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  األرض والسكان-أوالً 

ويشري أحدث تعداد عام    . إن املكسـيك بلد ذو كثافة سكانية عالية ومعدل منو سكاين مرتفع باستمرار             -١
يون نسمة يف  مل٩٧,٥ إىل ١٩٩٠ مليون نسمة يف عام ٨١,١للسكان إىل أن عدد سكان املكسيك قد ارتفع من 

 ١٠٥,٣٤وبإضافة العدد الكلي للمكسيكيني املقيمني يف اخلارج، يصل الرقم اإلمجايل للسكان إىل             . ٢٠٠٠عام  
 يف املائة،   ٤٩,٧٣ يف املائة من السكان بينما يشكل الذكور نسبة          ٥٠,٢٧وتشكل اإلناث نسبة    . ماليـني نسمة  

(INEGI)ة  يف املائ١,٨ويبلغ املعدل السنوي للزيادة السكانية 
)١( . 

 يف املائة يف والية مكسيكو      ٢٠,٧وهـناك تفـاوت يف توزيـع السكان بني املناطق حيث تتركز نسبة               -٢
وتقدر الكثافة .  يف املائة يف واليات أخرى مثل كينتانا رو        ٣واملقاطعـة االحتادية، بينما ال تتجاوز نسبة السكان         

ومن جمموع . مستوى البلد ككل، وترتفع هذه الكثافة يف املدن نسمة يف الكيلومتر املربع على ٥٠السكانية بنحو 
 مليون  ٢٤,٧ مليون نسمة، يف املناطق احلضرية، بينما يعيش         ٧٥,٨ يف املائة، أي     ٧٤,٧السـكان، تعيش نسبة     
 . (INEGI)نسمة يف املناطق الريفية 

فنحو . املكسيك جمتمع شاب أن جمتمع ٢٠٠٠أما فيما يتعلق بالتوزيع حسب األعمار، فيظهر تعداد عام  -٣
 ٥٨,١وهناك .  عاما١٤ً يف املائة من جمموع السكان، تقل أعمارهم عن ٣٤,٤ مليون مكسيكي، أي نسبة ٣٢,٦

أما العدد  .  عاماً ٦٤ و ١٥ يف املائة من جمموع السكان، تتراوح أعمارهم بني          ٦٠,٦مليون مكسيكي آخر، أي     
 . (INEGI) يف املائة من السكان ٥ عاماً ويشكلون نسبة ٦٥ عن  ماليني نسمة فتزيد أعمارهم٦,٨املتبقي وهو 

 يف ٢٠,٦ يف املائة من أرباب األسر املكسيكية، بينما تشكل النساء نسبة      ٧٩,٤ويشـكل الرجال نسبة      -٤
 . (INEGI)املائة 

 خاصة وفيما يتعلق بالصحة، جتلى التحسن النسيب يف الظروف االقتصادية واالجتماعية للمكسيك بصورة -٥
فقد اخنفض معدل الوفيات بني األمهات من مستوياته يف األعوام السابقة إىل . يف اهلبوط احلاد يف معدالت الوفيات

  حالة وفاة  ١٩,٧أمـا معـدل الوفـيات بـني الرّضع فقد اخنفض إىل             .  والدة ١٠ ٠٠٠ حالـة وفـاة لكـل        ٥,٩
CONAPO(لصحية املتاحة للمواليد  مولود حي، مما يعكس حتسناً ملحوظاً يف اخلدمات ا١ ٠٠٠لكل 

)٢( ،INEGI.( 

 ٧٧,٤ عاماً للرجال و٧٢,٤ وحتديداً، - عاماً ٧٥,٢ويصل متوسط العمر املتوقع يف املكسيك حالياً إىل  -٦
ونتيجة لتحسن ظروف املعيشة يف املكسيك، بلغ معدل        .  وهي أعلى أرقام متوقعة منذ عقود      -عامـاً للنسـاء     

 . (CONAPO, INEGI) نسمة ١ ٠٠٠ مولداً لكل ١٨,٨مرأة بينما بلغ معدل املواليد  طفل لكل ا٢,١٦اخلصوبة 

فنسبة السكان الذين ميارسون نشاطاً     . وحقـق سـكان املكسيك تقدماً أيضاً على املستوى االقتصادي          -٧
رت هذه  وقد استم .  يف املائة من جمموع السكان، وهي أعلى نسبة حتققت يف تاريخ البلد            ٥٦,٦اقتصـادياً تبلغ    

                                                      

 .املعهد الوطين لإلحصاءات واجلغرافيا واملعلوماتية )١( 
 .اجمللس الوطين للسكان )٢(
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وال تزال نسبة   . ، مما يعكس التقدم الذي أحرزه اقتصاد البلد       ١٩٩٤ سنوياً منذ عام     ٦,٦النسبة يف الزيادة مبعدل     
ويبلغ معدل .  يف املائة٤١,٤ - أعلى من نسبة النساء - يف املائة ٧٣,٥ -الرجال الذين ميارسون نشاطاً اقتصادياً 

وهذا املعدل اخنفض كثرياً عما كان عليه .  يف املائة للنساء٤,٤٦للرجال و يف املائة ٣,٣ - يف املائة ٣,٧٥البطالة 
 . (INEGI) يف املائة ٥,٥، حيث بلغ وفقاً للتقديرات ١٩٩٦يف عام 

 يف املائة من السكان الذين ميارسون نشاطاً اقتصادياً يف املكسيك           ١٦,٣وينـبغي اإلشارة إىل أن نسبة        -٨
  يف املائة يف قطاع الصناعة التحويلية    ٢٨,٧، بينما تعمل نسبة     )ماليني نسمة  ٧,١(يعملـون يف القطـاع األويل       

، ويعين ذلك أن املكسيك بلد      ) مليون ٢١,٣( يف املائة يف قطاع التجارة واخلدمات        ٥٥ونسبة  )  ماليـني  ١٠,٤(
 . (INEGI)منتج للتجارة واخلدمات أكثر منه للسلع املصنعة 

. لزيادة الكبرية يف صادرات املكسيك والتحسن املستمر يف اقتصادها        وهناك مؤشرات أخرى أيضاً تظهر ا      -٩
 ٤٠٢ ٩٦٤ يف املائة حيث بلغ ٢,١٩، ارتفع الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة ١٩٩٧ و١٩٩٠ففي الفترة ما بني عامي 

الناتج ، بلغ ٢٠٠٤ويف الربع الثاين من عام   .  دوالراً ٤ ٢٧٠ملـيون دوالر، وبلـغ متوسط نصيب الفرد من الدخل           
 دوالراً بينما بلغ    ٨ ٩٧٠ مليون دوالر، بينما بلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل           ٦٣٩ ٠٧٦احملـلي اإلمجايل    

، وفقاً لألرقام الرمسية لوزارة املالية واالئتمان       ) بيزو ٤٣,٢٩( دوالرات   ٣,٩٣متوسط احلد األدىن لألجر اليومي      
 ).زارة املاليةاملعهد الوطين لإلحصاءات، مصرف املكسيك، و(العام 

وقد خفضت املكسيك ديوهنا اخلارجية     .  مليون بيزو  ٩١٦ ١٤٧ويـبلغ صايف الدين احلكومي الداخلي        -١٠
غري أن هذه الديون اخلارجية ال تزال كبرية، حيث بلغت . وحصلت على شروط أفضل خلدمة وسداد ديوهنا احلالية

 يف املائة يف ١٩,٩التضخم، ومتكنت من ختفيضه من    وأحكمت املكسيك سيطرهتا على معدل      .  ملـيون دوالر   ٧٩ ٠٧٢
 ).املعهد الوطين لإلحصاءات، مصرف املكسيك، وزارة املالية (٢٠٠٠ يف املائة عام ٤,٨٢ إىل ١٩٩٥عام 

، يستمر املكسيكيون يف التعليم املدرسي      ٢٠٠٠فوفقاً لتعداد عام    . وحتقـق تقدم أيضاً يف ميدان التعليم       -١١
 يف املائة   ٨٧,١ يف املائة بني الرجال و     ٩٢وتصل نسبة اإلملام بالقراءة والكتابة إىل       .  املتوسط  أعوام يف  ٧,٦لفترة  

 مليون  ٢٧,٨( عاماً يستطيعون القراءة والكتابة      ١٥ مليون مكسيكي فوق سن      ٥٦,٨بني النساء، وهذا يعين أن      
 SEPتية،املعهد الوطين لإلحصاءات واجلغرافيا واملعلوما). ( مليون امرأة٢٩,١رجل و

)٣(.( 

فنسبة األطفال امللتحقني باملدارس االبتدائية     . وارتفـع معدل كفاءة التخرج يف املكسيك ارتفاعاً كبرياً         -١٢
وتتجه النسبة إىل االخنفاض يف املدرسة الثانوية، وإن ظلت .  يف املائة٨٨الذين يتمون تعليمهم االبتدائي تبلغ حالياً 

ويف السنة النهائية من التعليم الثانوي، يصل معدل كفاءة التخرج إىل           . ائة يف امل  ٧٨,٨مـرتفعة حيث تصل إىل      
 يف املائة من ٩١,٨وتشري األرقام إىل أن نسبة  .  يف املائة  ٥٠,٥ يف املائـة، بينما يصل يف التعليم املهين إىل           ٦١,٦

 يف املائة من    ٥٥,٣حنو  ويلتحق  .  عاماً يذهبون إىل املدرسة    ١٤ أعوام و  ٦األطفـال الذين تتراوح أعمارهم بني       
 عاماً باملدرسة الثانوية حىت مرحلة التخرج من التعليم الثانوي، بينما ١٧ و١٥الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني 

                                                      

 .وزارة التعليم )٣( 
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املعهد ( عاماً بالتعليم العايل أو الفين ٢٤ و١٨ يف املائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني ٢٢,٣تلتحق نسبة 
 ).غرافيا واملعلوماتية، وزارة التعليمالوطين لإلحصاءات واجل

 يف املائة، وميثل األميون البالغون نسبة ٩٠,٥ويصل معدل اإلملام بالقراءة والكتابة يف املكسيك حالياً إىل         -١٣
 يف املائة؛   ٧٤ يف املائة من جمموع السكان؛ وتصل نسبة األطفال امللتحقني باملدارس االبتدائية أو الثانوية إىل                ٩,٥
وتضع األرقام املذكورة أعاله املكسيك يف املرتبة الثالثة واخلمسني من حيث مؤشر            . ٠,٨١٣غ مؤشر التعليم    ويبل

. ٢٠٠٣ مليون يف عام ٢٨٣,٨ إىل ١٩٩٠ مليون بيزو يف عام ٢٧,٣وارتفعت ميزانية التعليم من . التنمية البشرية
 ٨ق زيادة تدرجيية يف ميزانية التعليم حبيث تصل إىل           من قانون التعليم بغية حتقي     ٢٥وقامت احلكومة بتعديل املادة     

املعهد الوطين لإلحصاءات واجلغرافيا واملعلوماتية، برنامج       (٢٠٠٦يف املائـة من الناتج احمللي اإلمجايل حبلول عام          
 ).٢٠٠٤مؤشر التنمية البشرية لعام األمم املتحدة اإلمنائي، 

إذ تشري التقديرات إىل أن جمموع السكان األصليني . ألصلينيويوجد يف املكسيك عدد كبري من السكان ا -١٤
وأشار .  يف املائة من جمموع السكان     ١٣ أي حنو    - نسمة   ١٢ ٧٠٧ ٠٠٠الذين يعيشون يف املكسيك يصل إىل       

 لغة أصلية وعدة هلجات، تشمل هناواتل ومايا ومكستك وزابوتك          ٦٢ إىل وجود    ٢٠٠٠الـتعداد العـام لسنة      
وبالرغم من أن اللغة الرمسية للمكسيك هي اإلسبانية، فإن القانون يعترف حالياً            . ي وتزلتزال وتزوتـزيل واوتوم  

 يف املائة، أعلى من مثيلتها على   ٤٤,٢٧ونسبة األمية بني السكان األصليني، وهي       . باللغـات األصـلية كلغـات وطنية      
رافيا واملعلوماتية، اللجنة الوطنية للنهوض     املعهد الوطين لإلحصاءات واجلغ   ( يف املائة    ١٠,٤٦املسـتوى الوطـين وهـي       

 ).بالشعوب األصلية

وتشري .  يف املائة من سكان املكسيك     ٩٢والديانـة السائدة يف البلد هي الكاثوليكية اليت متارسها نسبة            -١٥
 يف ٣,٥نسبة  يف املائة من املكسيكيني إىل أهنا متارس ديانات أخرى، أمهها الربوتستانتية واإلجنيلية؛ وتذكر ٨نسبة 

 ).املعهد الوطين لإلحصاءات واجلغرافيا واملعلوماتية(املائة أهنا ال تعتنق أي دين على اإلطالق 

  اهليكل السياسي العام-ثانياً 

ينص دستور الواليات املكسيكية املتحدة على أن هذا البلد هو مجهورية نيابية دميقراطية واحتادية تتألف                -١٦
وتتمتع كل والية من واليات اجلمهورية . ادية واحدة تتخذها احلكومة االحتادية مقراً هلا والية ومقاطعة احت٣١من 

 . باحلرية والسيادة واالستقالل، ولكل منها دستور خاص

وتنقسـم السـلطة يف املكسيك إىل سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية، ويسري ذلك على                 -١٧
 .املستوى احمللي أيضاً

جلمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية وينتخب لفترة ستة أعوام باالقتراع املباشر للسكان الذين             ورئيس ا  -١٨
 . وزيرا١٨ًوخيتار الرئيس وزراء حكومته، ويصل عددهم حالياً إىل .  عاما١٨ًتزيد أعمارهم عن 
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 ٥٠٠ النواب من ويتألف جملس. جملس النواب وجملس الشيوخ: وتنقسم السلطة التشريعية إىل جملسني مها -١٩
أما جملس الشيوخ   .  بالتمثيل النسيب لفترة ثالثة أعوام     ٢٠٠ عضو منهم باالقتراع املباشر و     ٣٠٠عضـو، ينتخب    

 .  ينتخبون لفترة ستة أعوام- أعضاء لكل والية ٤ - عضواً ١٢٨فيضم 

ة قضاة واحملاكم الدورية املؤلفة     وتتألف السلطة القضائية من حمكمة العدل العليا، واحملاكم الدورية املؤلفة من عد            -٢٠
 .  مبوجب تعديل للدستور١٩٩٤من قاٍض واحد، واحملاكم احمللية، وجملس القضاء االحتادي الذي أنشئ يف عام 

وكـان اهلـدف مـن هذا التعديل هو تدعيم القضاء املكسيكي وزيادة فعاليته عن طريق زيادة سلطاته       -٢١
وقد تأسس جملس القضاء االحتادي، وفقاً للتعديل       . ة واستقالل القضاة  الدسـتورية، واسـتقالل اهليئات القضائي     

 . ١٩٩٥فرباير / شباط٢الدستوري، يف 

ونتيجة هلذه التغيريات، أصبح جملس القضاء االحتادي هو املسؤول عن شؤون اإلدارة واإلشراف والنظام               -٢٢
كما أنه حيدد االختصاص    .  واحملكمة االنتخابية  والتدريب اخلاصة بالسلطة القضائية، باستثناء حمكمة العدل العليا       

اإلقلـيمي، وحبسـب االقتضاء، االختصاص املوضوعي للمحاكم الدورية املؤلفة من عدة قضاة واحملاكم الدورية        
 . املؤلفة من قاض واحد واحملاكم احمللية

 اليت تعّرف   ١٠٠ ، عدل عدد من مواد دستور املكسيك، مبا فيها املادة         ١٩٩٩يونيه  / حزيـران  ١١ويف   -٢٣
جملـس القضاء االحتادي بأنه جهاز قضائي مكسيكي يتمتع باالستقالل يف املسائل التقنية والتنظيمية ويف إصدار                

 . ومع إصالح اجمللس، عني أعضاء جدد به لإلشراف على استقالله وتعديل أدائه. األحكام

اركة السياسية على حنو يعكس توطد الدميقراطية       ويف السـنوات القليلة املاضية، شهدت املكسيك زيادة يف املش          -٢٤
، سجلت مثانية أحزاب سياسية لدى املعهد االنتخايب االحتادي         ٢٠٠٠ويف عام   . وما صاحبها من تناوب ألحزاب احلكم     

 Partido Revolucionario(، واحلزب الثوري املؤسسي (Partido Acción Nacional - PAN)حزب العمل الوطين : وهي
Institucional - PRI( وحزب الثورة الدميقراطية ،Partido de la Revolución Democrática - PRD)( وحزب اخلضر ،

(Partido Verde Ecologista de México - PVEM)   وحـزب العمـل ،(Partido del trabajo - PT) وحزب اجملتمع ،
  (- Partido Alianza Social االجتماعي، وحزب التحالف(Partido de la Sociedad Nacionalista - PSN)القومـي  

PAS( وحزب التقارب من أجل الدميقراطية ،(Convergencia por la Democracia - Convergencia). 

وهـناك أحـزاب أخـرى غري مسّجلة لعدم حصوهلا على النسبة املئوية الدنيا من األصوات اليت حّددها املعهد                 -٢٥
حزب الدميقراطية االجتماعية   :  هي ٢٠٠٠، اليت شاركت مع ذلك يف انتخابات عام         وهذه األحزاب . االنتخايب االحتادي 

(Democracia Social)   وحـزب الـثورة املكسيكية ،(Partido Auténtico de la Revolución Mexicana - PARM) 
 .(Partido Centro Demócrata - PCD) الدميقراطي وحزب الوسط

 يف املائة   ٤٢,٥٢: ، ُوزِّعت األصوات بني األحزاب على النحو التايل       ٢٠٠٠ويف انتخابات الرئاسة لعام      -٢٦
 يف املائة للحزب الثوري املؤسسي      ٣٦,١١؛ و (PAN/PVEM)للتحالف بني حزب العمل الوطين وحزب اخلضر        

(PRI) يف املائـة للـتحالف بني حزب الثورة الدميقراطية وحزب العمل وحزب التحالف االجتماعي           ١٦,٦٤؛ و 
 يف ١,٥٨؛ و(PRD/PT/PAS/Convergencia/PSN)تقارب من أجل الدميقراطية وحزب اجملتمع القومي وحزب ال
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 ٠,٤٢؛ و(PCD) يف املائة حلزب الوسط الدميقراطي ٠,٥٥؛ و(Democracia)املائة حلزب الدميقراطية االجتماعية  
 .(PARM)يف املائة حلزب الثورة املكسيكية 

 ٣٨,٢٤: ية، اليت تطبق فيها قاعدة األغلبية النسبية، فكانت على النحو التايل          أما نتيجة االنتخابات النياب    -٢٧
؛ (PRI) يف املائة للحزب الثوري املؤسسي  ٣٦,٩٢؛ و (PAN/PVEM)حزب اخلضر   /يف املائة حلزب العمل الوطين    

زب  يف املائـة للـتحالف بني حزب الثورة الدميقراطية وحزب العمل وحزب التحالف االجتماعي وح               ١٨,٦٩و
 يف املائة   ١,٨٨؛ و (PRD/PT/PAS/Convergencia/PSN)الـتقارب من أجل الدميقراطية وحزب اجملتمع القومي         

 يف املائة حلزب    ٠,٧٣؛ و (PCD) يف املائة حلزب الوسط الدميقراطي       ١,١٥؛ و (Democracia)حلزب الدميقراطية   
 يف املائة للتحالف بني ٣٨,١١: ج كما يليويف انتخابات جملس الشيوخ، كانت النتائ. (PARM)الثورة املكسيكية 

 ؛(PRI) يف املائة للحزب الثوري املؤسسي       ٣٦,٧٥؛ و (PAN/PVEM)حـزب العمـل الوطـين وحزب اخلضر         
 يف املائـة للـتحالف بني حزب الثورة الدميقراطية وحزب العمل وحزب التحالف االجتماعي وحزب                ١٨,٨٥و

 يف املائة   ١,٨؛ و (PRD/PT/PAS/Convergencia/PSN)لقومي  الـتقارب من أجل الدميقراطية وحزب اجملتمع ا       
 يف ٠,٧٤؛ و(PCD) يف املائة حلزب الوسط الدميقراطي ١,٣٩؛ و(Democracia)حلـزب الدميقراطية االجتماعية    

 .(PARM)املائة حلزب الثورة املكسيكية 

:  أيضاً، على النحو التايل    ، وفقاً لألغلبية النسبية   ٢٠٠٣وكانـت نتائج انتخابات حزب النواب يف عام          -٢٨
 يف املائة للتحالف    ١٤,٠٦ يف املائة للحزب الثوري املؤسسي؛ و      ٢٣,٩٩ يف املائة حلزب العمل الوطين؛ و      ٣١,٨٧

 يف املائة حلزب    ٢,٤٨ يف املائة حلزب الثورة الدميقراطية؛ و      ١٨,٢٤بني حزب الثورة املؤسسي وحزب اخلضر؛ و      
 يف املائة حلزب اجملتمع القومي؛      ٠,٢٨ يف املائة حلزب التقارب؛ و     ٢,٣٣؛ و  يف املائة حلزب اخلضر    ١,١٥العمل؛ و 

 يف املائة ٠,٩٤؛ و(PMP) يف املائة حلزب املكسيك املمكنة ٠,٤٢ يف املائة حلزب التحالف االجتماعي؛ و     ٠,٧٧و
 .(FC) يف املائة حلزب ٠,٤٨للحزب الليربايل املكسيكي؛ و

يري اليت يشهدها البلد يتمثل يف االتفاق السياسي املربم بني احلكومة           وهـناك عامل أساسي يف عملية التغ       -٢٩
 .االحتادية وزعماء األحزاب السياسية بشأن التنمية الوطنية، وهو االتفاق الذي أقّرته أيضاً اهليئة التشريعية

اصة يف حاالت   ويقر االتفاق بأمهية تعزيز الشفافية واملساءلة ومكافحة الفساد واإلفالت من العقاب، وخب            -٣٠
 .انتهاكات حقوق اإلنسان واإلضرار بالثروة القومية

ويعطي هذا االتفاق األولوية لضمان احترام حقوق اإلنسان واملعاقبة، يف إطار الدستور، على انتهاكات حقوق                -٣١
 .حلكومينيكما يشدِّد االتفاق على أمهية تعزيز مساءلة املوظفني ا. اإلنسان وعلى أي إساءة الستعمال السلطة

 حملة تارخيية

كمـا أوضـحت الوثـيقة األساسية السابقة، تشمل أبرز املراحل التارخيية اليت شهدهتا املكسيك الفتح                 -٣٢
 .اإلسباين وحرب االستقالل والثورة املكسيكية
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 الدستور الذي ال    ١٩١٧فرباير  / شباط ٥وأسـفرت الثورة املكسيكية عن عقد مؤمتر تأسيسي أصدر يف            -٣٣
 . سارياً حىت اآلنيزال 

وهلذا جيري حتليل   . ومبوجب الدستور، ُتعقد انتخابات احتادية كل ستة أعوام النتخاب رئيس اجلمهورية           -٣٤
 .وعرض سياسات املكسيك وفقاً لدورة الرئاسة اليت تستمر ستة أعوام

ول رئيس  ، أصبح فيسنت فوكس كيسادا، من حزب العمل الوطين، أ         ٢٠٠٠ديسمرب  /ويف كانون األول   -٣٥
 .وأنشأ الرئيس فوكس إدارة شاملة وشفافة. ُينتَخب من املعارضة

. ويف هذا االجتاه، ُدعي املواطنون املكسيكيون، للمرة األوىل، إىل املشاركة يف وضع خطة التنمية الوطنية               -٣٦
ماعية، والنمو مع  إىل ثالثة مواضيع رئيسية هي التنمية االجت٢٠٠٦ - ٢٠٠١وتنقسم هذه اخلطة املتعلقة بالفترة  

والعنصر األساسي يف اخلطة هو تعزيز التعليم بغية إحداث ثورة تعليمية لزيادة القدرة             . اجلودة، والنظام واالحترام  
 .التنافسية يف الساحة العاملية

 مليون  ١٢٦، عندما يصل عدد السكان إىل       ٢٠٢٥وتطرح خطة التنمية الوطنية رؤية للمكسيك يف عام          -٣٧
 مليون نسمة بينما يبلغ عدد َمن       ١٨ عاماً إىل    ٢٤ و ١٥قل، ويصل عدد من تتراوح أعمارهم بني        نسمة على األ  
 . مليون نسمة١٣,٥ عاماً ٦٥جتاوزوا سن 

بلوغ نسبة املستفيدين من التعليم     : ويف هذا اإلطار الزمين، تسعى خطة التنمية الوطنية إىل حتقيق ما يلي            -٣٨
 عاماً؛ ورفع مستوى معيشة السكان والقضاء على        ١٢ التعليم املدرسي إىل      يف املائـة وزيادة متوسط فترة      ١٠٠

وهتدف اخلطة أيضاً إىل تعزيز الوفاق االجتماعي واملشاركة        . الفقر املدقع؛ وإتاحة اخلدمات للجميع؛ ومحاية وصون البيئة       
 .ان بفعالية وشفافيةالدميقراطية، باإلضافة إىل ضمان احترام احلكومة للمؤسسات ووفائها باحتياجات السك

يف خطة التنمية الوطنية فهو هتيئة إطار لالقتصاد الكلي تتيح فيه           " النمو مع اجلودة  "أمـا هـدف عنصر       -٣٩
كما يهدف العنصر إىل . األنشطة اإلنتاجية، مثل العمل واالستثمار واالدِّخار واالبتكار واإلبداع، الفرص للجميع

ويتميز هذا النمو مبعدل تضخم منخفض، وثقة بالتايل يف املناخ          . ستدامحتقـيق منو اقتصادي مستقر ومتواصل وم      
املـايل، كمـا يتميز بزيادة القدرة التنافسية يف القطاعات واملناطق اليت مل تستفد بعد من الزيادات التدرجيية يف                   

 .األجور احلقيقية املرتبطة بزيادة القدرة التنافسية وانتشارها على نطاق أوسع

، تتمثل إحدى أولويات احلكومة احلالية يف ضمان النظام العام مع           "النظام واالحترام "تعلق بعنصر   وفيما ي  -٤٠
 .االحترام الكامل حلريات وحقوق املواطنني وسيادة القانون

 األوىل من تولّي احلكومة مهامها، ١٠٠فخالل األيام ال  . وتعترب اإلدارة اجلديدة املهاجرين من أهم الفئات -٤١
توجيه املشاريع االجتماعية حنو املناطق اليت يرتفع فيها        : تحديد أولويات يف ميدان اهلجرة مشلت ما يلي       قامـت ب  

معـدل اهلجـرة للحد من هجرة املكسيكيني إىل اخلارج؛ وبدء برنامج لتيسري التحويالت النقدية للمكسيكيني                
 .ني املهاجرين يف اخلارجاملقيمني يف اخلارج بتكلفة معقولة؛ وإنشاء مؤسسة ملساعدة املكسيكي
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وأنشئ معهد املكسيكيني املقيمني يف اخلارج مبوجب مرسوم رئاسي، وهو هيئة ال مركزية تابعة لوزارة                -٤٢
وتتمـثل مهمته الرئيسية يف تنفيذ سياسات وتوجيهات اجمللس الوطين الذي يرأسه رئيس اجلمهورية              . اخلارجـية 

 .سني االتصاالت واملساعدات املوّجهة إىل املكسيكيني املقيمني خارج املكسيكويتألف من وزراء احلكومة، بغية إدارة وحت

وقـد أنشئ هذا املعهد بدمج املكتب الرئاسي للمكسيكيني املقيمني يف اخلارج وبرنامج وزارة اخلارجية                -٤٣
. ١٩٩١ عام   املـتعلق باجلالـيات املكسيكية يف اخلارج، وهو الربنامج الذي استمر يعمل مع هذه اجلاليات منذ               

 .وحيصل املعهد على الدعم والتوجيه من جملس استشاري يتألف من مواطنني مكسيكيني مقيمني يف اخلارج

ويقـوم معهد املكسيكيني املقيمني يف اخلارج بتشجيع استثمار أموال املهاجرين يف مناطق الفقر املدقع،                -٤٤
هم األصلية، يف برامج تشمل جماالت مثل الصحة وحـث املهاجرين املكسيكيني على االستثمار الطوعي يف مواطن        

والعمـل والتعليم وتنمية اجملتمعات والوصول إىل اإلدارة واخلدمات والتحويالت النقدية والعالقات بني َمواطنهم         
 .األصلية يف املكسيك وأماكن إقامتهم يف اخلارج وتنمية األعمال التجارية وغري ذلك

. ك خبطوات ملنح املركز القانوين لعّمال أمريكا الوسطى غري املسّجلني رمسياًويف الوقت ذاته، تقوم املكسي -٤٥
وقـد شرع املعهد الوطين للمهاجرين يف برنامج لتسوية أوضاع هؤالء العمال ميكن أن يؤدي إىل منح عفو عام                   

 .سرهمويسري عرض تسوية األوضاع أيضاً على أفراد أُ.  مهاجر، معظمهم من أمريكا الوسطى١٠ ٠٠٠لنحو 

وُتعطـي حكومة املكسيك األولوية لتهيئة الظروف اليت تسمح للشعوب واجملتمعات األصلية باملشاركة              -٤٦
وتؤكد احلكومة أيضاً أنه    . املستمرة يف إقامة إطار قانوين يكفل هلا املمارسة الكاملة الستقالهلا وحلق تقرير املصري            

على التعددية وأنه جيب القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد          ال غـىن عن التسامح لتوطيد أركان اجملتمع القائم          
 .األقليات واحليلولة دون إقصائها، مع توجيه اهتمام خاص إىل ضعف الشعوب األصلية

وبناء على ذلك، أنشأت إدارة الرئيس فوكس مكتب النهوض بالشعوب األصلية وأنشأت يف وقت الحق  -٤٧
السماح مبشاركة الشعوب األصلية : ية اليت تتمثل أهدافها فيما يلياللجـنة الوطنـية للـنهوض بالشعوب األصل    

مشـاركة مباشـرة يف التنمـية الوطنية؛ وضمان تفاعل اجملتمعات األصلية مع مجيع قطاعات اجملتمع وعلى مجيع     
 تعاين   أي مستوى االحتاد والوالية واحملليات؛ واملساعدة يف التغلب على احلرمان الذي           -مستويات احلكم الثالثة    

 .منه ومكافحة األسباب اهليكلية لتهميشها بغية حتسني ظروفها املعيشية، مع احترام عاداهتا وتقاليدها

فقد أنشأت يف السنوات األخرية مؤسسات ملساعدة       . وباملثل توجِّه احلكومة اهتماماً خاصاً إىل املعوقني       -٤٨
عقلية، باإلضافة إىل الربامج االحتادية وبرامج الواليات       وتأهـيل املواطنني الذين يعانون من اإلعاقة اجلسدية أو ال         

وهتدف هذه الربامج إىل التوعية بأن املعوقني هم . الرامية إىل إدماج هؤالء املعوقني يف اجملتمع ويف احلياة االقتصادية
 .أيضاً جزء من اجملتمع وباستطاعتهم املشاركة يف أي أنشطة مشتركة، وتوضيح هذه احلقيقة

 اليت ختص   Puebla-Panama الوقت ذاته، تشمل خطة التنمية الوطنية عدة مشاريع من أبرزها خطة             ويف -٤٩
وهتدف هذه اخلطة إىل رفع مستوى معيشة السكان        . تسـع واليات مكسيكية وسبعة بلدان من أمريكا الوسطى        

طرق والسدود واملوانئ   وستركِّز مشاريع البنية األساسية على بناء شبكات ال       . وتشـجيع االسـتثمار يف املنطقة     
 .واملطارات والسكك احلديدية واالتصاالت
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وتسـتند السياسـة اخلارجية للمكسيك إىل املبادئ النابعة من تارخيها واملكّرسة يف الدستور، مثل حق                 -٥٠
ون الشـعوب يف تقرير املصري، وعدم التدخل، والتسوية السلمية للمنازعات واملساواة القانونية بني الدول، والتعا      

 .الدويل، ومنع استعمال القوة أو التهديد باستعماهلا، والسعي إىل حتقيق السلم واألمن يف العامل

وتبّنـت املكسيك أيضاً، يف ممارساهتا الدولية، مبادئ أخرى مشتركة مع غالبية الدول وأساسية حلسن العالقات                 -٥١
للجوء، ومحاية حقوق اإلنسان، واحترام التعددية   السـيادة على املوارد الطبيعية، وحق ا      : مـع اجملـتمع الـدويل وهـي       

 .اإليديولوجية، واتِّباع النهج الدميقراطي يف اختاذ القرارات يف إطار اجملتمع الدويل، والتضامن بني بلدان أمريكا الالتينية

سة  يف املكسيك، تشهد سيا٢٠٠٠يوليه / متوز٢وكنتيجة مباشرة للتحول العميق الذي أحدثته انتخابات  -٥٢
فإدخال حتسني جوهري . املكسيك يف جمال حقوق اإلنسان تغيرياً بالغ الوضوح يف الداخل واخلارج على حٍد سواء
وهلذا متنح احلكومة هذه    . عـلى حالة حقوق اإلنسان هو شرط أساسي للتحول الدميقراطي الكامل يف املكسيك            

 . املهمة أعلى األولويات

ويتمثل اهلدف األول يف  . وق اإلنسان إىل حتقيق هدفني أساسيني     وتسـعى سياسـة احلكومة يف جمال حق        -٥٣
ضـمان تـأثري مسامهات املنظمات الدولية واجملتمع الدويل على العمل اليومي للمؤسسات على حنو يكفل حتقيق         

 وال غىن يف  . التغيري اهليكلي الذي حتتاج إليه املكسيك، وبصورة رئيسية للتصدي لعدد من أوجه النقص التارخيية             
 .هذه املرحلة االنتقالية عن حتسني املؤسسات العاملة يف جمال حقوق اإلنسان

أما اهلدف الثاين للسياسة فهو حتقيق االعتراف حبقوق اإلنسان كقيَّم أساسية وعاملية وتعزيز هذه احلقوق                -٥٤
ز املراقبة الدولية حلقوق ومن مثّ تساهم املكسيك بدور نشط يف خمتلف احملافل املخصصة لتعزي. على املستوى الدويل

. وتعترب املكسيك دعم حقوق اإلنسان مسؤولية فردية ومجاعية للدول        . اإلنسان واإلطار القانوين الذي تستند إليه     
وتنشد السياسة االستجابة للتغيري الذي حيدث على املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي برؤية واتساق، مع توفري ما 

 . صاحل الوطنيةيلزم من محاية ودعم للم

وأهم ما مييز السياسة اخلارجية للمكسيك هو سعيها إىل التنوع الذي يسمح هلا بتعزيز عالقاهتا مع مجيع                  -٥٥
. مـناطق العامل وليس مع منطقة واحدة فقط، وجينبها االقتصار يف التزاماهتا على كتل جتارية أو أسواق مشتركة                 

 املكسيك على مستوى العامل والسماح هلا بالقيام بدور نشط يف           وتسـعى هذه السياسة الدولية إىل تعزيز مصاحل       
 .اجملتمع العاملي املعاصر

وقامت املكسيك بتوطيد عالقاهتا مع عدة أسواق دولية، حيث وقَّعت اتفاقات جتارية مع أمريكا الشمالية  -٥٦
 .واالحتاد األورويب وإسرائيل وعدد من بلدان أمريكا الالتينية

إىل االتفاقات التجارية، أبرمت املكسيك أيضاً اتفاقات للتعاون والتنسيق السياسي يف إطار            وباإلضـافة    -٥٧
 . جمموعات مثل رابطة تكامل أمريكا الالتينية أو جمموعة ريو
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  اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان-ثالثاً 

  السلطات القضائية واإلدارية املختصة يف جمال حقوق اإلنسان-ألف 

وأهم هذه املؤسسات هي اللجنة . هناك عدة مؤسسات مسؤولة عن ضمان تعزيز واحترام حقوق اإلنسان -٥٨
أما القضاء بأحكامه وقراراته املتعلقة بإنفاذ احلقوق الدستورية،        . الوطنـية حلقوق اإلنسان واللجان احمللية النظرية      

واتفاق األحكام القضائية مع الصكوك الدولية      فمهمته هي كفالة احترام الضمانات املنصوص عليها يف الدستور          
 .اليت صدَّقت عليها املكسيك

وتعترب احلكومة االحتادية   . وهتتم اإلدارات احلكومية أيضاً بقضايا حقوق اإلنسان يف جماالت اختصاصها          -٥٩
تحقيق ذلك، أمر ول. احترام حقوق اإلنسان حموراً أساسياً لنشاطها، إىل جانب تعزيز ثقافة احترام حقوق اإلنسان

 .الرئيس فوكس بإنشاء وحدة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف كل فرع من فروع احلكومة االحتادية

ويف جماالت العمل األخرى، تويل احلكومة االحتادية اهتماماً خاصاً باملثل لرصد حالة املهاجرين يف البلد،                -٦٠
ين إىل الوطن وحقوق املهاجرين األجانب داخل البلد،        بغـية ضمان احترام حقوق املهاجرين املكسيكيني العائد       

وتقوم وزارة الداخلية، عن طريق برناجمها اخلاص باملواطنني، بتقدمي املساعدة          . باإلضـافة إىل حقـوق الالجئني     
وفضالً عن ذلك،   . واملعلومات والتوجيه إىل املهاجرين وتلقي شكاواهم واهتاماهتم وإحالتها إىل اهليئات املختصة          

ـ  ثل هـذا الربنامج منوذجاً للتعاون والتنسيق فيما يتعلق بتنفيذ القرارات والتدابري اليت تتخذها اللجنة الوزارية                مي
ويندرج برنامج جمموعة بيتا واملشروع اخلاص . املشـتركة، وهي اللجنة اليت سترد اإلشارة إليها يف جزء الحق من التقرير        

 ).وزارة الداخلية( يف إطار املشاريع الرامية إىل محاية حقوق املهاجرين بأطفال احلدود واملشترك بني الوكاالت أيضاً

ويف إطار االتفاق السياسي املتعلق بالتنمية الوطنية، دعت احلكومة االحتادية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية               -٦١
 كوسيلة فعالة لوضع ، إىل إجراء حوار وطين بشأن حقوق اإلنسان٢٠٠٢نوفمرب /حلقوق اإلنسان، يف تشرين الثاين

 .قائمة أولويات ميدان حقوق اإلنسان اليت تتطلب إجراءات عاجلة من احلكومة االحتادية

وبغـية تعزيز حقوق اإلنسان يف املكسيك، أعلنت وزارة الداخلية إنشاء مكتب وكيل الوزارة للشؤون                -٦٢
وضع برنامج دائم لتعزيز ودعم حقوق      القانونية وحقوق اإلنسان ووحدة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، من أجل           

 .اإلنسان وللتدريب يف هذا امليدان

وبناًء عليه، اُتخذت   . وتعتـرب احلكومـة االحتاديـة احلق يف اإلنصاف حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان              -٦٣
هلا إجراءات لتشجيع ثقافة محاية حقوق اإلنسان يف مكتب النائب العام ودعمها وصوهنا وتأهيل موظفي املكتب                

 .بغية منع انتهاكات حقوق اإلنسان

ويتبع مكتب النائب العام مكتب للمدعي اخلاص معين بشؤون الشعوب األصلية، وتتمثل مهمته األساسية  -٦٤
يف توفري التوجيه واملشورة واملساعدة يف جمال اإلجراءات ملوظفي مكتب املدعي العام االحتادي واحملققني واملوظفني 

 بغية ضمان حصول احملتجزين واملدعى عليهم من الشعوب األصلية على املعاملة الالزمة من              املنـتدبني للمكتب،  
ويوفر مكتب املدعي . حيـث السـرعة والكفاءة واالحترام الكامل حلقوق اإلنسان، بالتشاور مع مكتب املدعي       
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كما . هم، وغالبيتهم من النساء   املساعدة القانونية ألبناء الشعوب األصلية املتورطني يف جرائم احتادية وألفراد أسر          
يقـوم املكتب بزيارة خمتلف اجملتمعات لتنظيم حلقات عمل بشأن حقوق الشعوب األصلية، وهي حلقات تشكل        

 .النساء غالبية املشتركني فيها

وينبغي اإلشارة إىل أنه باإلضافة إىل املكاتب املذكورة أعاله، هناك مؤسسات أخرى يشمل عملها تعزيز             -٦٥
وتشمل هذه املؤسسات املعهد الوطين للمرأة، واجمللس الوطين ملنع التمييز،   . إلنسـان وضمان احترامها   حقـوق ا  

واللجـنة الوطنية للنهوض بالشعوب األصلية، واملعهد الوطين للشباب، والربنامج الوطين للتنمية الشاملة لألسرة              
 .واملعهد الوطين للمسنني

حتادية إىل حتقيق سالم عادل ودائم وهنائي يف منطقة النـزاع يف والية ويف نفس االجتاه، تسعى احلكومة اال -٦٦
وبغـية التصـدي للمشاكل يف هذه املنطقة، ُتجري احلكومة االحتادية اتصاالت مستمرة باملؤسسات         . تشـاباس 

ة من  كما أهنا تتصدى ملشاكل أخرى ناجت     . األكادميـية واهليـئات الدولية واملنظمات غري احلكومية وقادة الرأي         
وتأمل احلكومة يف املسامهة    . الصراع، مثل االضطرابات النامجة عن التشريد القسري للسكان بعيداً عن جمتمعاهتم          

 . يف عملية املصاحلة االجتماعية عن طريق استئناف احلوار الذي ينبغي أن يرسي أسس السالم الدائم يف املنطقة

 من التدابري الرامية إىل ضمان اإلنصاف يف حالة اجلرائم          وقامت احلكومة بالتوقيع على اتفاق حيدد عدداً       -٦٧
: وأُنشئت اهليئات التالية مبوجب هذا االتفاق. املرتكبة ضد أشخاص ذوي صلة حبركات اجتماعية وسياسية سابقة

مكتب مدعي خاص معين باألفعال اليت ُيحتمل أن تشكل جرائم احتادية ارتكبها موظفو احلكومة بشكل مباشر أو 
 مباشر ضد أشخاص ذوي صلة حبركات اجتماعية وسياسية سابقة؛ وجلنة مواطنني ملساعدة املدعي يف عمله؛                غري

 .وجلنة متعددة التخصصات مكلفة بدراسة وحتليل إجراءات وشروط التعويض وتقدمي مقترحات بشأهنا

م احملرز يف ميدان    ، قدم الرئيس فوكس تقريراً عن السياسات املتبعة والتقد        ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٨ويف   -٦٨
ويصف . حقـوق اإلنسـان وأصدر عدداً من اإلعالنات البالغة األمهية بغية وضع سياسة شاملة حلقوق اإلنسان               

الـتقرير احلمـالت اإلعالمية الرامية إىل تعزيز أعمال املدافعني عن حقوق اإلنسان واالعتراف هبا، باإلضافة إىل                 
ولبلوغ األهداف احملددة يف هذا     . اطنني يف نشر ومحاية حقوق اإلنسان     األنشطة اليت هتدف إىل زيادة مشاركة املو      

 . املرسوم املتعلق بقانون تعزيز أنشطة منظمات اجملتمع املدين٢٠٠٤يناير /التقرير، ُوقَّع يف كانون الثاين

ويف عام  . ووضـعت املكسيك سياسة لالنفتاح الكامل جتاه املراقبة الدولية والتعاون مع اآلليات الدولية             -٦٩
، وجَّهت وزارة اخلارجية دعوة مفتوحة، عن طريق جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، إىل ممثلي اآلليات                ٢٠٠١

 .الدولية حلقوق اإلنسان لزيارة املكسيك

وقد ساندت بالتايل . وتويل املكسيك أمهية كبرية للجهود الرامية إىل تعزيز املعايري الدولية حلقوق اإلنسان -٧٠
اد عدد من الصكوك الدولية مثل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة            اعتم

أو العقوبـة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وهو الربوتوكول الذي ينشئ نظاماً لزيارة مراكز االحتجاز والذي                 
قترحات حلماية حقوق اإلنسان اخلاصة بالفئات كما أهنا قدمت م. ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ١٨اعـُتمد يف    

 . الضعيفة، وال سيما الشعوب األصلية واملعوقني واملهاجرين
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وتويل املكسيك اهتماماً خاصاً حلماية حقوق اإلنسان اخلاصة باملهاجرين، وقد قدمت مقترَحني يف هذا               -٧١
الدول األعضاء يف األمم املتحدة إىل التوقيع       وكان االقتراح األول يتعلق بدعوة      . الشـأن إىل جلنة حقوق اإلنسان     

والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، اليت بدأ نفاذها بعد إيداع                
أما االقتراح الثاين فيتعلق بدعوة الدول األعضاء إىل تعزيز         . ٢٠٠٢ديسمرب  /صـك التصـديق العشرين يف كانون األول       

 . ية حقوق اإلنسان األساسية للمهاجرين بشكل فعال وتعزيز والية املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرينومحا

وهتـتم حكومـة املكسيك اهتماماً كبرياً بضمان احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق                -٧٢
وقدمت املكسيك قرار جلنة حقوق   . لشأنمكافحـة اإلرهـاب، وتعتزم االستمرار يف القيام بدور نشط يف هذا ا            

، والذي اعُتمد بدون "محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب     "اإلنسـان املعـنون     
 .تصويت للسنة الثانية على التوايل

ك الدولية ، أنشئت اللجنة الوزارية املشتركة املعنية بالتزامات املكسي١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول١٧ويف  -٧٣
وتضم هذه اللجنة ممثلي وزارات اخلارجية والداخلية والدفاع        . يف جمـال حقـوق اإلنسان مبوجب قرار رئاسي        

والـبحرية والتنمـية االجتماعية والصحة واألمن العام، ومكتب النائب العام، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان،               
تنمية الشاملة لألسرة، وجلنة املواطنني املعنية بدراسات       واملعهـد الوطـين للشعوب األصلية، والربنامج الوطين لل        

 .التمييز، ومكتب النهوض بالشعوب األصلية، واملعهد الوطين للمرأة، واملكتب الرئاسي للنهوض بالشعوب األصلية

 :وأنشأت اللجنة الوزارية املشتركة آلية للحوار من أجل حتقيق ما يلي -٧٤

جدول األعمال الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان مع منظمات اجملتمع         مناقشـة القضايا املدرجة يف       )أ( 
 املدين لتحديد موقف املكسيك فيما يتعلق هبذه القضايا؛

 تشجيع اختاذ التدابري الوطنية اليت تتفق مع هذا املوقف؛ )ب( 

 .وق اإلنسانالتوصية باإلجراءات الالزمة لتمكني املكسيك من الوفاء بالتزاماهتا الدولية يف جمال حق )ج( 

وشارك ممثلو احلكومة   . ، أنشئت مثانية أفرقة عاملة يف إطار آلية احلوار        ٢٠٠١نوفمرب  /ويف تشرين الثاين   -٧٥
مواءمة : وعاجلت األفرقة العاملة القضايا التالية. االحتادية ومنظمات اجملتمع املدين على قدم املساواة يف هذه األفرقة

سيك الدولية؛ وحقوق الشعوب األصلية؛ واحلقوق املدنية والسياسية؛ واحلقوق         التشريع الوطين مع التزامات املك    
. االقتصـادية واالجتماعية والثقافية؛ وحقوق املرأة؛ والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛ وحقوق الفئات الضعيفة             

املهاجرين، وحقوق  وانقسم الفريق العامل املعين بالقضية األخرية إىل أفرقة فرعية خمتصة حبقوق الطفل، وحقوق              
 .الفئات الضعيفة األخرى

وبالـنظر إىل ضرورة انعكاس السياسة اخلارجية احلكومية يف ميدان حقوق اإلنسان بشكل سليم داخل                -٧٦
وأنشئت . ١٩٩٧املكسيك، قررت احلكومة إنشاء جلنة وزارية مشتركة جديدة لتحل حمل اللجنة املنشأة يف عام               

 ١١عنية بالسياسة احلكومية يف جمال حقوق اإلنسان مبوجب مرسوم رئاسي ُنشر يف             اللجـنة الوزارية املشتركة امل    
 .٢٠٠٣مارس /آذار
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وبغـية صياغة سياسة وطنية شاملة للحكومة االحتادية يف ميدان حقوق اإلنسان، سعت اللجنة الوزارية                -٧٧
 .  وثيق الصلة حبقوق اإلنساناملشتركة إىل مشاركة عدد أكرب من مكاتب احلكومة االحتادية اليت متارس عمالً

. ويرأس اللجنة الوزارية املشتركة ممثل وزارة الداخلية، ويشغل ممثل وزارة اخلارجية منصب نائب الرئيس -٧٨
وتضـم اللجنة أيضاً ممثلني لوزارات الدفاع والبحرية واألمن العام والتعليم والتنمية االجتماعية واملالية واالئتمان               

 .يئة واملوارد الطبيعية، باإلضافة إىل مكتب النائب العامالعام والصحة والب

وتتوىل اللجنة الوزارية املشتركة مسؤولية تنسيق عمل خمتلف مكاتب وهيئات احلكومة االحتادية، لضمان    -٧٩
 . اتساق العمل احلكومي على املستويني الوطين والدويل

تمع املدين يف صياغة السياسة احلكومية يف ميدان    ورّسـخت اللجنة الوزارية املشتركة عملية مشاركة اجمل        -٨٠
وتعيِّن . فهي تكفل متثيل منظمات اجملتمع املدين متثيالً كامالً مبمثلني دائمني يف مجيع اجتماعاهتا      . حقـوق اإلنسان  

تشكل آلية احلوار   و. مـنظمات اجملتمع املدين املعنية ممثليها يف اللجنة بأعداد معقولة تسمح باحلوار والتبادل الفعال لآلراء              
 .اليت جتري عن طريق اللجان الفرعية جزءاً من اللجنة الوزارية املشتركة اجلديدة، وتعمل وفقاً للترتيبات املّتبعة

ويشـارك يف اجـتماعات اللجنة الوزارية املشتركة أيضاً ممثلون دائمون للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان                -٨١
معهد األمن االجتماعي ملوظفي الدولة واملعهد الوطين للمرأة واللجنة         واملعهـد املكسيكي للضمان االجتماعي و     

 .الوطنية للنهوض بالشعوب األصلية، وهلم مجيعاً حق الكالم يف االجتماعات ولكن ال حيق هلم التصويت

وسـائل االنتصاف املتاحة ألي فرد يّدعي أن حقوقه قد انُتِهكت،            -باء 
 وأنظمة التعويض ورد االعتبار

ويرد هذا االلتزام . حدِّد الباب األول من الدستور الضمانات الفردية اليت جيب أن حتميها الدولة وتطبقهاُي -٨٢
 . من الدستور ويف دستور كل والية٢٩ إىل ١نفسه يف القوانني املنظِّمة للمواد من 

ففي : نتصاف املالئمة وجيـوز ألي فرد يّدعي أن حقوقه قد انُتِهكت اللجوء إىل احملكمة طلباً لوسيلة اال               -٨٣
القضـايا اجلنائـية، تتمثل وسائل االنتصاف املالئمة يف إعادة النظر واالستئناف والشكوى من رفض منح إذن                 
باالستئناف وإنفاذ احلقوق الدستورية؛ أما يف القضايا املدنية، فتتمثل وسائل االنتصاف يف إعادة النظر واالستئناف 

 .ؤولية القضائية وإنفاذ احلقوق الدستوريةواالستئناف اخلاص والشكوى واملس

وجيوز ألي شخص يرغب يف تقدمي شكوى بشأن انتهاكات حلقوق اإلنسان يّدعي أن موظفاً حكومياً قد  -٨٤
ارتكبها ضده اللجوء إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان للحصول على املشورة خبصوص التدابري القانونية املتاحة               

لكي تقوم اللجنة، يف حالة استنفاد مجيع وسائل االنتصاف القانونية، بالتحقيق يف احلالة             وكيفـية استخدامها أو     
 . وإصدار توصية حبسب االقتضاء

ومـن أهم عناصر سياسة حقوق اإلنسان اليت تنتهجها اإلدارة احلالية معاجلة حاالت انتهاكات حقوق                -٨٥
 :وتنفَّذ السياسات التالية يف هذا اجملال.  حل هنائي هلااإلنسان املعروضة على اهليئات املختصة الدولية وإجياد
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 االعتراف بااللتزامات املترتبة على القرارات اليت تتخذها هذه اهليئات يف احلاالت املعروضة عليها؛ )أ( 

االعـتراف مبحكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان             )ب( 
 يني للنظر يف هذه القضايا وتسويتها؛كمحفلني شرع

إنشاء أفرقة عاملة خمصصة تتألف من ممثلني لوزارة اخلارجية والسلطات املعنية مباشرة والضحايا      )ج( 
 أو ممثليهم؛

 .دعم حماكمة املسؤول عن االنتهاك ومنح تعويض عادل عن الضرر الناجم عنه )د( 

: الة فردية ُعِرضت على حمفلني من أهم احملافل الدولية ومها ح٤٣٣وعلى هذا األساس، تنظر احلكومة يف  -٨٦
 ). حاالت٣٠٤(واألمم املتحدة )  حالة١٢٩(جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان 

  محاية احلقوق املنصوص عليها يف خمتلف صكوك حقوق اإلنسان-جيم 

نسان، وهي مواد ال جيوز اخلروج عنها  من الدستور حقوق اإل٢٩ إىل ١كما ذُِكر آنفاً، حتمي املواد من  -٨٧
إال يف حالـة الغـزو أو اضطراب النظام العام بشكل خطري أو يف حالة وقوع أي حادث آخر خطري يهدد أمن                      

وال جيوز إال للرئيس، باالتفاق مع وزراء الدولة والنائب العام للجمهورية ومبوافقة الكونغرس، تعليق أي               . اجملتمع
ومع ذلك، ينبغي أن يكون التعليق لفترة حمدودة        . لد أو يف مكان معني، إلعاقتها ملعاجلة احلالة       ضـمانات، على نطاق الب    

 .وينبغي اإلشارة إىل أن تعليق هذه الضمانات مل حيدث قط. وبواسطة تدابري عامة، حبيث ال يؤثر على فرد بعينه

ل الدميقراطي الكامل يف املكسيك؛     وال غىن عن حتسني حالة حقوق اإلنسان بدرجة كبرية لتحقيق التحوُّ           -٨٨
 .وهلذا تويل احلكومة أولوية عالية هلذه املهمة

وترد . ويف ضـوء ذلك، ُتمنح األولوية لتعزيز احترام حقوق اإلنسان كعنصر أساسي يف إصالح الدولة               -٨٩
 .أدناه تفاصيل عن التقدم احملَرز يف هذا اجملال

:  موضوعاً كأولويات للمناقشة، يف مخسة جماالت رئيسية هي        ٢١وحددت اللجنة املعنية بإصالح الدولة       -٩٠
 احلقوق املدنية والسياسية؛  ) ج(الدفاع عن حقوق اإلنسان؛     ) ب(اإلطـار التنظـيمي حلقـوق اإلنسـان؛         ) أ(
 .احلقوق الثقافية والبيئية وحقوق املهاجرين وحقوق املرأة وحقوق الطفل ) ه(احلقوق االقتصادية واالجتماعية؛ ) د(

إعمال كل حق من    : تشمل املواضيع اليت مت حتديدها ما يلي      . اإلطـار التنظيمي حلقوق اإلنسان     )أ( 
احلقـوق األساسـية عن طريق سّن القوانني الدستورية الالزمة؛ وأسبقية املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان على                

 .القوانني الوطنية؛ وإعادة تنظيم الفصل اخلاص حبقوق اإلنسان من الدستور

من بني االتفاقات اليت مت التوصل إليها برز االتفاق على إجياد           . الدفـاع عـن حقوق اإلنسان      )ب( 
الوسائل اليت تسمح بتعميم تنفيذ أحكام إنفاذ احلقوق الدستورية الصادرة خروجاً عن قاعدة عامة؛ وإعطاء أمهية                

 التشريعية؛ وتبّني مبدأ التسوية السلمية      أكرب لتوصيات هيئات حقوق اإلنسان عن طريق آليات تشارك فيها اهليئة          
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للمنازعات يف مواجهة ما قد حيدث من اضطرابات اجتماعية؛ وإعداد قانون جنائي احتادي جديد وما يتصل به من 
 . قواعد إجرائية؛ والشروع يف إصالح كامل للنظام القضائي

التفرقة بوضوح بني : ل إليها ما يليمشلت أهم االتفاقات اليت مت التوص. احلقوق املدنية والسياسية )ج( 
حـرية التعبري واحلق يف املعلومات، بطرق تشمل اإلشارة إليهما يف مواد مستقلة من الدستور حبيث ميكن تكييف               
األنظمة املتعلقة حبرية التعبري ومضمون ونطاق احلق يف املعلومات تبعاً لذلك؛ وإرساء مبدأ عدم التمييز يف الدستور 

يف اإلطار التشريعي برمته بغية القضاء على مجيع أشكال التفرقة؛ ووضع إجراءات إجيابية ملساندة              وإعـادة النظر    
العدل بني اجلنسني؛ وإلغاء احلكم الدستوري الذي خيضع طرد األجانب للسلطة التقديرية وضمان احلق يف احملاكمة 

إليها هذه احلرية أو املرتبطة هبذه احلرية، مثل        العادلة؛ ووضع احلرية الدينية يف سياق احلريات األخرى اليت تستند           
 .حرية الوجدان والتفكري والتعبري وتكوين اجلمعيات

برزت احلاجة امللّحة إىل إعمال هذه احلقوق وفرضها عن طريق وضع           . احلقوق االقتصادية واالجتماعية   )د( 
 .رعاية الصحية والسكن والغذاء والعملضوابط دستورية للحد األدىن من التزامات الدولة يف ميادين التعليم وال

إدخال مفهوم  : مشلت أهم االتفاقات ما يلي    . احلقـوق البيئـية والثقافـية وحقوق املهاجرين         )ه( 
االسـتدامة البيئية كأساس لبقاء البشر يف النظام القانوين املكسيكي؛ وضمان حرية خمتلف الفئات االجتماعية يف                

دها وممارستها على قدم املساواة، بشرط عدم تعارضها مع الوظائف األساسية للدولة؛ التمتع بقَيمها الثقافية وتقالي
 .وتطبيق أحكام االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف اليت تضمن حرية عبور احلدود

ويهدف القانون االحتادي املتعلق بالشفافية واحلصول على املعلومات العامة احلكومية، الذي صدر مبوجب  -٩١
، إىل ضمان متتُّع كل شخص بفرص احلصول على املعلومات املتاحة لدى            ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١١سـوم يف    مر

وحيدِّد القانون معايري موضوعية لتصنيف املعلومات، حبيث يقتصر حجب املعلومات عن اجلمهور            . هيئات الدولة 
 .على تلك املعلومات اليت ُتعترب سرية

حلكومة االحتادية اقتراحاً باإلصالحات يف جمال األمن العام والقضاء         ، قّدمت ا  ٢٠٠٤مـارس   /ويف آذار  -٩٢
وكان االقتراح يستند إىل مسامهات منظمات اجملتمع املدين واألكادمييات واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان     . اجلنائي

عائم هي إعادة   ويرتكز هذا اإلصالح على ثالث د     . وإىل توصيات مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       
 .تنظيم مؤسسات األمن العام، وإصالح اإلجراءات اجلنائية، ورفع املستوى املهين يف نظام الدفاع اجلنائي

ويهـدف االقـتراح أيضاً إىل االستعاضة عن النظام اإلجرائي احلايل بنظام لإلجراءات السريعة والعادلة                -٩٣
 .والشفوية والشفافة والعلنية

، اقتراحاً لتعديل الدستور يف ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٦لك، قدم الرئيس إىل الكونغرس، يف وباإلضافة إىل ذ -٩٤
  ١٠٣ و ١٠٢ و ٨٩ و ٧٣ و ٣٣ و ٢٢ و ١٥ و ١٤ و ٣ و ١ويدعو االقتراح إىل تعديل املواد      . جمال حقوق اإلنسان  

 . من الدستور١٠٥و
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منظور يراعي اجلنسني يف تعليم     واهلدف من االقتراح هو االعتراف حبقوق اإلنسان يف الدستور؛ وإدراج            -٩٥
الدولـة؛ وإلغاء عقوبة اإلعدام؛ ومحاية حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف املعاهدات اليت دخلت املكسيك طرفاً                
فيها، بطرق منها دعاوى إنفاذ احلقوق الدستورية؛ وضمان احملاكمة العادلة لألجانب املعّرضني للطرد أو الترحيل؛ 

 يف قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان؛ واختاذ محاية حقوق اإلنسان مبدأً من مبادئ             وتيسـري إعـالن االختصاص    
السياسـة اخلارجية؛ ومنح االستقالل للجان حقوق اإلنسان يف الواليات؛ ومنح اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان               

 .ا خملّة حبقوق اإلنسانواملنظمات النظرية يف الواليات سلطة طلب إعادة النظر القضائية يف القوانني اليت تعتربه

وجيري استخدام تقارير وتوصيات هؤالء     . )٤( آلية دولية  ١٥ويف فـترة احلكومة احلالية، زار البلد ممثلو          -٩٦
 .املمثلني يف صياغة سياسة شاملة حلقوق اإلنسان تفي باملعايري الدولية

لية اليت وافقت املكسيك على مراقبتها، وبالنظر إىل فائدة وأمهية التوصيات املقدمة من خمتلف اآلليات الدو -٩٧
 توصية  ٣٨٨ بنشر جمموعة تضم     ٢٠٠٣وبغـية اإلعالن عن هذه التوصيات، قامت وزارة اخلارجية يف هناية عام             

 .قدمتها هذه اآلليات

، وقّـع الرئيس فوكس اتفاقاً للتعاون التقين مع السيدة ماري           ٢٠٠٠ديسـمرب   / كـانون األول   ٢ويف   -٩٨
وُنفِّذت املرحلة األوىل من برنامج التعاون التقين يف        .  األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     روبنسـون، مفوضة  
ومشلت هذه املرحلة عقد حلقات دراسية عن كيفية مكافحة         . ٢٠٠١أغسطس  /فرباير وآب /الفترة ما بني شباط   

د الطب الشرعي للتعذيب،    التعذيب، وخباصة بتطبيق بروتوكولني منوذجيني عن التشخيص الطيب للتعذيب وحتدي         
 .استناداً إىل املعايري الدولية

، وقّعت املكسيك اتفاقاً إطارياً بشأن املرحلة الثانية لربنامج التعاون          ٢٠٠١أكتوبر  /ويف تشـرين األول    -٩٩
الـتقين، وهي املرحلة اليت بدأت بإنشاء مكتب للمفوض السامي يف املكسيك لدعم اإلصالحات اهليكلية الالزمة                

ومشلت نتائج هذه املرحلة إعداد دراسة استقصائية وطنية عن حقوق . ان احـترام حقوق اإلنسان يف البلد      لضـم 
 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٨اإلنسان قُدِّمت إىل الرئيس فوكس يف 

واسـُتخِدمت نـتائج الدراسة االستقصائية اليت أعدها أربعة خرباء مكسيكيني اختارهم مكتب املفوض               -١٠٠
 .كما اسُتخدمت توصيات اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان كعناصر يف الربنامج الوطين حلقوق اإلنسانالسامي 

  األسلوب املتَّبع جلعل صكوك حقوق اإلنسان جزءاً من النظام القانوين الوطين-دال 

 قد يربمها   من الدستور على أن مجيع املعاهدات املتفقة مع الدستور واليت أبرمها أو            ١٣٣تـنص املـادة      -١٠١
وبناء على ذلك، نظر الفريق العامل املعين مبواءمة        . رئيس اجلمهورية مبوافقة الكونغرس هي القوانني العليا لالحتاد       

                                                      

 /ملعـين مبسـألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه بالزيارة السادسة عشرة يف شباط  قـام املقـرر اخلـاص ا      )٤( 
 .٢٠٠٥فرباير 
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 ملنح الصفة الدستورية للحقوق املعترف      ١٣٣التشريعات والتابع للجنة الوزارية املشتركة يف اقتراح بتعديل املادة          
 .نص على محاية اإلنسانهبا يف املعاهدات الدولية اليت ت

ويف النظام القانوين املكسيكي، حتتل املعاهدات الدولية مرتبة أعلى من التشريعات االحتادية وفقاً ألحدث        -١٠٢
املعاهدات الدولية تسبق القوانني االحتادية وتلي "، حتت عنوان 192.867حكم أصدرته احملكمة العليا يف فتواها رقم 

 يعين أنه يف حالة وجود تعارض مع القوانني االحتادية، تكون ألحكام املعاهدات األسبقية وهذا". الدستور االحتادي
بتطبـيق مبدأ التسلسل يف حل التعارض بني القواعد؛ كما يعين أنه يف حالة وجود ثغرات يف القوانني االحتادية،                   

 .تكمال القواننيُتستخدم القواعد الواردة يف املعاهدات كقواعد أو مبادئ ميكن استخدامها الس

وينـبغي اإلشـارة إىل أن مـراجعة موقف املكسيك فيما يتعلق باالنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق            -١٠٣
اإلنسـان، عـلى املسـتويني العاملي واإلقليمي على حد سواء، وتقدمي اقتراحات يف هذا الشأن كانا يف مقدمة                   

 .اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة احلالية

، اعتمد الكونغرس، بعد مناقشات مستفيضة، عدداً من الصكوك اهلامة ٢٠٠١ديسمرب /انون األولويف ك -١٠٤
يشمل اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة حباالت االختفاء القسري لألشخاص، واعترف باختصاص اهليئات املنشأة             

 .مبوجب معاهدات بتلقي بالغات من األفراد

اتفاقية عدم تقادم   :  نفاذ االتفاقيات التالية بعد إيداع صكوك التصديق املتعلقة هبا         ويف إطـار هـذه العملية، بدأ       -١٠٥
جـرائم احلـرب واجلـرائم املرتكـبة ضد اإلنسانية، واتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة باالختفاء القسري لألشخاص،                 

االختياري التفاقية القضاء    اسية، والربوتوكول والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسي        
عـلى مجـيع أشـكال التميـيز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف                   
الـنـزاعات املسـلحة، والـربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل                

 .فال يف املواد اإلباحية، والربوتوكول االختياري التفاقية فيينا للعالقات القنصلية املتعلق بالتسوية اإللزامية للمنازعاتاألط

 ١٨ من املادة ٥ والفقرة ١٧ من املادة ٧ووافقت املكسيك أيضاً على التعديالت اليت أُدخلت على الفقرة  -١٠٦
ب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ وسحبت جزئياً من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضرو

 من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، ٢٣ من املادة ٢ والفقرة   ١٢ من املادة    ٣إعالهنـا التفسريي وحتفظها على الفقرة       
من املادة  ) ب(اً حتفظها على الفقرة     فيما يتعلق مبمارسة رجال الدين للحق يف التصويت واجلهر بالعبادات؛ وسحبت جزئي           

 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فيما يتعلق مبمارسة رجال الدين للحق يف التصويت٢٥

واعترفت املكسيك أيضاً باختصاص جلنة مناهضة التعذيب وجلنة القضاء على التمييز العنصري بتلقي بالغات من  -١٠٧
 .عت اتفاقاً مع جلنة الصليب األمحر الدولية بشأن إنشاء مكتب إقليمي للجنة يف املكسيكاألفراد والدول ووقّ

وفيما يتعلق بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، قدمت احلكومة إىل جملس الشيوخ اقتراحاً               -١٠٨
أة مبوجب معاهدات دخلت  من الدستور من أجل االعتراف باختصاص احملاكم الدولية املنش  ٢١بـتعديل املـادة     

املكسـيك طـرفاً فيها، على النحو احملدد يف اختصاصات احملاكم ووفقاً إلجراءاهتا، ومن أجل االمتثال لقراراهتا                 



HRI/CORE/MEX/2005 
Page 19 

وسيشكل هذا التعديل خطوة حامسة حنو إدراج وتطبيق قواعد القانون الدويل، وخباصة القواعد املتعلقة . وأحكامها
 .طينحبقوق اإلنسان يف القانون الو

هل ميكن التمسك بأحكام صكوك حقوق اإلنسان أمام احملاكم أو السلطات  -هاء 
اإلداريـة، وهل جيوز أن تطبقها هذه السلطات مباشرة أم أنه جيب حتويلها             

 إىل قوانني داخلية أو أنظمة إدارية لكي تطبقها السلطات املعنية؟

قوق اإلنسان جزءاً من القانون الوطين فور تصديق  مبوجب التشريعات احلالية، تصبح الصكوك الدولية حل       -١٠٩
ويقضي الدستور بأن تلتزم حماكم كل والية بالدستور        . جملـس الشـيوخ عليها، وجيوز بالتايل التمسك هبا أمام احملاكم          

 .والقوانني االحتادية وكذلك باملعاهدات، بالرغم مما قد تشمله من أحكام تتعارض مع دساتري أو قوانني الواليات

  املؤسسات أو اهليئات الوطنية املكلفة باإلشراف على إعمال حقوق اإلنسان-واو 

إن اهليئات الوطنية املسؤولة عن محاية حقوق اإلنسان ونشرها هي اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واللجان  -١١٠
 .النظرية يف الواليات

ق اإلنسان يف إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان        وتتجلى رغبة املكسيك يف املضي قدماً يف تعزيز ومحاية حقو          -١١١
 . الرامية إىل تعزيز القضاء وزيادة استقالله، باإلضافة إىل عدد آخر من التدابري١٩٩٥ وإصالحات عام ١٩٩٠يف عام 

وقد أُنشئت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان كهيئة مستقلة ذات ميزانية وشخصية قانونية وأصول مستقلة               -١١٢
واهلدف األساسي هلذه اللجنة    . ١٩٩٩سبتمرب  / أيلول ١٣ باء من الدستور، بصيغته املعدلة يف        ١٠٢ب املادة   مبوج

 .هو محاية حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف النظام القانوين املكسيكي وإعماهلا وتعزيزها ودراستها والتوعية هبا

ديداً جملس الشيوخ، رئيس اللجنة مما يكفل استقالل        ووفقـاً هلذا التعديل، ُتعيِّن السلطة التشريعية، وحت        -١١٣
 .الشخص املعني استقالالً تاماً عن السلطة التنفيذية

أمـا األهـداف احملددة للجنة فهي تعزيز ثقافة احترام حقوق اإلنسان؛ ودعم اآلليات املؤسسية حلماية                 -١١٤
ن العقاب يف احلاالت اليت يثبت فيها وقوع        حقوق اإلنسان؛ ومواصلة جهودها الرامية إىل القضاء على اإلفالت م         

انـتهاكات حلقـوق اإلنسان؛ وصياغة آليات لتحديد التقدم احملرز والعقبات اليت تعترض تنفيذ سياسات حقوق               
اإلنسان، بصورة منتظمة ومنهجية؛ والدعاية آلليات تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على نطاق أوسع؛ واملساعدة يف 

ات البلد الدولية يف جمال حقوق اإلنسان؛ وزيادة استقالل اآلليات غري القضائية؛ وتعزيز التعاون بني ضـمان التقيد بالتزام   
 .القطاع العام واجملتمع املدين باستخدام اآلليات املؤسسية والقانونية املتاحة من أجل تدعيم محاية حقوق اإلنسان

  اإلعالم والدعاية-رابعاً 

 بوزارة اخلارجية بشأن موضوع التعليم ٢٠٠٣فرباير / شباط٢٨ و٢٥ا بني ُعقـد اجـتماع يف الفترة م      -١١٥
وكان اهلدف هو مواصلة حبث املوضوع . العايل يف جمال حقوق اإلنسان يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 .وحتليله بتعمق
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ية املكسيكية وجمموعة من     بني ممثلي وزارة اخلارج    ٢٠٠٢مارس  / آذار -فرباير  /وُعقد اجتماع يف شباط    -١١٦
 .خرباء املفوضية األوروبية للتفاوض بشأن مشروع للتعاون املشترك يف ميدان حقوق اإلنسان

ويتمثل اهلدف العام للمشروع الذي تقترحه املكسيك يف حتديد اإلجراءات والسياسات الالزمة إلدخال              -١١٧
كسيكي، يف إطار املناقشات اجلارية داخل اللجنة الوزارية        القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف القانون امل       

 :وبناء على ذلك، ُحددت األهداف األربعة التالية. املشتركة بشأن السياسة احلكومية يف جمال حقوق اإلنسان

ضـمان فهـم السـلطات ومنظمات اجملتمع املدين للحماية الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان               )أ( 
 ك الدولية يف هذا اجملال؛والتزامات املكسي

إقامـة حمفـل للحوار بني احلكومة واجملتمع املدين وتشجيع ثقافة هذا احلوار حىت يسهل وضع                 )ب( 
 وتنفيذ السياسات العامة املستندة إىل القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛

اليت كانت ُتعرف سابقاً باألفرقة     (تيسري تبادل املعارف واخلربات الالزمة للجان الفرعية الثمانية          )ج( 
التابعة للجنة الوزارية املشتركة، واليت تتألف من موظفني حكوميني وممثلني للمجتمع ) العاملة، يف إطار آلية احلوار

املدين، لتمكينها من تقدمي مقترحات حمددة للسياسات العامة عن طريق تنظيم احللقات الدراسية وحلقات العمل               
 حمددة بقيادة خرباء من أوروبا وأمريكا الالتينية؛اخلاصة مبواضيع 

 .التحضري حلملة دعائية عن اخلربات واملعارف املكتسبة من الربنامج )د( 

وتشـمل األنشـطة املقـترحة عقد حلقات دراسية بشأن محاية حقوق اإلنسان على املستويني الدويل                 -١١٨
لقضايا اليت تعاجلها خمتلف اللجان الفرعية، باإلضافة إىل واإلقلـيمي، واحلـوار بـني احلكومة واجملتمع املدين، وا       

 .التحضري حلملة دعائية عن اخلربات واملعارف املكتسبة من الربنامج

ومن املقرر يف الربنامج أيضاً إعداد دراسة استقصائية وتقييم عن التأثري الفعلي للحمالت اإلعالمية على                -١١٩
 .٢٠٠٣تائج االجتماعات املذكورة أعاله خالل عام حالة حقوق اإلنسان يف املكسيك ونشر ن

وحضر . ٢٠٠٤فرباير  / شباط ٢٥ يف   - وهو حلقة دراسية لإلعالم عن املشروع        -وُنظم النشاط األول     -١٢٠
احللقة ممثلون عن املنظمات غري احلكومية وممثلو مكاتب احلكومة االحتادية األعضاء يف اللجان الفرعية املواضيعية               

 .نة الوزارية املشتركة املعنية بالسياسة احلكومية يف جمال حقوق اإلنسانالتابعة للج

، ُعقد مؤمتر إقليمي عن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املكسيك،            ٢٠٠١ديسمرب  /ويف كانون األول   -١٢١
 ومنطقة البحر وأسفر عن التوقيع على إعالن مكسيكو املتعلق بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف أمريكا الالتينية

ويتضمن اإلعالن قائمة طويلة باإلجراءات الرامية إىل تنمية ثقافة حقوق اإلنسان عن طريق التثقيف              . الكـارييب 
، يف إطار التعاون نفسه، ُوقِّع على اتفاق بشأن وضع برنامج ألنشطة ٢٠٠٢مارس /ويف آذار. الرمسي وغري الرمسي

وُدعيت املؤسسات  . حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   حقـوق اإلنسـان، مع توجيه اهتمام خاص إىل ا         
األكادميـية املكسيكية اليت توفر مناهج دراسية عن حقوق اإلنسان إىل املسامهة يف تنفيذ االتفاق، ولتحقيق هذا                 
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، واجلامعة الغرض ُوقِّع اتفاق تعاون مواٍز يسري ملدة عامني بني وزارة اخلارجية وجامعة املكسيك الوطنية املستقلة
، لتنظيم حلقات دراسية وأنشطة     )اليونسكو(اإليـبريية األمريكية، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          

 .أكادميية أخرى لتشجيع النقاش وتعزيز حقوق اإلنسان

العقبات اليت تعترض " حول موضوع    ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٥ و ٤وُعقـدت احللقـة الدراسية األوىل يومي         -١٢٢
 تشرين ٨ و٧وُعقدت احللقة الثانية يومي . )٥("ممارسة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف أمريكا الالتينية

، وحضرها "حقوق اإلنسان وتدفقات اهلجرة يف املكسيك وأمريكا الوسطى" حول موضوع ٢٠٠٢أكتوبر /األول
 .)٦(، باإلضافة إىل متحدثني من املكسيك وأمريكا الوسطىعدد كبري من األكادمييني وممثلي احلكومة واجملتمع املدين

 بوزارة اخلارجية املكسيكية حول موضوع      ٢٠٠٣مايو  /وأخرياً، ُعقدت حلقة دراسية دولية ثالثة يف أيار        -١٢٣
ة وكان اهلدف من هذه احللق". التعليم العايل يف ميدان حقوق اإلنسان يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب "

اإلسهام يف دراسة استقصائية عن احلالة الراهنة للتعليم العايل والبحث يف جمال حقوق اإلنسان يف ) أ: (الدراسية هو
املساعدة يف  ) ج(تشجيع اجلامعات على إدراج قضايا حقوق اإلنسان يف مجيع مناهجها الدراسية؛            ) ب(املنطقة؛  

 املتخصصني األكادمييني يف أنشطة التثقيف والبحث يف ميدان         إنشاء شبكة على نطاق أمريكا الالتينية للتعاون بني       
وُنشرت نتائج احللقات الدراسية الثالث يف      . )٧(حقوق اإلنسان، بدعم من جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان        

 .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٠

 ملكية األرض وإمكانية حيازهتا      املتعلق مبساواة املرأة يف    ٢٠٠٣/٢٢وعمـالً بقرار جلنة حقوق اإلنسان        -١٢٤
والتحكم فيها ومساواهتا يف حقوق التملك والسكن الالئق، ُعقد اجتماع إقليمي بشأن حق املرأة يف السكن الالئق 

وهذا االجتماع نظمه السيد ميلون كوتريي، مقرر األمم .  يف مكسيكو٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥ و٤يومي 
 . الالئقاملتحدة اخلاص املعين بالسكن

 إىل  ١٨وُنظمت حلقة دراسية إقليمية عن املشردين داخلياً يف األمريكتني بوزارة اخلارجية يف الفترة من                -١٢٥
وشارك يف رعاية احللقة الدراسية مكتب املمثل اخلاص لألمني العام املعين باملشردين داخلياً،             . ٢٠٠٤فرباير  / شـباط  ٢٠

 .ملمارسات الالزمة للوفاء باالحتياجات احلالية للمشردين يف املنطقةوكان اهلدف منها هو حتديد السياسات وا

                                                      

 Los Derechos Económicos, Sociales y Culturalesأسـفرت هذه احللقة الدراسية عن نشر كتاب  )٥( 

(DESC) en América Latina: Obstáculos a Su Eficacia y Principales Instrumentos Internacionales 
 ).٢٠٠٣ األمريكية، جامعة املكسيك الوطنية املستقلة، -املكسيك، اليونسكو، وزارة اخلارجية، اجلامعة اإليبريية (

 Derechos Humanos y Flujos Migratoriosُنشرت وقائع هذه احللقة الدراسية على هيئة كتاب بعنوان  )٦( 

en las Fronteras de México) األمريكية، جامعة املكسيك الوطنية -ليونسكو، وزارة اخلارجية، اجلامعة اإليبريية املكسيك، ا 
 ).٢٠٠٣املستقلة، 
 La Educación Superior en Derechos Humanos enكان من نتائج هذه احللقة الدراسية نشر كتاب  )٧( 

América Latina y el Caribe) األمريكية، جامعة املكسيك الوطنية -ة اإليبريية املكسيك، اليونسكو، وزارة اخلارجية، اجلامع 
 ).٢٠٠٣املستقلة، 
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وتـتوىل اللجـنة الوطنية حلقوق اإلنسان واللجان النظرية يف الواليات الدعاية اإلعالمية للقضايا املتصلة      -١٢٦
األفالم ومعارض  كما أهنا تتوىل تنظيم الدورات التدريبية ومهرجانات        . بطبيعة حقوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتها    

 ويقوم هؤالء   -الفـنون التشـكيلية، وإنتاج الربامج اإلذاعية والتلفزيونية اليت تستضيف أعضاء اللجنة وجملسها              
األعضـاء أيضـاً بإلقـاء احملاضـرات واحلديث عن حقوق اإلنسان يف اجتماعات املائدة املستديرة وغريها من                  

وقامت اللجنة أيضاً بإصدار املطبوعات، مبا يف ذلك        . ريبية وتقـوم بإنـتاج أفالم الفيديو التد       -االجـتماعات   
املطـبوعات بلغـات الشـعوب األصـلية، لتعزيز احترام حقوق اإلنسان؛ ويشمل جمال نشاطها بصورة خاصة                 

 .الشكاوى، وقضايا الشعوب األصلية، ونظام السجون يف البلد، ومحاية األطفال والعمال املهاجرين

 مالحظات

 .هذه الوثيقة، أُحرز تقدم يف عدد من اجملاالت من أمهها اجملاالت املذكورة أدناهمنذ إعداد  -١٢٧

، اعتمد جملس النواب، يف جلسة عامة، تعديالً دستورياً حيظر بوضوح عقوبة ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣يف  -١٢٨
 صوتاً مع   ٤١٢بية   من الدستور، بأغل   ٢٢ و ١٤واعُتمد هذا التعديل، الذي خيص املادتني       . اإلعـدام يف املكسيك   

ونظراً ألن هذا االقتراح كان قد وافق عليه جملس الشيوخ، فقد أُرسل مبوجب القانون إىل               . امتناع عضوين عن التصويت   
 . برملانا٣١ً برملاناً من برملانات الواليات البالغ عددها ١٦ويتطلب نفاذه موافقة . اهليئات التشريعية للواليات

وقتل  ستور اإلشارة إىل توقيع عقوبة اإلعدام على جرائم اخليانة العظمى يف أثناء احلرب،            ويـزيل التعديل من الد     -١٢٩
األب، والقـتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد أو للكسب، واحلريق العمد، واالختطاف، والسرقة والقرصنة يف الطرق                 

 .مكانية لتطبيق عقوبة اإلعدام يف املكسيكويستبعد هذا التدبري التشريعي أي إ. السريعة، واجلرائم العسكرية اخلطرية

 مرسوماً يعّدل عدداً من أحكام قانون       اجلريدة الرمسية لالحتاد  ، نشرت   ٢٠٠٥يونيه  / حزيـران  ٢٩ويف   -١٣٠
وينبغي اإلشارة إىل أنه حىت يف حاالت اجلرائم اخلطرية اليت نّص فيها            . القضـاء العسكري إللغاء عقوبة اإلعدام     

 . ١٩٦١أغسطس / آب٩ري على تطبيق عقوبة اإلعدام، مل تنفَّذ عقوبة اإلعدام منذ قانون القضاء العسك

، قامت املكسيك بإيداع وثيقة التصديق على الربوتوكول االختياري         ٢٠٠٥أبـريل   / نيسـان  ١١ويف   -١٣١
 .التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

، قامت املكسيك بإيداع وثيقة التصديق على نظام روما األساسي          ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨ويف   -١٣٢
، وكان  ٢٠٠٠سبتمرب  /وكانت املكسيك قد وقّعت على النظام األساسي يف أيلول        . لـلمحكمة اجلنائية الدولية   

يل على الدستور؛ وقد مت ذلك وتطلب اعتماده إدخال تعد. ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢١جملس الشيوخ قد اعتمده يف 
وبعد إيداع وثيقة التصديق، أصبحت املكسيك ملزمة رمسياً بنظام روما األساسي الذي يبدأ . ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٠يف 

 .، ويأيت ترتيبها املائة بني الدول اليت صّدقت عليه٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١نفاذه يف األراضي الوطنية يف 

- - - - - 


