	55
	68 %
	وزير
	115
	14
	12 %
	101
	88 %
	103
	14
	14 %
	89
	86 %
	مستشار
	110
	28
	25 %
	82
	75 %
	121
	29
	24 %
	92
	76 %
	سكرتير أول
	148
	42
	28 %
	106
	72 %
	137
	47
	34 %
	90
	66 %
	سكرتير ثان
	142
	48
	34 %
	94
	66 %
	156
	50
	32 %
	106
	68 %
	سكرتير ثالث
	77
	23
	30 %
	54
	70 %
	97
	39
	40 %
	58
	60 %
	ملحق دبلوماسي
	50
	21
	41 %
	29
	59 %
	82
	35
	42 %
	47
	58 %
	المجموع
	730
	201
	27 %
	529
	73 %
	776
	239
	30 %
	537
	70 %
	المصدر: وزارة الخارجية. المديرية العامة للسلك الدبلوماسي والموارد البشرية، 2010.
	باء - الفرع الفني والإداري
	2006
	2010
	الفئة
	المجموع
	النساء
	%
	الرجال
	%
	المجموع
	النساء
	%
	الرجال
	%
	منسق إداري
	33
	19
	58 %
	14
	42 %
	34
	21
	62 %
	13
	38 %
	ملحق إداري ”ألف“
	24
	14
	58 %
	10
	42 %
	29
	17
	58 %
	12
	42 %
	ملحق إداري ”باء“
	40
	22
	55 %
	18
	45 %
	42
	25
	59 %
	17
	41 %
	ملحق إداري ”جيم“
	62
	44
	71 %
	18
	29 %
	59
	42
	71 %
	17
	29 %
	فني إداري ”ألف“
	133
	95
	71 %
	38
	29 %
	75
	55
	73 %
	20
	27 %
	فني إداري ”باء“
	55
	29
	53 %
	26
	47 %
	68
	34
	50 %
	34
	50 %
	فني إداري ”جيم“
	51
	25
	49 %
	26
	51 %
	88
	39
	44 %
	49
	56 %
	المجموع
	398
	248
	62 %
	150
	38 %
	395
	233
	59 %
	162
	41 %
	المصدر: وزارة الخارجية. المديرية العامة للسلك الدبلوماسي والموارد البشرية، 2010.
	السادس - المادة 10
	ألف - محو الأمية
	باء - عدد الطالبات/الطلبة المقيدين في المدارس العامة حسب الجنس في جميع المستويات الدراسية
	المستوى الدراسي
	الجنس
	2007-2008
	%
	2008-2009
	%
	2009-2010
	%
	ذكور
	2 395 748
	50,5
	2 340 497
	50,6
	2 327 725
	50,6
	قبل المدرسي
	إناث
	2 349 993
	49,5
	2 293 915
	49,4
	2 280 530
	49,4
	المجموع
	4 745 741
	100
	4 634 412
	100
	4 608 255
	100
	ذكور
	7 498 871
	51,2
	7 576 569
	51,2
	7 593 412
	51,1
	ابتدائي
	إناث
	7 155 264
	48,8
	7 239 166
	48,8
	7 267 292
	48,9
	المجموع
	14 654 135
	100
	14 815 735
	100
	14 860 704
	100
	ذكور
	3 068 454
	50,2
	3 094 294
	50,3
	3 083 130
	50,4
	ثانوي
	إناث
	3 047 820
	49,8
	3 059 165
	49,7
	3 044 772
	49,6
	المجموع
	6 116 274
	100
	6 153 459
	100
	6 127 902
	100
	ذكور
	185 774
	51,9
	192 097
	52,4
	197 333
	53
	مهني فني
	إناث
	172 853
	48,1
	174 867
	47,6
	175 550
	47
	المجموع
	358 627
	100
	366 964
	100
	372 883
	100
	ذكور
	1 665 961
	48
	1 705 740
	48
	1 788 382
	48,6
	بكالوريا
	إناث
	1 805 454
	52
	1 851 118
	52
	1 893 444
	51,4
	المجموع
	3 471 415
	100
	3 556 858
	100
	3 681 826
	100
	ذكور
	38 064
	28,9
	37 694
	28,7
	36 898
	28,7
	بكالوريوس دار المعلمين
	إناث
	94 020
	71,1
	94 069
	71,3
	91 833
	71,3
	المجموع
	132 084
	100
	131 763
	100
	128 731
	100
	ذكور
	1 178 346
	50,9
	1 216 619
	51
	1 290 806
	51,2
	بكالوريوس تكنولوجيا
	إناث
	1 138 655
	49,1
	1 171 292
	49
	1 231 442
	48,8
	المجموع
	2 317 001
	100
	2 387 911
	100
	2 522 248
	100
	ذكور
	18 843
	51,4
	19 484
	48,9
	19 225
	48,3
	تخصص
	إناث
	17 800
	48,5
	20 310
	51,1
	20 578
	51,6
	المجموع
	36 643
	100
	39 794
	100
	39 803
	100
	ماجستير
	ذكور
	763 59
	49,4
	041 62
	48,8
	295 64
	47,7
	دكتوراه
	ذكور
	592 9
	57,4
	469 10
	56,4
	268 11
	54,9
	ذكور
	16 119 416
	50,4
	16 255 504
	50,4
	16 412 474
	50,5
	المجموع
	إناث
	15 850 143
	49,6
	15 977 114
	49,5
	16 085 141
	49,4
	المجموع
	31 969 559
	100
	32 232 618
	100
	32 497 615
	100
	المصدر: معلومات قدمتها وزارة التعليم العام، حزيران/يونيه 2010.
	جيم - التسرب من المدرسة - أرقام 2008-2009
	المستوى الدراسي
	ذكور
	إناث
	المجموع
	الابتدائي
	الابتدائي - المجموع
	1,2 %
	0,8 %
	1,0 %
	عامة السكان
	1,1 %
	0,7 %
	0,9 %
	السكان الأصليون
	2,3 %
	2,3 %
	2,3 %
	الثانوي
	الثانوي - المجموع
	7,6 %
	5,2 %
	6,4 %
	عامة السكان - المجموع
	7,0 %
	4,9 %
	6,0 %
	عامة السكان 
	7,7 %
	4,8 %
	6,3 %
	السكان الأصليون
	غير متاح
	غير متاح
	غير متاح
	المهني الفني
	المهني المتوسط - المجموع
	25,0 %
	22,0 %
	23,6 %
	البكالوريا
	البكالوريا - المجموع
	16,9 %
	13,4 %
	15,1 %
	المصدر: معلومات قدمتها وزارة التعليم العام، حزيران/يونيه 2010.
	دال - موارد المرفق 10 لميزانية نفقات الاتحاد لعام 2010 - التعليم
	الميزانية بملايين البيسو
	الإجراءات الاستراتيجية
	2008
	2009
	2010
	تصميم وتطبيق سياسات إنصاف الجنسين
	37,4
	(2,7 من ملايين الدولارات)
	62,9
	(4,9 من ملايين الدولارات)
	تصميم وتطبيق السياسة التعليمية
	40,0
	(3,2 من ملايين الدولارات)
	-
	35,0
	(2,7 من ملايين الدولارات)
	تعزيز ونشر حقوق الأمهات الشابات والشابات الحوامل
	10,5
	(860 ألفا من الدولارات)
	5,0
	(372 ألفا من الدولارات)
	-
	برنامج المنح الدراسية لدعم التعليم الأساسي للأمهات الشابات والشابات الحوامل
	47,2
	(3,8 من ملايين الدولارات)
	52,2
	(3,8 من ملايين الدولارات)
	52,2
	(4 ملايين من الدولارات)
	برنامج التعليم الأساسي لأطفال وطفلات الأسر المهاجرة العاملة في الزراعة باليومية
	56,3
	(4,6 من ملايين الدولارات)
	71,9
	(5,3 من ملايين الدولارات)
	71,8
	(5,6 من ملايين الدولارات)
	برنامج تدريب هيئات التدريس على منع العنف ضد المرأة
	30,0
	(2,4 من ملايين الدولارات)
	20,0
	(1,4 من ملايين الدولارات)
	29,5
	(2,3 من ملايين الدولارات)
	الشارع والمعارف يتحركان
	-
	7,0
	(521 ألفا من الدولارات)
	-
	التعليم الأساسي بلا حدود
	-
	7,0
	(521 ألفا من الدولارات)
	-
	المنح الدراسية لدعم التعليم العالي لدراسات الهندسة والتكنولوجيا والعلوم الفيزيائية - الرياضيات
	-
	5,0
	(372 ألفا من الدولارات)
	-
	موارد للبرامج الجنسانية في مؤسسات التعليم العالي (جامعة المكسيك الوطنية المستقلة، المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة المتروبولية المستقلة، كلية المكسيك)
	-
	23,5
	(1,7 من ملايين الدولارات)
	-
	برنامج البحث من منظور جنساني
	20
	(1,6 من ملايين الدولارات)
	-
	-
	برنامج دراسة منع العنف ضد المرأة
	5
	(409 آلاف من الدولارات)
	-
	-
	مشروع تعليمي للكشف عن العنف ضد المرأة ومنعه ومعالجته في النظام الوطني للتعليم العالي التكنولوجي
	50
	(4 ملايين من الدولارات)
	-
	-
	برنامج صندوق تحديث التعليم العالي
	-
	14,5
	(مليون من الدولارات)
	14,5
	(1,1 من ملايين الدولارات)
	المجموع
	259
	(21,2 من ملايين الدولارات)
	243,4
	(18,1 من ملايين الدولارات)
	265,9
	(20,8 من ملايين الدولارات)
	المصدر: معلومات قدمتها وزارة التعليم العام، آب/أغسطس 2010.
	هاء - برنامج المنح الدراسية لدعم التعليم الأساسي للأمهات الشابات والشابات الحوامل، 2009
	الكيان
	المنح الدراسية
	الكيان
	المنح الدراسية
	أغواسكاليينتس
	113
	موريلوس
	177
	باخا كاليفورنيا
	131
	ناياريت
	158
	باخا كاليفورنيا سور
	95
	نويفو ليون
	93
	كامبتشه
	267
	أواكساكا
	84
	تشياباس
	534
	بويبلا
	421
	تشيواوا
	186
	كيريتارو
	270
	كواويلا
	53
	كينتانا رو
	160
	كوليما
	27
	سان لويس بوتوسي
	354
	منطقة العاصمة الاتحادية
	197
	سينالوا
	397
	دورانغو
	197
	سونورا
	201
	غواناخواتو
	297
	تابسكو
	87
	غيرّيرو
	565
	تاماوليباس
	152
	إيدالغو
	325
	تلاكسكالا
	89
	خاليسكو
	344
	فيراكروس
	355
	مكسيكو
	214
	يوكاتان
	308
	ميتشواكان
	425
	ساكاتيكاس
	367
	المجموع
	643 7
	واو - البرنامج الوطني للمنح الدراسية للتعليم العالي - المنح الدراسية المقدمة في العام الدراسي 2008-2009، حسب الجنس
	الكيان
	ذكور
	إناث
	المجموع
	الكيان
	ذكور
	إناث
	المجموع
	أغواسكاليينتس
	1 121
	1 602
	2 723
	كينتانا رو
	1 810
	2 403
	4 213
	باخا كاليفورنيا
	1 045
	2 374
	3 419
	سان لويس بوتوسي
	1 976
	2 421
	4 397
	باخا كاليفورنيا سور
	1 220
	1 578
	2 798
	سينالوا
	1 778
	3 067
	4 845
	كامبتشه
	1 147
	1 475
	2 622
	سونورا
	2 024
	3 548
	5 572
	كواويلا
	2 424
	2 869
	5 293
	تابسكو
	4 262
	5 424
	9 686
	كوليما
	776
	1 051
	1 827
	تاماوليباس
	4 799
	6 942
	11 741
	تشياباس
	3 073
	3 736
	6 809
	تلاكسكالا
	955
	1 485
	2 440
	تشيواوا
	3 149
	4 653
	7 802
	فيراكروس
	12 342
	15 748
	28 090
	دورانغو
	2 043
	2 491
	4 534
	يوكاتان
	3 721
	3 935
	7 656
	غواناخواتو
	4 505
	5 818
	10 323
	ساكاتيكاس
	2 377
	3 669
	6 046
	غيرّيرو
	2 168
	2 684
	4 852
	المدرسة الوطنية للأنثروبولوجيا والتاريخ
	73
	127
	200
	إيدالغو
	4 086
	6 506
	10 592
	المدرسة الوطنية لعلم المكتبات وعلم المحفوظات
	35
	111
	146
	خاليسكو
	3 592
	5 991
	9 583
	المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا
	8 030
	8 292
	16 322
	ولاية مكسيكو
	10 512
	15 702
	26 214
	الجامعة المتروبولية المستقلة
	236 2
	973 2
	209 5
	ميتشواكان
	4 809
	5 115
	9 924
	جامعة المكسيك الوطنية المستقلة
	4 727
	9 357
	14 084
	موريلوس
	598
	1 105
	1 703
	الجامعة الوطنية للتربية
	756
	621
	377 1
	ناياريت
	1 028
	1 250
	2 278
	الإدارة الاتحادية للخدمات التعليمية في منطقة العاصمة الاتحادية
	442
	922 1
	364 2
	نويفو ليون
	1 689
	2 265
	3 954
	معهد التكنولوجيا في منطقة العاصمة الاتحادية
	161
	213
	374
	أواكساكا
	2 471
	3 407
	5 878
	المجموع  
	112 661
	154 724
	267 385
	بويبلا
	6 687
	8 493
	15 180
	     %  
	42
	58
	100
	كيريتارو
	2 014
	2 301
	4 315
	السابع - المادة 11 والفقرة 31
	ألف - المعايير في مجال العمل ومساواة المرأة
	الصك
	النص/ملاحظات
	الحق في العمل وفي نفس فرص العمالة
	الدستور السياسي
	المادة 5 - لا يُحظر على أي فرد مزاولة ما يناسبه من مهنة أو نشاط صناعي أو تجاري أو عمل، بشرط أن يكون ذلك مشروعا.
	المادة 123 - لكل فرد الحق في عمل كريم مفيد اجتماعيا، ...
	يُحثّ على إنشاء وظائف والتنظيم الاجتماعي للعمل.
	القانون الاتحادي للعمل
	المادة 3 - العمل حق وواجب اجتماعي. وهو ليس مادة للتجارة، ويتطلب احترام حريات وكرامة من يقدمه، ويجب أن يتم في ظروف تضمن للعامل وأسرته الحياة والصحة ومستوى اقتصاديا لائقا. ولا يجوز أن تنشأ ظروف تنطوي على تمييز بين العمال على أساس الأصل الإثني، أو الجنس، أو العمر، أو العقيدة الدينية، أو العقيدة السياسية، أو الحالة الاجتماعية.
	المادة 64 - تتمتع المرأة بنفس حقوق الرجل وتتحمل نفس التزاماته.
	الحق في الاختيار الحر للمهنة والعمل، وفي الترقي، وفي الاستقرار في العمل، وفي جميع الاستحقاقات، وفي التدريب المهني وإعادة التدريب
	الدستور السياسي
	المادة 123 - تنص على الاستقرار في العمل والحق في التدريب المهني.
	المادة الثالثة - العمل حق وواجب اجتماعي ... ومن مصلحة المجتمع أيضا تشجيع تدريب العمال وإعدادهم والاهتمام بهما.
	القانون الاتحادي للعمل
	المادة الرابعة - لا يجوز منع أي فرد من العمل أو مزاولة ما يناسبه من مهنة أو نشاط صناعي أو تجاري، بشرط أن يكون ذلك مشروعا. ولا يجوز ممارسة هذه الحقوق إلا بقرار من السلطة المختصة في حالة انتهاك حقوق الغير أو حقوق المجتمع.
	الباب الثالث مكررا - قواعد تدريب وإعداد العمال، ينص من المادة 153 ألف إلى 153 خاء على التزامات أصحاب العمل والإجراءات الواجب اتخاذها لتدريب العاملات والعمال من أجل رفع مستوى معيشتهم وإنتاجيتهم، (153 ألف)، وهي المادة التي سيجري النظر فيها عند الترقية (153 تاء).
	القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه
	ينص على منع أي ممارسة تمييزية، مثل الاختلافات في الأجور والاستحقاقات وظروف العمل في العمل المتساوي، أو الحد من الوصول إلى برامج الإعداد والتدريب المهني.
	القانون العام للمساواة بين المرأة والرجل
	ينص في جملة أمور على استخدام الأموال لتعزيز المساواة في العمل والعمليات الإنتاجية، وكذلك الالتزام بالحد من العوامل التي تحول دون إدماج الأفراد في سوق العمل والتمييز بينهم على أساس نوع الجنس.
	الحق في الأجر المتساوي، بما في ذلك الاستحقاقات، وفي المعاملة المتساوية فيما يتعلق بالعمل المتساوي القيمة، وفي المعاملة المتساوية فيما يتعلق بتقييم نوعية العمل
	الدستور السياسي
	المادة 123 - للعمل المتساوي أجر متساو، بصرف النظر عن الجنس أو الجنسية.
	القانون الاتحادي للعمل
	المادة 86 - يدفع أجر متساو مقابل العمل المتساوي الذي يؤدى في وظائف متماثلة بساعات عمل ومستويات كفاءة متساوية.
	منظمة العمل الدولية
	الاتفاقية 100 (التي صدقت عليها المكسيك في عام 1952).
	القانون العام لتمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف
	يعرّف العنف الاقتصادي ضد المرأة، والعنف في العمل، والتحرش والاعتداء الجنسيين، ويحدد مجموعة التزامات لمستويات الحكم الثلاثة.
	المعيار المكسيكي للمساواة في العمل بين المرأة والرجل
	أداة اعتماد تطبق طوعيا. يحبذ الممارسات غير التمييزية في العمل، والضمان الاجتماعي، وبيئة العمل المناسبة، والوصول والهايأة، وحرية العمل في إطار المساواة في العمل بين المرأة والرجل.
	بروتوكول التدخل في حالات التحرش والاعتداء الجنسيين
	من أهدافه: وضع إجراءات للمنع والمعالجة والمعاقبة في هذه الحالات؛ إعداد برنامج للشكاوى يكفل سريتها؛ إنشاء هيئة مؤهلة لتسوية المسائل ذات الصلة.
	الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، أو البطالة، أو المرض، أو العجز، أو الشيخوخة، أو أي عجز آخر عن العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة
	الدستور السياسي
	هذه الحقوق مكرسة في الدستور.
	قانون الضمان الاجتماعي
	يكفل الحق في الصحة، والمساعدة الطبية، وحماية سبل المعيشة، والخدمات الاجتماعية اللازمة لرفاهة الفرد والجماعة، وكذلك الحصول على معاش تقاعدي بشرط الوفاء بالشروط القانونية، وينص في نظامه الإلزامي، المطبق على العمال والعاملات، على التأمينات والاستحقاقات التالية: أخطار العمل؛ المرض والولادة؛ العجز والحياة؛ التقاعد والتوقف عن العمل في سن متقدمة والشيخوخة؛ الرعاية والاستحقاقات الاجتماعية.
	الحق في حفظ الصحة والضمان في ظروف العمل، بما في ذلك الحفاظ على وظيفة الإنجاب
	الدستور السياسي
	المادة 123، البند ألف، الأجزاء الخامس والرابع عشر والخامس عشر، وفي قانونه التنظيمي.
	منع الفصل من العمل بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في حالات الفصل من العمل استنادا إلى الحالة المدنية، مع معاقبة المخالف؛ تنفيذ إجازة الأمومة بأجر مدفوع أو مع استحقاقات اجتماعية مماثلة دون فَقْد العمل السابق، أو الأقدمية، أو المزايا الاجتماعية
	الدستور السياسي
	المادة 123، القسم الخامس. تنص على أن تحصل المرأة في فترة الحمل على مرتبها بالكامل، وأن تحتفظ بعملها وبالحقوق التي تكون قد اكتسبتها.
	القانون الاتحادي للعمل
	المواد من 164 إلى 172. تنص على سبل حماية الأمومة.
	قانون الضمان الاجتماعي
	المادة 94. ”في حالة الأمومة يعطي المعهد المؤمّن عليها في فترة الحمل وعند الولادة وفي النِفاس الاستحقاقات التالية: المساعدة في التوليد؛ المساعدة العينية لمدة ستة أشهر من أجل الإرضاع؛ مجموعة كاملة من ملابس وأغطية الطفل بعد مولده بقيمة تحددها اللجنة التقنية“.
	المادة 101 - ”يحق للمرأة المؤمّن عليها، في أثناء الحمل وفترة النِفاس، الحصول على منحة مالية تساوي مائة في المائة من آخر أجر مساهمة يومي، وتحصل عليها لمدة اثنين وأربعين يوما قبل الولادة واثنين وأربعين يوما بعدها.
	البرنامج الوطني لحقوق الإنسان
	يحدد عدة تدابير، منها ضمان منع الممارسة المتمثلة في مطالبة المرأة بشهادة بعدم الحمل شرطا للحصول على عمل والاحتفاظ به.
	تشجيع توفير خدمات الدعم الاجتماعية اللازمة لتمكين الآباء من التوفيق بين التزاماتهم العائلية ومسؤولياتهم في العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما من خلال تشجيع إنشاء وتطوير شبكة للخدمات المخصصة لرعاية الأطفال
	قانون الضمان الاجتماعي
	ينص على أن النظام الإجباري للضمان الاجتماعي يشمل فيما يشمل دور حضانة الأطفال والاستحقاقات الاجتماعية.
	تنظم المواد من 201 إلى 207 خدمة دور حضانة الأطفال.
	توفير حماية خاصة للمرأة طوال فترة الحمل في الأعمال التي يمكن أن تؤذيها
	الدستور السياسي
	المادة 123 - تنص على ألا تزاول المرأة في فترة الحمل أعمالا تتطلب مجهودا كبيرا وتشكل خطرا على صحتها.
	القانون الاتحادي للعمل
	المادة 166 - ”إذا تعرضت صحة المرأة أو الطفل للخطر، سواء في أثناء الحمل أو الرضاعة، فإنها لا تعمل في عمل غير صحي أو خطر، ولا تعمل في النوبة الليلية في الصناعة أو في المؤسسات التجارية أو الخدمية بعد الساعة العاشرة مساء، ولا تعمل في عمل إضافي، وكل ذلك بدون أي خسارة في الأجر أو الاستحقاقات أو الحقوق“.
	الأنظمة الاتحادية للسلامة والنظافة الصحية وبيئة العمل
	تنص على أن النساء الحوامل لا يجوز أن يزاولن الأعمال التي تشمل: تشغيل أو نقل أو تخزين المواد المسببة لتشوه الأجنة أو لحدوث الطفرات؛ أو التي توجد في أماكن معرّضة لمصادر الإشعاع المؤيّن التي يمكن أن تحدث تلوثا في مكان العمل، وذلك وفقا للأحكام القانونية والأنظمة والمعايير الواجبة التطبيق؛ أو حيثما توجد ضغوط بيئية شاذة أو ظروف حرارية بيئية مضطربة؛ أو حيثما يكون الجهد العضلي اللازم بذله مؤثرا على الجنين؛ أو يجري العمل في أبراج ثقب أو في منصات بحرية؛ أو يكون العمل تحت سطح الماء أو في باطن الأرض أو في مناجم أو في العراء؛ أو يكون العمل في أماكن نائية؛ أو يكون العمل متعلقا باللحام؛ أو أن يزاولن أنشطة أخرى تعتبر خطيرة أو غير صحية في القوانين التنظيمية والقواعد الواجبة التطبيق.
	باء - عمليات التفتيش على الظروف العامة للعمل، 2006-2010
	العام
	الظروف العامة للعمل
	الظروف العامة للسلامة والنظافة الصحية
	الظروف الاستثنائية
	المعرضون لأجهزة الضغط والمراجل
	المجموع
	2006
	4 234
	3 911
	12 748
	3 083
	23 976
	2007
	4 605
	4 479
	12 743
	3 154
	24 981
	2008
	5 835
	5 615
	18 021
	3 404
	32 875
	2009
	4 611
	6 369
	28 598
	2 924
	42 502
	*2010
	2 221
	5 052
	16 986
	1 856
	26 115
	المجموع
	21 506
	25 426
	89 096
	1 421
	150 449
	* عن الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه.
	المصدر: وزارة العمل والضمان الاجتماعي. المديرية العامة للتفتيش الاتحادي على العمل. حزيران/يونيه 2010.
	الثامن - المادة 12
	ألف - البطاقات الصحية الوطنية، تموز/يوليه 2006 - نيسان/أبريل 2010
	نوع البطاقة
	أطفال وطفلات تتراوح أعمارهم بين صفر و 9 أعوام
	مراهقون تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و 19 عاما
	نساء تتراوح أعمارهن بين 20 و 59 عاما
	رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و 59 عاما
	مسنون يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر
	المجموع
	359 681 8
	102 385 3
	177 553 9
	267 897 6
	974 223 3
	879 740 31
	المصدر: وزارة الصحة.
	باء - أسباب عدم المعاقبة على الإجهاض وفق تشريع كل كيان اتحادي
	الولاية
	الاغتصاب
	عدم الاحتراس أو الخطأ
	خطر الوفاة
	التشوهات الوراثية أو الخلقية الخطيرة لدى الجنين
	الخطر الجسيم على الصحة
	أسباب أخرى
	أغواسكاليينتس
	(
	(
	(
	باخا كاليفورنيا
	((أ)
	(
	(
	((ب)
	باخا كاليفورنيا سور
	((ع)
	(
	(
	(
	(
	((ب)
	كامبتشه
	(
	(
	(
	كواويلا
	((أ)
	(
	(
	(
	كوليما
	((أ)
	(
	(
	(
	((ب)
	تشياباس
	((أ)
	(
	(
	تشيواوا
	((أ)
	(
	*
	(
	((ب)
	منطقة العاصمة الاتحادية
	((ع)
	(
	*
	(
	(
	((ب) (د)
	دورانغو
	(
	(
	(
	غواناخواتو
	(
	(
	غيرّيرو
	(
	(
	(
	((ب)
	إيدالغو
	((أ)
	(
	*
	(
	(
	((ب)
	خاليسكو
	(
	(
	(
	(
	ولاية مكسيكو
	((ع)
	(
	(
	(
	ميتشواكان
	(
	(
	(
	(
	موريلوس
	(
	(
	(
	(
	(
	((ب)
	ناياريت
	(
	(
	(
	(
	نويفو ليون
	(
	(
	(
	أواكساكا
	((أ)
	(
	(
	(
	بويبلا
	(
	(
	(
	(
	كيريتا رو
	(
	(
	كينتانا رو
	((أ)
	(
	(
	(
	سان لويس بوتوسي
	(
	(
	(
	((ب)
	سينالوا
	(
	(
	(
	سونورا
	(
	(
	(
	تابسكو
	(
	(
	(
	((ب)
	تاماوليباس
	(
	(
	(
	(
	تلاكسكالا
	(
	(
	(
	(
	فيراكروس
	((أ)
	(
	(
	(
	((ب)
	يوكاتان
	(
	(
	(
	(
	((ج)
	ساكاتيكاس
	((ع)
	(
	(
	(
	مجموع الولايات
	32
	30
	29
	14
	11
	12
	المصدر: مأخوذ من www.gire.org.mx (المجموعة الإعلامية في مجال الإنجاب الانتقائي)، تموز/يوليه 2010.
	(أ) ينص القانون في هذه الكيانات على آجال لإسقاط الحمل تتراوح بين 75 يوما وثلاثة أشهر ابتداء من الاغتصاب أو الحمل.
	(ب) التلقيح الصناعي غير المُوافق عليه.
	(ج) أسباب اقتصادية عندما يكون للمرأة ثلاثة أبناء على الأقل.
	(د) بناء على رغبة المرأة في غضون الـ 12 أسبوعا الأولى من الحمل.
	(ع) يتضمن قانون الإجراءات الجنائية إجراء يتعلق بالإجهاض في حالة الاغتصاب.
	( هذا السبب مطروق في القانون الجنائي للولاية.
	* رغم أن هذا السبب لا يرد صراحة في القانون الجنائي للكيان فإنه يعتبر ضمن ”الأخطار الجسيمة على الصحة“.
	( وفقا لتفسير قانوني للمادتين 14 (باستئناء المسؤولية عن الجرائم) و 61 (الإشارة إلى الإجهاض الخطأ) من القانون الجنائي لتابسكو، يُستنتج أن الإجهاض الذي يتم على غير إرادة المرأة أو الطبيب لا يُعاقَب عليه.
	التاسع - المادة 13
	ألف - اللجنة الوطنية للإسكان. البرنامج السنوي لتمويل الإسكان. السُلف المقدمة في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/يونيه 2010 حسب الهيئة والجنس
	التمويل
	رجال
	نساء
	غير موزع
	المجموع
	الهيئة
	الأرقام المطلقة
	%
	الأرقام المطلقة
	%
	الأرقام المطلقة
	%
	الأرقام المطلقة
	معهد الصندوق الوطني لإسكان العمال (بالبيسو)
	000 000 427 138
	63,9
	000 000 275 78
	36,1
	000 000 702 216
	معهد الصندوق الوطني لإسكان العمال ((بالدولارات)
	212 202 934 10
	400 859 182 6
	611 061 117 17
	صندوق الإسكان التابع لمعهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة (بالبيسو)
	000 000 664 32
	100,0
	000 000 664 32
	صندوق الإسكان التابع لمعهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة (بالدولارات)
	787 094 580 2
	787 094 580 2
	الشركة الاتحادية للرهون العقارية (بالبيسو)
	000 000 302
	1,1
	000 000 196
	0,7
	000 000 065 26
	98,1
	000 000 563 26
	الشركة الاتحادية للرهون العقارية (بالدولارات)
	660 854 23
	833 481 15
	761 846 058 2
	254 183 098 2
	اللجنة الوطنية للإسكان (بالبيسو)
	000 000 568 67
	60,1
	000 000 896 41
	37,3
	000 000 949 2
	2,6
	000 000 413 112
	اللجنة الوطنية للإسكان (بالدولارات)
	803 124 337 5
	695 320 309 3
	389 938 232
	886 383 879 8
	الصندوق الاستئماني الوطني للمساكن الشعبية (بيتك) (بالبيسو) 
	000 000 160 13
	40,9
	000 000 036 19
	59,1
	000 000 196 32
	الصندوق الاستئماني الوطني للمساكن الشعبية (بيتك) (بالدولارات)
	471 494 039 1
	491 633 503 1
	962 127 543 2
	الصندوق الاستئماني الوطني للمساكن الشعبية (الإسكان الريفي) (بالبيسو)
	000 000 474 4
	43,6
	000 000 778 5
	56,4
	000 000 252 10
	الصندوق الاستئماني الوطني للمساكن الشعبية (الإسكان الريفي) (بالدولارات)
	524 396 353
	104 398 456
	629 794 809
	مصرف BANCA (بالبيسو)
	000 000 124 41
	100,0
	000 000 124 41
	مصرف BANCA (بالدولارات)
	232 341 248 3
	232 341 248 3
	مؤسسات التمويل المحدود (بالبيسو)
	000 000 322 15
	100,0
	000 000 322 15
	مؤسسات التمويل المحدود (بالدولارات)
	562 268 210 1
	562 268 210 1
	الوكالات الحكومية للإسكان (بالبيسو)
	000 000 816 2
	39,0
	000 000 944 3
	54,6
	000 000 468
	6,5
	000 000 228 7
	الوكالات الحكومية للإسكان (بالدولارات)
	859 432 222
	385 532 311
	825 966 36
	070 932 570
	المصرف الوطني للجيش والقوات الجوية والأسطول البحري (بالبيسو)
	000 000 418
	29,6
	000 000 21
	1,5
	000 000 973
	68,9
	000 000 412 1
	المصرف الوطني للجيش والقوات الجوية والأسطول البحري (بالدولارات)
	378 017 33
	768 658 1
	240 856 76
	385 532 111
	معهد الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة المكسيكية (بالبيسو)
	000 000 810
	83,7
	000 000 60
	6,2
	000 000 98
	10,1
	000 000 968
	معهد الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة المكسيكية (بالدولارات)
	043 981 63
	336 739 4
	916 740 7
	295 461 76
	شركة النفط المكسيكية (بالبيسو)
	000 000 791
	100,0
	000 000 791
	شركة النفط المكسيكية (بالدولارات)
	253 480 62
	253 480 62
	اللجنة الاتحادية للكهرباء (بالبيسو)
	000 000 797
	73,3
	000 000 289
	26,6
	000 000 1
	0,1
	000 000 087 1
	اللجنة الاتحادية للكهرباء (بالدولارات)
	186 954 62
	804 827 22
	989 78
	979 860 85
	وحدة المناطق البالغة التهميش (بالبيسو)
	000 000 210 128
	100,0
	000 000 210 128
	وحدة المناطق البالغة التهميش (بالدولارات)
	196 172 127 10
	196 172 127 10
	الصندوق الوطني لاستهلاك العمال (بالبيسو)
	000 000 899 1
	100,0
	000 000 899 1
	الصندوق الوطني لاستهلاك العمال (بالدولارات)
	000 000 150
	000 000 150
	المجموع الوطني بالبيسو)
	000 000 772 228
	36,4
	000 000 495 149
	23,8
	000 000 564 250
	39,8
	000 000 831 628
	المجموع الوطني (بالدولارات)
	136 458 070 18
	817 451 808 11
	150 785 791 19
	103 695 670 49
	المصدر: اللجنة الوطنية للإسكان (بيانات مستكملة حتى آب/أغسطس 2010).
	باء - الصندوق الاستئماني الوطني للمساكن الشعبية/وزارة التنمية الاجتماعية. برنامجا الإسكان بيتك والإسكان الريفي، 2007 - حزيران/يونيه 2010
	2007
	2008
	2009
	حزيران/يونيه 2010
	التمويل حسب الجنس
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	برنامج الادخار والإعانة من أجل الإسكان بيتك
	بملايين البيسو
	83 464
	75 423
	75 847
	82 156
	47 758
	62 984
	13 160
	19 036
	بملايين الدولارات
	7 650
	6 913
	6 217
	6 734
	3 561
	4 697
	1 039
	1 504
	برنامج الإسكان الريفي
	بملايين البيسو
	13 762
	13 708
	30 040
	33 993
	30 324
	39 863
	4 474
	5 778
	بملايين الدولارات
	1 261
	1 256
	2 462
	2 786
	2 261
	2 973
	353
	456
	المصدر: من 2007 إلى 2009: وزارة التنمية الاجتماعية. من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه 2010: اللجنة الوطنية للإسكان.
	العاشر - المادة 14
	ألف - المستفيدون من برامج اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين حسب الجنس، 2009
	المصروفات المنفقة، 2009
	السكان الأصليون المستفيدون
	البرامج أو المشاريع
	بملايين البيسو
	بالدولارات(1)
	المجموع
	ذكور
	%
	إناث
	%
	اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين
	4 462,50
	332 774 049
	199 423 1
	703 158
	49,4
	720 041
	50,6
	البرامج
	الأنزال المدرسية للسكان الأصليين
	686,33
	51 180 462
	121 443
	65 000
	53,5
	56 443
	46,5
	الصناديق الإقليمية للسكان الأصليين
	198,66
	14 814 318
	13 570
	6 411
	47,2
	7 159
	52,8
	تشجيع وتنمية ثقافات السكان الأصليين
	36,75
	2 740 492
	14 283
	9 109
	63,8
	5 174
	36,2
	تشجيع عقد اتفاقات في مجال العدالة
	33,93
	2 530 201
	135 000
	68 592
	50,8
	66 408
	49,2
	التنظيم الإنتاجي للنساء من السكان الأصليين
	165,69
	12 355 705
	25 053
	صفر
	صفر
	25 053
	100,0
	التنسيق من أجل دعم الإنتاج
	129,72
	9 673 378
	12 324
	8 176
	66,3
	4 148
	33,7
	السياحة البديلة في مناطق السكان الأصليين
	146,17
	10 900 075
	3 836
	2 801
	73,0
	1 035
	27,0
	هياكل أساسية لرعاية السكان الأصليين
	3 044,69
	227 046 234
	168 095 1
	541 512
	49,4
	553 656
	50,6
	المشاريع المؤسسية
	رعاية المستوى الثالث
	13,75
	1 025 354
	1 859
	951
	51,2
	908
	48,8
	الإفراج عن السجناء
	6,8
	507 084
	663
	606
	91,4
	57
	8,6
	إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في قرى السكان الأصليين
	46,97
	3 503 335
	2 409
	صفر
	صفر
	2 409
	100
	تعزيز قدرات السكان الأصليين في المجال الجنساني
	19,16
	1 429 510
	8 289
	2 415
	29
	5 874
	71
	المصدر: اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين.
	حاشية: يستند التقدير الكمي للنفقات والمستفيدين من 7 من الـ 8 برامج إلى الـ 033 1 بلدية التي تهتم بها اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين بالنظر إلى سكانها الأصليين، باستثناء البرنامج المعني بالهياكل الأساسية لرعاية السكان الأصليين، الذي تشير أرقامه إلى أرقام البرنامج بأكمله.
	(1) بمتوسط سعر صرف العام: 13,41 بيسو للدولار.
	باء - آثار الأزمة على المرأة
	إن تحليل نتائج الربع الأول من عام 2009 للدراسة الاستقصائية الوطنية للمهن والعمالة، التي أجراها المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية، يؤكد أنه في فترات الأزمة الاقتصادية تتدهور بكثافة بالغة الظروف المعيشية للمرأة بالمقارنة بالرجل:
	- تزداد بطالة المرأة أكثر حسب نوع الأعمال التي تزاولها.
	- يزداد عمل المرأة غير المدفوع (حتى 9 في المائة، في مقابل 7 في المائة للرجل)، كجزء من دعم استمرار المشاريع العائلية، ونتيجة لخفض الإنفاق التقديري للأسر.
	- لا تزال أغلبية النساء هي فئة السكان في سن العمل الأقل تدريبا؛ ونسبة النساء الحاصلات على تعليم متوسط وعال هي 48 في المائة، في مقابل 52 في المائة للرجال.
	- مشاركة المرأة في العمل متباينة، فهي قليلة في القطاعات التي تكون فيها سياسات تعزيز التعافي أرسخ. ففي مجال التشييد مثلا تصل نسبة النساء الناشطات اقتصاديا اللاتي يعملن فيه إلى 7,. في المائة فقط، في حين يمثل الرجال 12,7 في المائة.
	- يعمل 80 في المائة من النساء و 51 في المائة من الرجال في القطاع الثالث الذي تنفق فيه موارد أقل للإنعاش الاقتصادي، وفي مجالات يكون فيها لخفض الإنفاق التقديري للأسر أثر قوي.
	- من المقدر أنه رُصد للقطاع الثاني 69 في المائة من موارد الاتفاق الوطني لخدمة الاقتصاد العائلي والعمالة، وفي هذا القطاع تمثل النساء 25 في المائة فقط من كل القوة العاملة (يمثلن على الصعيد الوطني قرابة 40 في المائة).
	- إن الأعباء المنزلية ودور شبكات الأمان المنوط اجتماعيا بالمرأة، مثل العناية بالأبناء والمسنين و/أو المرضى، تزداد كلما قلّت موارد الأسر (و/أو كلما قلّت الإعانات أو الخدمات العامة المقدمة بشكل دوري) والإنفاق التقديري لدفع تكلفة رعاية الأشخاص أو الممتلكات والخدمات المصنّعة التي تحد من الإنتاج الذاتي.
	- إن حقوق العمل للنساء من السكان الناشطات اقتصاديا محدودة، بسبب مشاركتهن الواسعة في القطاع غير الرسمي، وبحثهن عن عمل لبعض الوقت للتوفيق بين العمل خارج المنزل والأعباء المنزلية (في الفترة المستعرضة وصل معدل العمل في القطاع غير الرسمي إلى 46 في المائة للنساء و 24 في المائة للرجال، في الطبقات الدنيا اجتماعيا واقتصاديا). ويتضح من بيانات الدراسة الاستقصائية لاستخدام الوقت أن الوقت الذي تخصصه المرأة للعمل المنزلي يزيد في المتوسط 5 مرات عن وقت الرجل، وأن المرأة في الطبقات الأفقر تخصص وقتا يزيد 6 أو 7 مرات لتعويض نقص الخدمات والأساسيات في المسكن.
	- إن استراتيجيات توسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل العاطلين تفيد العاملات بشكل أقل، لأن 35 في المائة منهن لا يعملن إلا لبعض الوقت دون استحقاقات ضمان اجتماعي، في مقابل 18 في المائة من الرجال.
	جيم - تدابير مكافحة الفقر حسب الكيان الاتحادي، 2006-2010
	السكان موضع الرعاية
	متخذة بالاشتراك مع
	(الأرقام المطلقة أو النسبة المئوية)
	الإجراءات
	العام (الأعوام) و/أو الفترة (الفترات)
	الريفيون
	الأصليون
	كلاهما
	المجموع
	إناث
	ذكور
	الحكومة الاتحادية
	حكومات الولايات
	القطاع  الخاص
	القطاع الاجتماعي
	هدف (أهداف) الإجراء
	الأثر (الآثار) على النساء من السكان
	أغواسكاليينتس - معهد أغواسكاليينتس للمرأة
	برنامج التنمية الريفية
	2006-2010
	X
	100%
	74%
	26%
	X
	X
	زيادة رسملة الوحدات الاقتصادية من خلال الاستثمار في الأصول الرأسمالية ودعم المشاريع الإنتاجية. تنفيذ المشاريع الإنتاجية في المناطق الريفية التي تدير النساء معظمها، مما يساعد على تمكينهن وعلى تنمية الريف
	باخا كاليفورنيا - معهد ولاية باخا كاليفورنيا للمرأة
	برنامج ”النهوض بالوادي“
	X
	100
	X
	X
	X
	X
	تحسين نوعية حياة 100 ربة أسرة وبناتهن وأولادهن في الأرض المشاع بوادي مكسيكالي
	يجري تجميع معلومات عن ربات الأسر وكذلك تلقي أموال؛ لذلك أثر إيجابي يتمثل في تحسين المستوى الاقتصادي لحياتهن
	منطقة العاصمة الاتحادية - وزارة التنمية الريفية وإنصاف المجتمعات المحلية
	الساحات الخلفية العائلية المستدامة
	2007-2009
	X
	513 3
	909 1
	604 1
	X
	دعم 349 1 مشروعا (54,4 في المائة تتولاها النساء)
	ولاية مكسيكو - مجلس الولاية للمرأة والرعاية الاجتماعية
	برنامج ” العاملات الملتزمات“
	2008
	2009
	2010
	X
	X
	X
	909 140
	909 233
	لا بيانات
	909 140
	909 233
	X
	X
	X
	موجه إلى النساء فيما بين 18 و 35 عاما من العمر المهمشات بدرجة عالية وعالية للغاية، ومن خلاله يحصلن على دعم اقتصادي
	تحسين دخل النساء ونوعية حياتهن وحياة أسرهن
	إيدالغو - معهد إيدالغو للمرأة 
	بحث عن الفقر وعدم المساواة والتنمية البشرية مع سياسة إنصاف الجنسين في ولاية إيدالغو: الهجرة والسكان الأصليون والاستدامة
	2008
	X
	X
	X
	X
	إبراز عدم المساواة بين المرأة والرجل في الكيان، بوضع سياسات وبرامج ذات منظور جنساني في الولاية والبلديات
	أجري ما مجموعه 954 1 استقصاء
	نشر البحث
	خاليسكو - برنامج مجتمع محلي
	مختلف
	لا بيانات
	تسهيل تنظيم ومشاركة الجماعات المحلية في المناطق المهمشة بدرجة عالية وعالية للغاية من أجل دعم عمليات الإدارة الذاتية التي تساعدها على إيجاد تنمية محلية مستدامة
	بويبلا - نظام الولاية للتنمية المتكاملة للأسرة
	مراكز تدريب المرأة
	2005-2009
	X
	481 109
	X
	تعزيز ثقافة التعليم المتكامل للحد من المشكلة الاجتماعية التي تواجهها النساء، من خلال التدريب الإنتاجي، والخدمات الصحية، والتغذية، والتعليم
	من خلال الـ 99 مركزا جرى تدريب 481 109 امرأة حصلن على 483 311 خدمة
	كينتانا رو - معهد كينتانا رو للمرأة
	إدارة الدعم الائتماني لوضع مشاريع إنتاجية
	2006-2009
	X
	125 2
	945 1
	180
	X
	X
	المساهمة في الاكتفاء الذاتي الاقتصادي للجماعات النسائية المنظمة من أجل الإنتاج، مما يسهل تمكينها
	تعزيز قدرة النساء على توليد الدخل من خلال مشاريع محلية
	تاماوليباس - معهد المرأة التاماوليباسية
	استراتيجية الحياة بشكل مختلف
	X
	200 52
	144 27
	056 25
	X
	X
	X
	المساهمة في الحد من التهميش من خلال التنسيق المشترك بين الوكالات
	فيراكروس - معهد فيراكروس للمرأة
	برنامج التنمية المحلية في مناطق السكان الأصليين
	2006 حتى الآن
	X
	414 1
	780
	634
	X
	تنفيذ نماذج إنتاج الأغذية الأساسية وذات الطابع التجاري في المناطق الفقيرة، مع اهتمام خاص بالنساء من السكان الأصليين
	- زيادة مشاركة المرأة في اتخاذ القرار
	- دعم الأنشطة الجماعية والمشتركة
	- توليد دخول تساعد اقتصاد الأسرة
	ساكاتيكاس - معهد المرأة الساكاتيكاسية
	مشروع تمويل المؤسسات والأنشطة الإنتاجية
	2004 حتى الآن
	471 2
	149 1
	322 1
	X
	X
	تشجيع إنشاء وتدعيم وتقوية المؤسسات
	دال - تدابير حصول المرأة على الصحة حسب الكيان الاتحادي، 2006-2010
	السكان موضع الرعاية
	متخذة بالاشتراك مع
	(الأرقام المطلقة أو النسبة المئوية)
	الإجراءات
	العام (الأعوام) و/أو الفترة (الفترات)
	الريفيون
	الأصليون
	كلاهما
	المجموع
	إناث
	ذكور
	الحكومة الاتحادية
	حكومات الولايات
	القطاع الخاص
	القطاع الاجتماعي
	هدف (أهداف) الإجراء
	الأثر (الآثار) على النساء من السكان
	أغواسكاليينتس - معهد أغواسكاليينتس للمرأة
	برنامج صحة المرأة
	2006-تموز/ يوليه 
	2010
	X
	288 249
	288 249
	X
	الحد من وفيات نساء الكيان بسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي
	توفير خدمة متخصصة للمصابات بالسرطان المتفشي وسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي وخلل التنسّج، وإجراء فحوص بتصوير الثدي شعاعيا ولطخة بابانيكولاو
	كوليما - معهد كوليما للمرأة
	برنامج التأمين الشعبي
	2007
	2008
	2009
	2010*
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	849 78
	596 84
	079 88
	942 98
	488 41
	770 44
	634 46
	249 52
	360 37
	826 39
	445 41
	693 46
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	توفير التغطية بالخدمات الصحية من خلال تأمين شعبي وطوعي للأشخاص من الجنسين ذوي الموارد المنخفضة
	منطقة العاصمة الاتجادية - معهد رعاية المسنين
	”زيارات طبية منزلية للمسنين“
	2008 حتى الآن
	X
	000 45
	60%
	40%
	X
	منطقة العاصمة الاتحادية - وزارة التنمية الريفية وإنصاف الجنسين في منطقة العاصمة الاتحادية
	مشاريع تشجيع العلاج بالأعشاب والطب التقليدي
	2008
	X
	166
	156
	10
	X
	دعم زرع النباتات الطبية والعطرية في المجتمعات الريفية والاستفادة منها، وتشجيع الطب التقليدي
	دورانغو - معهد المرأة الدورانغية
	برنامج المجتمعات السليمة في مسكيتال
	2008
	X
	850 2
	850 2
	X
	ْْ
	X
	رفع مستويات صحة الأم في فترة ما حول الولادة بين السكان الأصليين في بلدية مسكيتال
	الحد من المضاعفات في فترة الحمل والولادة والنفاس أو القضاء عليها. أنشئ نزل لمساعدة الحوامل في المستشفى تنزل فيه النساء اللاتي على وشك الولادة
	ولاية مكسيكو - مجلس الولاية للمرأة والرعاية الاجتماعية
	2007
	2008
	2009
	2010
	X
	X
	X
	X
	000 3
	000 6
	001 9
	لا بيانات
	000 3
	000 6
	001 9
	X
	X
	X
	X
	تحسين تغذية النساء دون العشرين من العمر، سواء الحوامل أو من لديهن طفل أو أكثر، من خلال حصص تغذوية، والتوجيه إلى الحصول على التغذية الكافية، والتدريب من أجل العمل
	تحصل النساء وأبناؤهن على غذاء صحي
	إيدالغو - معهد إيدالغو للمرأة
	مشروع: نموذج للتدخل التعليمي من منظور جنساني للحد من وفيات الأمومة في مناطق السكان الأصليين
	2009
	X
	523
	376
	147
	X
	X
	X
	المساهمة في خفض وفيات الأمومة في منطقتين للسكان الأصليين في ولاية إيدالغو: أواستيكا وأوتومي - تيبيوا، من خلال تطبيق نموذج التدخل التعليمي مع سياسة إنصاف الجنسين وحقوق الإنسان، على موظفي قطاع الصحة
	الحصول على الخدمات المتخصصة من الموظفين الأساسيين (الأطباء، الممرضين، القابلات) ذوي القدرة على اكتشاف وتشخيص مقدمة التشنج النفاسي/التشنج النفاسي. تدريب مقدمي الخدمات الصحية في بلديات السكان الأصليين، والتوعية بسياسات إنصاف الجنسين وحقوق الإنسان. حلقات عمل ومناقشات بشأن الوقاية من وفيات الأمومة على الصعيد المحلي
	خاليسكو - وزارة الصحة
	برنامج الصحة والتغذية للسكان الأصليين
	2003-
	X
	توفير الرعاية الطبية لرصد الحالة التغذوية لمن هم دون الخامسة من العمر وللحوامل والمرضعات
	ناياريت - معهد المرأة الناياريتية
	إجراءات وممارسات لمنع واكتشاف ومعالجة العنف ضد المرأة
	2007
	X
	226 3
	720 1
	506 1
	X
	X
	توعية المرشدات والمرشدين بعواقب إدمان الكحول وعلاقته بالعنف
	توعية طالبات وطلاب المرحلة الثانوية بأن العنف أمر غير عادي؛ وبمنع حمل المراهقات
	بويبلا - وزارة الصحة في الولاية
	برنامج الطب التقليدي
	2008
	159 307
	تدريب القابلات على تحسين رعاية الحوامل
	دُرّبت 621 10 قابلة وقدمت 278 349 استشارة قبل الولادة لـ 159 307 حاملا
	كينتانا رو - معهد كينتانا رو للمرأة
	فحوص للكشف عن سرطان عنق الرحم
	فحوص للكشف عن سرطان الثدي
	2006-
	2009
	X
	964 319
	065 319
	964 319
	065 319
	X
	X
	وقاية صحة المرأة والعناية بها في مرحلة الإنجاب
	خفض معدلات الاعتلال والوفاة المرتبطة بسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي
	تاماوليباس - معهد المرأة التاماوليباسية
	برنامج المرأة المعرضة للخطر
	2005-2009
	501 16
	X
	رعاية النساء المعرضات للخطر في مركز رعاية المرأة، بتقديم المشورة القانونية، والرعاية النفسية، وأخذ عينات للكشف عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، ومناقشات لمنع العنف
	ساكاتيكاس - معهد المرأة الساكاتيكاسية
	برنامج معالجة العنف العائلي والقائم على نوع الجنس
	2006-2010
	X
	X
	X
	871 57
	871 57
	X
	X
	الحد من انتشار وخطورة الأضرار على الصحة الناجمة عن العنف ضد المرأة
	توفير الرعاية الطبية، وبخاصة العلاج النفسي المتخصص والتأهيل وتحسين الصحة البدنية والعقلية، هو الأوضح فيما يتعلق بالمعرضات للعنف
	هاء - تدابير حصول المرأة على التعليم حسب الكيان الاتحادي، 2006-2010
	السكان موضع الرعاية
	(الأرقام المطلقة أو النسبة المئوية)
	متخذة بالاشتراك مع
	الإجراءات
	العام (الأعوام) و/أو الفترة (الفترات)
	الريفيون
	الأصليون
	كلاهما
	المجموع
	إناث
	ذكور
	الحكومة الاتحادية
	حكومات الولايات
	هدف (أهداف) الإجراء
	الأثر (الآثار) على النساء من السكان
	أغواسكاليينتس - معهد أغواسكاليينتس للمرأة
	معا من أجل التعليم
	2006-2010
	X
	850 34
	809 16
	041 18
	X
	فريق مشترك بين المؤسسات شكّل لتوفير البرامج التعليمية والصحية والإرشاد الاجتماعي والتعليمي للمدارس العامة ذات الإنجاز التعليمي المنخفض
	تشجيع ثقافة إنصاف الجنسين في المؤسسات التعليمية
	باخا كاليفورنيا - معهد باخا كاليفورنيا للمرأة
	برنامج منع ومعالجة العنف ضد المرأة
	”التعليم من أجل السلام“
	2006-2009
	X
	587 1
	X
	العمل على أن يتعلم الطفل والطفلة والرجل والمرأة البالغان والتلميذات والتلاميذ كيفية حل وتسوية الخلافات بين الأفراد دون عنف
	عقدت 104 حلقات عمل استفاد منها 587 1 من الطفلات والأطفال
	منطقة العاصمة الاتحادية - المعهد الوطني للمرأة - منطقة العاصمة الاتحادية
	ترجمة قانون حصول المرأة على حياة خالية من العنف إلى اللغة الناهواتلية في منطقة العاصمة الاتحادية
	2008
	X
	X
	نشر وتوزيع القانون (5 آلاف نسخة) على النساء الريفيات ومن السكان الأصليين في منطقة العاصمة الاتحادية
	كوليما - معهد كوليما للمرأة
	X
	57
	57
	X
	دعم الأمهات الشابات والمراهقات الحوامل غير الحاصلات على أي درجة تعليمية
	مساعدتهن على إتمام تعليمهن الأساسي
	ولاية مكسيكو - مجلس الولاية للمرأة والرعاية الاجتماعية
	برنامج المكسيكيون من أجل حياة خالية من العنف. حلقات عمل لتوعية الشباب باستخدام دمى أطفال
	2008
	2009
	2010
	X
	X
	X
	لا بيانات
	233 2
	744 1
	X
	X
	X
	حلقات عمل مع مراهقين من الجنسين؛ تساعدهم على الوقوف على عواقب الحمل المبكر وأثره على نمائهم البدني والعقلي. يتضمن ذلك دورة من المحاضرات عن الأبوة/الأمومة المسؤولة؛ تواصل الأب والابن؛ تنظيم الأسرة
	غواناخواتو - معهد غواناخواتو للمرأة
	برنامج تدريب هيئات التدريس على منع العنف ضد المرأة
	2008
	2009
	730 1
	050 6
	X
	X
	توعية المدرسين والإداريين وموظفي الدعم التقني والنفسي بما يجب عليهم عمله فيما يتعلق بالممارسات التعليمية القائمة على إنصاف الجنسين
	إيدالغو - معهد إيدالغو للمرأة
	مشروع: منح دراسية لتشجيع تعليم المرأة
	2006-2010
	X
	802 7
	100%
	X
	تقديم منح دراسية للدارسات من نساء إيدالغو ذوات الموارد الشحيحة اللاتي يتعلمن في مؤسسات تعليمية عامة، ولا سيما في مرحلتي التعليم المتوسطة العليا والعليا
	خاليسكو
	برنامج منح دراسية للسكان الأصليين
	لا بيانات
	X
	توفير دعم اقتصادي شهري للدارسات من السكان الأصليين لتمكينهن من مواصلة الدراسة في مرحلتي التعليم المتوسطة العليا والعليا
	ناياريت - معهد المرأة الناياريتية
	يوم لمكافحة إساءة معاملة الأطفال
	2006
	X
	150
	137
	13
	X
	X
	توعية المدرسات والمدرسين والأمهات والآباء والأطفال والطفلات والمراهقين بإساءة معاملة الأطفال وعواقبها
	بويبلا - وزارة التعليم في الولاية
	برنامج المنح الدراسية للأمهات الشابات والشابات الحوامل
	2005-2009
	X
	835
	إتاحة الفرصة للمراهقات الحوامل أو الأمهات العزبات لإتمام تعليمهن الأساسي
	كينتانا رو - معهد كينتانا رو للمرأة
	إدارة المنح الدراسية ذات المستوى الأساسي
	2006-2009
	X
	638
	364
	274
	مساعدة الطفلات على مواصلة وإتمام تعليمهن الأساسي والتشجيع على استمرار الدراسة في المستويات التعليمية العليا
	ساكاتيكاس - معهد المرأة الساكاتيكاسية
	برنامج المنح الدراسية للأمهات الشابات أو الشابات الحوامل
	2009-2010
	X
	600
	600
	صفر
	دعم اقتصادي لإتمام التعليم الأساسي ومواصلة الدراسة
	واو - اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين. برنامج التنظيم الإنتاجي للنساء من السكان الأصليين. النتائج المتحققة في الفترة من عام 2006 إلى عام 2010
	الموارد الاتحادية
	العام
	بالبيسو
	بالدولارات
	المشاريع
	المستفيدون
	2006
	431 192 98
	437 263 9
	1 768
	22 136
	2007
	105 206 118
	657 834 10
	1 577
	19 134
	2008
	233 407 178
	724 397 16
	2 186
	26 293
	2009
	407 621 207*
	793 143 15
	2 192
	25 053
	2010
	000 500 250**
	005 479 19
	**2 470
	**24 007
	* معلومات قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2009.
	** موارد وأهداف مبرمجة.
	زاي - اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين. إنجازات برنامج التنظيم الإنتاجي للنساء من السكان الأصليين في السنة المالية 2009
	مؤشرات كمية لبرنامج التنظيم الإنتاجي للنساء من السكان الأصليين، 2009
	الميزانية المخصصة
	000 000 210 بيسو
	(287 317 15 من الدولارات)
	الميزانية المنفقة
	407 621 207 بيسو
	(793 143 15 من الدولارات)
	الكيانات موضع الرعاية
	24
	البلديات موضع الرعاية
	557
	المناطق المحلية موضع الرعاية
	751 1
	عدد المستفيدات
	053 25
	عدد المشاريع المعتمدة
	192 2
	عدد المروّجات
	219
	عدد المدرّبات
	307 3
	عدد المروّجات المدرَّبات
	219
	حاء - برنامج المعهد المكسيكي للتأمين الاجتماعي - الفرص. توفير الخدمات، 2006-2010
	أيلول/سبتمبر - كانون الأول/ ديسمبر 2006
	2007
	2008
	2009
	كانون الثاني/يناير - نيسان/ أبريل 2010
	فرص بدء الرعاية السابقة للولادة (%)
	57,8
	58,7
	57,8
	57,3
	57,1
	متوسط الاستشارات السابقة للولادة
	7,7
	7,1
	7,0
	7,1
	6,2
	الحوامل المحوّلات إلى الإشراف السابق للولادة على يد جماعات محلية من المتطوعين
	92 926
	117 483
	174 855
	210 730
	73 631
	الحوامل المحوّلات إلى الرعاية عند الولادة على يد جماعات محلية من المتطوعين
	7 494
	8 691
	13 041
	13 547
	3 952
	المصدر: برنامج المعهد المكسيكي للتأمين الاجتماعي - الفرص.
	طاء - برنامج المعهد المكسيكي للتأمين الاجتماعي - الفرص. العناية بالمراهقين من السكان، 2006-2010
	2006
	2007
	2008
	2009
	آذار/مارس 2010
	مراهقون مدربون على الاستراتيجية التعليمية
	399 924
	330 156
	464 486
	405 212
	92 176
	مراهقون متقبلون لوسائل منع الحمل
	53 059
	53 433
	55 165
	58 964
	15 058
	حالات ولادة بحضور المراهقين
	20 044
	19 801
	19 969
	16 495
	4 656
	مراهقون محوّلون إلى الوحدة الطبية من قِبل جماعات من المتطوعين للرعاية في مجال الصحة الجنسية
	57 593
	48 902
	46 573
	43 004
	20 133
	مراهقات حوامل محالات إلى الوحدة الطبية
	11 869
	13 673
	34 631
	35 683
	16 244
	مراهقون محوّلون إلى الوحدة الطبية من قِبل جماعات من المتطوعين من أجل تنظيم الأسرة
	17 521
	17 612
	19 543
	16 995
	9 687
	عدد حلقات العمل المجتمعية في موضوع الصحة الجنسية للمراهق
	4 179
	27 965
	46 262
	14 179
	المشتركون في حلقات العمل المجتمعية في موضوع الصحة الجنسية للمراهق
	83 587
	463 534
	650 690
	203 636
	المصدر: برنامج المعهد المكسيكي للتأمين الاجتماعي - الفرص.
	ياء - برنامج فرص المنح الدراسية وأرباب الأسر، 2007-2010
	2007
	2008
	2009
	2010 (آذار/مارس - نيسان/ أبريل)
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	الحاصلون على منح دراسية*
	2 534 345
	2 591 414
	2 496 893
	2 533 348
	2 537 011
	2 565 122
	2 573 844
	2 604 185
	أرباب الأسر المستفيدة
	190 908
	4 809 092
	199 533
	4 849 673
	208 327
	5 001 032
	223 159
	5 393 386
	المصدر: وزارة التنمية الاجتماعية.
	* تشمل الأرقام الحاصلين على منح دراسية في المستوى التعليمي الابتدائي (من الصف الثالث إلى السادس) والثانوي والتعليم المتوسط العالي.
	كاف - المستفيدات من خلال الدعم الإنتاجي، 2009
	الجهة
	البرنامج
	المشاريع المعتمدة/ الائتمانات البالغة الصغر
	المستفيدات
	اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين
	برنامج التنظيم الإنتاجي للنساء من السكان الأصليين
	192 2
	053 25
	صندوق التمويل البالغ الصغر للريفيات
	030 195
	461 129
	وزارة الاقتصاد
	البرنامج الوطني لتمويل المشاريع البالغة الصغر
	200 343
	الصندوق الوطني لدعم المشاريع الاجتماعية
	387 1
	821 3
	وزارة الإصلاح الزراعي
	برنامج المرأة في القطاع الزراعي
	277 7
	687 34
	المجموع
	886 205
	222 536
	الحادي عشر - الفقرة 37
	المرفق 37 - تقرير الحكومة الرابع (أيلول/سبتمبر 2010)
	مؤشرات تمثيلية بشأن المساواة بين المرأة والرجل (2005-2010)
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	مؤشرات تمثيلية لقطاع الصحة
	معدل وفيات الأمومة لكل 100 ألف مولود حي
	61,8
	58,6
	55,6
	57,2
	62,8(أ)
	53,5(ب)
	النسبة المئوية لمستخدمات وسائل منع الحمل من النساء المتزوجات اللاتي هن في سن الخصوبة(ج)
	30,6
	70,9
	71,6
	72,2
	72,9
	73,6
	الرعاية عند الولادة من قِبل موظفين مؤهلين لدى السكان من غير الخلف (%)
	86,1
	89,0
	88,0
	90,8
	90,6
	89,2(د)
	معدل الولادات لكل ألف امرأة في سن الخصوبة (النظام الإجباري)(هـ)
	21,3
	17,9
	13,6
	13,1
	79,6
	79,6
	قوافل الصحة. مجموع المناطق المحلية موضوع الرعاية(و)
	771 7
	241 9
	108 14
	766 14(و)
	التأمين الشعبي الصحي. عدد المشتركين(ز)
	861 404 11
	374 672 15
	619 834 21
	914 176 27
	949 132 31
	283 718 37
	النسبة المئوية للاشتراك في نظام الحماية الاجتماعية في مجال الصحة
	28,3
	40,5
	58,1
	72,7
	63,4
	76,8
	التأمين الطبي لجيل جديد. الأطفال المولودون حديثا المشتركون (بالآلاف)
	819
	853 1
	959 2
	631 3
	مؤشرات بشأن المساواة بين المرأة والرجل في البرامج القطاعية المتوسطة الأجل
	البرنامج القطاعي للتنمية الاجتماعية. الأطفال موضوع الرعاية في شبكة دور الطفل(ح)
	359 125
	387 244
	862 261
	609 257
	البرنامج القطاعي للاقتصاد. النسبة المخصصة للمرأة من دعم البرامج لمنظمي المشاريع ذوي الدخل المنخفض(ط)
	80,4
	83,2
	84,9
	غير متاح
	البرنامج القطاعي الزراعي. النسبة المئوية المخصصة للمرأة من ميزانية التنمية لوزارة الإصلاح الزراعي(ي)
	20,0
	19,2
	20,9
	19,7
	مؤشرات تمثيلية أخرى بشأن المساواة بين المرأة والرجل
	السكان المتأخرون دراسيا(ك) (بالآلاف)
	ذكور
	299 15
	301 15
	289 15
	280 15
	248 15
	225 15
	إناث
	211 18
	146 18
	127 18
	123 18
	155 18
	133 18
	سنوات الدراسة للسكان فيما بين 15 و 24 عاما من العمر(ل)
	ذكور
	9,2
	9,3
	9,4
	9,5
	9,6
	9,7
	إناث
	9,3
	9,5
	9,6
	9,7
	9,9
	9,9
	السكان العاملون(م) (بالآلاف)
	ذكور
	853,1 25
	597,9 26
	840,6 26
	401,7 27
	100,8 27
	804,5 27
	إناث
	938,7 14
	599,9 15
	066,0 16
	465,0 16
	243,5 16
	847,3 16
	أجور السكان العاملين (% من المجموع)
	حتى أجر واحد بحد أدنى
	ذكور
	11,6
	10,5
	9,4
	9,0
	10,0
	10,4
	إناث
	20,5
	18,3
	17,4
	17,1
	17,9
	18,5
	أكثر من 5 أجور بحد أدنى
	ذكور
	11,9
	13,2
	13,8
	13,5
	12,1
	10,1
	إناث
	7,7
	8,6
	8,9
	8,5
	8,2
	6,5
	لا يحصلون على أجر ذكور
	8,5
	7,6
	7,7
	7,3
	7,7
	7,7
	إناث
	11,1
	10,6
	10,3
	9,9
	9,4
	9,6
	الفرق في الدخل بين المرأة والرجل (%)(ن)
	- 7,4
	- 8,8
	- 9,7
	9,5
	- 9,0
	غير متاح
	الأمهات المنضمات إلى شبكة دور الطفل(س)
	471 111
	103 222
	685 239
	753 234
	عدد الملتحقات بالخدمات العسكرية
	473
	462 1
	621 1
	385
	عدد المنضمات إلى ملاك النظام التعليمي العسكري
	226
	184
	233
	250
	204
	غير متاح
	معدل وفاة النساء البالغات من العمر 25 عاما وأكثر بسرطان عنق الرحم(ع)
	15,9
	15,0
	14,3
	14,0
	14,0
	13,8
	التغطية بالكشف عن سرطان عنق الرحم من خلال الكشف عنه لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 46 عاما(ف)
	65,7
	67,6
	66,7
	67,0
	66,8
	70,0
	التعليم(ص)
	المنح الدراسية في التعليم الابتدائي
	إناث
	817 412 1
	933 345 1
	321 275 1
	822 226 1
	238 224 1
	غير متاح
	ذكور
	943 454 1
	743 382 1
	937 310 1
	190 269 1
	033 263 1
	غير متاح
	المنح الدراسية في التعليم الثانوي
	إناث
	216 877
	891 890
	309 896
	240 883
	798 887
	غير متاح
	ذكور
	427 857
	219 866
	230 872
	626 868
	288 877
	غير متاح
	المنح الدراسية في التعليم المتوسط العالي والتقني
	إناث
	381 374
	974 399
	784 419
	286 423
	086 453
	غير متاح
	ذكور
	972 321
	556 339
	376 351
	077 359
	690 396
	غير متاح
	المنح الدراسية في التعليم العالي والجامعي الأعلى
	إناث
	172 89
	984 103
	833 134
	724 154
	810 174
	غير متاح
	ذكور
	615 72
	058 79
	378 99
	661 112
	861 127
	غير متاح
	أعضاء النظام الوطني للباحثين (المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا)
	المجموع
	904 10
	096 12
	485 13
	681 14
	565 15
	600 16
	إناث
	326 3
	744 3
	292 4
	805 4
	100 5
	521 5
	ذكور
	578 7
	352 8
	193 9
	876 9
	465 10
	079 11
	الصحة
	التأمين الطبي لجيل جديد
	إناث
	187 405
	706 915
	024 499 1
	208 746 1
	ذكور
	223 414
	185 937
	949 459 1
	870 795 1
	التأمين الشعبي (المشتركون)
	إناث
	337 107 6
	010 413 8
	328 843 11
	938 819 14
	577 943 16
	446 018 20
	ذكور
	524 297 5
	364 259 7
	796 990 9
	976 356 12
	372 189 14
	112 800 16
	الحاصلات على الرعاية في الأقسام المتخصصة في العنف العائلي والقائم على نوع الجنس(ق)
	375 24
	907 31
	579 57
	555 68
	118 94
	163 84
	اختبارات الكشف عن سرطان عنق الرحم(ر)
	551 779 6
	724 494 6
	491 780 6
	417 763 5
	708 881 2
	448 120 3
	اختبارات التصوير الإشعاعي للثدي(ر)
	712 338
	998 460
	103 566
	445 573
	211 395
	237 327
	الفحوص المختبرية للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي(ش)
	المستفيدون
	351 134 1
	938 908
	486 909
	328 328 1
	588 347 1
	849 366 1
	إناث
	079 980
	322 785
	796 785
	675 147 1
	316 164 1
	957 180 1
	ذكور
	272 154
	616 123
	690 123
	653 180
	272 183
	891 185
	الحاصلون على الرعاية في الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي(ش)
	المستفيدون
	745 544
	699 490
	352 440
	206 413
	461 369
	716 325
	إناث
	660 470
	964 423
	454 380
	010 357
	214 319
	418 281
	ذكور
	085 74
	735 66
	888 59
	196 56
	247 50
	297 44
	معدل وفاة النساء البالغات من العمر 25 عاما وأكثر بسرطان عنق الرحم(ت)
	15,9
	15,0
	14,3
	14,0
	14,0
	13,8
	معدل وفاة النساء البالغات من العمر 25 عاما وأكثر بسرطان الثدي(ث)
	15,7
	16,2
	16,3
	16,7
	16,5
	16,6
	الولادات بحضور موظفين طبيين
	620 763
	852 796
	762 853
	931 929
	238 016 1
	172 480
	الولادات بحضور غير الموظفين الطبيين
	617 50
	919 44
	313 37
	109 34
	576 31
	803 14
	الإسكان
	برنامج الادخار والإعانة والائتمان من أجل الإسكان ”بيتك“(خ)
	المستفيدون
	176 94
	029 219
	887 158
	003 158
	742 110
	196 32
	إناث
	574 42
	909 93
	423 75
	156 82
	984 62
	036 19
	ذكور
	928 47
	767 100
	464 83
	847 75
	758 47
	160 13
	برنامج الإسكان الريفي
	المستفيدون
	915 83
	470 27
	033 64
	187 70
	252 10
	إناث
	096 39
	708 13
	993 33
	863 39
	778 5
	ذكور
	665 43
	762 13
	040 30
	324 30
	474 4
	اللجنة الوطنية للإسكان(ذ)
	إناث
	385 57
	096 118
	660 77
	896 41
	ذكور
	065 57
	334 110
	119 74
	568 67
	معهد الصندوق الوطني لإسكان العمال(ض)
	المستفيدون
	221 151
	702 216
	إناث
	530 53
	275 78
	ذكور
	691 97
	427 138
	وزارة الاقتصاد(أأ) - صندوق التمويل البالغ الصغر للريفيات(أب)
	المستفيدات
	907 175
	114 173
	302 133
	708 111
	461 129
	339 282
	وزارة الاقتصاد - البرنامج الوطني لتمويل المشاريع البالغة الصغر
	إناث
	471 224
	589 227
	198 187
	709 287
	456 407
	000 414
	ذكور
	312 66
	900 61
	539 46
	308 66
	364 86
	500 103
	وزارة الاقتصاد - الصندوق الوطني لدعم المشاريع الاجتماعية(أج)
	المستفيدون
	870 20
	256 23
	915 22
	965 14
	150 44
	712 28
	إناث
	935 8
	595 10
	705 10
	447 7
	177 24
	130 17
	ذكور
	935 11
	661 12
	210 12
	518 7
	973 19
	582 11
	وزارة العمل والضمان الاجتماعي - برنامج دعم التدريب(أد)
	المستفيدون(أهـ)
	725 279
	041 265
	592 265
	416 187
	غير متاح
	غير متاح
	إناث
	185 106
	036 107
	646 110
	403 77
	غير متاح
	غير متاح
	ذكور
	540 173
	005 158
	946 154
	013 110
	غير متاح
	غير متاح
	وزارة العمل والضمان الاجتماعي - برنامج دعم العمالة
	المستفيدون
	981 386
	285 301
	884 309
	227 463
	406 398
	778 297
	إناث
	699 202
	830 168
	845 164
	741 248
	643 208
	619 159
	ذكور
	282 184
	455 132
	039 145
	486 214
	763 189
	159 138
	النظام الوطني للتنمية المتكاملة للأسرة - مراكز المساعدة في مجال نماء الأطفال
	المستفيدون
	610 45
	612 46
	632 56
	036 52
	353 50
	822 52
	إناث
	غير متاح
	غير متاح
	غير متاح
	500 25
	754 24
	064 26
	ذكور
	غير متاح
	غير متاح
	غير متاح
	536 26
	599 25
	758 26
	النظام الوطني للتنمية المتكاملة للأسرة - مراكز المساعدة المجتمعية
	المستفيدون
	998 75
	431 82
	107 89
	916 88
	947 88
	590 83
	إناث
	غير متاح
	غير متاح
	غير متاح
	994 43
	098 44
	377 41
	ذكور
	غير متاح
	غير متاح
	غير متاح
	922 44
	849 44
	213 42
	المعهد المكسيكي للتأمين الاجتماعي(أو) - دور الحضانة ودور الطفل - وحدات
	516 1
	561 1
	565 1
	554 1
	568 1
	479 1
	المستفيدون
	004 174
	371 187
	042 195
	491 194
	449 185
	614 186
	إناث
	749 173
	866 186
	494 194
	948 193
	929 184
	086 186
	ذكور
	255
	505
	548
	543
	520
	528
	معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة(أز) - دور الحضانة ودور الطفل
	المستفيدون
	262 32
	922 32
	047 34
	313 37
	102 33
	641 36
	إناث
	غير متاح
	غير متاح
	683 16
	283 18
	220 16
	954 17
	ذكور
	غير متاح
	غير متاح
	364 17
	030 19
	882 16
	687 18
	وزارة التعليم العام - مراكز نماء الطفل
	إناث
	369 36
	196 36
	841 33
	846 33
	484 32
	286 32
	ذكور
	032 38
	558 37
	152 35
	334 35
	162 34
	953 33
	المصدر: المديرية العامة للشؤون الدولية، مستقاة من المرفق الإحصائي لتقرير الحكومة الرابع (أيلول/سبتمبر 2010).
	(أ) أرقام أولية. (ب) تقديرات في نهاية عام 2010. (ج) بيانات المجلس الوطني للسكان؛ والأرقام بالنسبة إلى عام 2010 تتعلق بشهر آب/أغسطس. (د) الأرقام بالنسبة إلى عام 2010 عن شهر تموز/يوليه. (هـ) يشمل المعهد المكسيكي للتأمين الاجتماعي، والمعهد المكسيكي للتأمين الاجتماعي - الفرص، ومعهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة، وزارة البحرية المكسيكية، ووزارة الدفاع الوطني (تستثنى هذه الوزارة في الأعوام من 2005 إلى 2010). وفيما يتعلق بحساب المؤشر جرى الاستناد إلى السكان الذين هم في سن الخصوبة والذين تبلغ عنهم كل مؤسسة. (و) أرقام مقدرة في آب/أغسطس. (ز) تختلف المعلومات عما نشر في الأعوام السابقة بسبب تغيّر وحدة قياس الأسرة بالأفراد. والأرقام بالنسبة إلى عام 2010 تتعلق بشهر تموز/يوليه. (ح) يشير إلى عدد الأطفال الذين كانوا مقيدين في البرنامج وقت القياس. الأرقام بالنسبة إلى عام 2010 تتعلق بشهر حزيران/يونيه؛ وبالنسبة إلى الفترة 2007-2009 تتعلق البيانات بانتهاء الحساب العام السنوي. (ط) يشمل منظِّمات المشاريع اللاتي تدعمهن برامج الصندوق الوطني لدعم المشاريع الاجتماعية، والبرنامج الوطني لتمويل المشاريع البالغة الصغر، وصندوق التمويل البالغ الصغر للريفيات، وكذلك الشريكات في المشاريع الاجتماعية اللاتي يدعمهن برنامج الصندوق الوطني لدعم المشاريع الاجتماعية. ولما كان المؤشر سنويا، فإنه لم ترد أرقام أولية لعام 2010. (ي) بالنسبة إلى عام 2010 يشير إلى النسبة المئوية التي تحققت في النصف الأول من العام. (ك) السكان المتأخرون تعليميا هم البالغون من العمر 15 عاما فأكثر الذين هم، وفقا للاتفاق الوطني لتحديث التعليم الأساسي لعام 1993، في إحدى الحالات التالية: دون تعليم، بلغوا درجة معينة من التعليم الفني، أتموا الدراسة الابتدائية ولم يتموا الدراسة الثانوية. ويشمل التعليم الأساسي الإلزامي الدراسة الثانوية التامة. معلومات الفترة 2008-2010 هي تقديرات المعهد الوطني لتعليم الكبار. (ل) من عام 2005 إلى عام 2009 كانت سنوات دراسة السكان تحسب بالاستناد إلى الدراسة الاستقصائية الوطنية للمهن والعمالة. وبالنسبة لعام 2009 تتعلق الأرقام بالربع الأول من العام. (م) أرقام السكان البالغين من العمر 14 عاما فأكثر مستمدة من التسوية الديمغرافية للمجلس الوطني للسكان، والمعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية، وكلية المكسيك، والمعايير المعتمدة لسلسلة الدراسة الاستقصائية الوطنية للعمالة والدراسة الاستقصائية الوطنية للمهن والعمالة. وتتعلق الأرقام بالربع الثاني من العام. (ن) هذا المؤشر هو الحالة التي تحصل فيها المرأة على أجر أقل من أجر الرجل في مكان عمل واحد؛ والتي يحصل فيها كلاهما على نفس التأهيل ويعملان عددا واحدا من الساعات (دليل على التمييز في الأجور). وهذه القيمة تشير إلى حجم التغيير الواجب حدوثه في أجر المرأة للوصول إلى المساواة في الأجر. وعندما تكون قيمة المؤشر سلبية، فإنها تشير إلى نسبة الزيادة الواجبة في أجر المرأة؛ وعندما تساوي هذه القيمة صفرا، دلّ ذلك على وجود إنصاف في الأجر بين المرأة والرجل؛ وعندما تكون إيجابية، وجب خفض أجر المرأة بالنسبة التي يحددها المؤشر. (س) يشير فقط إلى الأمهات المستفيدات من برنامج دور الحضانة والإقامة للأطفال لمساعدة الأمهات العاملات وليس إلى مجموع المستحقين المستفيدين (الأمهات والآباء والأوصياء). وبالنسبة إلى الفترة 2007-2009 تتعلق الأرقام بانتهاء الحساب العام السنوي. وبالنسبة إلى عام 2010 تتعلق الأرقام بشهر حزيران/يونيه. (ع) وزارة الصحة. المديرية العامة للمعلومات الصحية. من عام 1990 إلى عام 2008 استنادا إلى قاعدة بيانات الوفيات للفترة 1979-2008، المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية/وزارة الصحة، وبالنسبة إلى عام 2009 الأرقام أولية، وبالنسبة إلى عام 2010 تقدّر الأرقام في شهر كانون الأول/ديسمبر؛ والإسقاطات السكانية للفترة 2005-2050. المجلس الوطني للسكان، 2006. (ف) أرقام نهائية في عامي 2008 و 2009، وتقديرات لشهر كانون الأول/ديسمبر 2010. (ص) يشمل المستفيدين والمستفيدات في القطاع: الفرص، البرنامج الوطني للمنح الدراسية للتعليم العالي، للسكان الأصليين والحوامل وأفراد الخدمة الاجتماعية. (ق) يشير إلى النساء الحاصلات على الرعاية في المرافق المتخصصة والمآوي بميزانية من برنامج منع ومعالجة العنف العائلي والقائم على نوع الجنس. وبالنسبة إلى عام 2010 تقدّر الأرقام لشهر آب/أغسطس. (ر) اختبارات الكشف عن سرطان عنق الرحم تجريها المرافق الصحية في الولايات. وتحوّل الموارد إلى الكيانات الاتحادية من خلال البند 12 لتنفيذ البرنامج، ولذلك يصعب تحديد مقدارها. وبالإضافة إلى ذلك لا تقيد النساء الحاصلات على الرعاية في حالات التصوير الشعاعي للثدي، ولذلك تكفل بالتكاليف صندوق النفقات الباهظة للتأمين الشعبي. وبالنسبة إلى عام 2010 الأرقام أولية لشهر تموز/يوليه. (ش) بالنسبة إلى عام 2010 الأرقام نهائية لشهر حزيران/يونيه. (ت) المعدل لكل 100 ألف نسمة. وبالنسبة إلى الفترة 2006-2008، قاعدة بيانات الوفيات، المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية، 1979-2008. وفي عام 2009 الأرقام أولية لشهر كانون الأول/ديسمبر 2009. (ث) بالنسبة إلى عام 2010 الأرقام مقدرة لشهر حزيران/يونيه. (خ) إحصاءات النظام للسنتين الماليتين 2005 و 2006 الموزعة حسب جنس المستفيد غير مسجلة بنسبة 100 في المائة. (ذ) أرقام شهر حزيران/يونيه. ويستثنى منها الاستثمار الموجه صوب التعامل مع الكوارث الطبيعية. (ض) أرقام شهر حزيران/يونيه 2010. (أأ) وزارة الاقتصاد: في عام 2010 وبالنسبة إلى البرنامج الوطني لتمويل المشاريع البالغة الصغر وصندوق التمويل البالغ الصغر للريفيات، الأرقام مقدرة للسنة المالية؛ وبالنسبة إلى الصندوق الوطني لدعم المشاريع الاجتماعية، الأرقام لشهر حزيران/يونيه. وبالنسبة إلى عام 2008، أرقام قام بتحديثها البرنامج الوطني لتمويل المشاريع البالغة الصغر والصندوق الوطني لدعم المشاريع الاجتماعية. (أب) في عام 2006 يرد عدد المستفيدات استنادا إلى الأرقام المأذون بها، واعتبارا من عام 2007 أصبح الاستناد إلى الأرقام المنفقة. (أج) من عام 2005 إلى عام 2008 يشار إلى مجموع الشركاء الذين اشتركوا في المشاريع الإنتاجية التي يدعمها الصندوق الوطني لدعم المشاريع الاجتماعية؛ وفي هذه الفترة قدم الدعم لإنشاء وتعزيز مشاريع السكان المستهدفين؛ وجرى بالإضافة إلى ذلك دعم إنشاء وتعزيز المنظمات الاجتماعية والمصرف الاجتماعي. وفي عامي 2009 و 2010 يشار إلى مجموع المستفيدين من الدعم الموجه إلى: فتح مشاريع تجارية وتوسيع ما هو قائم (مشاريع إنتاجية)؛ إنشاء مشاريع تجارية وتعزيز المشاريع القائمة، وتعزيز المشاريع التجارية التي تديرها المنظمات الاجتماعية باسم المنضمين إليها. وقُدم الدعم أيضا لإنشاء وتعزيز المنظمات الاجتماعية والمصرف الاجتماعي. (أد) في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008 اختُتم برنامج دعم التدريب. (أهـ) كان العمال موضع الرعاية هم الذين استفادوا من أنشطة التدريب المحددة التي تقدم في المؤسسات. وفي إطار خطة المحاسبة هذه يمكن لكل عامل الاشتراك في أكثر من مناسبة طوال الفترة. (أو) أرقام آخر يوم عمل في الفترة المستعرضة. وبالنسبة إلى عام 2010 الأرقام لشهر حزيران/يونيه. (أز) لم يكن لدى المعهد في الأعوام السابقة لعام 2007 قاعدة إحصائية مصنفة حسب الجنس، ولذلك لا يرد سوى مجموع الأطفال والطفلات موضع الرعاية. وترد أرقام مقدرة لشهر كانون الأول/ديسمبر.
	الثاني عشر - عموميات
	ألف - العنف والتمييز
	اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين. لديها البرامج التالية:

	- برنامج تشجيع عقد اتفاقات في مجال العدالة. ينفَّذ هذا البرنامج للمساهمة في أن يتمتع السكان الأصليون ومجتمعاتهم وأفرادها بالحقوق الفردية والجماعية المكرّسة في التشريعات الوطنية والدولية، مع توفير الآليات والإجراءات اللازمة للوصول إلى العدالة على أساس الاعتراف بالتنوع الثقافي واحترامه. وفي الفترة 2006-2010 جرى توقيع وتمويل 55 اتفاقا مع هيئات للإدارة العامة في البلديات والولايات لمعالجة العنف العائلي والقائم على نوع الجنس بين السكان الأصليين، مما عزز العمل على منع العنف العائلي والقائم على نوع الجنس والكشف عنه ومعالجته من خلال التحقيقات، وتعميم المواد، ووضع الصكوك، وتكوين رأس المال الاجتماعي المحلي المهتم بالعمل في هذا المجال. وشمل ذلك 21 من ولايات الجمهورية: كامبتشه، وتشياباس، وتشيواوا، ودورانغو، وغواناخواتو، وغيرّيرو، وإيدالغو، وخاليسكو، وميتشواكان، وموريلوس، وناياريت، ونويفو ليون، وبويبلا، وكيريتارو، وكينتانا رو، وسان لويس بوتوسي، وسينالوا، وسونورا، وتابسكو، وفيراكروس، ويوكاتان.
	- دُور المرأة من السكان الأصليين. يجري من خلال هذا المشروع توفير خدمة اجتماعية تتفق ثقافيا مع احتياجات المرأة من السكان الأصليين، فيما يتعلق بالصحة الإنجابية والعنف العائلي. وهناك الآن 13 دورا عاملة في ولايات تشياباس، وبويبلا، وغيرّيرو، وأواكساكا، وباخا كاليفورنيا، وميتشواكان، ونويفو ليون، وكيريتارو، وسونورا، وفيراكروس، ويوكاتان. وتتردد على هذه الدُور جماعات من النساء من السكان الأصليين تُقدم إليها الخدمات التالية: الكشف عن حالات العنف العائلي وخطر موت الأم والطفل؛ الرعاية عند الولادة (في حالات معينة فقط)، مع اكتشاف حالات الحمل المنطوية على خطر بالغ؛ الإرشاد والمرافقة في الهيئات الحكومية ذات الصلة، ويشمل ذلك توفير خدمات الترجمة؛ حلقات عمل ومناقشات إعلامية وتوعية السلطات وعامة السكان؛ إقامة صلات وتوقيع اتفاقات مع الهيئات لتوفير الرعاية الصحيحة للنساء من السكان الأصليين.
	- مشروع معالجة العنف العائلي والقائم على نوع الجنس بين السكان الأصليين. يهدف هذا المشروع إلى إيجاد آليات لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في الهيئات الأخرى التابعة لحكومات الولايات، لخدمة النساء من السكان الأصليين، مع تركيز خاص على معالجة العنف ضد هؤلاء النساء. وتحقيقا لذلك جرى وضع استراتيجيات واتخاذ تدابير مترابطة تسمح بالمعالجة المتكاملة لمشكلة العنف القائم على نوع الجنس بين السكان الأصليين ومجتمعاتهم. وترتكز هذه التدابير الاستراتيجية على التنسيق مع الهيئات التابعة لحكومات الولايات، وبخاصة الهيئات النسائية، ومع منظمات المجتمع المدني، وعلى تدابير مباشرة مع السكان الأصليين.
	- نظام الإذاعات الثقافية للسكان الأصليين. منذ عام 2007 أصبحت محطات الإذاعة الـ 20 التابعة للجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين والتي يتألف منها هذا النظام ملزمة بأن تذيع، مرة واحدة على الأقل، كل أسبوع فقرات قصيرة وبرامج عن حقوق الإنسان تبثّ بلغات السكان الأصليين التي تحدد حسب المنطقة. وتاريخيا كانت محطات الإذاعة التابعة للجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين تذيع برامج تتسم بنهج جنساني، وتتطرق إلى مسائل العنف والتمييز ضد المرأة من السكان الأصليين، والحق في الصحة والتعليم والثقافة والعمل، وتنمية المرأة من السكان الأصليين، وتعمل على التوعية بهذه المسائل. وفي عام 2006 أنشئت شبكة MIRA التي تضم موظفين من الجنسين من محطات الإذاعة يتولون وضع برامج بنهج جنساني لإذاعتها.
	المجلس الوطني لمنع التمييز. وضع دراستين: ”التمييز على أساس الجنس في مكان العمل“، و ”معاملة المجتمع للنساء من السكان الأصليين العاملات في المنازل بالمناطق الحضرية“. وعقد المجلس ”الحلقة الدراسية للتحليل العام للإحصاءات في مجال التمييز“، التي هدفت إلى إنشاء لجنة خاصة معنية بالإحصاءات في مجال التمييز في الإدارة العامة الاتحادية، تكفل إدراج مبدأ عدم التمييز وتعميم مراعاة المنظور الجنساني وحقوق الإنسان في تصميم ووضع المؤشرات.
	- أصدر المجلس فتاوى ودعم بعض المشاريع للتخلص من اللغة المنطوية على تحيز جنساني في الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية؛ مشروع مرسوم لتعديل القوانين الاتحادية لمنع التمييز والقضاء عليه، والقانون العام للمساواة بين المرأة والرجل، والقانون العام لتمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف، والمعهد الوطني للمرأة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من أجل إدراج التوصيات والقرارات التي تتخذها الهيئات المتعددة الأطراف والإقليمية في مسألة حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الإنسان للمرأة؛ تعديل قانون عمليات الشراء والاستئجار والخدمات للقطاع العام، تعزيزا لإنصاف الجنسين في العطاءات والمزايدات، بحيث يكون هناك في شراء الممتلكات والخدمات للقطاع العام تفضيل للمؤسسات التي تشجع المشاركة المنصفة للمرأة والرجل في برامج الإعداد والتدريب؛ مشروع مرسوم يعدل بمقتضاه القانون الاتحادي للعمل (المادتان 3 و 133)، والهدف من ذلك منع أرباب العمل من التمييز بين العمال ورفض تعيينهم بسبب العمر، أو الجنس، أو العجز، أو الحالة الاجتماعية أو الصحية، أو الديانة، أو الرأي، أو الميول الجنسية، أو الحالة المدنية، أو غير ذلك من الأسباب الدالة على التفرقة التمييزية.
	معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة. يضطلع المعهد، منذ النصف الثاني من عام 2009 وحتى الآن، بحملة موضوعها حقوق الإنسان للمرأة، وعدم التمييز على أساس نوع الجنس، والحق في حياة خالية من العنف، وذلك من خلال منتديات لتوعية موظفي المعهد في جميع أنحاء البلد. وبدأ تنفيذ إجراءات تطبيق بروتوكول التدخل في حالات التحرش والمضايقة الجنسية.
	المعهد الاتحادي للانتخابات. قام بتحليل للتمييز داخل هذه المؤسسة استجاب له 369 4 عاملة (31 في المائة من المجموع)؛ وقال 41 في المائة إنهن تعرضن في لحظة معينة لعمل من أعمال التمييز داخل المعهد، وكان من أهم أسبابها الحمل (25 في المائة) ونوع الجنس (22 في المائة).
	- في 3 آذار/مارس 2010 أقر المعهد البروتوكول المتعلق بنقل حقوق الأشخاص المزدوجي الميل الجنسي والأشخاص المتحولين جنسيا وعدم التمييز ضدهم، بعد طلب أحد الأشخاص الحصول على تصريح طبي بتغيير جنسه. وشُكّل فريق عامل نيط به إعداد هذا البروتوكول، من أجل الأخذ بالمبادئ التوجيهية التي تحمي ما لهؤلاء الأشخاص من حقوق إنسان وحقوق عمل. ومن المبادئ التي يسعى البروتوكول إلى مراعاتها محافظة المعهد المستمرة على خصوصية وسرية وضع الشخص من حيث ازدواج الميل الجنسي والتحول الجنسي، وعدم مطالبة أي موظف أو موظفة، فيما يتعلق بالعمل، بتفسير أو تبرير حياته الشخصية أو علاجه الطبي. وسيُسمح بالتصريح الطبي لهذا السبب.
	- عدّل المعهد نظامه الداخلي، فأصبح ينص على استمرار منع الموظفين من الإقدام على أي تصرف يمكن أن يعدّ تحرشا جنسيا.
	- في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 أقر المجلس التنفيذي قائمة وظائف الفرع الإداري، وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2009 قائمة وظائف دائرة المهن الانتخابية، من أجل تسديد المدفوعات حسب الوظيفة.
	المعهد الوطني للتنمية الاجتماعية. عزز المعهد، من خلال تنفيذ برنامج دعم الهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية، وضع وتعديل قوانين الولايات في مجال التمتع بحياة خالية من العنف، والوحدات المتنقلة للرعاية والتوجيه، والمآوى، ودور المرور العابر والأنزال، ونماذج التوجيه والرعاية، والتحليلات، والدراسات والاستقصاءات، وكذلك إنشاء شبكات مشتركة بين المؤسسات لمكافحة العنف ضد المرأة.
	- قام المعهد بدراسة استقصائية للكشف عن التحرش الجنسي طبقت على جميع موظفي المعهد. ويعكف المعهد على وضع بروتوكول وإجراءات لمنع التحرش الجنسي والكشف عنه ومعالجته من المزمع تنفيذها في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.
	- يضم المعهد مكتب التوجيه فيما يتعلق بالعنف العائلي والجنسي ضد المرأة، الذي أمكن من خلاله معالجة 308 حالات فيما بين عامي 2006 و 2009. والمكتب في مرحلة إعادة التشكيل الآن.
	المعهد الوطني للمرأة. بدأ المعهد الوطني للمرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، منذ عام 2009، العمل على إنشاء نظام رائد للمعلومات عن الرعاية التي تتلقاها النساء ضحايا العنف من جانب أجهزة النيابة العامة التابعة لمختلف مكاتب المدعي العام في الولايات. ويهدف هذا العمل إلى إيجاد مدخلات تساعد على تقديم اقتراحات لإقامة نظام معلومات إحصائية يتضمن، في جملة أمور، بيانات عن أوامر الحماية.
	المعهد الوطني للغات السكان الأصليين. نشر في حزيران/يونيه 2009 المعيار التقني للكفاءة في العمل NUINL001.01. الترجمة الشفوية للغة السكان الأصليين إلى الإسبانية وبالعكس في مجال إقامة العدل، لتقييم واعتماد المترجمين الشفويين في عمليات إقامة العدل التي يكون فيها شخص يتحدث لغة من لغات السكان الأصليين.
	- نفذ المعهد في عام 2010 استراتيجية إعداد واعتماد المترجمين الشفويين في لغات السكان الأصليين في مجال إقامة العدل في ولاية تشياباس، وبموجبها قامت اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين، والمعهد الوطني للغات السكان الأصليين، ووزارة التعليم العام، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الولاية للغات وفنون وآداب السكان الأصليين في تشياباس، وكلية الحدود الجنوبية، وجامعة تشياباس المتعددة الثقافات بدعوة الرجال والنساء الناطقين بلغات تسوتسيل وتسيتسال وتشوي وسوكه وتوخولابال إلى المشاركة في الدورة الدراسية لتدريب واعتماد المترجمين الشفويين في لغات السكان الأصليين في مجال إقامة العدل.
	شركة النفط المكسيكية. تواصل الشركة، من خلال مكتب الجنسانية وعدم التمييز القائم داخل المؤسسات، تنفيذ استراتيجية دائمة للإعلام والنشر بالوسائل الإلكترونية والمطبوعة في مختلف الآليات التي تقيمها الدولة لمنع واجتثاث التمييز والعنف. وتتخذ هذه التدابير بالتنسيق مع المعهد الوطني للمرأة، والمجلس الوطني لمنع التمييز، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
	- بدأ منذ عام 2006 إشراك الأطفال من السكان في أنشطة التوعية من خلال حلقات العمل، والأنشطة الفنية، والمنشورات، والمعارض المناهضة للعنف. وفي عام 2007 نظمت الشركة ”المنتدى الأول لتعبير الأطفال بالرسم واللوحات عن مكافحتهم للعنف“، الذي اشترك فيه 113 طفلة و 102 من الأطفال. وأقيم معرض جماعي، ونشرت الأعمال في عامي 2008 و 2009.
	- في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2007 نظمت الشركة حملة ”الحق في حياة خالية من العنف“، التي تضمنت أنشطة أكاديمية وثقافية وإعلامية لتعريف العنف ومنعه واجتثاثه، والموجهة إلى العاملات والعاملين والبنات والبنين. واشترك في هذه الحملة 116 3 شخصا.
	- في عامي 2008 و 2009 كانت تُحرَّر وتُنشر فصليا ”أقاصيص الجنسانية“ التي تسعى إلى التوعية بمسائل من قبيل المنظور الجنساني. وجدير بالذكر العدد رقم 1 ”الحق في الحياة دون عنف“، الذي وزع مطبوعا على 50 ألفا من العاملات والعمال في مراكز العمل الأجنبية. وهذه المنشورات موجودة بشكل دائم في صفحة الشركة على الإنترنت والصفحات الإلكترونية للصناعة. وفي عام 2009 استطلعت الشركة الآراء في هذه الأقاصيص في معامل التكرير التابعة لها، وجهاز الرقابة الداخلية، والإدارة الفرعية للخدمات الصحية، والشركة الفرعية ”الشركة المكسيكية للتنقيب“، وتبيَّن من هذا الاستطلاع أن 92,82 في المائة من المستطلعة آراؤهم رأوا أن الأقاصيص تنقل معلومات مهمة للحياة الشخصية والعائلية وفي مجال العمل.
	- ساهمت الشركة على الصعيد الوطني في نشر الحملات المشتركة بين المؤسسات لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس والاتجار بالأشخاص، التي قام بها المعهد الوطني للمرأة ومكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص.
	مكتب المدعي العام. استراتيجية الرعاية القانونية للأشخاص من السكان الأصليين الذين يدانون في جرائم خاضعة للاختصاص الاتحادي. وفي عامي 2008 و 2009 قام مكتب المدعي العام، من خلال الوحدة المختصة بمعالجة مسائل السكان الأصليين، بتوفير الخدمات لـ 610 2 أشخاص، كان منهم 299 امرأة. وتمثلت الرعاية في المشورة القانونية فيما يتعلق بالترتيب لاستحقاقات الإفراج المبكر عن السكان الأصليين المحكوم عليهم في نطاق الاختصاص الاتحادي، وإصدار فتاوى فنية وقانونية للنيابة العامة للاتحاد، وزيارات للسكان الأصليين الموجودين في مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي.
	مكتب المدعي العام للجمهورية. يشترك مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص في وضع نموذج معالجة التحرش والمضايقة الجنسيين، استنادا إلى بروتوكول التدخل في حالات التحرش والمضايقة الجنسية، الذي اقترحه المعهد الوطني للمرأة. ويجري الآن وضع هذا البروتوكول، ومن المتوقع البدء في تنفيذه اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2011. وقد أعلن جهاز الرقابة الداخلية أنه قد بدأ النظر في 15 ملفا تتعلق بالتحرش والمضايقة والاعتداء جنسيا في الفترة من عام 2007 إلى آذار/مارس 2010، وأن 10 منها قيد المعالجة، وأغلق 4 لعدم وجود بيانات، ورُفض ملف واحد.
	وزارة التنمية الاجتماعية. طبقت في عام 2008 استبيان الثقافة المؤسسية على موظفيها. وجاء في نتائج الاستبيان أن 8,5 في المائة من الموظفين أعلنوا أنهم تعرضوا للتحرش، وكان 73 في المائة منهم من النساء و 27 في المائة من الرجال. ولذلك تعكف الوزارة على اتخاذ تدابير محددة لمعالجة حالات التحرش والمضايقة الجنسية.
	- نظمت الوزارة حملة تتعلق بالاتجار بالأشخاص استهدفت بها موظفيها. وقامت بالتدريب والتوعية في مجال العنف فيما بين عامي 2008 و 2010.
	وزارة المالية والائتمان العام. تتخذ الوزارة إجراءات للمعاقبة على أفعال المضايقة الجنسية والتحرش الجنسي والتمييز، مطبقة على الموظفين الأساسيين والمؤتمنين، مع إجراءات الإبلاغ عن حالات المضايقة الجنسية والتحرش الجنسي و/أو التمييز. وتنظم الوزارة منذ عام 2007 حملات ومناقشات للتوعية بالتحرش والمضايقة الجنسية، والعنف ضد المرأة، وإنصاف الجنسين.
	وزارة الدفاع الوطني. لدى الوزارة آلية لمنع حالات التحرش والمضايقة الجنسية ومعالجتها والمعاقبة عليها، بدأ تنفيذها في 1 آذار/مارس 2010. وجرى الإبلاغ عن حالتين من خلال هذه الآلية تتعلقان بموظفين ذكور. وفي عام 2008 راجعت الوزارة مناهج التدريب العسكري على أساس تعميم مراعاة المنظور الجنساني وثقافة السلام. وفي عام 2009 واصلت الوزارة هذه العملية في 6 مؤسسات تعليمية تابعة لنظام التعليم العسكري.
	وزارة الخدمة المدنية. وضعت الوزارة الدراسة الاستقصائية للسلوك غير اللائق، التي اشترك فيها 245 امرأة و 186 رجلا (2006). وجرى تدريب الموظفين في موضوع التحرش الجنسي، من خلال دورات عقدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. واشترك في هذه الدورات 31 رجلا و 75 امرأة.
	- من نيسان/أبريل إلى كانون الأول/ديسمبر 2010، سيجري وضع الإجراءات الداخلية للتدخل في حالات التحرش والمضايقة الجنسية وعرضها على لجنة المشورة وتنفيذ مدونة قواعد السلوك لاعتمادها، استنادا إلى البروتوكول الذي نشره المعهد الوطني للمرأة في نيسان/أبريل 2010. وعقدت الوزارة أيضا حلقة عمل في موضوع مدرسة للآباء (2008 و 2009).
	وزارة الإصلاح الزراعي. في النصف الأول من عام 2010 نشرت الوزارة معلومات عن التحرش والمضايقة الجنسية.
	- ستخصص الوزارة خطا للرعاية الهاتفية لتلقي الشكاوى والبلاغات عن التحرش والمضايقة الجنسية، وتعكف على تشكيل لجنة جامعة تتألف من الأجهزة الاستراتيجية للمؤسسة، من أجل اتخاذ تدابير للمنع والمشورة والاهتمام بالشكاوى من التحرش والمضايقة الجنسية.
	وزارة البحرية. أنفقت مليوني بيسو (149 ألف دولار) على دورات تدريب وتوعية الموظفين في المسائل الجنسانية. ووصل عدد المتدربين في عام 2009 إلى 443 7 فردا، منهم 331 2 امرأة و 112 5 رجلا.
	- جرى توزيع 356 48 بطاقة عن إنصاف الجنسين تحتوي على مفاهيم أساسية وعلى الأنظمة القانونية التي تقنّن ثقافة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.
	- أجرت الوزارة دراسة استقصائية لإنصاف الجنسين بين 116 5 من العسكريين من الجنسين الملحقين بالقيادات البحرية والإدارات العامة والمعاونة ومنشآت المنطقة المتروبولية، للتوصل إلى تحليل مؤسسي يساعد على تحديد مجالات التحسين في مسائل إنصاف الجنسين في وزارة البحرية والقوات البحرية المكسيكية.
	- وُضعت مبادئ توجيهية للمؤسسات التعليمية لطرح مسائل إنصاف الجنسين على المتدربين وطلبة مدارس الإعداد التابعة لنظام التعليم البحري.
	وزارة البيئة والموارد الطبية. تقدمت باقتراح للعمل على معالجة حالات التحرش والمضايقة الجنسية، أُدرج في برنامج الوزارة للثقافة المؤسسية الذي يجري وضعه الآن.
	وزارة الخارجية. قامت الوزارة، بالتنسيق مع معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة، بوضع نموذج للرعاية النفسية في حالات العنف القائم على نوع الجنس يعزز الصحة المتكاملة. وبدأت الوزارة أنشطتها في شباط/فبراير 2010 ووفرت الرعاية، حتى أيار/مايو، لـ 147 من العاملين في الوزارة.
	وزارة الصحة. انتهت الوزارة، في عام 2009، من تحديث دليل تنفيذ النموذج المتكامل لمنع ومعالجة العنف العائلي والجنسي، وفقا للمعيار NOM-046-SSA2-2005، العنف العائلي والجنسي والعنف ضد المرأة، معايير المنع والمعالجة، ووزعته على الـ 32 دائرة صحية في الولايات. وجرى، استنادا إلى هذا النموذج، وضع 5 بروتوكولات لتوفير المعالجة والدعم النفسي والعاطفي للمنتفعات، حسب نوع العنف الذي يتعرضن له. ووُزعت هذه البروتوكولات على موظفي الأقسام النفسية العاملين في الـ 278 دائرة متخصصة التابعة للبرنامج على الصعيد الوطني.
	- قامت الـ 32 دائرة صحية في الكيانات الاتحادية الـ 32 بإنشاء دوائر مخصصة لمعالجة العنف العائلي والقائم على نوع الجنس، حتى تتمكن من توفير الرعاية المتخصصة وفقا للنموذج (أفرقة صحية متعددة التخصصات، والقدرات التقنية والهياكل الأساسية المناسبة). وقد زادت هذه الدوائر المخصصة حسب الموارد الاتحادية المقدمة: ففي عام 2006 كانت هناك 197 من هذه الدوائر، و 207 في عام 2007، و 231 في عام 2008، و 273 في عام 2009. وبلغ عددها 278 حتى الربع الأول من عام 2010. وفي الفترة من أيلول/سبتمبر 2006 إلى آب/أغسطس 2009، وُفرت الرعاية لـ 210 287 من النساء المعانيات لعنف عائلي جسيم.
	- تقوم الوزارة، من خلال المركز الوطني لإنصاف الجنسين والصحة الجنسية والإنجابية، بتحويل موارد إلى منظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات العامة التي تقدم خدمات إيواء للنساء المعانيات لعنف عائلي مفرط ولأبنائهن وبناتهن. وفي عام 2008 رصدت الوزارة 52,7 مليون بيسو (4,3 ملايين دولار) لـ 34 مأوى في 22 كيانا اتحاديا، جرى من خلالها توفير الرعاية لـ 588 1 امرأة من المعانيات للعنف المفرط. وفي عام 2009 قدمت الوزارة 74,7 مليون بيسو (5,5 ملايين دولار) إلى 30 منظمة من منظمات المجتمع المدني ومؤسسة عامة واحدة موجودة في 23 كيانا اتحاديا، وجرى من خلالها توفير الرعاية لـ 516 1 امرأة وبناتهن وأبنائهن. وفي عام 2010 رصدت الوزارة 85,5 مليون بيسو (6,3 ملايين دولار) وُزعت على 30 من منظمات المجتمع المدني و 5 مؤسسات عامة تغطي 23 كيانا اتحاديا. والمزمع توفير الرعاية لـ 600 1 امرأة من المعانيات لعنف مفرط.
	- توزع الوزارة على موظفيها معلومات عن القوانين المتعلقة بالعنف والمساواة، والبروتوكول المتعلق بالتحرش والمضايقة الجنسية، بالإضافة إلى إجراءات الشكوى إلى مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص. ويقوم المركز الوطني لإنصاف الجنسين والصحة الجنسية والإنجابية، بشكل مستمر، بتوزيع مواد للإعلام والتوعية، تعزيزا لحق المرأة في التمتع بحياة خالية من العنف.
	باء - تعميم مراعاة المنظور الجنساني وإدراجه
	المعهد الاتحادي للانتخابات. في حزيران/يونيه 2009 نُشر البرنامج المتكامل لمكافحة التمييز ومساندة الإنصاف في العمل والثقافة الديمقراطية داخل المعهد الاتحادي للانتخابات، وجرى تطويره استنادا إلى تحليل سابق. ويتضمن البرنامج مجموعة توصيات واقتراحات في مسائل من قبيل الحصول على عمل، وتعزيز مشاركة المرأة في الوظائف القيادية؛ والتوفيق بين العمل والأسرة، وإنشاء نظام للشكوى والإبلاغ؛ والقضاء على أي أفعال أو ممارسات تنال من الكرامة ومن التمتع بالحقوق.
	المعهد الوطني للتنمية الاجتماعية. شرع المعهد، ابتداء من آب/أغسطس 2009، في وضع تدابير تتفق مع خطة الثقافة المؤسسية، وتتلاقى مع نموذج إنصاف الجنسين لعام 2003 الذي وضعه المعهد الوطني للمرأة. وبهذا الشكل انضم المعهد إلى لجنة إنصاف الجنسين في تطوير وتوجيه الأعمال التي تساعد على إدراج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المؤسسة. وبالمثل قام المعهد بتحليل بيئة العمل في عام 2009، وصمم حملة لمنع سوء المعاملة في العمل والكشف عنه، مع 6 نشرات إلكترونية وزعت في عام 2010.
	وقام المعهد أيضا بتدريب موظفيه من خلال 4 حلقات عمل في موضوع ”التوعية بالمسائل الجنسانية والإجراءات الإيجابية والذكورة“، اشترك فيها 79 شخصا. وجرى إصدار بيانات إلكترونية لتشجيع استخدام اللغة الجامعة.
	المعهد الوطني للمرأة. في 24 كانون الأول/ديسمبر 2009 أنشئ برنامج تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني (الذي كان يسمى صندوق تشجيع تعميم مراعاة المنظور الجنساني)، وهو يهدف إلى المساهمة في إضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني في السياسات العامة للكيانات الاتحادية، وصولا إلى تقليص الفوارق بين المرأة والرجل في المساواة. وينفذ هذا البرنامج في الهيئات النسائية الـ 32 في الكيانات الاتحادية، من أجل اتخاذ تدابير محددة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في الإدارة العامة بالولايات والبلديات.
	وكانت الهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية قد اتخذت، منذ إنشاء الصندوق الذي هو الآن برنامج تعزيز تعميم المراعاة، عدة تدابير للتنسيق المشترك بين القطاعات والمؤسسات مع هيئات الولايات، من أجل الاستفادة من الأنشطة المشتركة التي تساعد على التجاوب مع القانون العام للمساواة بين المرأة والرجل والقانون العام لتمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف. ومن تدابير التنسيق: نظم المساواة، والاجتماعات المشتركة بين المؤسسات أو بين القطاعات، وإجراءات معالجة المعلومات والنشر. وجرى أيضا القيام بـ 220 تحليلا، وقرابة 700 1 نشاط في مجال التدريب وتحسين الكفاءة المهنية من أجل تطوير قدرات موظفي الإدارة العامة في الولايات والبلديات في مجال الجنسانية، بالإضافة إلى 112 اقتراحا للتنسيق في مجال المساواة، وحقوق الإنسان، والعنف القائم على نوع الجنس.
	المعهد الوطني للهجرة. نتج عن تحليل إنصاف الجنسين (2009) تقديم توصيات تستهدف وضع سياسة للإنصاف في المعهد، وتحديد الآليات الرسمية للتعيين والتدريب والترقية على أساس تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وتعيين جهة لمعالجة الشكاوى من التحرش أو التمييز، والاضطلاع بحملات توعية بقوانين المساواة وعدم العنف، وتدريب جميع الموظفين في مسألة المساواة بين الجنسين.
	واستجابة للتوصية العامة رقم 26 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، جرى الاضطلاع في عام 2009 بتدريب وتوعية موظفي المعهد، تعزيزا لقدرتهم على وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العامة بنهج جنساني. وجرى كذلك، في إطار الأسبوع الوطني للهجرة في عام 2009، إعادة طبع المطويات المعنونة ”المرأة المهاجرة عبر الحدود الشمالية وعبر الحدود الجنوبية“، مشفوعة بمعلومات محددة عن كل منطقة.
	ومن خلال مركز دراسات الهجرة، نُشرت كتب ومقالات تتناول موضوع هجرة المرأة، وأجريت عاما بعد عام دراسات استقصائية عن الهجرة في الحدود الشمالية والجنوبية للبلد. ونتيجة لاتفاق التعاون المبرم في عام 2004 مع المعهد الوطني للمرأة، اتُخذت تدابير معينة لتعزيز النهوض بحقوق الإنسان للنساء الوطنيات والأجنبيات وحماية هذه الحقوق واحترامها ونشرها.
	وفي نيسان/أبريل 2010 أنشئت أيضا هيئة المسؤولين عن حماية الأطفال للحفاظ على حقوق المهاجرين من الأطفال والمراهقين من الجنسين، وبخاصة غير المصحوبين منهم (انظر المادة 6).
	معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة. يتألف برنامج الثقافة المؤسسية في المعهد من 45 إجراء استراتيجيا سيجري تنفيذها حتى عام 2012. وجرى منذ النصف الثاني من عام 2009 وحتى الآن تنظيم حملة عن حقوق الإنسان للمرأة، وعدم التمييز على أساس الجنس، والحق في حياة خالية من العنف، وذلك من خلال منتديات توعية لكل العاملات والعمال في المعهد في جميع أنحاء البلد.
	شركة النفط المكسيكية. وضعت الشركة، من خلال مكتب الجنسانية وعدم التمييز القائم داخل المؤسسات، تحليلا ذاتيا وأجرت أول دراسة استقصائية وطنية لإنصاف الجنسين في عام 2006. وأدخلت الشركة أيضا برنامج إضفاء الطابع المؤسسي على تعميم مراعاة المنظور الجنساني وعدم التمييز للفترة 2007-2012. وعلى أساس نتائج الدراسة الاستقصائية للثقافة المؤسسية على أساس تعميم المنظور الجنساني وعدم التمييز (2008)، وضعت الشركة خطة عمل الفترة 2009-2012 للصناعة النفطية.
	وتواصل الشركة منذ عام 2006 تنفيذ استراتيجية دائمة لتوعية الموظفين في المجال الجنساني من خلال عدة تدابير، كالحملات، والمحاضرات (بما فيها ما تقدمه هيئات أخرى مثل المعهد الوطني للمرأة، والمجلس الوطني لمنع التمييز، ومكتب المدعي العام للجمهورية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة)، والمناسبات الاحتفالية والثقافية، وتوزيع مقالات ترويجية، ونشر مواد مطبوعة وإلكترونية. ويجدر بالذكر كتيب ”القانون العام للمساواة بين المرأة والرجل“، والأعداد الفصلية من ”أقاصيص الجنسانية للفترة 2008-2009“.
	وفي الفترة من عام 2007 إلى عام 2009 شارك 880 4 موظفا في الحلقات الدراسية وحلقات العمل والدورات التدريبية في موضوع المساواة وعدم التمييز. وجرى أيضا اعتماد 38 شخصا (88 في المائة منهم من النساء) في المعيار التقني للمجلس الوطني لتنظيم واعتماد الكفاءات الوظيفية، من أجل عقد دورات مباشرة للتوعية في المجال الجنساني. وبدأ أيضا في عام 2008 عقد الدورة المؤسسية ”الجنسانية والمساواة بين المرأة والرجل“ على الإنترنت.
	وفي غضون عملية إعداد ميزانية نفقات الاتحاد لعام 2009، أدرجت مؤشرات للجنسين حسب الهيئة تتعلق بمشاركة المرأة في الأنشطة التقنية للشركة، ونقحت مدونة قواعد السلوك في الشركة للتخلص من اللغة المنطوية على تحيز جنساني.
	مكتب المدعي العام للجمهورية. يقوم المكتب، من خلال مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص، بوضع وتنسيق ومتابعة خطة عمل الثقافة المؤسسية. وفي عام 2009 شُكّل مكتب الجنسانية القائم داخل المؤسسات، ليكون بمثابة ساحة للحوار حول تنفيذ اتفاقات النظام الوطني للمساواة بين المرأة والرجل، وأيضا لتشجيع تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مكتب المدعي العام للجمهورية، وتطبيق السياسة الوطنية للمساواة بين المرأة والرجل. وفي أيار/مايو 2010 عقد المكتب أربعة اجتماعات ووضع 13 اتفاقا جرى تنفيذ ثمانية منها.
	وفي الفترة 2006-2010 عقد مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص 18 دورة تدريبية للموظفين في جميع المستويات، من أجل إدراج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في أعماله. وتقدم المكتب أيضا باقتراحات وتوصيات لتعديل الوثيقة المعنونة ”ظروف العمل العامة في مكتب المدعي العام للجمهورية“، من أجل تفادي اللغة المنطوية على تحيز جنساني، وتشجيع استخدام لغة جامعة لا تحجب المرأة.
	وفي عام 2010 اشترك مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص في وضع نموذج لمعالجة التحرش والمضايقة الجنسيين، استنادا إلى بروتوكول التدخل في حالات التحرش والمضايقة الجنسية الذي اقترحه المعهد الوطني للمرأة. والمزمع بدء تنفيذ هذا النموذج اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2011.
	مكتب المدعي العام الاتحادي لحماية البيئة. أنشئت في عام 2003 هيئة تنسيق إنصاف الجنسين لمتابعة تنفيذ نموذج إنصاف الجنسين: 2003 وبرنامج الثقافة المؤسسية.وتستهدف أنشطة هيئة التنسيق، فيما تستهدف، دراسة حالات التمييز الحقيقية، وتحليلها، وتشخيصها، والإبلاغ عنها، وتسويتها بنفسها، وكذلك التوسط والتسوية في حالات السلوك غير اللائق، وإجراء التحقيقات المناسبة في الشكاوى المتعلقة بالتمييز أو التحرش الجنسي. ويضم كل مركز شرطة وكل وحدة إدارية تابعة للمكاتب المركزية منسقا لإنصاف الجنسين يناط به نشر ومتابعة نظام إنصاف الجنسين في مجال تخصصه.
	وزارة الصحة. شرعت وزارة الصحة، بالاتفاق مع المؤسسات العامة التابعة للنظام الوطني للصحة، في تنفيذ برنامج العمل المحدد لإنصاف الجنسين في مجال الصحة للفترة 2007-2012، بما يتطابق مع الخطة الوطنية للتنمية، والبرنامج الوطني للصحة، والبرنامج القطاعي للصحة. وفي هذا الإطار جرى تحقيق ما يلي:
	فيما بين عامي 2008 و 2009 عقدت 12 دورة لإعداد المدرِّبين والمدرِّبات في موضوع الجنسانية والتعدد الثقافي في مجال الصحة، في 12 كيانا اتحاديا. وفي عام 2010 عقدت 8 دورات في 8 كيانات اتحادية. وفي عامي 2008 و 2009 جرى إعداد ما مجموعه 362 مدربا ومدربة (74 في المائة من النساء). وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2010 أُعد 200 مدرِّب ومدرِّبة آخرين.
	وفي عامي 2008 و 2010 عقدت ثلاث دورات صيفية في موضوع الجنسانية والصحة (المعهد الوطني للصحة العامة)، جُدّدت فيها معلومات 72 مهنيا صحيا في الكيانات الاتحادية (أكثر من 80 في المائة من النساء). وجرى أيضا إدخال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في تحديث المعايير الرسمية المكسيكية، مثل ما قبل وما بعد انقطاع الطمث؛ والوقاية من العيوب عند الولادة؛ وسرطان الثدي؛ ومرض السكر؛ وخلل الشحوم في الدم. وجرى كذلك وضع مشاريع لإدراج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في تدريب موظفي الصحة وفي أنشطة تعزيز الصحة ومنع ومعالجة المشاكل الصحية.
	وفي عام 2008 حصلت وزارة الصحة على جائزة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية لأفضل ممارسات المساواة بين الجنسين في البرامج الصحية، فيما يتعلق ببرنامج داء السكري وحملة نشر سبل الوقاية من زيادة الوزن والسمنة. وجدير بالذكر أيضا المنشور الذي يصدر ثلاث مرات في العام بعنوان ”الجنسانية والصحة بالأرقام“، الذي تنشر من خلاله، منذ عام 2003، معلومات عن الأبحاث التي تتناول شتى المسائل الصحية على أساس المنظور الجنساني.
	ولدى المركز الوطني لإنصاف الجنسين والصحة الجنسية والإنجابية خطة عمل تتعلق ببرنامج الثقافة المؤسسية، وتشمل تدابير للتوعية والتدريب ووضع تحليلات واقتراحات من أجل إدخال تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وجدير بالذكر بوجه خاص توعية جميع الموظفين بالإطار القانوني للمساواة بين المرأة والرجل، وحقوق الإنسان للمرأة، وتمتع المرأة بحياة خالية من العنف والتمييز؛ والبرنامج الوطني للمساواة بين المرأة والرجل؛ وعلاقات العمل في إطار المساواة واجتثاث العنف المؤسسي؛ والبروتوكول المتعلق بالتحرش الجنسي والمضايقة الجنسية، الذي اقترحه المعهد الوطني للمرأة.
	وفيما بين عامي 2009 و 2010 جرى تدريب 41 في المائة من موظفي هذا المركز في مسألة الجنسانية والصحة في إطار حقوق الإنسان. وعمد المركز أيضا، كجزء من برنامجه السنوي للتدريب، إلى التقدم بتوصيات لإدراج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في 35 من برامج القطاع الـ 40.
	وزارة السياحة. في عام 2007 شُكِّل مكتب العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين، الذي يشترك فيه موظفو الهيئات الثلاث التابعة لقطاع السياحة الحكومي: وزارة السياحة، والصندوق الوطني لتشجيع السياحة، والمجلس المكسيكي لتشجيع السياحة. وتتمثل واحدة من المهام الرئيسية لهذا المكتب في مراجعة واعتماد برنامج العمل الذي تنفق بموجبه الموارد المرصودة لبرنامج المساواة بين المرأة والرجل.
	وفي عام 2008 أجريت مناقشات لتوعية 53 من الموظفين والموظفات الحكوميين، وفي عام 2009 وصل عدد حضور المناقشات والمحاضرات المختلفة إلى 433 شخصا.
	وبدأت وزارة السياحة، منذ عام 2009، تصدر أربع مرات في العام النشرة الإلكترونية المعنونة ”المساواة بين الجنسين في قطاع السياحة“، التي ترسل إلى موظفي الثلاث هيئات المشار إليها وإلى أعضاء القطاع الخاص، فضلا عن ظهورها الدائم في صفحة الوزارة على الإنترنت. وفي نيسان/أبريل 2010 طُبع ألف مطوية وألف ملصق، من أجل نشر برنامج الثقافة المؤسسية. وجرى أيضا طبع ألف نسخة من الملصقات والمطويات والأدلة لنشر المعيار المكسيكي للمساواة في العمل بين المرأة والرجل بين مؤسسات القطاع الوطني للسياحة.
	وستقوم الوزارة، في إطار برنامجها لوضع وتنفيذ سياسة السياحة، ببحث حالة العمل في قطاع السياحة بنهج جنساني ومن منظور اقتصادي.
	وزارة الدفاع الوطني. في كانون الأول/ديسمبر 2009 بدأت الوزارة في تنفيذ خطة عمل الثقافة المؤسسية، وطبعت 000 1 نسخة على شكل مجلة من ”برنامج المساواة بين المرأة والرجل في وزارة الدفاع الوطني للفترة 2008-2012“.
	ووضعت الوزارة مشروع ”التنسيق المعياري مع تعميم مراعاة المنظور الجنساني“، الذي يجري تنقيحه الآن (انظر المادتين 4 و 7)، والذي يرمي إلى خلق وظائف لا تشغلها إلا المرأة. ويجري بالمثل النظر في التمكين ضمن اقتراح تعديل المعايير العسكرية، بالنص على أن تشغل المرأة والرجل وظائف المستوى التنفيذي العالي في الوحدات والأجهزة والمنشآت التابعة للجيش والقوات الجوية للمكسيك في ظروف متساوية.
	وفي عام 2008 و 2009 وفرت الوزارة التدريب لما مجموعه 931 40 من الأفراد العسكريين، ما بين قادة ورؤساء ومسؤولين وجنود، من خلال دورات، وحلقات عمل، ومحاضرات، ومواد دراسية، وحلقات دراسية، وندوات دولية، ومناسبات التواصل بين المدنيين والعسكريين.
	وزارة البيئة والموارد الطبيعية. لدى هذه الوزارة 31 موظف اتصال لشؤون الجنسانية، بواقع موظف في كل كيان اتحادي، و 18 موظفا آخرين في المجالات الفنية والأجهزة التابعة للقطاعات. ووضعت الوزارة استراتيجية للتدريب الدائم للمكاتب الاتحادية للوزارة وأجهزتها التابعة للقطاعات. وفي الفترة من عام 2006 إلى عام 2009 نُفذ 60 نشاطا لتدريب الموظفين الذين بلغ عددهم 229 1 إجمالا (44 في المائة من النساء)، وكذلك تدريب موظفي الاتصال لشؤون الجنسانية من الجنسين. وهيأت الوزارة منهجيات ووثائق مفاهيمية لإدراج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في التنمية المستدامة والبيئة. ووضعت الوزارة أيضا سبع خطط عمل للثقافة المؤسسية مع تعميم مراعاة المنظور الجنساني للأجهزة اللامركزية في قطاع البيئة (وزارة البيئة والموارد الطبيعية، واللجنة الوطنية للمياه، واللجنة الوطنية للغابات، ومكتب المدعي العام الاتحادي لحماية البيئة، واللجنة الوطنية للمحميات الطبيعية، والمعهد المكسيكي لتكنولوجيا المياه، والمعهد الوطني للإيكولوجيا).
	وزارة الطاقة. في كانون الأول/ديسمبر 2009 أعدت الوزارة ونفذت حملة مؤسسية لتزويد الموظفين بمعلومات عن القانون العام للمساواة بين المرأة والرجل، والقانون العام لتمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف، والبرنامج الوطني للمساواة بين المرأة والرجل. وفي هذا التاريخ نُشرت 34 رسالة مؤسسية و 17 لافتة على الإنترنت، و 6 مقالات في الجريدة الإلكترونية. ويجري الآن، على سبيل الدعم، طبع أربعة ملصقات للنشر الداخلي. وتركز هذه الحملة بشكل خاص على التحرش والمضايقة الجنسية؛ ويجري أيضا، تنفيذا للهدف 6 من برنامج الثقافة المؤسسية للإدارة العامة الاتحادية، الإعلان عن الوظائف الشاغرة للتقدم إليها في امتحان تنافسي عام ومفتوح تحت شعار ”وزارة الطاقة ملتزمة بتكافؤ الفرص“. وفي هذا التاريخ عقد 27 امتحانا تنافسيا. وبالإضافة إلى ذلك هناك موقع تفصيلي على الإنترنت للعمل باستمرار على نشر شتى المعلومات المتعلقة بالمساواة وإنصاف الجنسين.
	وزارة التعليم العام. اضطلعت الوزارة بسلسلة من الأنشطة الرامية إلى الحد من التأخر الدراسي للطفلات والشابات، وخصوصا القليلات المنعة منهن بسبب الهجرة مثلا أو الحمل، وذلك من خلال منح دراسية للدعم في مختلف الصفوف الدراسية. وعلاوة على التدابير الموصوفة في المادتين 5 و 10 من هذا التقرير، بدأت الوزارة في تطبيق نموذج التوجيه في مسألة العنف القائم على نوع الجنس ومنعه ومعالجته، وهو النموذج الوحيد في الإدارة العامة الاتحادية، ومن خلاله ألقيت محاضرات وعقدت حلقات عمل للتوعية، فضلا عن الرعاية المتخصصة لموظفي الوزارة. وفي عام 2009 وُفرّت خدمات المرافقة النفسية لـ 926 شخصا، وحُوّل 165 شخصا إلى مؤسسات أخرى. وفي آذار/مارس 2010 قدم رئيس الجمهورية جائزة تشجيع الإنصاف في الإدارة العامة الاتحادية.
	وفي عام 2010 قدمت الوزارة التقرير الوطني عن العنف القائم على نوع الجنس في التعليم الأساسي، وهو التقرير الأول في أمريكا اللاتينية الذي يتطرق إلى حالة العنف داخل أماكن التعليم. ووضعت الوزارة أيضا خطة عمل برنامج الثقافة المؤسسية. وفي إطار هذه الخطة ستضطلع الوزارة بعدة أنشطة، منها: إدراج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مدونة قواعد السلوك المؤسسي؛ التوعية من أجل اجتثاث الرسائل التمييزية والقوالب النمطية للجنسين، وكذلك القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة؛ تحديد معايير اختيار الموظفين ووصف الوظيفة وإيراد لمحة عنها بنهج جنساني؛ توفير التدريب والاحتراف في مسائل الجنسانية؛ المسؤولية في الحياة العائلية وحياة العمل؛ منع ومعالجة حالات التحرش والمضايقة في العمل والمعاقبة عليها.
	وزارة الخدمة المدنية. في عام 2009 بدأ تنفيذ خطة عمل برنامج الثقافة المؤسسية، وأعيد اعتماد نموذج إنصاف الجنسين. وفي عام 2010 نُفّذ برنامج تكافؤ الفرص لوزارة الخدمة المدنية، وجرى تعميمه على نطاق واسع على جميع موظفي الوزارة.
	وفي الفترة من آب/أغسطس 2006 إلى أيار/مايو 2010، عُقدت 18 دورة في مسائل تتعلق بالصحة الإنجابية، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني، والذكورة، والحياة الخالية من العنف، وتولى عقدها المعهد الوطني للمرأة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وموظفو الوزارة ذاتها. وتنفيذا للهدف 6 من برنامج الثقافة المؤسسية للإدارة العامة الاتحادية، أُدرج في البرنامج السنوي للتدريب لعام 2010 الدورة المعنونة ”المنظور الجنساني، تقريب مفاهيمي وفكري“، ضمن مجموعة الدورات الإجبارية. وفي عام 2009، اعتُمدت أيضا موظفة حكومية في المعيار التقني للكفاءة الوظيفية التابع للمجلس الوطني لتنظيم واعتماد الكفاءات الوظيفية، من أجل تيسير تدريب جميع الموظفين في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني.
	وجرى تنظيم الحملات التالية: ”قل لا للتحرش الجنسي“ (2006)؛ ”من أجل المساواة وضد التمييز“ (2007)؛ ”ليس منّة بل هو حق. كفى عنفا ضد المرأة“ (2009)؛ ”الثقافة المؤسسية. العوامل“ (2010). وفي عام 2008 نفذت ”استراتيجية العناية الذاتية بالصحة، مع تعميم مراعاة المنظور الجنساني، في مجال العمل“. وفي عام 2009 أذيع شريط فيديو يتضمن بيانات إحصائية من الدراسة الاستقصائية الوطنية لدينمية العلاقات في الأسر المعيشية (2006)، ومواد من المجموعة الفوتوغرافية لعام 2007 للمعهد الوطني للمرأة.
	وزارة المالية والائتمان العام. قامت الوزارة، نتيجة لتطبيق استبيان الثقافة المؤسسية، بوضع برنامج للثقافة المؤسسية بدأ تنفيذه في عام 2010. وبدأ في عام 2007 تنفيذ تدابير التوعية الموجهة إلى الموظفين في موضوع المساواة بين الجنسين بعد اعتماد نموذج إنصاف الجنسين، وتناولت التوعية مسائل تتعلق بحقوق الإنسان للمرأة، وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، واجتثاث العنف القائم على نوع الجنس. وجرى أيضا إدراج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الظروف العامة للعمل.
	وزارة الإصلاح الزراعي. في نيسان/أبريل 2006 طبقت الوزارة الاستبيان المتعلق بإنصاف الجنسين، وفي عام 2008 شكلت مكتبا للجنسانية داخل المؤسسات، وهذا العام هو الذي طبقت فيه أيضا الدراسة الاستقصائية التي وضعتها وزارة الخدمة المدنية في موضوع إنصاف الجنسين وعدم التمييز، والتي ساعدت على تنفيذ برنامج الثقافة المؤسسية.
	وفي الفترة 2006-2010 عقدت الوزارة عدة حلقات عمل في موضوع التحرش والمضايقة الجنسية، وأعدت ملصقات عن حقوق الإنسان للمرأة وجرى، من خلال الوسائل الإلكترونية والمطبوعة، تعميم الإطار الوطني والدولي لتقرير السياسة في موضوع حقوق الإنسان للمرأة على نطاق الوزارة، بما فيها الأجهزة اللامركزية. ووُزعت أيضا مواد للتوعية بأهمية منع واجتثاث العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص. وألقيت محاضرات في مسألة المساواة بين المرأة والرجل، وأُعدت مطويات للتعريف بالاستحقاقات التي تقدمها الوزارة.
	وعلاوة على التوعية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، أعد السجل الزراعي الوطني شريط فيديو مؤسسيا وُزّع على نطاق واسع، ووُضع في الصفحة الإلكترونية للمؤسسة حيث يمكن الاطلاع العام عليه. وأُعدت كخلفيات لسطح الحاسوب رسائل عن المساواة بين الجنسين في جميع أجهزة المؤسسة. وقام أيضا الصندوق الاستئماني الوطني لتنمية الأرض المشاع بتعميم مواد عن حقوق الإنسان للمرأة، والصحة الجنسية والإنجابية، والقضاء على العنف ضد المرأة، ووفر التصوير الشعاعي للثدي مجانا لموظفات المؤسسة.
	جيم - الاتجار بالأشخاص
	مكتب المدعي العام للجمهورية. جرى، من خلال برنامج التوعية في الوسائل المطبوعة لعام 2008، توزيع مليون و 867 5 نسخة من مواد التوعية بالحق في حياة خالية من العنف، والعنف القائم على نوع الجنس، والاتجار بالأشخاص، بالتنسيق مع وزارات الطاقة، والداخلية، والمالية والائتمان العام، والخارجية، والزراعة وتربية الماشية والتنمية الريفية وصيد الأسماك والأغذية، والعمل والضمان الاجتماعي، والتعليم العام، والاقتصاد، والإصلاح الزراعي، والدفاع الوطني، والبحرية، والبيئة والموارد الطبيعية. وكان الهدف من ذلك التوعية بهذه المسائل، والحث على منعها، والتماس الدعم في البحث عن النساء المختفيات وتحديد أماكنهن. وصُممت 6 نماذج لملصقات طُبع منها 60 ألف نسخة (10 آلاف من كل ملصق)، وبلغت تكاليفها 269 ألف بيسو (22 ألف دولار). وجرى توزيع الملصقات في المؤسسات الاتحادية في جميع كيانات البلد، وتمثل تأثيرها في زيادة الاتصالات الهاتفية بالمركز الوطني لرعاية المواطن بنسبة 25 في المائة في عام 2008، وتغطية لما قدر بنحو 35 ألف شخص كانت لديهم المعلومات الواردة في المواد المذكورة.
	وفي عام 2009 ركز برنامج الوسائل المطبوعة للتوعية، في المقام الأول، على الحث على منع الجرائم، وهذا شأن مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص، وإن كان قد ركز بوجه خاص على التشجيع على الإبلاغ عن هذه الجرائم. وفيما يتصل بموضوع العنف، أُعدت 14 مادة (ملصقات، نشرات منفصلة الورقات، كتيبات مطوية، كتيبات متتالية الصفحات، نشرات)، طبع منها 4,8 ملايين نسخة. وبلغ إجمالي التكلفة 6,8 ملايين بيسو (507 آلاف دولار). واستمر التوزيع من شباط/فبراير إلى كانون الأول/ديسمبر 2009.
	واشترك مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص، ابتداء من عامي 2008 و 2009، في الفريق العامل المعني بالاهتمام بحملة القلب الأزرق لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومتابعتها، وهي الحملة التي أطقلها الرئيس فيليبه كالديرون في نيسان/أبريل 2010.
	ومن أجل الإعداد للحملة توخى مكتب المدعي العام للجمهورية، في مجمله، استثمار 3 ملايين بيسو (236 ألف دولار) لإعداد برامج تلفزيونية وإذاعية، وملصقات، ومطويات، وكذلك مقالات في صحف منطقة العاصمة الاتحادية وغيرها من الكيانات الاتحادية.
	وفي الفترة من عام 2006 إلى عام 2010 عقد مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص دورات توعية لـ 375 1 مشتركا، كان منهم 938 امرأة و 437 رجلا، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام للجمهورية، والمعهد الوطني للمرأة، وجامعة المكسيك الوطنية المستقلة.
	وزارة السياحة. أدرجت الوزارة موضوع الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي للأطفال في المناهج التي تشكل جزءا من برنامجها السنوي للتدريب. ووصل عدد المشمولين بالتوعية إلى 387 (240 امرأة و 147 رجلا).
	وستوضع، في إطار برنامج الوزارة المعنون وضع وتنفيذ سياسة السياحة، دراسة استقصائية ثانية للحصول على تحليل لمستوى شيوع الاتجار بالأشخاص في المواقع السياحية الوطنية، الذي يكون منشؤه أو الدافع إليه موجودا في الأنشطة السياحية غير القانونية.
	دال - تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الإدارة العامة الاتحادية والسلطة القضائية والأجهزة اللامركزية
	الإدارة العامة الاتحادية
	المعهد الوطني للتنمية الاجتماعية: فيما يتعلق بالهدف 6 من أهداف برنامج الثقافة المؤسسية للإدارة العامة الاتحادية، يُتوخى ألا تتضمن الدعوات إلى عقد اجتماعات لاختيار الموظفين أي رموز أو صور تمييزية؛ وكذلك إدراج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالاستحقاقات، ومراقبة عدم تضمّن أوصاف الوظائف أي تمييز مفترض. وتوضع خطط للمناطق لتشجع التقسيم المنصف للأنشطة. وأعد المعهد دورة للدراسة عن بُعد في موضوع التنمية المحلية والتخطيط التشاركي في البلديات (2008، بالاشتراك مع المعهد الوطني للنظام الاتحادي والتنمية البلدية والجامعة المتروبولية المستقلة)؛ ودورة البلديات والديمقراطية والتنمية الاجتماعية (2009)، وعقد مؤتمرا عن بُعد في موضوع إدارة الموارد البشرية في الإدارة العامة الاتحادية.
	المعهد الوطني للهجرة: أجرى المعهد في عام 2009، تنفيذا للهدف 6 من أهداف برنامج الثقافة المؤسسية للإدارة العامة الاتحادية، التحليل الذي أوضح ما يلي: 60,9 في المائة من النساء و 59,1 في المائة من الرجال الذين شملهم الاستقصاء يهتمون بالتعيين دون تمييز على أساس الجنس. ويتوخى المعهد وضع سياسة للمساواة، وتحديد آليات التعيين والتدريب والترقية، في إطار تعميم مراعاة المنظور الجنساني.
	المعهد الوطني للمرأة: أجرى المعهد الدراسة التقييمية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في مناهج عمل الأحزاب السياسية، بالتنسيق مع مركز البحث والتعليم الاقتصادي، لوضع مؤشر لمساهمة المرشحات في المناطق المتنافسة ومسار هذه المساهمة. وعقد المعهد أيضا حلقة دراسية في موضوع القيادة السياسية للمرأة في النطاق المحلي (2007) في ستة كيانات اتحادية، واشترك فيها 461 امرأة.
	مكتب المدعي العام للجمهورية: قام المكتب، تنفيذا للهدف 6 من أهداف برنامج الثقافة المؤسسية للإدارة العامة الاتحادية، بتنقيح المبادئ التوجيهية لتطوير الموظفين وترقيتهم بنهج جنساني؛ وتحليل الإحصاءات والعلاقة المقارنة لتنقل المرأة والرجل حسب المستوى. وفي أيلول/سبتمبر 2009 أنجز المكتب التقرير السنوي الأول عن نتائج هذا التحليل، الذي سيكون بمثابة مقدمة للتحليل المقارن لهذه المسألة. وفي أواخر عام 2010 ستُستعرض المبادئ التوجيهية لتطوير الموظفين وترقيتهم، وفقا للتقدم في تحليل المكوّن المعياري والعمليات التنظيمية للثقافة المؤسسية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني.
	وزارة الدفاع الوطني: فيما يتعلق بالهدف 6 من أهداف برنامج الثقافة المؤسسية للإدارة العامة الاتحادية، يوجد لدى الوزارة نظام للتطوير لشغل وظائف الهيكل الهرمي الشاغرة في إطار تكافؤ الفرص، وهياكل تنظيمية للترقية تسمح بالتنقل المنصف دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الطبقة أو غير ذلك.
	وزارة البيئة والموارد الطبيعية: في عام 2008 جرى ضم قطاع المنظمات النسائية و/أو مع تعميم مراعاة المنظور الجنساني إلى المجلس الاستشاري للتنمية المستدامة التابع للوزارة، الذي يضم ممثلة لكل ولاية، وممثلا لمنطقة العاصمة الاتحادية، وممثليْن يعينهما الوزير. وفيما يتعلق بمكتب المدعي العام الاتحادي لحماية البيئة، وتنفيذا للهدف 6 من أهداف برنامج الثقافة المؤسسية للإدارة العامة الاتحادية، فإن أحد مكونات خطة العمل للفترة من كانون الثاني/ يناير 2010 إلى كانون الثاني/يناير 2011 بشأن ”اختيار الموظفين“ يتمثل في مراجعة وصف الوظائف، وتفادي التمييز على أساس الجنس، وتشجيع التنقل الأفقي والرأسي، ونشر معيار دائرة الاحتراف المهني.
	وزارة الخدمة المدنية: تنفيذا للهدف 6 من أهداف برنامج الثقافة المؤسسية للإدارة العامة الاتحادية، جرى في عامي 2009 و 2010 وضع مشروع الدليل الإداري للتطبيق العام في مجال الموارد البشرية والتنظيم، لتنظيم العمليات والإجراءات المتعلقة بتخطيط وتنظيم وإدارة الموارد البشرية، وأُدرج معيار إنصاف الجنسين في فصل ”الالتحاق والتنقل“.
	وزارة المالية والائتمان العام: فيما يتعلق بالهدف 6 من أهداف برنامج الثقافة المؤسسية للإدارة العامة الاتحادية، عممت الوزارة المعيار الساري للترقية الرأسية والأفقية المنصفة. مراجعة المعايير المتعلقة بإجراءات تقييم الأداء، سواء في ذلك الموظفون القياديون والموظفون التنفيذيون.
	وزارة الإصلاح الزراعي: فيما يتعلق بالهدف 6 من أهداف برنامج الثقافة المؤسسية للإدارة العامة الاتحادية، أشرفت الوزارة على تحرير وصف الوظائف، مع التركيز على عدم التمييز على أساس الجنس، مما يعزز التنقل الأفقي والرأسي. وأدرجت في نُبذ الوظائف المفتاح التالي: الوصف والنُبذة والقدرات حددت وفقا لمتطلبات الوظيفة ...، ولذلك فإن تصميمها لا يقصد به جنس معين. مراجعة لغة مدونة قواعد السلوك المؤسسي، لتعميمها بالشبكة الداخلية والبريد الإلكتروني والمطبوع. وفي الفترة من عام 2006 إلى عام 2009 عقدت الوزارة دورات في موضوع القدرات الإدارية اشتركت فيها 153 امرأة و 356 رجلا.
	وزارة الخارجية: رتبت الوزارة خدمات لوصول النساء من السكان الأصليين إلى العدالة، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين، والمعهد الوطني للغات السكان الأصليين، تعزيزا للوصول إلى العدالة انطلاقا من تعميم مراعاة المنظور الجنساني والتعدد الثقافي. وفيما يتعلق بالهدف 6 من أهداف برنامج الثقافة المؤسسية للإدارة العامة الاتحادية، تعكف الوزارة على إعداد خطة الثقافة المؤسسية للوزارة، التي تنص على عدم التمييز في الترقية الرأسية والأفقية، وكذلك في اختيار الموظفين وفي المرتبات والاستحقاقات.
	وزارة الأمن العام: قامت الوزارة، تنفيذا للبرنامج القطاعي للأمن العام للفترة 2007-2012، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للمنع ”فلنطهر المكسيك“، بتدريب أفراد الشرطة في مسائل حقوق الإنسان، وإنصاف الجنسين، ورعاية الضحايا حسب نوع الجريمة. وتنطوي النماذج الجديدة الشُّرطية والعقابية على نهج لحقوق الإنسان، مع تعميم مراعاة المنظور الجنساني ومبدأ المصلحة الفُضلى لضحايا الجريمة في السياسات العامة. وفي عام 2008 كان أول فريق للشرطة النسائية في الشرطة الاتحادية يتألف من 365 امرأة من أفراد وحدة استعادة النظام العام والإنقاذ والمساعدة الاجتماعية، بالإضافة إلى قوة شرطة تتألف من 335 فردا. وفي حزيران/يونيه 2009 بدأ تشكيل المجموعة النسائية الثانية، وقوامها 303 أفراد. ووفرت الوزارة تساوي الظروف للجنسين في اجتماعات عامي 2007 و 2008 في عملية التعيين، وحبذت زيادة تمثيل المرأة.
	السلطة القضائية
	المحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية للاتحاد: نشرت المحكمة كتاب الجنسانية والحقوق السياسية. الحماية القضائية للحقوق السياسية والانتخابية للمرأة في المكسيك، الذي يتألف من أربع دراسات: (1) ”المرأة في دفاعها عن حقوقها السياسية والانتخابية. رصد للقانون الانتخابي الساري“، تحليل لما تحققه المرأة من اقتراب ونجاح في الالتحاق بالمحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية للاتحاد في دفاعها عن حقوقها السياسية والانتخابية؛ (2) ”مع الثقافة المناهضة. بعض الاعتبارات بشأن شكل ممارسة المكسيكيات لحقوقهن السياسية والانتخابية“، وتركز على معرفة تصور موظفات وموظفي المعاهد الانتخابية في الولايات وبعض الأكاديميين لشروط المساواة بين المرأة والرجل من أجل ممارسة حقوقهما السياسية والانتخابية؛ (3) ”متى ولماذا؟: الحقوق السياسية للمرأة من زاوية التمثيل الوصفي والموضوعي“، وتحلل عدد النساء اللاتي حصلن على الحق في الترشح وشَغل الوظائف التي تُشغل بالانتخاب، وتتطرق إلى جدول الأعمال التشريعي الذي حبذته المشرّعات؛ (4) ”إدراج مفهوم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الحقوق السياسية: تحليل السوايق القضائية للمحكمة الدستورية الإسبانية ومحكمة العدل للجماعات الأوروبية ومحكمة ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان“، وتحث على عدم التمييز، وتحتوي على تدابير إيجابية للمساواة في المعاملة. ويضم منشور إنصاف الجنسين والحق في الانتخاب في المكسيك لعام 2009 دراسات ومقالات عن التشريع في موضوع إنصاف الجنسين والحق في الانتخاب؛ ويتضمن المعايير الدولية والاتحادية والمحلية. وترمي الدراسة (الكمية والنوعية) للمرشحات في الانتخابات الاتحادية لعام 2009 إلى تحديد العوامل التي ساعدت أو لم تساعد النساء على الترشح وعلى انتخابهن نائبات بالأغلبية النسبية في العملية الانتخابية الاتحادية في عام 2009، وتقديم اقتراحات للحل في الجوانب المؤسسية والاجتماعية والثقافية. وقُدمت الوثيقة الفنية والقانونية لتحليل مسائل إصلاح الانتخابات في نيسان/أبريل 2010 إلى كونغرس الاتحاد، باعتبارها مدخلا من مدخلات المناقشة؛ وتتضمن الوثيقة اقتراحات بتضمين التشريعات قواعد المساواة والتناوب بين الجنسين، وكذلك تعديل التشكيل عند إعداد قوائم المرشحين. وتضمنت دورة ”الحكم مع تعميم مراعاة المنظور الجنساني“ (تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2009) المعارف والأدوات النظرية والمنهجية التي تساعد على فهم تعميم مراعاة المنظور الجنساني من حيث صلته بالعدالة، وفيما يتعلق بمحفل العدالة والجنسانية، انظر المرفق الرابع عشر.
	وتناولت سلسلة البرامج التلفزيونية ”بين البراهين“ مسائل من قبيل: الوصول إلى العدالة الانتخابية، والمشاركة السياسية للمرأة، والحصص الانتخابية. وبالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة سيجري تنفيذ مشروع ”المساواة بين الجنسين والحقوق السياسية والعدالة الانتخابية في المكسيك: من أجل توسيع حقوق الإنسان للمرأة“ (أيلول/سبتمبر 2010)، لتعزيز التنسيق التشريعي في موضوع المساواة بين الجنسين والحقوق السياسية والانتخابية في الإطار التشريعي لكل كيان اتحادي.
	وفي عام 2009 عقد أول ملتقى لقاضيات العدالة الانتخابية في البلدان الأيبيرية الأمريكية ”من أجل العدالة الجنسانية“، بالتعاون مع مؤسسة العدالة والجنسانية، وحث الملتقى على الدراسة والتحليل والتطبيق الفعلي للصكوك الدولية لحقوق الإنسان للمرأة، والقواعد القانونية الأساسية لتمتع المرأة بحقوقها السياسية والانتخابية، واتفقت القاضيات على ”إعلان غوادالاخارا“. وفي هذا العام عقدت الحلقة الدراسية الدولية للمرصد القانوني الانتخابي لعام 2009، وجرى تحليل الأحكام ذات الصلة للمحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية للاتحاد. ومن خلال الحلقة الدراسية الأكاديمية ”الحصص والوجود المتوازن للجنسين في القوائم الانتخابية“ لعام 2010، والحلقة الدراسية الأكاديمية ”الفقه الانتخابي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان“ لعام 2010، اللتين عقدهما مركز التدريب القضائي الانتخابي التابع للمحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية للاتحاد، جرى تحليل السوابق القضائية المختلفة لبعض أجهزة العدالة الدستورية الأوروبية فيما يتعلق بالوجود المتوازن للجنسين في القوائم الانتخابية. ومن جهة أخرى، وبالتنسيق مع المعهد الوطني للمرأة وكلية المكسيك، عُقدت الحلقة الدراسية ”العدالة الانتخابية وإنصاف الجنسين. التصويت والأهلية: من أجل الحق في أن نُنتخب“. وأتاحت الحلقة تبادل الأفكار حول التقدم في الاعتراف بحقوق الإنسان للمرأة، في إطار الذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وسَعت الحلقة الدراسية الدولية المتعلقة باشتراك وقيادة النساء من السكان الأصليين في أمريكا اللاتينية (تشياباس) إلى التفكير في تسوية المشاكل المماثلة في المنطقة، انطلاقا من تقييم يذهب إلى أن النساء من السكان الأصليين أقل حظا في التمتع بحقوق المواطنة والحقوق السياسية. وعُرضت دراسات أجريت في إكوادور وبوليفيا وبيرو وغواتيمالا والمكسيك ونيكاراغوا. وفي إطار خدمات وصول النساء من السكان الأصليين إلى العدالة (سان لويس بوتوسي)، عممت المحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية للاتحاد الحقوق السياسية وآليات الحفاظ عليها. ودعمت المحكمة وشاركت في واحد من محافل مناقشة موضوع التكافؤ الديمقراطي، وهو المحفل الذي نظمته ”الجماعة النسائية المتعددة“. وكان الهدف من ”الملتقى الوطني الأول لقيادات الأحزاب السياسية في الولايات: السبيل إلى إنصاف الجنسين في عمليات الانتخاب في عام 2010“ إطلاع القيادات المحلية للأحزاب السياسية على إنصاف الجنسين والوضع الراهن للمرأة في ممارسة وحماية حقوقها السياسية والانتخابية. وقد اشتركت المحكمة الانتخابية في الملتقيين التاسع والعاشر للقاضيات في أعلى أجهزة إقامة العدل في البلدان الأيبيرية الأمريكية، وهما شبكة للقاضيات اللاتي يعملن، على المستوى الإقليمي، على تعزيز وصول المرأة إلى أجهزة العدالة، ودعم برنامج مشترك في إطار الصكوك الدولية لحقوق الإنسان للمرأة. وقد عقد الملتقيان في غواتيمالا (2008) وفي كولومبيا (2009) على التوالي.
	الأجهزة اللامركزية
	اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: نشرت اللجنة، في عام 2009، الدراسة المعنونة: المشاركة السياسية للمرأة في المكسيك، 2008، التي تتناول مستويات الحكم الثلاثة.
	المعهد الاتحادي للانتخابات: أجرى المعهد دراسة لمشاركة المواطنين في الانتخابات الاتحادية في عام 2003، تضمنت معلومات عن المشاركة حسب الجنس والفئة العمرية. ويعكف المعهد الآن على وضع دراسة لمشاركة المواطنين في عام 2009 على مرحلتين: دراسة عينة، ودراسة إحصائية. وهناك أيضا تحليل للمواطنة والتمثيل والمشاركة السياسية في الدوائر القائمة على النظام الفردي التي تضم أكثر من 40 في المائة من السكان الأصليين وحالة التمثيل والمشاركة السياسية للمرأة، أُجري انطلاقا من دراسة في 28 دائرة انتخابية قائمة على النظام الفردي تضم أكثر من 40 في المائة من السكان الأصليين، واختتم في عام 2008. ومن النتائج الجديرة بالذكر أن مشاركة المرأة في مناطق السكان الأصليين تصطدم بعقبات هيكلية وثقافية واقتصادية واجتماعية؛ ومع ذلك يتزايد نشاط المرأة، استنادا إلى مزيد من التدريب والتعليم والمسؤوليات. وفي عام 2008 قامت المجالس التنفيذية المحلية التابعة للمعهد بتصميم أنشطة محلية تعترف بالتنوع وبالاحتياجات والاهتمامات الإقليمية، تعزيزا لمشاركة المرأة في الشؤون العامة؛ ووضعت هذه المجالس 42 نشاطا في إطار أنماط مختلفة، ومناسبات أكاديمية وتدريبية ومناسبات للتوعية بمشاركة المرأة وحقوقها السياسية، واستهدفت هذه الأنشطة المشرّعات، والباحثات، والموظفات الحكوميات، والمستشارات الانتخابيات، وممثلات الأحزاب السياسية، والمستفيدات من البرامج الاجتماعية، وممثلات المجتمع المدني، وبلغ مجموع المشاركات 966 6 شخصا في الـ 32 كيانا. ونظم المعهد مسابقات وطنية ساهمت في توعية السكان بوجه عام. وفيما بين عامي 2007 و 2010 نُظمت ثماني مسابقات كان من أبرزها: إذاعة ثلاثة برامج بعنوان ”قائمة من أجل الديمقراطية“؛ شهادات المواطنين على العملية الانتخابية الاتحادية؛ مسابقة البرامج الوثائقية والكلمات والكاميرا والديمقراطية؛ مواد تعليمية لتدريب الأطفال والطفلات. وأطلق المعهد أيضا حملات بث إذاعي وتلفزيوني: برنامج صلابة، الذي أذيع من 1 آب/أغسطس إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وتركزت رسالته في أن المساواة بين المرأة والرجل تبدأ عندنا؛ وبرنامج انتُخبت بالأغلبية، الذي أذيع من 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 إلى 13 شباط/فبراير 2009، من أجل تعزيز حق المرأة في الاعتراف بها وانتخابها؛ وبرنامج مشاركة المرأة، الذي أذيع من 20 شباط/فبراير إلى 21 نيسان/أبريل 2009، لحثّ المرأة على ممارسة حقها في التصويت؛ وبرنامج مكان المرأة، الذي أذيع من تشرين الثاني/نوفمبر 2009 إلى أيار/مايو 2010، لبيان أن المرأة تتطور بنجاح في جميع مناحي المجتمع؛ وفقرة إذاعية قصيرة بعنوان طبيبة، أذيعت من المحطات المشتركة في شبكة الإذاعات الثقافية للسكان الأصليين من 19 كانون الثاني/يناير إلى 20 نيسان/أبريل 2010، وتوضح أن بمقدور المرأة أن تحدد ما تتفرغ له أو تدرسه دون الحاجة إلى موافقة الذكور؛ وفقرة إذاعية قصيرة بعنوان مشاركة، أذيعت من المحطات المشتركة في شبكة الإذاعات الثقافية للسكان الأصليين من 19 كانون الثاني/يناير إلى 20 نيسان/أبريل 2010، لحثّ المرأة على المشاركة بشكل أنشط في قرارات مجتمعها.
	 الثالث عشر - أنشطة جديرة بالذكر على صعيد الولايات
	أغواسكاليينتس - الموضوع: إدراج المنظور الجنساني
	زادت ميزانية الولاية المرصودة لمعهد أغواسكاليينتس للمرأة سنويا، من ثلاثة ملايين بيسو في عام 2006 (280 ألف دولار) إلى أربعة ملايين بيسو في عام 2010 (313 ألف دولار). وتضاف إلى هذه الموارد المبالغ المرصودة من خلال الأموال الاتحادية لدعم تعزيز هيئات الولايات والبلديات. وقد توسعت صلاحيات معهد أغواسكاليينتس للمرأة نتيجة تعديل الإطار المحلي لتقرير السياسة، ولا سيما القانون العام لتمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف ولائحته، وقانون البلديات، وقانون الوساطة والتوفيق. وبالتنسيق مع وزارة الإدارة والإبداع، نفذ المعهد برنامج إضفاء الصفة المؤسسية على المنظور الجنساني في الإدارة العامة للولاية، من خلال آليات تؤكد من جديد التزام الإدارة العامة بكفالة نماء المرأة والنهوض بها بشكل كامل، وضمان ممارستها لما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها في ظروف متكافئة مع الرجل. ومن هذه الآليات عقد 41 اجتماعا للتعاون من أجل اعتماد برنامج إضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني، وتشكيل 44 لجنة للمساواة بين الجنسين في كل من الهيئات والكيانات المشاركة، من أجل اقتراح وإيجاد تغييرات في الهياكل المؤسسية تنعكس في الأهداف، وبرامج العمل، وتصميم وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط والمشاريع الرامية إلى استحداث سياسات تنطوي على المنظور الجنساني. وقد تحقق تضافر جهود المؤسسات لتعميم وإدراج مراعاة المنظور الجنساني في الإدارة العامة للولاية.
	باخا كاليفورنيا - الموضوع: إدراج المنظور الجنساني
	من خلال صندوق تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني، حصل معهد المرأة في ولاية باخا كاليفورنيا في عام 2008 على 3,7 ملايين بيسو (303 آلاف دولار)، مما ساعد على تنظيم دورتين دراسيتين وثلاث حلقات عمل عن المنظور الجنساني، والتقنيات التشريعية، والتخطيط الاستراتيجي، والدعم المؤسسي. وفي عام 2009 أصبح للمعهد صندوق يبلغ 4,7 ملايين بيسو (350 ألف دولار)، مما يسّر توعية الموظفين، ولا سيما موظفو قطاع الصحة ومراكز التأهيل، فضلا عن إجراء ثلاثة تحليلات لإدراج المنظور الجنساني في الإدارة العامة. وستسمح ميزانية عام 2010 بإجراء تحليلات، وعقد دورات وحلقات عمل، ووضع خطة استراتيجية لإدراج المنظور الجنساني في خطة الولاية للتنمية، وفي القطاعين التعليمي والاقتصادي، وفي عملية وضع ميزانيات الولاية القائمة على النتائج. وسيجري أيضا اعتماد 25 موظفة وموظفا في المعيار التقني للكفاءة في العمل الذي وضعه المجلس الوطني لتنظيم واعتماد الكفاءات الوظيفية. ومن خلال مشروع لنتأهب بابتسامة: الرد المجتمعي على العنف القائم على نوع الجنس، عُقدت 63 حلقة عمل للتوعية، ودُرّبت المروِّجات المجتمعيات اللاتي أعد لهن كتيب للتدريب. وعُقدت أيضا أربع حلقات عمل للتصوير الفوتوغرافي، وهُيّئت خدمة الاتصال الهاتفي الطارئ، وأُعد دليل للمؤسسات والمنظمات الداعمة للمرأة. كذلك فإن مشروع وصول نساء ولاية باخا كاليفورنيا إلى الإنصاف والعدالة لعام 2008، المدعوم بأموال برنامج دعم الهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية، ساعد على إعداد دورة دراسية لعلم النفس والجنسانية في إقامة العدل، وعقد ست حلقات عمل، وملتقى على صعيد الولاية موجه إلى الشبكة الثنائية لمعالجة العنف العائلي والقائم على نوع الجنس، وحلقات عمل للتوعية، وبث برامج إذاعية، ووضع مشاريع للتنسيق التشريعي، وإقامة مركز لرعاية وحماية ضحايا العنف، وتدعيم ثلاثة مراكز للرعاية. وفيما يتعلق بعام 2010 جرى الالتزام بسلسلة من الأنشطة، مثل حلقات العمل المباشرة في موضوع المنظور الجنساني وحقوق الإنسان للمرأة، وتعزيز وتحديث نظام معلومات الحالات المعالجة، ومنهجة الحالات الموفقة، ووضع نموذج للمنع المجتمعي للعنف، وكتيبات للتدخل، وتعزيز الرعاية المتكاملة للمرأة، وتوفير خدمات للرعاية المجتمعية، وغير ذلك. العمل بشكل دوري على منح شهادات تقدير للنساء اللاتي يتميزن بمسارهن في مجالات مختلفة.
	باخا كاليفورنيا - الموضوع: المشاركة السياسية
	في إطار برنامج تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني، الصندوق سابقا، عُقدت حلقتا عمل لتدريب المروُجين، استفادت منهما 71 موظفة، و 129 موظفا، و 281 امرأة، و 39 رجلا من السكان عامة؛ وعُقد محفل الولاية في موضوع السياسات العامة في مجال تحسين الكفاءة المهنية والإنصاف والحكم الرشيد، واشترك فيه 130 مشتركا من العاملين في الإدارة العامة للولاية.
	كوليما - الموضوع: الاتجار بالأشخاص
	القيام بدوريات ليلية لتحديد أماكن النساء اللاتي يمكن أن يقعن ضحايا للاستغلال الجنسي.
	منطقة العاصمة الاتحادية - الموضوع: العنف
	قام مكتب المدعي العام لمنطقة العاصمة الاتحادية، بمقتضى الاتفاق A/02/2010، بإنشاء الوكالة المختصة بالتحقيق في جريمة القتل القائم على الخداع، المرتكبة ضد النساء والأشخاص ذوي الاتجاه أو الميل الجنسي وبسبب الهوية الجنسية. وينص هذا الاتفاق على أن تبحث الوكالة الجرائم من حيث الميول الجنسية وتتحرى عن النساء بحكم جنسهن. ولهذا الإجراء أهمية كبيرة لتطبيق المنظور الجنساني، إذ إن الطريقة التي تعرض بها الملفات في الوكالة ستوسع من الطريقة التقليدية للتحقيق في جرائم القتل. وفيما بين عامي 2009 و 2010 رصد المكتب ميزانية خاصة لمعالجة العنف ضد المرأة وصلت إلى 374,8 مليون بيسو (28,7 مليون دولار). ومن خلال برنامج الاستثمار في التنمية الاجتماعية لصالح المرأة، خصص المكتب 7,2 ملايين بيسو (552 ألف دولار) لتمويل 43 من منظمات المجتمع المدني في وضع مشاريع لمنع ومعالجة العنف ضد المرأة، واعتمد 112 مشروعا استفاد منها 235 82 امرأة. وجرى إعداد وتوزيع 000 580 نسخة من كتاب ”مستقبلك الحر، من أجل حياة جنسية وصحة إنجابية في إطار المسؤولية“، الذي يتضمن توجيها للشباب بشأن حقوقهم الجنسية والإنجابية، وتنفيذ برنامج ”الحب هو اللاعنف“ لمنع العنف في فترة الخطوبة، والإطلاق السنوي لحملة ”16 يوما من النشاط من أجل منع العنف ضد المرأة“، التي تشترك فيها كل الهيئات الحكومية في منطقة العاصمة الاتحادية. ومن خلال برنامج ”لننتقل بأمان في وسائل النقل العام“، أنشئت 5 وحدات لرعاية ضحايا الاعتداء الجنسي في شبكة المترو للنقل الجماعي، ومن خلالها يمكن للنساء شكوى المعتدين حتى يتم اعتقالهم وإحالتهم إلى الوكالات التابعة لمكتب المدعي العام المركزي للتحقيق في الجرائم الجنسية الملحق بمكتب المدعي العام لمنطقة العاصمة الاتحادية، أو إلى قاض مدني. وفي الفترة من 23 كانون الثاني/يناير 2008 إلى 30 تموز/يوليه 2010، عالجت هذه الوحدات 793 حالة، منها 752 حالة قدمتها نساء؛ وكانت 708 حالات تتعلق بالاعتداء الجنسي، و 75 حالة بشكل آخر من أشكال العنف، و 10 حالات باغتصاب حدث خارج شبكة المترو. وحتى هذا التاريخ تم احتجاز 283 معتديا.
	منطقة العاصمة الاتحادية - الموضوع: الاتجار بالأشخاص
	في عام 2006 أعد المعهد الوطني للمرأة ولجنة حقوق الإنسان في منطقة العاصمة الاتحادية ونظام التنمية المتكاملة للأسرة في هذه المنطقة كتيُب الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال للأغراض التجارية، لتوزيعه على مراكز التعليم الأساسي في مدينة مكسيكو. وفي منطقة العاصمة الاتحادية خط هاتفي لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص، يقوم من خلاله فريق متعدد التخصصات بتوفير المعلومات والمشورة القانونية والتدخل في الأزمات، وتلقي مكالمات طلب المساعدة والشكوى، فضلا عن توفير خدمة تتسم بالسرية وعدم الكشف عن الأسماء وتعمل طوال 24 ساعة و 365 يوما في العام. وقد أعد مكتب المدعي العام لمنطقة العاصمة الاتحادية صفحة على الإنترنت تقدم معلومات عن الاتجار بالأشخاص، والاعتداء الجنسي، والاستغلال الجنسي للأطفال للأغراض التجارية، وعن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المنع والرعاية. وقد جرى تدريب 469 1 عنصرا في المجال الوزاري والفني والشُّرطي بحكومة منطقة العاصمة الاتحادية في مسألة الاتجار بالأشخاص. وقد جرى، بالاشتراك مع التحالف الإقليمي المناهض للاتجار بالنساء والفتيات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تنفيذ مشروع ”سيادة القانون والعنف والاتجار بالأشخاص من أجل الاستغلال الجنسي للأغراض التجارية في منطقة العاصمة الاتحادية“، للتوعية بهذه المسألة، وصولا إلى اعتبارها أسوأ أشكال العنف ضد المرأة. ولتنفيذ برامج التدريب هذه، رُصد 1,07 من ملايين البيسو (83 ألف دولار). وبالتعاون مع منظمة المدافعات الشعبيات، قام المعهد الوطني للمرأة في منطقة العاصمة الاتحادية بوضع وثيقة معنونة ”تصميم أدوات تربوية وتدريبية لمنع الاستغلال وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي على الأطفال، والاتجار والاستغلال الجنسي للأغراض التجارية للأطفال من الجنسين منذ طفولتهم المبكرة“، موجهة إلى هيئة التدريس في رياض الأطفال والتعليم قبل المدرسي والصفوف الثلاثة الأولى من التعليم الابتدائي. وقام مكتب المدعي العام المختص بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص والمعهد الوطني للمرأة في منطقة العاصمة والاتحادية ومؤسسة الطريق إلى البيت، وهي من منظمات المجتمع المدني، والتحالف الإقليمي المناهض للاتجار بالنساء والطفلات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بتوقيع اتفاق تعاون لإحالة الضحايا الفعليين والمحتملين لجريمة الاتجار بالأشخاص إلى مآوٍ تتسم بالأمان البالغ وتوفر لهم الرعاية المتخصصة. وتعكف وزارة الصحة في منطقة العاصمة الاتحادية على وضع نماذج للعلاج النفسي المتخصص وبرامج للمساعدة الفورية قبل الإجراءات القضائية وفي أثنائها وبعدها. وبالتنسيق مع منظمة الطفولة المشتركة جرى دعم تنفيذ ”حملة مكافحة سوء المعاملة والاستغلال الجنسي للأطفال للأغراض التجارية: نحن لا نقبل ذلك ببساطة! من الجامعة إلى مناطق الخطر الشديد في منطقة العاصمة الاتحادية“.
	منطقة العاصمة الاتحادية - الموضوع: إدراج المنظور الجنساني
	زادت الموارد المالية لمعهد مدينة مكسيكو للنساء (المعهد الوطني للنساء - منطقة العاصمة الاتحادية) بنسبة 85 في المائة في الفترة 2006-2010، من 74 مليون بيسو في عام 2006 (6,9 ملايين دولار) إلى 136,8 مليون بيسو في عام 2010 (10,7 ملايين دولار). ويضاف إلى هذه الموارد المبالغ التي رصدت من خلال الأموال الاتحادية: 33 مليون بيسو (2,8 من ملايين الدولارات) إجمالا في هذه الفترة. أما الموارد البشرية للمعهد في نفس هذه الفترة فقد تقلصت بنسبة 24 في المائة. ففي عام 2006 كانت هناك 494 وظيفة في المعهد تراجعت، في أيار/مايو 2010، إلى 376. وفي عام 2007 بدأ نفاذ قانون المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في منطقة العاصمة الاتحادية، الذي اتخذ بمقتضاه عدة تدابير. وفي أيار/مايو 2010 تم وضع طريقة متابعة هذا القانون. ووفقا للقانون شرع المعهد الوطني للمرأة في منطقة العاصمة الاتحادية، بالتعاون مع وزارة المالية ووكالة الوزارة لشؤون نفقات حكومة منطقة العاصمة الاتحادية، في عام 2007 في إدراج المنظور الجنساني في كامل عملية تحديد ميزانية هذه الحكومة. ونتج عن ذلك حدوث تقدم في الميزانية في الأعوام الأخيرة: فقد ارتفعت الميزانية الجنسانية في مدينة مكسيكو في عام 2008 إلى 256 1 مليون بيسو (102,9 من ملايين الدولارات)، وفي عام 2010 رُصد 355 1 مليون بيسو (106,1 ملايين دولار). وفي عام 2007 اشترك رئيس الحكومة وحكومته في الدورة الدراسية الأولى ”الجنسانية والسياسة العامة“. وبدأ منذئذ وضع برنامج التدريب في موضوع حقوق الإنسان للمرأة والجنسانية والسياسة العامة، الذي جرى من خلاله تدريب 412 9 من موظفي الحكومة من الجنسين (حوالي 60 في المائة من النساء)، و 000 7 من قضاة وقاضيات محكمة العدل العليا. ومن ناحية أخرى أنشئت في عام 2007 شبكة مراكز اتصال لشؤون الجنسانية في حكومة مدينة مكسيكو، وكذلك شبكة مراكز اتصال في أحياء المدينة، وشبكة لموظفات الحكومة في وزارة التنمية الاجتماعية، مما أوجد علاقة تعاون مع الحركات الاجتماعية لتحسين ظروف عمل المرأة. ووضع المعهد الوطني للمرأة في منطقة العاصمة الاتحادية برنامج مروّجات حقوق الإنسان للمرأة، وانطلاقا من معهد العلم والتكنولوجيا بدأ في عام 2008 تنفيذ ”برنامج اجعل لها قيمة“، من أجل تعزيز ونشر حقوق المرأة، ولا سيما بين الشباب، من خلال شبكات الإنترنت الاجتماعية الافتراضية. وبالمثل، ومن أجل تشجيع وجود بيئة عمل من منظور جنساني، اتخذت تدابير إيجابية داخل مكاتب الحكومة، ومنها حملة اتصال؛ وخط هاتف للإبلاغ عن العنف القائم على نوع الجنس في العمل؛ وتحليل وضع المرأة في العمل؛ وصندوق بريد للشكاوى وأوراق الإبلاغ للمتابعة وتوفير المشورة والرعاية لضحايا التمييز في العمل. وفي عام 2009 وُضع البرنامج العام لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد نساء مدينة مكسيكو، من خلال اجتماعات مواضيعية مشتركة بين المؤسسات اشتركت فيها شبكات مراكز الاتصال لشؤون الجنسانية التابعة لحكومة منطقة العاصمة الاتحادية، والمجتمع المدني المنظم، والأكاديميات، ونصيرات الحركة النسائية الخبيرات في هذا الموضوع. وهناك آلية للرصد أنشئت في عام 2010 ستتولى متابعة البرنامج وتقييمه.
	منطقة العاصمة الاتحادية - الموضوع: المشاركة السياسية
	تحليل وضع العمل للنساء العاملات في حكومة منطقة العاصمة الاتحادية (2007-2008) (المعهد الوطني للمرأة في منطقة العاصمة الاتحادية، ومنظمة المجتمع المدني إنصاف الجنسين والمواطنة والعمل والأسرة، ومكتب الحكومة التنفيذي). اشتركت 24 هيئة. واستنادا إلى تحليل النتائج قدم المعهد الوطني للمرأة في منطقة العاصمة الاتحادية توصيات ووضع الوثيقة المعنونة ”سياسة العمل من المنظور الجنساني في مدينة مكسيكو“، باعتبارها مجموعة تدابير لتقليل الفروق. ووضعت وزارة الأمن العام من جانبها تحليلا لأحوال النساء العاملات. ووضعت وزارة البيئة ومكتب الحكومة التنفيذي خطط عمل بشأن أحوال المرأة. إدماج هيئة ”الرقابة المدنية“ في الرقابة العامة، وانضمامها إلى المجالس الاستشارية وأجهزة الرقابة الحكومية. حملة الاتصال الداخلي من أجل عدم التمييز في العمل على أساس نوع الجنس، 2008. عملية استطلاع الوسائل. انتخابات عام 2009: ”نظرة على وسائل الاتصال“. استمر الرصد 3 أشهر من أجل تحسين معالجة المعلومات المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة. افتتاح مدرسة سيسيليا لوريّا سافينيون الشعبية للقيادة. في عام 2008 استفادت 213 امرأة، مما عزز القيادة السياسية والاجتماعية للمرأة. وفي عام 2009 تخرجت 210 نساء مؤهلات لتعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة في 16 وحدة أحياء تابعة للمعهد الوطني للمرأة في منطقة العاصمة الاتحادية؛ وفي عام 2010 اشتركت 407 نساء. وتتألف لجنة الترويج لإنشاء المجالس النسائية المدنية من الجيل الأول من الخريجات. النموذج البديل للتعليم ووضع عمليات تمكين المرأة في مدينة مكسيكو. جزء من مبادئ التعليم الشعبي للمرأة لتهيئة الظروف التي تساعد المرأة على ممارسة حقوقها الجماعية والفردية وتدعيم قيادتها. جرى تقديم 980 30 مشورة بشأن حقوق الإنسان للمرأة والاضطلاع بـ 173 18 نشاطا لتعزيز هذه الحقوق؛ ورافقت ذلك حملة ”جميع النساء، جميع الحقوق“. وجرى تشكيل 833 1 فريقا إعلاميا لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة، اشترك فيها 499 23 شخصا (727 21 امرأة و 772 1 رجلا)، وشبكة الـ 237 1 امرأة اللاتي دُرّبن على تعزيز حقوق الإنسان في الـ 16 وحدة أحياء التابعة للمعهد الوطني للمرأة في منطقة العاصمة الاتحادية. الملتقى الأول لمروّجات حقوق الإنسان للمرأة في مدينة مكسيكو، 2008. حضر الملتقى أكثر من 000 1 امرأة من الوفود السياسية في مدينة مكسيكو. شبكة الموظفات الحكوميات في وزارة التنمية الاجتماعية، التي أنشئت في عام 2007 لتكون جهة تعاون من أجل تحسين ظروف العمل. حلقات عمل في موضوع القيادة، لتعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة. في حزيران/يونيه 2010 استفادت 302 من النساء. وجرى أيضا في وحدات الأحياء عقد دورات وإلقاء محاضرات في موضوع الجنسانية والديمقراطية. أحداث وأنشطة في إطار اليوم الدولي للمرأة واحتفالا بتصويت المرأة في المكسيك. في عام 2009 وفي إطار حملة اليوم الدولي للمرأة، عززت أسكابوتسالكو القيم الديمقراطية والمسؤولية المدنية. العمل بصفة دورية على منح النساء المبرّزات وسام Omecihuatl.
	دورانغو - الموضوع: المشاركة السياسية
	دورتان دراسيتان في موضوع القيادة والإدارة الاجتماعية (في إطار برنامج تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني، الصندوق سابقا). مشروع لدفع ورصد التقدم في المشاركة السياسية للمرأة وحصولها على وظائف التمثيل الشعبي. اشتركت 60 امرأة: موظفات حكوميات من مختلف المستويات، عضوات مجالس بلدية، قاضيات، عضوات أحزاب سياسية ومؤسسات بلدية مختلفة. مشروع دفع ورصد التقدم في المشاركة السياسية للمرأة وحصولها على وظائف التمثيل الشعبي. في إطار برنامج تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني، الصندوق سابقا: جار تنفيذ منهاج العمل الاستراتيجي للإنصاف السياسي. توقيع اتفاقات تعاون مع شتى الجهات الفاعلة المؤسسية المدعوة للانضمام إلى مرصد.
	دورانغو - الموضوع: الاتجار بالأشخاص
	يجري، من خلال عيادة التشخيص والكشف الصحي، تقديم خدمات العلاج النفسي المجانية للعاملات في الدعارة اللاتي يحتجن، بمقتضى التدابير الصحية، إلى فحوص طبية. ويحصلن على الدعم أيضا لإتمام دراستهن الابتدائية والثانوية من خلال معهد دورانغو لتعليم الكبار.
	ولاية مكسيكو - الموضوع: الاتجار بالأشخاص
	في شباط/فبراير 2010 أنشأ مجلس الولاية لشؤون المرأة والرعاية الاجتماعية خط الاتجار بالأشخاص 01800-832-4745، لتلقي الشكاوى من هذه الجريمة، وتقديم خدمات مجانية للمشورة القانونية والنفسية للنساء المعانيات للعنف. ويوفر المجلس الخدمات في وحدات رعاية النساء المعانيات للعنف وبناتهن وأبنائهن. وفي 18 شباط/فبراير 2010 أطلق المجلس حملة الدعوة والحياة!، وفي إطارها وُقّعت اتفاقات تعاون بين المجلس ووزارات السياحة والتعليم والتنمية الاجتماعية في ولاية مكسيكو ومركز دراسات وبحوث التنمية والمساعدة الاجتماعية، من أجل إرساء أسس العمل المشترك في الجوانب ذات الصلة بالتوعية بالاتجار بالأشخاص ومنعه وتعزيز حقوق الإنسان.
	ولاية مكسيكو - الموضوع: إدراج المنظور الجنساني
	مجلس الولاية لشؤون المرأة والرعاية الاجتماعية في ولاية مكسيكو هيئة عامة لامركزية نطاقها الولاية وذات شخصية قانونية وذمة مالية مستقلة. وتتبع المجلس 16 وحدة لرعاية المرأة وبناتها وأبنائها المعانين للعنف أنشئت في عام 2007. وفي الأعوام الأخيرة زادت موارد الولاية المخصصة للمجلس زيادة كبيرة. ففي عام 2006 حصل المجلس على 22,5 مليون بيسو (2,1 من ملايين الدولارات). وفي عام 2009 تلقّى قرابة 320 مليون بيسو (23,8 مليون دولار)، أي أن الزيادة فاقت 400 1 في المائة. وطرأت على هذه الميزانية مجددا زيادة كبيرة في عام 2010 بنسبة 50 في المائة. وتبلغ الميزانية الآن 483,6 مليون بيسو (37,8 مليون دولار). وتضاف إلى هذه الموارد المبالغ التي رصدت من خلال الأموال الاتحادية والتي ينسقها المعهد الوطني للمرأة ووزارة التنمية الاجتماعية. ومن أبرز التدابير المتخذة لتعزيز وضع سياسات عامة من منظور جنساني وتوعية عامة المجتمع بضرورة إيجاد علاقات أفضل بين الرجل والمرأة مؤتمر الولاية لتحسين السياسات العامة في مجال إنصاف الجنسين، من خلال عقد حلقات عمل إقليمية (2006)، وحلقة عمل في موضوع المنظور الجنساني والسياسات العامة، المعقودة لرئيس السلطة التنفيذية في الولاية وحكومته (2007). وفي عام 2007 بدأ تنفيذ برنامج ”إنصاف الجنسين“ في الـ 16 وزارة، ومكتب المدعي العام، ونظام التنمية المتكاملة للأسرة في الولاية. ويوجد في كل هيئة مركز اتصال لشؤون الجنسانية، ولبعض هذه الهيئات ميزانية لتنفيذ البرنامج. وفي عام 2008 وقّع الميثاق الوطني لعام 2007 للمساواة بين المرأة والرجل، والاتفاق الوطني للمساواة بين المرأة والرجل. وجرى في هذا العام، من خلال موارد صندوق تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وضع الدورة الدراسية في الجنسانية والمواطنة والمشاركة السياسية، وعقد 26 حلقة دراسية لتدريب الموظفين الحكوميين في مختلف الوزارات والسلطتين التشريعية والقضائية في موضوع المنظور الجنساني. ووُضع أيضا دليل منهجي لإعداد مشاريع وبرامج من منظور جنساني، والتحليل المعنون ”الوضع الراهن للمرأة في ولاية مكسيكو“. ووُضع في عام 2009 ”بروتوكول إجراء التحقيق في الجرائم من منظور قتل الإناث“، الذي قدم إلى مكتب المدعي العام، فضلا عن مشروع تعديل القانون الجنائي لولاية مكسيكو، فيما يتعلق بالتحقيق في جرائم القتل من منظور قتل الإناث. وأجري أيضا ثلاثة تحليلات مهمة، واحد لوضع النساء في السجون، وثان لتطبيق المعيار NOM-046-SSA2-2005، وهو موجه إلى الأطباء والممرضات، وثالث لمفهوم الخدمات الصحية.
	ولاية مكسيكو - الموضوع: المشاركة السياسية
	توقيع اتفاق التعاون بين مجلس الولاية لشؤون المرأة والرعاية الاجتماعية والمعهد الانتخابي للولاية (آذار/مارس 2010) لاتخاذ تدابير مشتركة، منها تعزيز المشاركة السياسية للمرأة. وفي عام 2008 أعدت 26 حلقة دراسية عن المنظور الجنساني الدورة الدراسية في الجنسانية والمواطنة والمشاركة السياسية، بالاشتراك مع جامعة ولاية مكسيكو المستقلة، للموظفات والموظفين الحكوميين (في إطار برنامج تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني). العمل بشكل دوري على منح شهادات تقدير للنساء اللاتي يتميزن بمسارهن في مجالات مختلفة.
	ولاية مكسيكو - الموضوع: الاتجار بالأشخاص
	في شباط/فبراير 2010 أنشأ مجلس الولاية لشؤون المرأة والرعاية الاجتماعية خط الهاتف 01800-832-4745 للاتجار بالأشخاص لتلقي الشكاوى من هذه الجريمة، وتقديم خدمات مجانية للمشورة القانونية والنفسية للنساء المعانيات للعنف.
	غواناخواتو - الموضوع: المشاركة السياسية
	تحليل التقييم الذي أجري في عام 2008 لإدراج المنظور الجنساني في نظام الولاية للتخطيط في جوانبه التقنينية (مرسوم الإنشاء، اللائحة الداخلية، النظم الداخلية). إدراج اقتراح بإدراج المنظور الجنساني في 10 قواعد لمجالس نظام الولاية للتخطيط (في إطار برنامج تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني، الصندوق سابقا). والمتوخى، استنادا إلى النتائج، تمكين المرأة والقضاء على الممارسات المنطوية على تمييز على أساس الجنس. وصف الاقتراح النوعي والكمي بتخصيص نسبة 33,3 في المائة على الأقل للنساء من مجموع المشاركين عند تشكيل المجالس. العمل بشكل دوري على منح شهادات تقدير للنساء اللاتي يتميزن بمسارهن في مجالات مختلفة: شهادة تقدير باسم ماريا خوسيفا مارموليخو ده ألداما، وتمنح في فئات العمل؛ الخدمة العامة في السلطة التنفيذية؛ الخدمة العامة في السلطة التشريعية؛ الخدمة العامة في السلطة القضائية.
	غيرّيرو - الموضوع: إدراج المنظور الجنساني
	استجابة للصكوك الدولية والوطنية وصكوك الولايات جرى، بالتنسيق مع المنظمات الاجتماعية، وضع برنامج الولاية لإنصاف الجنسين للفترة 2005-2011، الذي يندرج فيه برنامج إضفاء الطابع المؤسسي على النهج الجنساني والمشاركة الاجتماعية. وفي الفترة 2006-2010 أعدت سلسلة من المحاضرات وحلقات العمل والحلقات الدراسية والمؤتمرات، لتوعية الموظفات والموظفين في جميع مستويات الإدارة العامة في الولاية. وجرى أيضا تنفيذ عملية لتعزيز الهيئات النسائية في البلديات، وكذلك لتوعية وتدريب المسؤولات عن هذه الهيئات ووضع وثائق منهجية لهن. وفي عام 2007 جرى تصميم النظام الإحصائي بنهج جنساني، وتحرير الوثيقة الإحصائية النساء والرجال في غيرّيرو، بالتنسيق مع المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية. وفي العام ذاته وُضعت اقتراحات لتنسيق الإطار القانوني والإداري للإدارة العامة في الولاية، ووُقّع اتفاق الولاية للمساواة بين النساء والرجال، الذي جرى التصديق عليه في عام 2009. وفي عام 2008 وُضع مشروع تعزيز القدرات لتطبيق التشريع الوطني للمساواة بين الجنسين وعدم العنف ضد المرأة. وعقدت كذلك حلقتان دراسيتان في موضوع السياسات العامة بنهج جنساني وبرمجة الإنفاق العام، ووُضع مشروع الميزانية القائمة على النتائج بنهج جنساني للسنتين الماليتين 2009 و 2010. وجرى في عام 2007، بدعم من الصندوق الاتحادي لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وضع تقييم للثقافة المؤسسية في الإدارة العامة للولاية، وكذلك بروتوكولين لتقصّي وفيات الأمومة وإعالة الأسرة. ووُضعت أيضا دراسة استقصائية عن المنظور الجنساني في سلطات الولاية الثلاث لقادة الرأي، ووثيقة تقييمية عن المنظور الجنساني في الهيئات النسائية في البلديات. وفي عام 2009 أعيد تشكيل نظام المعلومات الإحصائية من منظور جنساني، ووُضع بحث عن إعالة المرأة للأسرة، وطُبّق نموذج إنصاف الجنسين في قطاعات التعليم والأمن العام والمالية وفي ذات وزارة شؤون المرأة في غيرّيرو. وفي عام 2010 ساعد الدعم على تنظيم عملية إضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني وتعميم مراعاته، وهي العملية التي دعمتها الوزارة.
	غيرّيرو - الموضوع: المشاركة السياسية
	الدورة الدراسية نساء مختلفات وقيادات متعددة في أعوام 2007 و 2008 و 2009، لدعم وتطوير القيادة الفردية والاجتماعية للمرأة، من خلال التفكير في العلاقات بين الجنسين والسلطة. وقد عمل برنامج تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في غيرّيرو في عام 2007، الذي وضعته وزارة شؤون المرأة في غيرّيرو والمعهد الاتحادي للانتخابات، على نشر الحقوق السياسية للمرأة.
	إيدالغو - الموضوع: إدراج المنظور الجنساني
	في الفترة 2006-2010 تلقى معهد إيدالغو للمرأة موارد مالية من المعهد الوطني للتنمية الاجتماعية، من خلال برنامج دعم الهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية، ساهمت في تعزيز السياسات العامة للمعهد، ولا سيما التدابير التي تنفذ مع ممثلات وممثلي المؤسسات التي يتألف منها نظام الولاية لمنع ومعالجة العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واجتثاثه في ولاية إيدالغو. وساعدت هذه الموارد أيضا على مواصلة عمليات توعية وتدريب عامة الجمهور وموظفات وموظفي الحكومة في مستويات الحكم الثلاثة وتحسين كفاءتهم المهنية، وتوفير رعاية مباشرة قانونيا ونفسيا للنساء وبناتهن وأبنائهن القصّر المعانين للعنف، وكذلك الاهتمام بمطالب المرأة في المؤسسات والدوائر الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني. وبالشكل ذاته ساعدت هذه الموارد على دعم فريق عامل مدرَّب وملتزم ومجدد، يعتبر رأس المال البشري الأساسي للمضي في العمليات التي يضطلع بها معهد إيدالغو للمرأة؛ وساعدت على حيازة مركبة ذات محركات، وأجهزة حاسوب وعرض، وأثاث. وهذه العناصر في مجموعها تعزز قدرة المعهد على الاستجابة لمطالب النساء.
	خاليسكو - الموضوع: الاتجار بالأشخاص
	يدرس كونغرس الولاية قانون الاتجار بالأشخاص؛ والولاية هي مقر اللجنة الإقليمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. ومن خلال نظام التنمية المتكاملة للأسرة، يقوم معهد خاليسكو للمرأة ومكتب المدعي العام ووزارة الصحة بتقديم خدمات مشورة قانونية وتوجيه نفسي وعروض للعمل وخدمات صحية للنساء المشتغلات بالدعارة اللاتي يقعن ضحايا للاستغلال الجنسي. وتطلق حملات توعية تشجع المعاملة الحسنة، ومنها القضاء على القوالب النمطية للجنسين، ولمّ شمل الأسرة، واحترام حقوق المرأة.
	خاليسكو - الموضوع: إدراج المنظور الجنساني
	في خاليسكو ثلاثة أنظمة قانونية رئيسية تسهم في نماء المرأة والنهوض بها: قانون معهد خاليسكو للمرأة، وقانون الولاية للمساواة بين المرأة والرجل، وقانون تمتع المرأة بحياة خالية من العنف، ومنه ينبثق برنامج الولاية لمنع ومعالجة واجتثاث العنف ضد المرأة للفترة 2009-2012. وفي هذه الفترة زادت الموارد البشرية لمعهد خاليسكو للمرأة، من 27 وظيفة في عام 2006 إلى 39 في عام 2010، وكذلك الموارد المالية التي تقدمها الولاية إلى المعهد: ففي عام 2006 حصل المعهد على 12,25 مليون بيسو (1,1 من ملايين الدولارات)، وأضيفت إليها الموارد المتأتية من الأموال الاتحادية، فبلغ مجموعها 14,28 مليون بيسو (1,3 من ملايين الدولارات). وفي عام 2010 حصل المعهد على 18,93 مليون بيسو (1,4 من ملايين الدولارات) من ميزانية الولاية، بالإضافة إلى موارد الأموال الاتحادية، فبلغ المجموع 27,69 مليون بيسو (2,1 من ملايين الدولارات). وفي إطار برنامج تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني الذي يدعمه المعهد الوطني للمرأة، نفذت مشاريع مختلفة للتنسيق التشريعي، ومنها وضع بروتوكول وحيد للولاية لمعالجة العنف القائم على نوع الجنس، والمشروع الوحيد للتنسيق التشريعي في الولاية مع البلديات فيما يتعلق بقانون تمتع المرأة بحياة خالية من العنف في ولاية خاليسكو ولائحته. وأيضا في مجال إقامة العدل، أجري تحليل لحالة النساء نزيلات سجن النساء في خاليسكو، وعُقدت دورات وحلقات دراسية للتوعية بحقوق الإنسان والمنظور الجنساني لوكلاء النيابة العامة والقضاة والقاضيات وأفراد الشرطة، وكذلك لموظفي الإدارة العامة في الولاية، ونُفذت برامج للتدريب ومناسبات للوقاية فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية. وجرى أيضا إنشاء وحدة متنقلة لتقديم خدمات الرعاية للنساء ضحايا العنف، وإجراء تحليل ”للثقافة المؤسسية في الإدارة العامة بالولاية“.
	خاليسكو - الموضوع: المشاركة السياسية
	الاعتماد في إطار نموذج إنصاف الجنسين: 2003. تدريب 774 شخصا (369 من النساء) في 14 حلقة عمل، باشتراك 11 جهة حكومية بالولاية، مثل وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتنمية البشرية، وهيئات خاصة. حلقة العمل المشاركة في المجتمع والقيادة المجتمعية للمرأة من منظور جنساني، الموجهة إلى المعاهد النسائية بالبلديات، ومركز التضامن لنماء المرأة، والنساء القياديات. وفي إطار برنامج تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني يجدر بالذكر ما يلي: حلقة العمل العنف والقيادة ومشاركة المواطنين، لتعزيز تمكين المرأة واشتراكها في اتخاذ القرار في البلديات؛ وحلقة العمل إدارة السلطة والتمكين في مجال العمل، التي نظمتها وزارتا التخطيط والإدارة والمالية على المستويين المتوسط والتنفيذي؛ وتحليل الثقافة المؤسسية في الإدارة العامة بالولاية. الحملة الإذاعية المرأة تطمح إلى الأفضل، للتوعية بمشاركة المواطنين على قدم المساواة، 2007. حملة الولاية لمعهد خاليسكو للمرأة، مكتب مشاركة المرأة. وأيضا حلقة العمل القيادة السياسية للمرأة في النطاق المحلي، لدعم القيادة، وهي موجهة إلى أعضاء مكتب مشاركة المرأة. توقيع اتفاق للحث على المشاركة السياسية للمرأة (17 تشرين الأول/أكتوبر 2008 - 28 شباط/ فبراير 2013)، لدعم القيادة النسائية، وتنفيذ القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية، وتشجيع وضع جدول أعمال من منظور جنساني للإنصاف السياسي في المشاركة واتخاذ القرار. اشترك ممثلون لرئاسات لجان الولاية والأحزاب السياسية، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمعهد الاتحادي للانتخابات، وهيئة تنسيق مكتب مشاركة المرأة، والأمين العام للحكومة. تقديم نتائج تحليل أثر حصة الجنسين في الانتخابات المحلية في عام 2009، باشتراك معهد خاليسكو للمرأة، والمعهد الاتحادي للانتخابات، ومكتب مشاركة المرأة. وفي عام 2009، تحديث وتطبيق وتقييم كتيب المشاركة السياسية للمرأة لأعضاء المراكز المتكاملة لدعم المرأة (في إطار برنامج تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني، الصندوق سابقا)، ووضع كتيب حلقة العمل في موضوع المشاركة في المجتمع والقيادة المحلية، الذي يشجع على خلق مهارات تعزز مشاركة المرأة (في إطار برنامج دعم الهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية). وفي عام 2010 وُقّع اتفاق الدعم والتعاون بين معهد خاليسكو للمرأة والمجلس المحلي للمعهد الاتحادي للانتخابات (نافذ من 12 آذار/مارس 2010 إلى 28 شباط/فبراير 2013)، وعُقد مؤتمر لنحطم الحواجز غير المرئية: مشاركة وتمثيل المرأة في كونغرس الولايات، في موضوع حصة الجنسين، باشتراك معهد خاليسكو للمرأة، والمعهد الاتحادي للانتخابات، ولجنة إنصاف الجنسين في كونغرس الولاية.
	موريلوس - الموضوع: إدراج المنظور الجنساني
	معهد المرأة في ولاية موريلوس هيئة لامركزية كائنة في وزارة التنمية البشرية والاجتماعية منذ عام 2009، ومن أبرز أهدافها إدراج المنظور الجنساني في الإدارة العامة بالولاية. ويتصل تعزيز المعهد اتصالا وثيقا بزيادة الموارد المالية والبشرية، إذ يعكس الالتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين. وقد شهدت ميزانية الولاية المأذون بها في الفترة 2006-2010 زيادة بأكثر من 120 في المائة، إذ ارتفعت من 4,3 ملايين بيسو في عام 2006 (401 من آلاف الدولارات) إلى 9,7 ملايين بيسو في عام 2010 (759 ألف دولار). وهناك أيضا نسبة مئوية كبيرة من مجموع الموارد المرصودة للمعهد، أي أكثر من 50 في المائة، تأتي من أموال المشاريع الاتحادية.
	ناياريت - الموضوع: إدراج المنظور الجنساني
	انخفضت بشكل بطيء ميزانية الولاية المأذون بها لمعهد المرأة الناياريتية في الأعوام الأخيرة بنسبة حوالي 10 في المائة الآن، في حين أنها في عام 2008 سجلت زيادة بنسبة 8 في المائة. وفي إطار الأنشطة التي تحققت في الفترة 2006-2010، أجريت مسابقة لتعديل رسالة ملتشور أوكامبو التي استفاد منها 684 949 شخصا بشكل إجمالي من سكان ولاية ناياريت، موزعين على النحو التالي: 480 480 امرأة و 204 469 رجال. وجرى تصميم وتحرير 000 10 نسخة من برنامج ما قبل الزواج، بهدف تعريف العروسين بعملية الزواج وآثارها القانونية، وكذلك بمسألة العنف العائلي وعواقبه في ولاية ناياريت. وعقدت ثلاث حلقات دراسية ودورتان دراسيتان للتوعية والتدريب في موضوع الجنسانية والسياسات العامة لموظفي الولاية، فضلا عن حلقة عمل لتدريب مروّجي ومروّجات الحقوق الجنسية والإنجابية، وبلغ مجموع المشتركين 507 أشخاص، كان منهم 325 امرأة و 128 رجلا.
	ناياريت - الموضوع: المشاركة السياسية
	حلقات دراسية: حفز القياديات لسياسة ولاية ناياريت، التشريع من منظور جنساني، السياسات العامة البلدية من منظور جنساني، ودورة دراسية في العملية التعليمية للموظفات والموظفين الحكوميين في موضوع السياسات العامة والجنسانية (في إطار برنامج تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني، الصندوق سابقا)، لممثلي وقياديي منظمات المجتمع المدني، باشتراك 507 أشخاص، كان منهم 325 امرأة و 182 رجلا.
	نويفو ليون - الموضوع: المشاركة السياسية
	تعميم من السلطة التنفيذية بعدم التمييز وبتكافؤ الفرص عند توظيف موظفي الإدارة العامة بالولاية، وهو تعميم بدأ نفاذه من 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وأُوعز إلى مكتب الحكومة التنفيذي بإدراج عدم التمييز وتكافؤ الفرص في السياسة الداخلية للموارد البشرية. الموظفون الملحقون بالإدارة العامة للولاية (آب/أغسطس 2008): 535 28 شخصا: منهم 361 11 امرأة و 175 17 رجلا.وفي عام 2009 نشرت دراسة تعزيز وتوطيد المنظور الجنساني في الإدارة العامة للولاية والبلديات (في إطار برنامج تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني، الصندوق سابقا)؛ ثلاثة مجلدات: الأول - الاعتماد والتنسيق التشريعي؛ الثاني - نماذج التعميم؛ الثالث - الذاكرة الوثائقية. مجال التوعية. حوار مع سياسيّات في عامي 2009 و 2010. حضرته 250 امرأة في عام 2009 و 400 في عام 2010. تدابير أولية في اللجان الانتخابية لعام 2009: اجتماع إعلامي مع اللجنة الانتخابية بالولاية؛ نشر مطويات في الوسائل الجماهيرية المطبوعة، مشفوعة بتوصيات للجنة الانتخابية بالولاية لتنفيذها. حلقة عمل نظرية وعملية مدتها 6 ساعات، لنحطّم الحواجز غير المرئية؛ النساء المدوِّنات، 18 أيار/مايو 2010. حضرتها 50 امرأة، ونظمتها حكومة ولاية نويفو ليون ومعهد المرأة بالولاية. عام 2008 - دراسة عن السلطة والمرأة والقيادة، دليل جامع في سياق شامل، متاح لعامة الجمهور بشكل دائم في صفحة حكومة الولاية على الإنترنت. المنشورات: 11 عنوانا في سلسلة المرأة والسلطة (000 1 نسخة من كل عنوان). من مواضيعها: المرأة والسياسة؛ المرأة في سلك القضاء؛ المرأة في إقامة العدل؛ المرأة في الإدارة العامة؛ وكذلك الحق في الاختيار على أساس الحريات الدستورية. الرغبة في الإنجاب: اقتراح، 2009 (000 5 نسخة)، ومشورة في مشاركة المواطنين، 2004-2009، نشرت في عام 2009 (000 1 نسخة)، وتتضمن لقاءات مع مستشاري معهد المرأة في ولاية نويفو ليون من الجنسين وخبرات وآراء هذا الجهاز في السياسات العامة من منظور جنساني.
	بويبلا - الموضوع: العنف ضد المرأة
	يوفر مركز حماية النساء ضحايا العنف المأوى، والطعام، والثياب، والأحذية، والرعاية الطبية والنفسية، والمشورة والإجراءات القانونية. ويعقد أيضا حلقات عمل للتدريب على العمل، ويفسح المجال للنساء وبناتهن وأبنائهن لمزاولة الأنشطة البدنية والترويحية.
	بويبلا - الموضوع: إدراج المنظور الجنساني
	في الفترة 2006-2010 لم يطرأ في الواقع أي تعديل على الموارد المالية التي تخصصها الولاية لمعهد بويبلا للمرأة، باستثناء عام 2008 الذي شهد زيادة بنسبة تزيد قليلا على 20 في المائة، إذ رُصد في هذا العام 15,5 مليون بيسو (1,2 من ملايين الدولارات). ومع ذلك فإن الموارد المالية المتاحة من خلال المشاريع الاتحادية، التي تمثل زهاء 50 في المائة من المجموع المخصص للمعهد، تزيد بالفعل سنويا في هذه الفترة. ومن أجل الوفاء بالالتزامات الدولية والوطنية المتعهد بها في مسألة التخطيط بمنظور جنساني والاستجابة لهذه الالتزامات، جرى للمرة الأولى تضمين خطة الولاية للتنمية للفترة 2005-2011 فقرة معنونة ”المرأة، تعزيز قدراتها“، وعلى هذا الأساس صيغ برنامج الولاية للمساواة بين المرأة والرجل (2008-2011). ومن ناحية أخرى وُضع برنامج الولاية لمنع ومعالجة العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واجتثاثه (2008-2011). وأُنشئت أيضا اللجنة الفرعية لإنصاف الجنسين، التي يقوم فيها معهد بويبلا للمرأة بدور نشط، وأُدرج برنامج للثقافة المؤسسية بمنظور جنساني في قطاع الأمن والعدالة. وحدث في الولاية أيضا تقدم كبير في الاعتراف القانوني بحقوق الإنسان للمرأة. وفي شباط/فبراير 2007 نُشر قانون تمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف، وفي عام 2008، وتنفيذا لما ورد في المادة 42 من هذا القانون، اكتمل نظام الولاية واعتُمدت لائحته. وبالإضافة إلى ذلك جرى في عام 2009 وضع نظام لتغذية مركز الولاية للبيانات والمعلومات المتعلقة بحالات العنف ضد المرأة. وجرى من ناحية أخرى في عام 2008 نشر قانون ولاية بويبلا للمساواة بين المرأة والرجل، الذي وضع نظامه في شباط/فبراير 2009.
	بويبلا - الموضوع: المشاركة السياسية
	الاعتماد في إطار نموذج إنصاف الجنسين: 2003. فيما بين عامي 2006 و 2009، اعتُمد أكثر من 40 جهازا وهيئة في الولاية؛ وترويج النموذج مستمر. عقد 50 حلقة عمل للتدريب في مجال التمكين وتقدير الذات (في إطار برنامج دعم الهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية)، استفاد منها 645 امرأة و 84 رجلا من 14 مجلسا فرعيا، وهيئتي تفتيش، وست وحدات للإسكان، وست مستوطنات شعبية. وفي إطار برنامج تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني، الصندوق سابقا، عقد محفل الولاية بشأن وضع الرجل والمرأة في البلديات للمنتخبين من رئيسات ورؤساء البلديات؛ وأجري تحليل للثقافة المؤسسية من منظور جنساني للمجلس البلدي في بلدية بويبلا، ليكون بمثابة مدخلات في وضع برنامج للثقافة المؤسسية من منظور جنساني.
	بويبلا - الموضوع: الاتجار بالأشخاص
	نُشر تحليل نتائج الدراسة الاستقصائية الوطنية لدينمية العلاقات في الأسر المعيشية، 2006، والعنف في المجال الجنسي على يد غير الزوج، وفيه وردت معلومات عن دعارة المرأة؛ ولدى مكتب المدعي العام للولاية بيانات عن القوادة موزعة حسب العمر والجنس والبلدية.
	كينتانا رو - الموضوع: إدراج المنظور الجنساني
	إذا اعتُبرت السنة المالية 2006 سنة الأساس، فإن الموارد التي خصصتها الولاية لمعهد كينتانا رو للمرأة تكون قد زادت، في عام 2010، بنسبة 61,77 في المائة، من 22,4 مليون بيسو في عام 2006 (مليوني دولار) إلى 34,2 مليون بيسو في عام 2010 (2,6 من ملايين الدولارات). ويتلقى المعهد أيضا موارد من خلال الأموال الاتحادية التي يديرها المعهد الوطني للتنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للمرأة، ومن خلال موارد المشاريع الإنتاجية. وزاد ملاك الموظفين أيضا من 114 إلى 149 شخصا. وفيما يتصل بالمعايير القانونية والإدارية، يجدر بالذكر القانون الجديد لمعهد كينتانا رو للمرأة، الذي يخوّل المعهد 56 اختصاصا (2008)؛ وقانون تمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف (2007) ولائحته (2009)؛ وقانون المساواة بين المرأة والرجل (2009) ولائحته (2010)؛ وميثاق الولاية للمساواة وعدم العنف ضد المرأة (2009)؛ وبرنامج الولاية للمساواة بين نساء ورجال ولاية كينتانا رو (2009)، الذي يهدف إلى تشجيع التنمية المتكاملة لنساء كينتانا رو، عن طريق القضاء على أي شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس، وضمان تكافؤ الفرص، تمكينا للمرأة من ممارسة كل ما لها من حقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية. ومعهد كينتانا رو للمرأة جزء من الحكومة القانونية، فهو الهيئة المنوط بها تنسيق ومتابعة قطاع إنصاف الجنسين في خطة الولاية للتنمية للفترة 2005-2011؛ ولذلك فإنه بمثابة هيئة التنسيق العامة للجنة الفرعية المؤسسية لإنصاف الجنسين، التابعة للجنة تخطيط تنمية الولاية، التي تضم 23 هيئة وجهازا و/أو مكتبا محليا تابعة للإدارة العامة الاتحادية والإدارة العامة للولاية.
	كينتانا رو - الموضوع: المشاركة السياسية
	في إطار برنامج تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني، الصندوق سابقا، عُقدت الحلقة الدراسية للإعداد والتدريب في مجال القيادة النسائية، لتعزيز مهارات المرأة في مجال القيادة ومشاركتها في الوظائف التي تُشغل بالانتخاب أو في مناصب اتخاذ القرار؛ وعُقدت أيضا حلقة العمل الصورة والقيادة لـ 23 امرأة.
	كينتانا رو - الموضوع: الاتجار بالأشخاص
	جرى، من خلال نظام التنمية المتكاملة للأسرة، دعم حملات مختلفة لمكافحة السياحة الجنسية للأطفال.
	سان لويس بوتوسي - الموضوع: إدراج المنظور الجنساني
	في الفترة من عام 2006 إلى عام 2010 زادت الموارد المالية التي تقدمها حكومة الولاية بنسبة 2,62 في المائة، في حين لم يتغير ملاك الموظفين. ولم يطرأ أي تعديل على الاختصاصات الواردة في قانون معهد ولاية سان لويس بوتوسي للمرأة. ومع ذلك فقد أنيطت بالمعهد اختصاصات أكثر بعد وضع قانون الولاية لتمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف وقانون الولاية للمساواة بين المرأة والرجل. ونُفذت عمليات توعية بالسياسات العامة من منظور جنساني وطرحت، في عام 2009، معلومات تتعلق بالتحليلين اللذين أجراهما المعهد: تحليل وضع المرأة في ولاية سان لويس بوتوسي، وتحليل الأحوال المعيشية للنساء من السكان الأصليين في ست بلديات مختارة في ولاية سان لويس بوتوسي. وفي عام 2010 شرع المعهد في العمل مع هيئات، مثل هيئة الولاية لتنسيق رعاية السكان الأصليين، للتصدي لبعض المشاكل التي أظهرها التحليلان.
	سان لويس بوتوسي - الموضوع: المشاركة السياسية
	قام معهد ولاية سان لويس بوتوسي للمرأة، في إطار برنامج تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بالتخطيط للتطرق إلى موضوع المشاركة السياسية في عام 2010. ويتوخى المعهد الاضطلاع بثلاثة تدابير محددة: وضع خطة عمل لمرصد السياسة، من خلال اجتماعات عمل مع عضوات وأعضاء لجنة المرصد المشتركة بين المؤسسات؛ ووضع خطة عمل لقيام المرصد برصد موظفات البلدية والنقابيات ومستشارات البلدية، من خلال اجتماعات عمل؛ والعمل من منظور جنساني على تطوير القدرات والقيادة السياسية لـ 40 من نساء الولاية، من خلال دورة دراسية.
	سان لويس بوتوسي - الموضوع: الاتجار بالأشخاص
	جرى، من خلال مجلس الولاية للسكان، وضع دليل منع الاتجار بالأشخاص لإرشاد موظفي الحكومة فيما يتخذونه من تدابير لمكافحة هذه الجريمة.
	سينالوا - الموضوع: العنف والتمييز
	قام مكتب المدعي العام في ولاية سينالوا، في 14 أيلول/سبتمبر 2007 وبمقتضى الاتفاق رقم 5/2007، بإنشاء الوكالة المختصة بجريمة قتل المرأة القائم على الخداع، من أجل الاهتمام بشكل متخصص بالتحقيق والملاحقة في حالات القتل القائم على الخداع التي تكون النساء ضحية لها. وجرى من خلال هذه الآلية إيلاء اهتمام شخصي ومتخصص للتحقيقات الأولية التي تتحقق فيها للمرأة عدالة أعجل وأسرع في هذا النوع من المسائل. وفي الفترة من عام 2007 إلى عام 2010 وقعت 220 حالة قتل للنساء في ولاية سينالوا. وأجري أيضا 268 تحقيقا أوليا انتهى 106 منها إلى نتيجة حاسمة.
	سينالوا - الموضوع: إدراج المنظور الجنساني
	طرأت منذ عام 2005 على الميزانية التي يحصل عليها معهد سينالوا للمرأة من خلال موارد الولاية زيادة بنسبة 75 في المائة تقريبا، فارتفعت من 6,8 ملايين بيسو (620 ألف دولار) إلى 11,3 مليون بيسو في عام 2010 (885 ألف دولار). وقد تعززت موارد الولاية هذه بالدعم الاتحادي المقدم من خلال الأموال التي يديرها المعهد الوطني للمرأة والمعهد الوطني للتنمية الاجتماعية، والتي تمثل زهاء 50 في المائة من مجموع الموارد التي ينفقها المعهد. وجرى تعديل قانون إيرادات وميزانية نفقات ولاية سينالوا للسنة المالية 2009، فأصبح ينص على أن تقوم الهيئات والكيانات بالحث على ترويج المضامين التي تنشر المساواة بين المرأة والرجل، والقضاء على العنف القائم على نوع الجنس وعلى القوالب النمطية التي تغذي أي شكل من أشكال التمييز. وتقوم لجنة الإنصاف والجنسانية بكونغرس الولاية، بالتنسيق مع معهد سينالوا للمرأة، بالمساهمة في مضمون هذه البرامج بالتعاون مع الهيئات والكيانات.
	سينالوا - الموضوع: الاتجار بالأشخاص
	في الولاية وكالات مخصصة للجرائم الجنسية وجرائم العنف العائلي موزعة على أنحاء الولاية، بالإضافة إلى قانون لحماية ضحايا الجرائم ومأوى مؤقت لهم.
	فيراكروس - الموضوع: إدراج المنظور الجنساني
	معهد فيراكروس للمرأة، سابقا برنامج الولاية للمرأة، هو هيئة عامة لامركزية أنشئت في كانون الثاني/يناير 2007. وجرت في هذه الأعوام الثلاثة عملية واسعة لتطوير هذه الآلية. ففي كل عام تزداد ميزانيتها من الولاية، إذ ارتفعت من 10 ملايين بيسو (916 ألف دولار) إلى 15,4 مليون بيسو (1,2 من ملايين الدولارات)، بنسبة 55 في المائة منذ إنشائها في شكل معهد. وتضاف إلى هذه الموارد الموارد الاتحادية التي يديرها المعهد الوطني للتنمية الاجتماعية، والمعهد الوطني للمرأة، واللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين. وفي عام 2010 بلغ إجمالي ميزانية المعهد قرابة 28 مليون بيسو (2,1 من ملايين الدولارات). وفيما يتعلق بالمعايير نُشر قانون تمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف (2008)، وقانون المساواة بين المرأة والرجل (2009)، ونظام كل منهما (2008 و 2009)؛ ولائحة قانون الولاية للتمكين، وتعديل القانون الجنائي ليتفق مع هذا القانون (2010). وانبثاقا من قانون الولاية للتمكين، بدأ المعهد في عام 2008 في إنشاء مصرف الولاية لبيانات ومعلومات حالات العنف ضد المرأة. وفي المصرف الآن معلومات معالجة للمعهد ولوزارة الأمن العام. وفي عام 2009 رصدت وزارة المالية والتخطيط موارد لتدابير تعزيز النهوض بالمرأة، وهذا يرسي سابقة للميزانيات العامة من منظور جنساني القصيرة أو المتوسطة الأجل للإدارة العامة بالولاية. وجرى بالمثل وضع ميزانية لوحدات الجنسانية المنشأة في عام 2010، وزعت على 14 وزارة و 3 مديريات، وخصص باب للسلطة التنفيذية للولاية.
	فيراكروس - الموضوع: المشاركة السياسية
	في إطار برنامج دعم الهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية. شبكة الولاية للقياديات، 2007، في شتى البلديات. مشروع المروِّجات القانونيات، 2008، تدريب 359 امرأة. ثلاث حلقات عمل المرأة والسياسة (في إطار برنامج تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني)، باشتراك قياديات من الأحزاب السياسية. يجري الحث على زيادة مشاركة المرأة في شتى المجالات البلدية. تغيير مركزين للشرطة في بلديتي أواتوسكو ولا أنتيغوا. ثلاث حلقات عمل ومنتدى مع رئيسات بلدية ونقابيات ومستشارات بلدية، حددت العقبات التي تحول دون المشاركة السياسية الكاملة في نطاق البلدية والولاية. اجتماعات مديرية المنظمات السياسية والاجتماعية مع المنظمات السياسية والاجتماعية. تساعد في تحديد المشاكل ومطالب النساء والرجال.
	فيراكروس - الموضوع: الاتجار بالأشخاص
	اتخذت عدة تدابير في مسألة منع ومعالجة الدعارة والمواد الإباحية والاتجار بالأشخاص والسياحة الجنسية، ولا سيما من خلال نظام الولاية للتنمية المتكاملة للأسرة. وفي عام 2007 وضعت دراسة بعنوان تحليل سمات وعوامل دعارة الأطفال في ولاية فيراكروس.
	ساكاتيكاس - الموضوع: إدراج المنظور الجنساني
	في أيار/مايو 2008 نُشر قانون المساواة بين المرأة والرجل. وأصبحت هناك الآن لائحة لقانون تمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف لولاية ساكاتيكاس، النافذ منذ عام 2006. ومن أهم الآليات المعيارية التي ينشئها هذا القانون توعية الموظفات والموظفين الحكوميين في الولاية، مع اهتمام خاص بظروف التمييز والعنف في نطاق العمل. وتم أيضا التنسيق التشريعي ذو الصلة، الذي يساعد على اتخاذ تدابير محددة للاهتمام بقلة منعة المرأة بسبب التمييز. وتنص خطة الولاية للتنمية للفترة 2005-2010 لولاية ساكاتيكاس على التزام الموظفات والموظفين في جميع المستويات بأداء عملهم في الخدمة العامة في إطار احترام وتنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين وإنصاف الجنسين، والحرص على إدراج المنظور الجنساني في إدارة المؤسسات بشكل مستمر ودائم وشامل. وفي سياسة حكومة الولاية في مجال المساواة بين الجنسين وإنصاف الجنسين، يرد الالتزام بتنفيذ وتطوير وتحسين الآليات والتحقق من متابعتها، للتأكد من أن اهتمامات واحتياجات النساء والرجال تعكسها سياسات الحكومة وبرامجها؛ وكذلك للقضاء على أي شكل من أشكال التمييز، والتأكد من استفادة النساء والرجال من الفرص على قدم المساواة، وتفادي أي شكل من أشكال العنف القائم على نوع الجنس داخل الهيئات وفي نطاق عملهم. ويتولى معهد المرأة الساكاتيكاسية تنسيق هذه الأنشطة، وأداته في ذلك نموذج إنصاف الجنسين، الذي بمقتضاه اعتُمدت 31 هيئة.
	الرابع عشر - برنامج إنصاف الجنسين للسلطة القضائية للاتحاد
	في أواخر عام 2007 بدأت عملية إضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني في السلطة القضائية للاتحاد، وهو العام الذي شكل فيه مجلس القضاء الاتحادي لجنة إنصاف الجنسين. وفي كانون الثاني/يناير 2008 شكلت محكمة العدل العليا الوطنية، من ناحيتها، لجنة إنصاف الجنسين، وفي شباط/فبراير 2010 وافقت المحكمة الانتخابية للسلطة القضائية للاتحاد على تشكيل اللجنة العادية لإنصاف الجنسين.
	وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008 وتصريفا للأعمال في مجال إنصاف الجنسين، أنشئت هيئة التنسيق العامة لبرنامج إنصاف الجنسين، التي تتبع السلطة القضائية للاتحاد.
	ويجري منذ عام 2008 تنفيذ خطط عمل سنوية تتألف من خمسة برامج عامة: التدريب، البحث، الاتصال، الإعلام، التقييم؛ وتستجيب لهدف توفير التوعية والتدريب في مجال المنظور الجنساني لكل من يزاول أعمالا قضائية في السلطة القضائية للاتحاد، وكذلك تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الحياة المؤسسية لأجهزة السلطة القضائية للاتحاد.
	الأنشطة المنجزة في الفترة 2008-2010
	التدريب. اتخذ العمل في مجال التدريب، منذ إنشاء البرنامج، شتى النماذج والمنهجيات. وجرى من خلال هذه الأنشطة المساهمة في التوعية وتجهيز الأدوات النظرية والعملية في مجال حقوق الإنسان والجنسانية للموظفين القضائيين والإداريين في السلطة القضائية للاتحاد. وتجدر بالذكر المحافل الإقليمية الخمسة بشأن ”العدالة والجنسانية“، و ”دورة إنصاف الجنسين الدراسية“، التي عقدت في جامعة بومبيو فابرا في برشلونة، و ”الأستاذية في حقوق الإنسان وإقامة العدل والجنسانية“، وكذلك ”أول دورة دراسية افتراضية في الدفوع القانونية وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمنظور الجنساني“. واستهدفت كل هذه الأنشطة الموظفين القضائيين. وبالمثل عُقدت في محكمة العدل العليا الوطنية ومجلس القضاء الاتحادي حلقات عمل لمنع حالات المضايقة في العمل والمضايقة الجنسية والتحقيق فيها والمعاقبة عليها.
	البحث. يجدر بالذكر إجراء تقييمات نوعية وكمية في الهيئات الثلاث التابعة للسلطة القضائية للاتحاد، نتجت عنها معلومات لتخطيط الأنشطة اللازمة لإدراج المنظور الجنساني في الأعمال الإدارية، والعمل على توعية الموظفات والموظفين القضائيين في السلطة القضائية للاتحاد.
	وكجزء من العمل المشترك مع الاتحاد المكسيكي لمقيمي العدل، تسعى هيئة التنسيق العامة إلى اعتماد ميثاق إدراج المنظور الجنساني في أجهزة إقامة العدل في المكسيك، الذي يرسي أسسا مفاهيمية في مسألة الجنسانية والعدل، ويحدد الاستراتيجية والوسائل اللازمة لإدراج المنظور الجنساني في المحاكمات، وكذلك إضفاء الطابع المؤسسي على هذا المنظور وتعميم مراعاته، ويوجِد آلية لمتابعة وتقييم الالتزامات المتحملة.
	ومن ناحية أخرى فإن المشروعات البحثية، كالتحليل القضائي للأحكام، وتحليل دعاوى الدورة التاسعة لمحكمة العدل العليا الوطنية وسوابقها القضائية من منظور جنساني، ودراسة العقبات التي واجهت النساء المرشحات في عملية الانتخابات الاتحادية لعام 2009، وتحديث كتاب ”حقوق الإنسان للمرأة: المعايير، والتفسير، والسوابق القضائية الدولية“، بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية، وتجميع التجارب المتعلقة بالحماية القضائية للحقوق السياسية والانتخابية للمرأة في المكسيك، وإصدار منشورات عن الجنسانية والقانون الانتخابي في المكسيك، والسلسلة التحريرية ”القانون والجنسانية والعدالة“، كلها تدابير ترمي إلى حفز النقاش الأكاديمي والقانوني في إطار السلطة القضائية للاتحاد.
	الإعلام. كان المشروع الأكثر صلة بالموضوع من حيث التغطية الجماهيرية هو موقع الإنترنت التفصيلي www.equidad.scjn.gob.mx، المقصود به أن يكون أداة للاطلاع ومصدرا للمعلومات الموثوق بها في مسألتي الجنسانية والعدالة. وقد استقبل هذا الموقع أكثر من 000 54 زيارة منذ إنشائه (أيلول/سبتمبر 2009). ولدى مجلس القضاء الاتحادي (http://portalconsejo/PortalEquidadGenero/) والمحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية للاتحاد ((http://genero.te.gob.mx/ أيضا صفحة على الإنترنت تتضمن معلومات عن أنشطتهما، وشرائط فيديو للتدريب، وروابط إلى أهم السياسات في هذا المجال وطنيا ودوليا.
	ومن ناحية أخرى يجري أسبوعيا التعاون مع البرنامج الإذاعي ”في الميزان ... صوت المحكمة“، من خلال فقرات إعلامية قصيرة في قسم ”الإنصاف والعدالة“. ويجري أيضا إعداد النشرة الشهرية ”الجنسانية والعدالة“، وفيها مقالات عن المسائل ذات الصلة بالديمقراطية والدراسات الجنسانية، في مجال فلسفة القانون والنظرية السياسية.
	وعقدت مسابقات في المقال والتحقيق الصحفي والفيلم الوثائقي ”الجنسانية والعدالة“، وهي مسابقات تحفز التحليل والنقاش القانوني والأكاديمي بشأن حقوق الإنسان للمرأة، وتساعد على توفير آليات مبتكرة لتوعية وتدريب موظفات وموظفي السلطة القضائية للاتحاد وعامة الجمهور في هذا المجال، وتحفز إلى دراسة المشاكل المتصلة بالجنسانية والعدالة والإعلام بها.
	الاتصال. شكّل برنامج إنصاف الجنسين تحالفات استراتيجية مع سلطات الاتحاد الأخرى، وبخاصة لجنة الإنصاف والجنسانية في مجلس النواب، والمعهد الوطني للمرأة، والمجلس الوطني لمنع التمييز، واللجنة الوطنية لمنع واجتثاث العنف ضد المرأة، ووحدة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية. وأقام البرنامج أيضا صلات مع الهيئات الدولية، والمؤسسات الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني.
	التقييم. هناك الآن مؤشرات تتعلق بالإدارة، ويجري العمل على وضع مؤشرات تتعلق بالأثر.
	التحديات. يتمثل التحدي الأكبر أمام برنامج إنصاف الجنسين في تحقيق إضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني في المجال القضائي والإداري لمحكمة العدل العليا الوطنية، ومجلس القضاء الاتحادي، والمحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية للاتحاد. ولا بد من العمل على أن يتم التخطيط لكل أنشطة هذه الأجهزة وفق المنظور الجنساني. ويتعين أيضا أن تعتمد الهيئات الثلاث نظاما فعّالا لمنع المضايقة والتحرش الجنسي والتحرش في العمل.
	إن إدراج المنظور الجنساني والمسائل المتصلة بالجنسانية وحقوق الإنسان في البرامج التدريبية للمدارس القضائية ومراكز التدريب المستمر للموظفين هو سبيل ملائم للحصول على نتائج. وفي هذا السياق ذاته فإن حفز الموظفات والموظفين إلى إبداء اهتمام أكبر وتزويدهم بمعلومات ودراسات عن المسائل التي تناقَش في مجال الدفوع القانونية والوصول إلى العدالة دون تمييز هما هدفان مهمان للأعوام القادمة.
	وأخيرا فإن من التحديات الكبرى التي تجابه برنامج إنصاف الجنسين للسلطة القضائية للاتحاد العمل بشكل مناسب على نقل خبرته في عملية إضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني إلى محاكم الولايات وتقاسم هذه الخبرة معها.
	أنشطة جديرة بالذكر في برنامج إنصاف الجنسين للسلطة القضائية للاتحاد
	محكمة العدل العليا الوطنية

	أول دورة دراسية افتراضية ”الدفوع القانونية وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمنظور الجنساني“.تسعى هذه الدورة إلى تزويد الموظفين القضائيين الدارسين بما يلزم من الأدوات المنهجية والعملية لإدراج المنظور الجنساني والمعايير الدولية في عمليات الدفوع القانونية في الأحكام.
	بروتوكول الممارسات السليمة في التحقيق في قضايا المضايقة في العمل والمضايقة الجنسية في محكمة العدل العليا الوطنية وتسوية هذه القضايا. أهداف هذا البروتوكول هي أن يكون أداة لمنع هذه التصرفات، وتوفير الأمن القانوني لطرفي القضية، وتسهيل تسوية خلافات العمل هذه بطريقة تراعي المنظور الجنساني، والحث على تهيئة بيئة عمل خالية من العنف والتمييز.
	دورة ”مناقشات معاصرة: الجنسانية وحقوق الإنسان“. يجري في هذه الاجتماعات مناقشة المعضلات القانونية المطروقة من منظور جنساني، وإجراء حوار مع الدوائر الأكاديمية لتحسين إقامة العدل، وحث محكمة العدل العليا الوطنية على المشاركة في المناقشات القانونية المتصلة بالدراسات الجنسانية. ومن المواضيع التي نوقشت: جدوى المحكمة العسكرية لتسوية حالات انتهاك حقوق الإنسان للمرأة، ودستورية أوامر الحماية، والتحديات القانونية في إعادة تحديد الجنس، وحرية التعبير واحتمال تعارضها مع حقوق المرأة في السلامة الشخصية وعدم التمييز.
	محافل التحليل التي ينظمها برنامج إنصاف الجنسين التابع للسلطة القضائية للاتحاد ومحكمة العدل العليا الوطنية. تحلَّل في هذه المحافل آثار قرارات المحاكم الإقليمية والدولية على إقامة العدل في المكسيك. وجرى بالمثل تحليل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في إطار الذكرى السنوية الثلاثين لإعلانها، ومما يذكر أن المكسيك اشتركت في وضع واعتماد هذا الصك الدولي وكذلك، على نحو بالغ الأهمية، أن هذه الاتفاقية اتخذت طابع الصك القانوني الملزم داخليا.
	ويجدر بالذكر أيضا حلقتا العمل الأولى والثانية ”الدفوع القانونية من منظور جنساني“، اللتان تهدفان إلى توفير آليات التحليل المطلوبة لتناول الظاهرة القانونية من منظور جنساني، ومحفل ”المنظور الجنساني والمعايير القضائية ذات الصلة“، الذي عُقد في حزيران/يونيه 2010 من خلال مديرية إنصاف الجنسين ومنظمة ”وصلة المرأة على نطاق العالم“؛ وجرى تحليل المعايير القانونية ذات الصلة ومسارات المحاجّة التي يمكن سلوكها في تسوية المسائل القضائية في المكسيك.
	مجلس القضاء الاتحادي

	التدريب. نظم مجلس القضاء الاتحادي، من عام 2006 إلى الآن، 58 مناسبة بأشكال مختلفة جرى فيها تناول قضايا تتعلق بتطبيق المعاهدات الدولية، والعنف القائم على نوع الجنس، والتمييز. وكانت هذه المناسبات موجهة إلى الموظفات والموظفين الحكوميين في مجلس القضاء الاتحادي، وجرى تدريب 475 3 مشتركا.
	الأستاذية في حقوق الإنسان وإقامة العدل والجنسانية. تعقد هذه الدورة بالتعاون مع جامعة المكسيك الوطنية المستقلة؛ وقد بدأت في عام 2009، وتهدف إلى توفير الأدوات التقنية لإجراء التحليل الجنساني في إقامة العدل.
	مشروع ”التحليل القانوني لأثر السياسات العامة في مجال حماية حقوق الإنسان للمرأة“. جرى منذ عام 2009 وحتى الآن مراجعة وتحليل 695 حكما.
	المحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية للاتحاد

	للاطلاع على أنشطة المحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية للاتحاد، انظر المرفق العام 1 - دال بشأن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الإدارة العامة الاتحادية، والسلطة القضائية، والأجهزة اللامركزية.
	الخامس عشر - حالة تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن التقرير الدوري السادس للمكسيك
	التوصيات
	حالة التنفيذ
	7 - في الوقت الذي تذكِّر فيه اللجنة بالتزام الدولة الطرف القاضي بأن تنفذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، ترى اللجنة أن دواعي القلق والتوصيات المبينة في هذه التعليقات الختامية تتطلب من الدولة الطرف الاهتمام بها على سبيل الأولوية في الفترة القادمة، بدءا من الآن وحتى موعد تقديم التقرير المرحلي القادم. ولذا، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشطة تنفيذها لأحكام الاتفاقية، وتعرض في تقريرها الدوري القادم ما تم اتخاذه من إجراءات وتحقيقه من نتائج في هذا الصدد. وهي تدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية والبرلمان لكفالة إنفاذها بالكامل.
	• الاهتمام والتقديم
	• الفقرات 228-232
	9 - واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تعطي الأولوية العليا لتكييف التشريعات والأنظمة القائمة على المستوى الاتحادي، وعلى مستوى الولايات والبلديات بما يتسق مع أحكام الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق تنقيح الأحكام التمييزية القائمة، بما يكفل امتثال جميع التشريعات للمادة 2 من الاتفاقية وأحكامها الأخرى ذات الصلة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضع آلية فعالة لكفالة عملية المواءمة المشار إليها ورصدها. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لزيادة الوعي بالاتفاقية وبالتوصيات العامة للجنة الموجهة إلى مجموعة من الجهات على المستوى الاتحادي، وعلى مستوى الولايات والبلديات، كأعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين والعاملين بالهيئة القضائية والمهن القانونية.
	• تكييف التشريعات
	• الفصل الثاني، 
	الفقرات 16-21
	• المرفق الأول - باء
	• زيادة الوعي
	• الفقرات 228-232
	11- واللجنة تدعو الدولة الطرف إلى إنشاء آليات للتنسيق والرصد لكفالة موائمة وتنفيذ برامج وسياسات المساواة بين الجنسين، فضلا عن إنفاذ القانون العام للمساواة بين المرأة والرجل على المستوى الاتحادي، وعلى مستوى الولايات والبلديات. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف توفير ما يلزم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان من الموارد المالية.
	• آليات التنسيق واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
	• الفصل الثاني، الفقرة 22
	13- واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تعجل باعتماد التعديلات ومشاريع التشريعات المعلقة، في جداول زمنية ملموسة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع استراتيجية فعالة ذات أولويات واضحة لكفالة استمرار الجهود الرامية إلى تأمين احترام حقوق الإنسان للمرأة وتمتعها بهذه الحقوق.
	• الجداول الزمنيةلاعتماد القوانين.
	استراتيجية لاستمرار الجهود
	• الفصل الثاني، الفقرة 24
	• الفصل الحادي عشر
	• الفصل الرابع عشر
	15- وفي ضوء التوصية العامة رقم 19، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ دون إبطاء جميع التدابير اللازمة للقضاء على العنف ضد المرأة، سواء كان مصدره أشخاص أو منظمات أو مؤسسات؛ والقضاء كذلك على أي أعمال عنف يرتكبها ممثلو الدولة على أي مستوى، أو تنشأ عن إجراءات يتخذونها أو يغفلون عن اتخاذها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعجل باعتماد التعديلات على قانون العقوبات لتعريف جريمة قتل النساء على وجه التحديد، والتعجيل بإجراءات اعتماد القانون العام المقترح بشأن تمتع المرأة بحياة خالية من العنف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ استراتيجية شاملة تتضمن جهودا وقائية لإشراك وسائط الإعلام وبرامج التعليم العام، التي ترمي إلى تغيير المواقف الاجتماعية والثقافية والتقليدية التي هي من الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة واستمراره. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز فرص وصول الضحايا إلى العدالة وضمان معاقبة الجناة عقابا فعالا في جميع الحالات، وتمكين المرأة من الاستفادة من برامج الحماية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف إنشاء آليات للرصد الفعال وتقيم أثر جميع الاستراتيجيات والتدابير المتخذة على نحو منتظم. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى أن تكفل منح السلطة اللازمة للمدعية الخاصة المعنية بالجرائم المتصلة بأعمال العنف ضد المرأة، فضلا عن توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها صورة فعالة ومستقلة ونزيهة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل منح المدعية الخاصة صلاحية الاختصاص بالنظر في ملف الجرائم التي جدت في سان سلفادور لكفالة ملاحقة ومعاقبة الجناة. وتوصي الدولة الطرف بأن تقدم لضحايا هذه الجرائم المساعدة الاقتصادية والاجتماعية والنفسانية اللازمة.
	• القضاء على العنف، تعريف جريمة قتل النساء، الوقاية، الوصول إلى العدالة، آلية الرصد، منح السلطة اللازمة للمدعية الخاصة وقضية أتنكو
	• الفصل الثاني، الفقرات 25-47
	• الفصل الخامس، الفقرات 69-82
	• الفصل السادس
	• المرفق الأول، الجزءان جيم ودال
	• المرفق الثالث عشر
	17- واللجنة تعيد تأكيد توصياتها الموجهة إلى الدولة الطرف فيما يتصل بالتحقيق الذي فتحته بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري (CEDAW/2005/OP.8/MEXICO)، وتحث الدولة الطرف على أن تعزز جهودها للمضي فيه حتى النهاية. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تقيم آليات للرصد الملموس كيما يتم على نحو منهجي تقييم التقدم المحرز في تنفيذ تلك التوصيات، وبخاصة التقدم المحرز في جهودها الرامية إلى منع تلك الجرائم.
	• مدينة خواريس. آلية الرصد
	• الفقرات 213-227
	19- واللجنة تطلب من الدولة الطرف أن تحيط علما بأن كلمتي ”إنصاف“ و ”مساواة“ تؤديان معنيين مختلفين، وربما يقود استعمالهما معا إلى الخلط بين المفهومين. فالاتفاقية موجهة نحو القضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة المساواة بين المرأة والرجل في نظر القانون وعلى مستوى الممارسة (شكلا ومضمونا). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم في خططها وبرامجها كلمة ”مساواة“ بصورة مستمرة.
	• كلمة ”مساواة“
	• الفصل الثاني، الفقرات 12 إلى 15 و 19
	21- واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تضع استراتيجية فعالة لتعميم المنظور الجنساني في جميع الخطط الوطنية، وأن تعزز صلات الربط بين الخطط الوطنية للتنمية والقضاء على الفقر والبرنامج الوطني للمساواة في الفرص وعدم التمييز ضد المرأة لضمان التنفيذ الفعال لجميع أحكام الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن الآثار المترتبة على المرأة، وبخاصة المرأة الريفية والعاملة في الأنشطة الزراعية، من جراء سياسات الاقتصاد الكلي، وبخاصة اتفاقات التجارة الإقليمية.
	• تعميم المنظور الجنساني في الخطط الوطنية
	• الفصل الرابع عشر، الفقرة 182
	• صلات الربط بين الخطط والقضاء على الفقر
	• الفصل الرابع عشر، الفقرات 182 إلى 184
	• أثر سياسات الاقتصاد الكلي على المرأة
	• الفصل الرابع عشر، الفقرة 185، والمرفق العاشر - باء
	23- واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تميز بوضوح، في سياساتها وبرامجها، بين السياسات والبرامج العامة والاجتماعية والاقتصادية التي تفيد المرأة، وما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية من تدابير خاصة مؤقتة لازمة للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية للمرأة في شتى المجالات، على نحو ما أوضحته اللجنة في توصيتها العامة رقم 25. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على أن تعزز تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل.
	• التدابير الخاصة المؤقتة
	• الفصل الرابع، الفقرات 64 إلى 68
	25- واللجنة تحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك عن طريق الاعتماد السريع لمشروع القانون الرامي إلى منع الاتجار بالبشر والمعاقبة عليه، ووضع جدول زمني ملموس لتكييف القوانين على مستوى الولايات بغية تجريم الاتجار بالبشر لكي تتماشى مع الصكوك الدولية ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على دراسة ظاهرة الاتجار الداخلي بالبشر، بما في ذلك نطاقه وأسبابه وعواقبه فضلا عن أغراضه، وتجميع المعلومات بشكل منتظم من أجل وضع استراتيجية شاملة تتضمن تدابير للوقاية، ولمقاضاة المخالفين ومعاقبتهم، إضافة إلى التدابير الرامية إلى إعادة تأهيل الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع. وتوصي الدولة الطرف أيضا بتنظيم حملات لإذكاء وعي النساء والفتيات في عموم البلد بشأن مخاطر وعواقب الاتجار بالبشر، وتدريب العاملين في مجال إنفاذ القانون والهجرة وشرطة الحدود بشأن أسباب وعواقب ووقوع الاتجار بالنساء والفتيات وأشكال الاستغلال المختلفة. وتحث الدولة الطرف على الرصد الدقيق لتأثير التدابير المتخذة وتقديم معلومات عن النتائج المحرزة في تقريرها الدوري المقبل.
	• مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات؛ تجريم الاتجار؛ الدراسات والاستراتيجيات الشاملة؛ حملات إذكاء الوعي؛ تدريب العاملين ورصد التأثير
	• الفصل السادس، الفقرات 84 إلى 101
	• المرفق الثالث
	• المرفق الثاني عشر - جيم
	• المرفق الثالث عشر
	27- واللجنة تحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ خطة شاملة لمنع استغلال بغاء النساء والفتيات، واستخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية للأطفال وبغاء الأطفال، عن طريق جملة أمور منها تعزيز تدابير الوقاية وكبح الطلب على البغاء واتخاذ التدابير لإعادة تأهيل ضحايا الاستغلال. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل تقييما شاملا بشأن مدى انتشار البغاء وأسبابه الجذرية. ويتعين تصنيف هذه المعلومات حسب العمر والمناطق الجغرافية، وأن تشمل كذلك معلومات بشأن الآثار المترتبة على الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة.
	• منع استغلال البغاء. معلومات عن البغاء والآثار المترتبة على الإجراءات المتخذة
	• الفصل السادس، الفقرات 102 إلى 106
	• المرفق الثالث - جيم
	29- واللجنة توصي الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى زيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار على جميع المستويات وفي كافة المجالات، في ضوء توصيتها العامة رقم 23 المتعلقة بالنساء في الحياة السياسية والعامة. وتوصي كذلك الدولة الطرف باعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25، من أجل التعجيل بتنفيذ الجهود الرامية إلى تشجيع تعيين النساء في المناصب القيادية، ولا سيما في السلك الدبلوماسي.
	• المشاركة في مناصب صنع القرار
	• الفصل الرابع، الفقرة 68
	• الفصل السابع، الفقرات 107 و 110 إلى 118
	• الفصل الثامن، الفقرات 122-127
	• المرفقـــات الرابع والسادس والثاني عشر - دال والثالث عشر
	31- واللجنة تناشد الدولة الطرف أن تجعل تشريعاتها المتعلقة بالعمالة متماشية تماشيا تاما مع المادة 11 من الاتفاقية والإسراع باعتماد تعديل قانون العمالة الاتحادي من أجل إزالة شروط فحوص الحمل. وتحث الدولة الطرف على تعزيز أعمال المديرية العامة المعنية بالتفتيش في مجال العمل، وذلك لكي يتسنى رصد ظروف عمل المرأة رصدا فعالا، ومعاقبة منتهكي حقوق المرأة في الصناعات التصديرية، وتعزيز تمكن العاملات من اللجوء إلى سبل إقامة العدل. وتوصي الدولة الطرف بإدراج معلومــات بشأن الآثار المترتبة على التدابير المتخذة والنتائج المحرزة في تقريرها المقبل.
	• تنسيق تشريعات العمالة مع الاتفاقية.
	• تعزيز أعمال المديرية العامة المعنية بالتفتيش في مجال العمل
	• الفصل الحادي عشر، الفقرات 149 إلى 152
	• المرفق السابع - ألف
	33- واللجنة تحث الدولة الطرف على توسيع نطاق تغطية الخدمات الصحية، بما في ذلك رعاية الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، وعلى التصدي للعواقب التي تحول دون استفادة المرأة من هذه الخدمات. وتوصي اللجنة أيضا بتشجيع التربية الجنسية وتوفيرها على نطاق واسع وأن تكون موجهة للرجال والنساء والمراهقين والمراهقات على حد سواء. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل على اتساق تشريعاتها المتصلة بالإجهاض على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق استراتيجية شاملة ينبغي أن تشمل توفير الاستفادة الفعالة من الإجهاض الآمن في الحالات المنصوص عليها في القانون ومجموعة واسعة من تدابير منع الحمل، بما فيها موانع الحمل في الحالات الطارئة، وتدابير التوعية بشأن مخاطر الإجهاض غير المأمون، وحملات التوعية في جميع أرجاء البلد بشأن حقوق الإنسان للمرأة، التي تستهدف على وجه الخصوص العاملين في مجال الصحة فضلا عن عموم الجمهور.
	• التغطية
	• الفصل الثاني عشر، الفقرات 162 إلى 165
	• المرفق الحادي عشر
	• الفصل الرابع عشر، الفقرات 190 إلى 195
	• الصحة الإنجابية
	• الفصل الثاني عشر، الفقرات 165 إلى 167 و 171 إلى 172
	• تنظيم الأسرة ومنع الحمل
	• الفصل الثاني عشر، الفقرات 162 و 168 و 169 و 171
	• التربية الجنسية
	• الفصل الثاني عشر، الفقرتان 171 و 172
	• الفصل الرابع عشر، الفقرة 192
	• اتساق التشريعات المتصلة بالإجهاض. توفير الاستفادة من الإجهاض الآمن في الحالات المنصوص عليها في القانون
	• الفصل الثاني عشر، الفقرة 170 والمرفق الثامن - باء
	• حملات التوعية
	• الفصل الثاني عشر، الفقرة 173
	35- واللجنة تحث الدولة الطرف على كفالة أن تتعامل جميع برامج وسياسات القضاء على الفقر تعاملا صريحا مع الطبيعة الهيكلية والأبعاد العديدة للفقر والتمييز الذي تتعرض له نساء الشعوب الأصلية والريفيات. وتوصي الدولة الطرف باستخدام تدابير خاصة مؤقتة للتصدي للتفاوت الذي تواجهه نساء الشعوب الأصلية والريفيات فيما يتعلق بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية، ولا سيما التعليم والصحة والمشاركة في عمليات صنع القرار. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات شاملة بشأن التدابير المتخذة والآثار الناجمة عنها، مرفقة ببيانات مصنفة حسب المناطق الحضرية والريفية، وحسب الولايات والشعوب الأصلية.
	• القضاء على الفقر؛ النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية؛ الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية
	• الفصل الرابع عشر، الفقرات 182 إلى 189
	• الصحة
	• الفقرات 190-195
	• التعليم
	• الفقرة 196
	37- واللجنة تطلب من الدولة الطرف تعزيز تحليل واستخدام البيانات المتوافرة بغية تحديد الاتجاهات على مر الزمن، وكذلك النتائج والآثار المترتبة على البرامج والخطط والسياسات على كافة المستويات، والعمل على تصنيف البيانات حسب الولايات والمناطق الريفية والحضرية وجماعات الشعوب الأصلية، وتحليل هذه البيانات، وإدراجها في تقريرها الدوري المقبل.
	تحليل البيانات لتحديد النتائج والآثار المترتبة
	• الفصل العاشر، الفقرة 137
	• الفصل الرابع عشر، الفقرات 184 و 189 و 195
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