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لورا با�صريا)1(
Laura Becerra Pozos

اإريلي �صاندوفال تريان)2(
Areli Sandoval Terán

)3(Espacio DESC بدعم من

عديدة،  مك�صيكية  مدين  جمتمع  منظمات  جُتمع 
اأزمة  هي  الراهنة،  العاملية  االأزمة  اأن  على 
منتظمة، واأنها جاءت نتيجة للنموذج االقت�صادي 
عدم  على  والقائم  امل�صتهِلك،  النيوليربايل 
املايل  املجال  من  الدولة  وان�صحاب  النظامية، 
وحترير التجارة. لذلك فاالأزمة لي�صت منح�صـرة 
اأي�ًصا  تتعداه  بل  فح�صب،  املايل  املجال  يف 
والطاقة،  والبيئة  والعمل  الغذاء  يف  اأزمات  اىل 
اأثرها  اأن  من  وبالرغم  القطاعات.  من  وغريها 
وطاأتها  اأن  اإال  كافة،  االإن�صانية  به  �صعرت  قد 

�صديدة على بلدان اجلنوب ب�صكل خا�س)4(.

وكما اأو�صح “اأرتورو جولني”، فاإن االأزمة قد 
مرحلته  يف  حدته  ازدادت  وعًرا،  م�صاًرا  تلت 
الواليات  يف  العقارية  االأزمة  بفعل  االأخرية؛ 
اقت�صادي  ركود  من  منها  نتج  وما  املتحدة، 
هبوط  يف  وت�صبب  العاملية،  اىل  �صـريًعا  جنح 
التي  لالقت�صادات  القومي  الناجت  اإجمايل 
كما  واآ�صيا)5(.  اأوروبا  يف  قوية،  تبدو  كانت 
باآثار  الالتينية،  اأمريكا  اىل  االأزمة  امتدت 
وقطاعات  وجماالت  بلدان  يف  خمتلفة 
فقط  اللوم  اإلقاء  ميكننا  ال  ولكننا  خمتلفة، 

على العوامل اخلارجية وحدها)6(.

اأثر االأزمة يف املك�صيك)7(
على  العاملية  االأزمة  اآثر  من  التقليل  دون  من 
املك�صيك، يجب القول اإن كثرًيا من امل�صكالت 
مثل زيادة الفقر يف االأرقام املطلقة، وانهيار 
العمل  فر�س  توافر  وعدم  الزراعي،  القطاع 
الكافية )بالرغم من التوازن االإيجابي نوًعا ما، 
ال�صابقة  الفرتة  الواردات وال�صادرات يف  بني 
لالأزمة( وهبوط الناجت القومي كانت يف االأ�صا�س 
االأزمة  اأن  �صك  وال  االقت�صاد)8(.  يف  حا�صـرة 

النظامية قد زادت هذه امل�صكالت تعقيًدا. 
االأبعاد  تف�صري  يف  ت�صاعد  االآتية  واالأرقام 

الوطنية لالأزمة:

 املك�صيك
االأزمة املتفاقمة تتحدى احلقوق االقت�صادية

تطرح م�صكالت مثل تزايد الفقر، وانهيار القطاع الزراعي، وعدم وجود فر�س للعمل، 
وانحدار الناجت القومي ب�صكل ملح يف املك�صيك، حتى من قبل اندالع االأزمة احلالية. 
والتعديالت القليلة التي تعلن عنها احلكومة، ال تدعم �صوى النموذج االقت�صادي 
النيوليربايل، بينما يت�صاعد اال�صطراب االجتماعي. ومع ذلك، هناك عدة مقرتحات من 
املجتمع املدين، تدعو اإىل ا�صرتاتيجيات بديلة ملواجهة االأزمة املت�صاعفة، والتخفيف 

من حدة اآثارها، وتنقيح النموذج االقت�صادي. 

 ،DECA Equipo Pueblo1( املدير التنفيذي لـ(
يف  االجتماعية  للمراقبة  الرتكيز  نقطة   A.Cو

املك�صيك منذ عام 1996، الربيد االإلكرتوين:
laurabecerra@equipopueblo.org.mx
والـ املواطن،  دبلوما�صية  برنامج  من�صق   )2(

املك�صيك،  يف  االجتماعية  واملراقبة   ،DESCA
الربيد االإلكرتوين:

arelisandoval@equipopueblo.org.mx
)3( متثل Espacio DESC املجموعة املرجعية للمراقبة 
جمال  يف  اأ�صهمت  والتي  املك�صيك  يف  االجتماعية 

احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
)4( من اأجل منوذج اقت�صادي واجتماعي جديد. لن�صع 
املالية يف مو�صعها! دعوة لتوقيع املنظمات غري 
من  االجتماعية  واحلركات  والنقابات،  احلكومية، 
اإطار  يف  املنظمة  النقا�صية  احللقات  من  �صل�صلة 
 .2009 برلني،  يف  العاملي  االجتماعي  املنتدى 

انظر: 
www.choike.org/campaigns/camp.php?5

احلركة  اأ�صدرتها  وثائق  على  قائمة  تقييمات   )7(
والطاقة،  الغذاء  يف  الذاتي  لال�صتقالل  الوطنية 
والتحالف  الدميقراطية  واحلرية  العمال  وحقوق 
جل�صة  واأي�ًصا  املدين،  املجتمع  ملنظمات  الدويل 
 Espacio DESC ”حتليل االأزمة واال�صرتاتيجية"
ينتمي  �صبكات   -  )2009 ني�صان/اإبريل   )23

 .Equipo Pueblo "اإليها "اإيكويبو بيوبيلو
)8( Serdán Rosales, A. ”Mexico: Poverty 

and Social Budget Within the Context 
of the 2008-2009 Financial Crisis“. 
Presentation during an Espacio DESC 
session, 23 April 2009.

)5( Guillén، A. La Crisis Global y la 
Recesión Generalizada، versión 
preliminar ]Global Crisis and 
Generalized Recession، preliminary 
version[. Mexico City: Metropolitan 
Autonomous University )UAM( 
Iztapalapa Unit، March 2009.

الندوة  اإعالن  الالتينية،  واأمريكا  العاملية  االأزمة   )6(
الدولية التي عقدت يف: 

UAM - Iztapalapa Unit, Mexico, 
January 2009.

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية
موؤ�صـر القدرات اال�صا�صية يف املك�صيك = 95.2

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني
موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني يف املك�صيك = 60.5

اطفال يبلغون التمكني
ال�صف اخلام�س

والدات باإ�صـراف 
موظفني كفوئني

جتاوز �صن 
اخلم�س �صنوات

الن�صاط االقت�صاديالتعليم
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اأدت  الوقود  اأ�صعار  يف  العاملية  الزيادة   •
اىل زيادات يف اأ�صعار الغذاء، فوق املعدل 
الثاين/ كانون  ففي  للت�صخم.  العام 
الغذاء بن�صبة  اأ�صعار  ارتفعت   2009 يناير 
الت�صخم  ن�صبة  كانت  بينما   ،11.3%
الفئات  على  اأ�صد  االأثر  كان  وقد   .6.3%
االأكرث فقًرا، هوؤالء الذين يكر�صون الن�صبة 

االأكرب من دخلهم ل�صـراء الغذاء)9(.
كان   ،2008 عام  من  الثالث  الربع  يف   •
اقت�صادًيا  الن�صطني  ال�صكان  من   71.3%
)31 مليون ن�صمة( يعي�صون على دخل اأقل 
ثالث مرات- 152 بي�صو مك�صيكي )11.4 
دوالر( يومًيا - اأو اأقل. وكان معدل البطالة 
%4.2، وهو ما يعني اأن مليوًنا و900 األف 
ن�صمة كانوا متعطلني، و11.8 مليون ن�صمة 

يعي�صون يف القطاع غري الر�صمي)10(.
املتحدة،  الواليات  اىل  ال�صادرات  هبطت   •
اأعمالهم،  النا�س  من  االآالف  مئات  وخ�صـر 
عندما خف�صت ال�صـركات االإنفاقات. ففي 
هبطت   2008 الثاين/نوفمرب  ت�صـرين 
مبعدل  عموًما،  ال�صناعية  ال�صادرات 
يف  ال�صناعات  تلك  هبطت  بينما   ،7.3%

الواليات املتحدة بن�صبة 18%)11(.
و�صط  البطالة  تزايدت  احلدود  �صمال  يف   •
�صبب  مما  املهاجرين،  املك�صيكيني 
من  الواردة  املالية  التحويالت  يف  هبوًطا 
اأقل  التحويالت  هذه  كانت  حيث  اخلارج. 
وحتى   2007 دي�صمرب  منذ   9.8% من 
تتلَق  ومل   .2008 االأول/دي�صمرب  كانون 
االأ�صـر االأكرث فقًرا من بني ال�صكان والذين 
التحويالت �صوى  %20، من  تبلغ ن�صبتهم 
6 من 10 بي�صو)12(. وثمة اأ�صـر �صوف تعاين 

املزيد من نق�س التحويالت)13(.

ن�صبة  كانت   2009 �صباط/فرباير  بحلول   •
ال�صناعي  الن�صاط  وكان   )14(5.3% البطالة 
االأرقام  وهذه   ،)15(13.2% بن�صبة  هبط  قد 
كانت االأ�صواأ يف هذه املجاالت، منذ ما ي�صمي 
الت�صعينيات،  اأوا�صط  يف  التكيال”  “اأزمة 
اأن ركوًدا �صديًدا يف  اأّوليًّا على  وتعد موؤ�صـًرا 

الطريق. 
على  لالأزمة  الكبري  االأثر  ُي�صتخَدم  و�صوف 
تقليل  اأو  لتجميد  كذريعة  االأعمال،  قطاع 
الرواتب، ولي�صبح العمل اأكرث م�صقة. و�صوف 
يف  اأو�صع  بحرية  االأعمال  الأ�صحاب  ي�صمح 
جمتمًعا  هذا  وكل  ف�صلهم.  اأو  العمال  تاأجري 
�صلطة  من  ويقيد  احلقوق  من  يقلل  �صوف 

االحتادات)16(.
فاإن غياب  الريفية،  باملناطق  يتعلق  ما  ويف 
على  �صّعد  قد  متكافئة،  زراعية  �صيا�صة 
التبعات،  من  اأنواع  ثالثة  من  ال�صنوات  مدى 
امل�صاربة   )1( االأزمة:  بفعل  اأ�صواأ  اأ�صبحت 
ما  االأ�صواق املالية. وهو  الغذاء يف  اأ�صعار  يف 
اأبعد املواد الغذائية عن متناول االأ�صـر االأكرث 
مبنتجات  القومية  االأ�صواق  غزو   )2( فقًرا. 
غذائية تنتجها وتتاجر بها موؤ�ص�صات متعددة 
بالرتبة  ت�صحية  ت�صمن  ما  وهو  اجلن�صية. 
نظم  وتدمري  املياه،  واحتياطي  والغابات 
منها.  التقليدية  ا  الوطنية، وخ�صو�صً االإنتاج 
التقاوي املعدلة وراثًيا، والتي  )3( في�صان 
النظم  يف  الطبيعية  التقاوي  خمزون  اأزاحت 

البيئية القدمية)17(.
التي  وطن”)18(  ال  ذرة  "ال  حملة  وتقرتح 

هذه  حلل  تدابري  منظمتنا  عليها  �صدقت 
االأزمة، من نوع االبتعاد عن النموذج الزراعي 
التي  الواحدة  الكبرية  الثقافات  على  القائم 
واالآالت  للمياه،  متزايًدا  ا�صتخداًما  تت�صمن 
ذلك  من  بدالً  واالجتاه  امللوثات،  وتخّلف 
اإمكانية  حتمل  م�صتدامة،  فالحية  زراعة  نحو 
مبا  الوطنية،  الغذائية  للحاجات  اال�صتجابة 

تت�صمنه اأي�ًصا من ف�صائل بيئية اإ�صافية. 
ميكن  فاإنه  ال�صابق،  التقييم  اأ�صا�س  على 
القول اإن املك�صيك قد عانت اأ�صواأ �صيناريو 
ل�صنوات  ترتاكم  كانت  اأزمة  ملواجهة  ممكن 
من  احلكومة  ا�صت�صلمت  ولقد  طويلة. 
االقت�صادي  للنموذج  نقد  اأو  مقاومة،  دون 
من  كثري  يتعدَّ  مل  حني  يف  النيوليربايل، 
دنيا  تكيرُّف  تعديالت  جمرد  املعلنة  التدابري 
النموذج  هذا  ا�صتمرار  ت�صمن  اأن  ميكنها 

وتعزيزه. 

واملجتمع  احلكومة  ا�صتجابات 
املدين

اللجنة  اأكدت  االأخرية،  االأمريكتني  قمة  اأثناء 
االقت�صادية الأمريكا الالتينية والكاريبي)19(، 
لديها  لي�س  املنطقة  هذه  بلدان  اأن 
االأزمة،  على  للتغلب  م�صرتكة  ا�صرتاتيجية 
كما  ونفذتها،  متنوعة  تدابري  اأعلنت  ولكنها 

هو مبني يف اجلدول االآتي: 
2008، وبعد فرتة  يف ت�صـرين االأول/اأكتوبر 
الأزمة  املحتمل  التهديد  تقلي�س  من  وجيزة 
بحكم  املك�صيك،  على  املتحدة  الواليات 
اأعلنت  للبلد،”  العمومية  التمويالت  “قوة 
والت�صغيل،  النمو  لتعزيز  برناجًما  احلكومة 
خم�س  من  تتاألف  لالأزمة  م�صادة  خطة  يف 
البنية  يف  العام  االإنفاق  تو�صيع   )1( نقاط: 
االقت�صادي.  النمو  تعزيز  بغر�س  االأ�صا�صية؛ 
مبمار�صة  يتعلق  ما  يف  القواعد  تغيري   )2(
هذه االإنفاقات؛ بغر�س ت�صـريع العملية. )3( 
بناء م�صفاة جديدة )معمل تكرير(.  البدء يف 
اإطالق برنامج دعم ا�صتثنائي للم�صاريع   )4(
ال�صناعة  جعل   )5( واملتو�صطة.  ال�صغرية 

بنك  من  بيانات  مع   ،.Serdán Rosales, A  )9(
الدخل  حول  الوطني  واالقرتاح   )2009( املك�صيك 
االأزمة  �صياق  يف  اإجنليزية(  )ن�صخة  االأ�رص  يف  واالإنفاق 
جل�صة  اأثناء  قدم  عر�س   ."2009-2008 املالية 

Espacio DESC، يف 23 ني�صان/اإبريل 2009. 
لالإح�صاء  القومي  املعهد  من  الواردة  االأرقام   )10(
واجلغرافيا ت�صتند يف االقرتاح الوطني على املهن 
2008، من�صور  والت�صغيل، الربع الثالث من العام 

بوا�صطة:
El Financiero, 18 November 2008.
)11( Serdán Rosales, 2009

)12( املرجع ال�صابق.
)13( Serdán Rosales, A. ”México: Pobreza 

y presupuesto social en el contexto de 
la crisis financiera 2008-2009“, during 
a session of Espacio DESC on 23 April 
2009.

)14( ENOE, March 2009. Available at: 
<www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/
espanol/prensa/comunicados/ocupbol.
asp>.

)15( See: <www.cnnexpansion.
com/economia/200917 /04 //la-
produccion-industrial-cae-132>.

)16( de la Cueva, H. Otra integración es 
posible y otra salida a la crisis también: 
escenarios de las Américas en el 2009 
y los retos del Movimiento Sindical 
]A different integration and a different 
way out of the crisis are possible: 
scenarios in the Americas in 2009 and 
the challenges of the Trade Union 
Movement[. Mexico City, 2009.

)17( Quintana, V. ”La guerra que Obama 
ignora“ ]The war Obama does not 
know about[. La Jornada, 17 April 
2009.

)18( للمزيد:
<www.sinmaiznohaypais.org/>.

)19( ECLAC. ”The Reaction of the 
Governments of the Americas to 
the International Crisis: A Synthetic 
Presentation of the Policy Measures 
announced up to 31 March 2009“. 
Fifth Summit of the Americas, Port of 
Spain, 17–19 April 2009.
Available from: <www.eclac.org>.
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برامج  طريق  عن  مناف�صة،  اأكرث  الوطنية 
التعرفة  لتخفيف  وبرنامج  جديدة،  حترير 

اجلمركية. 
احلكومة  اأو�صحت  نف�صه،  الوقت  يف 
ديونه  خف�س  قد  البلد  اأن  الفيدرالية، 
الت�صخم  معدل  واأن  �صنوات،  لعدة  اخلارجية 
واأن  الالتينية،  اأمريكا  يف  االأقل  هو  كان 
 90 من  اأكرث  بلغ  قد  املك�صيك  احتياطي 
مقاومة  من  البلد  مكن  ما  وهو  دوالر.  بليون 
وبعد  املدفوعات)21(.  ميزان  على  ال�صغوط 
يف  الع�صـرين  قمة  واأثناء  اأ�صهر،  ب�صتة  ذلك 
احلكومة  تلقت   ،2009 ني�صان/اإبريل  بداية 
بليون   47 مقداره  بقر�س  دعًما  املك�صيكية 
عن  ف�صالً  الدويل.  النقد  �صندوق  من  دوالر 
ذلك، فقد اأُعلن يف القمة عن تخ�صي�س 850 
بليون دوالر اإ�صافية لالقت�صاديات النا�صئة 
االإنفاق  متويل  بغر�س  املك�صيك  بينها  من 
الدوري الن�صط، واعادة ر�صملة البنوك والبنية 

االأ�صا�صية، وا�صياء اخرى)22(.
بليون  الـ57  مبلغ  مت�س  اأن  دون  من  حتى 
والبنك  الدويل،  النقد  �صندوق  من  دوالر 
االأمريكتني،  عرب  التنمية  وبنك  الدويل، 
من  كالدرون  فيليب  الرئي�س  اإدارة  زادت 
بي�صو  مليون   968.48 مبقدار  العام  الدين 
دوالر(  مليون   72.74 )حوايل  مك�صيكي 
وذلك فقط يف ال�صنتني االأوليني من حكومة 
 ،)1995 -1996( زيديلو"   "اإرني�صتو 
اقت�صادية  اأزمة  اأ�صواأ  البالد  واجهت  عندما 
للغاية  املقلق  ومن  عاًما)23(.   60 خالل  لها 
زيادة  يف  لت�صببها  اإ�صافة  التدابري،  هذه  اأن 
االقت�صادي  النموذج  تعزز  العام،  الدين 
والتي مت تو�صيح  وموؤ�ص�صاته،  النيوليربايل 
كثرية  منتديات  يف  وتناق�صاتها  حدودها 
اأي�ًصا،  الده�صة  على  باعث  اأمر  وهو  خمتلفة. 
الالتينية  اأمريكا  بلدان  به  تقوم  ما  اإطار  يف 
من جتربة تدابري، اأو اإجراءات خمتلفة عن تلك 

املفرو�صة بحكم هذا النموذج. 
مواجهة  يف  العام  اال�صطراب  تنامى  لقد 
االأزمة، ولكن يف الوقت نف�صه ثمة مقرتحات 
على  املدين.  املجتمع  و�صعها  قد  عديدة 
�صبيل املثال، احلركة الوطنية للحكم الذاتي 
واحلرية  العمال  وحقوق  والطاقة،  الغذاء  يف 
ني�صان/  16 بتاريخ  الدميقراطية يف خطاب 

اأوباما  الرئي�س  اىل  موجًها   2009 اإبريل 
م�صتوى  اأرفع  على  حوار  بدء  فيه  اقرتحت 
حول بنود، مثل اإعادة التفاو�س العاجل على 
ال�صمالية  اأمريكا  يف  احلرة  التجارة  اتفاقية 
وحقوق  العمل،  و�صمانات   NAFTA
االجتماعية  احلقوق  ا  وخ�صو�صً االإن�صان، 
تاأ�صي�س  هذا  يت�صمن  و�صوف  املنطقة.  يف 
�صندوق تعوي�س متنا�صق الأمريكا ال�صمالية، 
والتفاو�س على اتفاقية ثنائية يف ما يتعلق 
بالهجرة، والتوقيع على اتفاقية بهدف تعزيز 
واالجتماعية  االقت�صادية  التنمية  معاهدة 

الأمريكا ال�صمالية. 
ويعتقد اآخرون اأن اأوقات االأزمة توفر اأر�صية 
اأي  وعلى  جديدة.  نظرية  ملفاهيم  خ�صبة 
جديدة،  اأفكار  توليد  احلتمي  من  فاإنه  حال، 
التعامل  على  قادرة  وا�صرتاتيجيات  وبدائل 
مع “االأزمة”، وتقلي�س اأثرها اىل احلد االأدنى، 

اأو اإعادة تنقيح النموذج االقت�صادي. 

االإ�صـراف على االإنفاق العام 
�صيكون  واملتو�صط،  الق�صري  املدى  على 
من �صمن الق�صايا الرئي�صية املطروحة على 
يف  العاملة  املدين،  املجتمع  منظمات  اأجندة 
م�صاألة  االإن�صان،  وحقوق  االجتماعية  التنمية 
يرتبط  ما  وهو  العام.  االإنفاق  على  االإ�صـراف 
من  كمية  اأكرب  بتخ�صي�س  الدولة  بالتزام 
املوارد املتاحة للتحقيق التدريجي للحقوق 
واأي�ًصا  والثقافية.  واالجتماعية  االقت�صادية 
تكون  عندما  “حتى  باأنه  املنطقي  الفر�س 
عمليات  ب�صبب  للغاية،  حمدودة  املوارد 
غريه  اأو  االقت�صادي  الركود  اأو  التكيف، 
هو  بل  املمكن  من  فاإنه  اأخرى،  عوامل  من 
االأع�صاء  حماية  الواجب،  من  احلقيقة  يف 
املجتمع.  يف  وه�صا�صة  ا�صت�صعاًفا  االأكرث 
كلفة  اأقل  تعد  التي  الربامج  تبني  خالل  من 

ن�صبًيا”)24(. 
ا�صتجابت  قد  احلكومة  اأن  مالحظة  وينبغي 
االإنفاق، وهو  با�صتقطاعات من   1995 الأزمة 
وال�صحة،  التعليم،  على  خطرًيا  تاأثرًيا  اأثر  ما 
كبرية،  �صلبية  اآثار  له  وكانت  والكهرباء، 
على اإعمال احلقوق االقت�صادية واالجتماعية 
حتى  احلكومة  اأن  من  وبالرغم  والثقافية. 
االآن قد اأكدت اأنها �صتحافظ على م�صتويات 
اإنفاقها، فمن احليوي اأن تتناول خم�ص�صات 
اأكرث  ب�صورة  اجتماعية،  ق�صايا  املوازنة 
نفقات  “بتقليل  وا�صتمرارية،  فاعلية 
وتقليل  االأولويات  تركيز  واإعادة  الت�صغيل، 

التكاليف االإدارية يف وزارات بعينها”)25(.
ال�صـروري  من  االإن�صان،  حقوق  منظور  من 
البنية  يف  اال�صتثمارات  متابعة  اأي�ًصا 
من  كجزء  تعزيزها  مت  التي  االأ�صا�صية، 

ت�صنيف التدابري احلكومية ملواجهة االأزمة
يف اأمريكا الالتينية والتي اأعلنت اأو نفذت بالفعل

من قبل املك�صيك

�صيا�صات نقدية ومالية:
• تقليل اأو تثبيت االحتياطات 

البنكية.
بالعملة  ال�صيولة  توفري   •

الوطنية.

ال�صيا�صات املالية:
ال�رصائب/زيادة  تخفي�س   •

الدعم.
• زيادة و/اأو االنفاق )على بنية 

اأ�صا�صية( و/او مراقبته.
�صيا�صات التبادل والتجارة اخلارجية:

املركزية  البنوك  عن  )بعيًدا  الوطنية  بالعملة  ال�صيولة  توفري   •
التي تدخلت ببيع العملة االأجنبية يف اأ�صواق املال(.
• زيادة التعريفة اجلمركية، اأو القيود على الواردات. 

• تخفي�س التعريفة.

• متويل امل�صّدرين.
• التفاو�س على االعتمادات مع املوؤ�ص�صات املالية الدولية.

�صيا�صات مرتبطة 
بالقطاعات:

�صغرية  م�صاريع  ال�صكن   •
الزراعة  ومتو�صطة 

ال�صياحة ال�صناعة. 

�صيا�صات عمالية واجتماعية:
• منا�صط العمل اأو الت�صغيل.

• برامج اجتماعية.

امل�صدر: مت مبعرفة املوؤلفني ا�صتناًدا اإىل اللجنة االقت�صادية 
)20(ECLAC )2009( المريكا الالتينية والكاريبي

)20( Ibid.
)21( El Universal. ”Anuncia Calderón plan 

anticrisis de cinco puntos“ ]Calderón 
announces 5-point anti-crisis plan[. 
8 October 2008. Available at: <www.
eluniversal.com.mx/notas/545274.
html>.

)22( La Jornada, 3 April 2009.

)23( González, S. and Rodríguez, I. 
”Calderón increased public debt by 
almost one trillion pesos in 2 years“. 
La Jornada, 13 April 2009.

)24( UN CESCR. ”General Comment 
Nº3: The nature of States parties 
obligations“, paragraph 12. United 
Nations Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights. 1990.
Available from: www.unhchr.ch/tbs/
doc .nsf/)symbol(/SCR+General+ 
comment+3.En?OpenDocument

)25( 25 Serdán Rosales, A. ”Mexico: Poverty 
and Social Budget Within the Context 
of the 2008-2009 Financial Crisis“. 
Presentation during an Espacio DESC 
session, 23 April 2009.
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ا بهدف التاأكيد اأنه يف حالة  PICE، خ�صو�صً
بد  فاإنهال  ال�صدود(  )مثل  الكبرية  امل�صاريع 
تت�صـرر  اأن  املحتمل  املجتمعات  توعية  من 
الدرا�صات  واأن  اإليها(،  امل�صورة  و)تقدمي 
بغر�س  بفاعلية  تتم  والبيئية  االجتماعية 
تقييم حيوية امل�صاريع، وقدرتها على تعزيز 

التنمية احلقيقية.
الطويل، ثمة فر�صة ال للمقاومة  على املدى 
منوذج  وتعزيز  تو�صيح  اأي�ًصا  بل  فح�صب، 
كطريقة  متكافئ  واجتماعي  اقت�صادي 
اأزمات  االأزمة احلالية ومنع وقوع  للخروج من 
اأخرى)26(. على اأي حال، اإن احرتام اإطار حقوق 
الرئي�صية  املرجعية  هو  الدولية،  االإن�صان 
اأخرى”  “مك�صيك  خلق  جتعل  �صوف  التي 

و”عامل اآخر” اأمًرا ممكًنا. 

)26( Héctor de la Cueva, op.cit.
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