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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣- ٢جنيف، 

  اًـعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقجتميع للم
  ∗٥/١قرار جملس حقوق اإلنسان  من مرفق) ب(١٥للفقرة 

  املكسيك

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصـة مبـا يف ذلـك                 
 ذلك من الوثائق الرمسية ذات الصلة الصادرة عـن األمـم            املالحظات والتعليقات املقدمة من الدول املعنية، ويف غري       

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري تلك . املتحدة
مدها جملس حقوق   وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعت       . الواردة يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية      

وأُخذ بعني االعتبـار  . وقد ذُكِّر بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير       . اإلنسان
ويف حال عدم وجود معلومات حديثـة،       . لدى إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات           

وملا كان هذا التقريـر ال جيمـع سـوى          . قارير والوثائق املتاحة ما مل ميض عهدها      أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر الت     
املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز على مسائل حمددة قـد       

  . مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسانأو تدين مستوى التفاعل أو التعاون/ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و

                                                      

 .تأخر تقدمي هذا التقرير  *  
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية–ألف 

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
ــصديق أو ــاريخ الت ت

 أو اخلالفة االنضمام
  /اتـاإلعالن

 اتـلتحفظا
االعتــراف باالختــصاصات احملــددة

 هليئات املعاهدات
 نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد ١٩٧٥فرباير / شباط٢٠ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة       
 والثقافية

 - )٨املادة (نعم  ١٩٨١مارس / آذار٢٣

ــم  ١٩٨١مارس /آذار يةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس ــادة (نع ،١٣امل
)ب(والفقرة الفرعية   

 )٢٥من املادة 

الــشكاوى املتبادلــة بــني الــدول
 ال): ٤١املادة (

الربوتوكول االختياري األول للعهـد الـدويل اخلـاص         
  باحلقوق املدنية والسياسية

 - ال يوجد ٢٠٠٢مارس / آذار١٥

اخلـاص  الربوتوكول االختياري الثاين للعهـد الـدويل        
ــاء  ــسياسية واهلــادف إىل إلغ ــة وال ــاحلقوق املدني  ب

 عقوبة اإلعدام

ــول٢٦ ــبتمرب/ أيل س
٢٠٠٧ 

 - ال يوجد

 - )عامة(نعم  ١٩٨١مارس / آذار٢٣ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال       

 التمييز ضد املرأة
 نعم): ٩ و٨املادتان (إجراءات التحقيق  ال يوجد ٢٠٠٢مارس / آذار١٥

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو       
 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

يناير / كانون الثاين  ٢٣
١٩٨٦ 

املـادة(الشكاوى املتبادلة بني الـدول       ال يوجد
  ال ): ٢١

  عمن): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
 نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من       
 ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ـ /نا نيس ١١ لـأبري
٢٠٠٥ 

 - ال يوجد

ــول٢١ اتفاقية حقوق الطفل  ــبتمرب/ أيل س
١٩٩٠ 

 - ال يوجد

تفاقية حقوق الطفـل املتعلـق      الربوتوكول االختياري ال  
 بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

إعالن ملزم مبوجـب ٢٠٠٢مارس / آذار١٥
  سنة ١٨: ٣املادة 

- 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع        
 األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 - ال يوجد ٢٠٠٢مارس / آذار١٥

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين        
 وأفراد أسرهم

 مـن٤الفقـرة   (نعم   ١٩٩٩مارس / آذار٨
 )٢٢املادة 

املـادة(الشكاوى املتبادلة بني الـدول      
  ال): ٧٦

 نعم): ٧٧املادة (شكاوى األفراد 
ــانون األول١٧ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  / كـ

 ٢٠٠٧سمرب دي
 مـن٢الفقرة   (نعم

 ) ١٢املادة 
- 

 الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق األشـخاص       
 ذوي اإلعاقة

ــانون األول١٧ / كـ
 ٢٠٠٧ديسمرب 

 نعم): ٧ و٦املادتان (إجراءات التحقيق  ال يوجد

ــة مجيــع األشــخاص مــن  ــة حلماي  االتفاقيــة الدولي
 االختفاء القسري

  ال): ٣١املادة  (شكاوى األفراد ال يوجد ٢٠٠٨مارس / آذار١٨
املـادة(الشكاوى املتبادلة بني الدول     

  ال):٣٢
  

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
 نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 

 نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
 نعم )٣(بروتوكول بالريمو

 ١٩٦١نعم، باستثناء اتفاقية عام  )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية
 والربوتوكوالت اإلضافية   ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    

 )٥(امللحقة هبا
 نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث

 ١٣٨قم  ور٩٨نعم، باستثناء االتفاقيتني رقم  )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
 ال اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
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، أوصت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املكسيك بأن تنظر يف               ٢٠٠٦يف عام     - ١
حلقوق االقتـصادية   ويف العام ذاته، طلبت اللجنة املعنية بـا       . )٧( من االتفاقية  ٢٢ من املادة    ٤سحب حتفظها على الفقرة     

 من العهد والتصديق على اتفاقييت      ٨واالجتماعية والثقافية إىل املكسيك أن تنظر يف سحب إعالهنا التفسريي املتعلق باملادة             
  .)٨(١٣٨ ورقم ٩٨منظمة العمل الدولية رقم 

   اإلطار الدستوري والتشريعي-باء 

إلنسان أن عملية إصالح الدستور قضية رئيـسية يف         ، أكدت املفوضة السامية حلقوق ا     ٢٠٠٨فرباير  /يف شباط   -٢
ودعت احلكومة واملشرعني إىل ضمان أن ُتعطى القواعد الدولية حلقوق اإلنسان اليت تعتمدها املكسيك مرتبـة             . املكسيك

ع كما أكدت أن هذا اإلصالح جيب أن يشمل وض. دستورية، وأن ُتطبق بوصفها القانون األعلى يف الدعاوى أمام احملاكم
  .)٩(الوسائل املناسبة يف نظام احتادي لضمان محاية حقوق اإلنسان محاية متساوية يف مجيع أحناء البلد

، أوصت جلنة حقوق الطفل وجلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وجلنة مناهـضة                ٢٠٠٦ويف عام     -٣
تشريعات، على صعيد االحتاد والواليات، مع الصكوك       التعذيب بأن تتخذ املكسيك التدابري الالزمة لضمان مواءمة مجيع ال         

  .)١٠ (الدولية ذات الصلة

   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها-جيم 

 ١٩٩٢، وأُضفي عليها طابع دستوري يف عام ١٩٩٠أُنشئت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف املكسيك يف عام   -٤
ومنحت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان املركز      . ١٩٩٥تقالل يف عام     من االس  إكساهبا مزيداً مث خضعت إلصالح هبدف     

، أكد مكتب مفوضية حقوق اإلنسان يف املكسيك أمهية املؤسسات احملليـة     ٢٠٠٦ويف عام   . )١١(١٩٩٩منذ عام   " ألف"
  .)١٢(حلقوق اإلنسان وأوصى بتدعيمها وضمان تسيريها الذايت واستقالهلا

مييز ضد املرأة وجلنة القضاء على التمييز العنصري بإنشاء اجمللس الوطين ملنع التمييز             ورحبت جلنة القضاء على الت      -٥
ورحبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة القضاء . )١٣(واللجنة الوطنية لتنمية الشعوب األصلية

(Inmujeres)على التمييز ضد املرأة بإنشاء املعهد الوطين للمرأة 
)١٤(.  

   التدابري السياساتية-دال 

أحاط مكتب مفوضية حقوق اإلنسان يف املكسيك علماً باعتماد الربنامج الوطين حلقـوق اإلنـسان للفتـرة                   -٦
 وشدد على ضرورة ترمجة الربنامج الوطين حلقوق اإلنسان إىل التزامات وأهداف حمددة وأوصى بإنشاء               .٢٠١٢-٢٠٠٨

  .)١٥(آلية رصد هلذا الغرض

 على التمييز ضد املرأة املكسيك على وضع استراتيجية فعالة لدمج األبعاد اجلنسانية يف وحثت جلنة القضاء  -٧
مجيع اخلطط الوطنية، وتعزيز الصالت بني اخلطط الوطنية للتنمية والقضاء على الفقر والربنامج الوطين لتكـافؤ                

  .)١٦(الفرص وعدم التمييز ضد املرأة
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 أن املكسيك من بـني  ٢٠٠٧صادر عن جلنة األمم املتحدة للمستوطنات البشرية يف عام   وجاء يف تقرير      - ٨
ال يتجزأ من سياساهتا اً البلدان اليت وضعت سياسات حمددة لالرتقاء باألحياء الفقرية ومنع نشأهتا باعتبار ذلك جزء

  .)١٧(واستراتيجياهتا الوطنية املتعلقة باحلد من الفقر

  اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع تعزيز حقوق - ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١

  )١٨(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم

 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية وُنظر فيه

خر تقدمي تقرير موحد يضم التقريرين السادس عشرتأ ٢٠٠٧مايو /أيار ٢٠٠٦مارس /آذار ٢٠٠٤ جلنة القضاء على التمييز العنصري 
 ٢٠٠٨مارس /والسابع عشر منذ آذار

اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية
 واالجتماعية والثقافية

حيل موعد تقدمي تقرير موحد يضم التقريرين اخلامس - ٢٠٠٦مايو /أيار  ٢٠٠٤
 ٢٠١٢يونيه /والسادس يف حزيران

 ٢٠٠٨سبتمرب /قُدم التقرير اخلامس يف أيلول - ١٩٩٩يوليه /متوز  ١٩٩٧ نساناللجنة املعنية حبقوق اإل

حيل موعد تقدمي تقرير موحد يضم التقريرين السابع - ٢٠٠٦أغسطس /آب  ٢٠٠٦ جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
 ٢٠١٠سبتمرب /والثامن يف أيلول

نـوفمرب/تشرين الثاين   ٢٠٠٤ جلنة مناهضة التعذيب 
٢٠٠٦ 

ــسطس/آب أغ
٢٠٠٨ 

حيل موعد تقدمي التقريرين اخلـامس والـسادس يف
 ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

حيل موعد تقدمي التقريـرين الرابـع واخلـامس يف - ٢٠٠٦مايو /أيار  ٢٠٠٤ جلنة حقوق الطفل
 ٢٠١١أبريل /نيسان

 الربوتوكول-جلنة حقوق الطفل    
االختياري املتعلق بإشراك األطفال

 لحةيف الرتاعات املس

ــسان  - - - ــذ ني ــر األويل من ــدمي التقري ــذ تق /تأخ
 ٢٠٠٤أبريل 

 الربوتوكول-جلنة حقوق الطفل    
االختياري املتعلق ببيـع األطفـال
وبغاء األطفال واستغالل األطفـال

 يف املواد اإلباحية

ــسان  - - - ــذ ني ــر األويل من ــدمي التقري ــذ تق /تأخ
 ٢٠٠٤أبريل 

اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيـع
 العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

نـوفمرب/تشرين الثاين   ٢٠٠٥
٢٠٠٦ 

/حيــل موعــد تقــدمي التقريــر الثــاين يف متــوز -
 ٢٠٠٩يوليه 

  ، نشرت جلنة مناهضة التعذيب الوثائق املتعلقة بالتحقيق الذي أجـري يف املكـسيك يف               ٢٠٠٣يف عام     - ٩
، أعلمت املكسيك اللجنة باإلجراءات املتخـذة       ٢٠٠٢م  ويف عا . )١٩( من االتفاقية  ٢٠ مبوجب املادة    ٢٠٠١عام  

  .)٢٠(استجابة إىل استنتاجاهتا وتوصياهتا وأعربت عن عزمها على القضاء على التعذيب

، قامت جلنة األمم املتحدة الفرعيةُ ملناهضة ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٢أغسطس إىل / آب٢٧ويف الفترة من   - ١٠
  .السلطات جمموعة من املالحظات والتوصيات السرية األوليةالتعذيب بزيارة للمكسيك وقدمت إىل 



A/HRC/WG.6/4/MEX/2 
Page 5 

 ٢٠٠٠ كما قدمت يف عام      )٢١(، قدمت املكسيك تعليقات إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        ٢٠٠٠ويف عام     - ١١
  .)٢٢(معلومات مفصلة تتعلق بتوصيات اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

   مع اإلجراءات اخلاصة التعاون- ٢

 نعم وجهت دعوة دائمة

؛ واملقرر)٢٠٠٨مارس  / آذار ١٨- ٩(املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين        آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
اإلباحيةيف املواد    األطفال   استغاللبغاء األطفال و  اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال و     

٢٥- ٢١(؛ واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة         )٢٠٠٧مايو  / أيار ١٤- ٤(
؛ واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية)٢٠٠٥فرباير  /شباط

مل املعين باالحتجاز؛ والفريق العا  )٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٨- ١(للسكان األصليني   
؛ وممثل األمني)٢٠٠٢نوفمرب / الثاين تشرين١٠ - أكتوبر / تشرين األول٢٧(التعسفي 

؛ واملقرر اخلاص املعين)٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٨- ١٨(العام املعين باملشردين داخلياً     
 ).٢٠٠١مايو / أيار٢٣- ١٣(باستقالل القضاة واحملامني 

 .املمثل اخلاص لألمني العام املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

؛ واملقرر اخلـاص٢٠٠٨املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، زيارة مطلوبة يف عام            ها ومل يتفق عليها بعدؤلب إجراالزيارات اليت طُ
 ٢٠٠٨املعين بالعنصرية، زيارة مطلوبة يف عام 

 -  التعاون أثناء البعثات/التيسري

 -  متابعة الزيارات

 رسالة مشلت باإلضـافة إىل جمموعـات١٤٢وجهت أثناء فترة السنوات األربع حنو        ت العاجلةالردود على رسائل االدعاء والنداءا
 ). يف املائة٥١( رسالة ٧٢ امرأة؛ ورّدت احلكومة على ٤٦ فرداً مبن فيهم ٢٢٣حمددة 

 استبياناً أرسـلها١٢نات من أصل  استبيا١٠على ، ردت املكسيك، يف املهل احملددة     )٢٣(الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 .)٢٥( خالل الفترة قيد االستعراض)٢٤(املكلفون بواليات اإلجراءات اخلاصة

   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- ٣

، وقعت املكسيك االتفاق األول للتعاون التقين مع مفوضـية حقـوق            ٢٠٠٠ديسمرب  /يف كانون األول    - ١٢
. )٢٧( أنشئ مبوجبه مكتب مفوضية حقوق اإلنسان يف املكسيك        ٢٠٠٢يوليه  /باتفاق يف متوز  ، متبوعاً   )٢٦(اإلنسان

، وقعت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان اتفاقاً جديداً مع حكومة املكسيك ميدد حضور ٢٠٠٢فرباير /ويف شباط
  . )٢٨(٢٠١٢مكتب املفوضية يف املكسيك وأنشطته إىل غاية عام 

ويقدم املشورة واملساعدة . )٢٩(د حالة حقوق اإلنسان يف املكسيك وإعداد تقارير عنهاويقوم املكتب برص  - ١٣
التقنية إىل السلطات الوطنية واحمللية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملهن القانونية واجلهاز القضائي واجملتمع 

 تشخيص حقوق اإلنسان الذي أجرتـه       ويشمل ذلك تقدمي الدعم فيما يتصل بتنفيذ التوصيات الواردة يف         . املدين
كما تعمل املفوضـية علـى   . ، والربنامج الوطين حلقوق اإلنسان الذي أعقب التشخيص   ٢٠٠٣املفوضية يف عام    

تعزيز قدرات فريق األمم املتحدة القطري على التصدي لشواغل حقوق اإلنسان ودمج هنج قائم على احلقوق يف                 
  .)٣١(واملكسيك من البلدان املاحنة بانتظام للمفوضية. )٣٠(عمل األمم املتحدة يف املكسيك
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   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان- باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

، الحظت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بقلق عدم تناسق التشريع وغري ذلك مـن                ٢٠٠٦يف عام     - ١٤
والبلديات، وهو ما يؤدي إىل استمرار سريان القوانني التمييزيـة يف عـدة       اللوائح على صعيد االحتاد والواليات      

كما أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنيـة           . )٣٢(واليات ويعوق تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً     
طاع التجميع واملتمثلـة يف     ا إزاء املمارسة املتفشية داخل ق     مباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقه     

  .)٣٣(مطالبة النساء بتقدمي شهادات بعدم احلمل ألغراض التوظيف أو جتنب الفصل

وأعربت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم عن قلقها ألن العمال املهـاجرين                  - ١٥
وأعرب كل من اللجنة املعنية     . )٣٤( جمال التوظيف  وأسرهم يعانون من الوصم االجتماعي ومن شىت ضروب التمييز يف         

حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة عن قلق خاص بشأن                  
  .)٣٥(راتأو صفتهن كمهاج/حالة املهاجرات ونساء اجملتمعات األصلية الاليت يعانني متييزاً مزدوجاً على أساس إثنيتهن و

ويرى املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني أن التمييـز ضـد          - ١٦
السكان األصليني ميكن أن يتجلى يف مؤشرات التنمية البشرية واالجتماعية املنخفضة ويف الفقر املـدقع ونقـص                 

  .)٣٦(ني وغري األصليني يف توزيع الثروة والدخلاخلدمات االجتماعية والتفاوت الكبري بني السكان األصلي

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تضاعف املكسيك جهودها من أجل منع وإزالة مجيع أشكال التمييـز                  - ١٧
الفعلي ضد أطفال اجملتمعات األصلية واألطفال املعوقني والفتيات وأطفال املناطق الريفية والنائية وأطفال األسـر               

  .)٣٨(اإليدز/أثرين بفريوس نقص املناعة البشري واألطفال املصابني أو املت)٣٧(احملرومة اقتصادياً

  ن على شخصها حق الفرد يف احلياة واحلرية ويف األم- ٢

 أن الشرطة دأبت على     ٢٠ مبوجب املادة    ٢٠٠٣جاء يف تقرير صادر عن جلنة مناهضة التعذيب يف عام             - ١٨
وأكد التقرير أيضاً . )٣٩(ة كأسلوب آخر من أساليب التحقيق اجلنائياستخدام التعذيب واللجوء إليه بصفة منهجي

وأوصت . )٤٠(أن إفالت موظفي الشرطة الذين ميارسون التعذيب من العقاب ال يبدو استثناًء وإمنا القاعدةَ العامة              
ذيب، بفـتح   اللجنة بأمور من بينها قيام السلطات املختصة، يف مجيع القضايا اليت يدعي فيها شخص تعرضه للتع               

كما أوصت بتخويل احملاكم املدنيـة  . )٤١(حتقيق عاجل ونزيه يشمل إجراء فحص طيب وفقاً لربوتوكول اسطنبول      
سلطة الفصل يف اجلرائم اليت يرتكبها موظفون عسكريون ضد حقوق اإلنسان، ال سيما التعذيب واملعاملة القاسية 

  .)٤٢(ك مقترن باخلدمةأو الالإنسانية أو املهينة، حىت عندما ُيزعم أن ذل

، أن أفعال التعذيب    ٢٠٠٦والحظت جلنة مناهضة التعذيب بقلق، يف مالحظاهتا اخلتامية املقدمة يف عام              - ١٩
. اليت يرتكبها موظفون عسكريون أثناء أداء مهامهم ضد مدنيني ما زالت ُترفع إىل احملاكم العسكرية للبت فيهـا           

وبينت املفوضة السامية حلقـوق     . )٤٣( التوصيتني املذكورتني أعاله   ٢٠٠٦وكررت جلنة مناهضة التعذيب يف عام       
، أن احملاكم املدنية ينبغي أن تكون خمتصة        ٢٠٠٨فرباير  /اإلنسان مرة أخرى، خالل بعثتها إىل املكسيك يف شباط        
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مـا يتعلـق    يف أفعال املوظفني العسكريني املكلفني بإنفاذ القانون، وأن من الواجب إتاحة سبل انتصاف فعالة في              
  .)٤٤(نون عسكريو موظفاليت يرتكبهابانتهاكات حقوق اإلنسان 

  ، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها بشأن تقارير مفادها أن السلطات القـضائية              ٢٠٠٦ويف عام     - ٢٠
ـ                 ة ما زالت تأخذ باالعترافات املنتزعة باستخدام العنف اجلسدي أو النفسي باعتبارها أدلة إذا ما كانت مدعوم

كما أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقهـا بـشأن          . )٤٥(بأدلة أخرى، رغم تعارض ذلك مع أحكام القانون       
  . )٤٦(اختالف تعريف جرمية التعذيب من والية إىل أخرى يف معظم احلاالت

 متنع وأحاطت جلنة مناهضة التعذيب علماً بقلق بالتقارير املتعلقة مبمارسة االحتجاز التعسفي وأوصت بأن  - ٢١
املكسيك مجيع أشكال االحتجاز الذي ميكن أن يؤدي إىل ممارسة التعذيب وأن حتقق يف ادعـاءات االحتجـاز                  

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها بشأن إقرار االحتجاز         . )٤٧(التعسفي وتعاقب أي شخص يرتكب جرمية     
رة إحدى مؤسسات حظر التجول، استنتج      وعقب زيا . )٤٨(قصري األجل وأوصت بإلغائه من التشريع واملمارسة      ال

من أشـكال االحتجـاز     اً  ن هذا الترتيب يضاهي بالفعل شكالً تعسفي      أالفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي      
مكافحة االحتجاز وشدد الفريق العامل على احلاجة املاسة إىل تفعيل إجراءات احلماية القضائية هبدف . )٤٩(الوقائي
  . )٥١(أن مبدأ استنتاج التلبس يتعارض ومبدأ افتراض الرباءة  وعلى )٥٠(التعسفي

وأحاطت جلنة مناهضة التعذيب علماً بقلق بتقارير إفراط الشرطة يف استعمال القوة خـالل األحـداث             - ٢٢
اكا، حيث جلـأت الـشرطة      خوسان سلفادور أتينكو وأوا   ) خاليسكو(واالضطرابات اليت وقعت يف غواداخلارا      

غري ذلك من ضروب االحتجاز مبعزل عن العامل اخلارجي وإساءة املعاملة  إىل االحتجاز التعسفي وبصورة عشوائية
بأمور من بينها ضمان عدم استعمال القوة إالّ كمالذ أخري ويف إطار التوافق التام مع وأوصت اللجنة . )٥٢(التعدي

  .)٥٣(القواعد الدولية للتناسب والضرورة يف ضوء التهديد القائم

وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها بشأن استمرار العنف املتفشي واملنهجي ضد املرأة                  - ٢٣
وشدد املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة على أن معظم قضايا قتل النساء . )٥٤(مبا يشمل القتل واالختفاء

وأعربـت جلنـة مناهـضة    . )٥٥(عقابأفلتوا حىت من الاجلناة بعُد وأن ُتكشف مالبساهتا يف سيوداد خواريس مل  
التعذيب عن قلقها بشأن ادعاءات أفعال التعذيب، مبا يف ذلك االغتصاب، وغري ذلك من أشكال العنف اجلنسي                 

. )٥٦(اليت ارتكبها أفراد يف قوات األمن يف حق نساٍء أثناء عمليات قامت هبا الشرطة يف سان سـلفادور أتينكـو           
لقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة مناهضة التعذيب واللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية                وأعربت جلنة ا  

واالجتماعية والثقافية عن القلق بشأن ارتفاع عدد ما أُبلغ عنه من حاالت العنف املرتيل واالعتداء على األطفال                 
  .)٥٧(وعدم اختاذ تدابري للتصدي هلذه املسائل اخلطرية

ة رمسية للمكسيك، إىل عدم     ر األطفال، عقب زيا   ع، أشار املقرر اخلاص املعين مبسألة بي      ٢٠٠٨ويف عام     - ٢٤
وجود نظام فعال حلماية ومساعدة األطفال والشباب من ضحايا االستغالل اجلنسي أو أي شكل مـن أشـكال                  

ها ملا يتعرض له وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن عدد أطفال الشوارع ظل مرتفعاً وعن أسف . )٥٨(االجتار
كما أعربت عن قلقها ألن العقوبة اجلسدية مستخدمة على نطاق . )٥٩(هؤالء األطفال من عنف على أيدي الشرطة

  . )٦٠(واسع داخل األسرة ويف املدارس ويف مؤسسات أخرى
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   إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون- ٣

 حلقوق اإلنسان يف املكسيك أن اإلفالت من العقاب يشكل أحد أكـرب             الحظ مكتب املفوضية السامية     - ٢٥
وأكد املقرر اخلاص املعين . )٦١(احلواجز اليت ال تعوق حقوق اإلنسان فحسب وإمنا أيضاً سيادة القانون بصفة عامة

ق جبميـع   باستقالل القضاة واحملامني وجود اعتقاد سائد لدى السكان أن مستوى اإلفالت من العقاب فيما يتعل              
وأعرب عن قلقه بشأن اإلفالت من العقاب على اجلرائم اليت يرتكبها أفـراد             . )٦٢(أنواع اجلرائم مستوًى مرتفعٌ   

، وّجه الفريـق  ٢٠٠٨ويف عام . )٦٣(اجليش وذكر أن الكثريين يعتربون احملاكم العسكرية غري مستقلة وغري نزيهة       
طوعي رسالة إىل احلكومة أعرب فيها عن قلقه إزاء إغالق مكتب العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري ال   

 اليت يرتكبها بصفة مباشرة أو غري مباشرة موظفـون عموميـون يف حـق    الحتاديةاملدعي اخلاص املعين باجلرائم ا    
من أشخاص ينتمون إىل احلركات االجتماعية والسياسية اليت كانت نشطة يف املاضي، ال سيما خالل السبعينات                

ومل .  من اإلعالن١٦ من املادة ٣وأكد الفريق العامل أن هذا النوع من التدابري قد يتعارض والفقرة . قرن املاضيال
  . )٦٤(يتلق الفريق العامل رداً من احلكومة

ويفيد املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني بوجود تفاوت ظاهر يف نوعية إقامة العـدل بـني                   - ٢٦
ووقف املقرر اخلاص   . )٦٥(وحماكم الواليات، ويعود ذلك بقدر كبري إىل التفاوت يف توافر املوارد          ادية  االحتاحملاكم  

على مشاكل أخرى منها عدم الوصول إىل العدالة، ال سيما يف واليات اجملتمعات األصلية وبالنسبة إىل أفرادها؛                 
عن حقوق اإلنسان واحملامني وختويفهم؛ وانتهاك وعدم التحقيق يف ادعاءات الفساد القضائي؛ والتحرش باملدافعني 

إجراءات احملاكمات العادلة املقبولة عاملياً؛ والتأخريات النامجة عن إجراء احلماية القـضائية وتعقيـده وارتفـاع       
وشدد مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف املكسيك على أن إصالح قانون احلماية القضائية              . )٦٦(تكلفته
  . )٦٧(ال يؤجل بغية متكني احملاكم املكسيكية من أن ُتصبح الكفيلة الرئيسية حلقوق اإلنسانينبغي أ

يف املكسيك إىل حماوالت    حلقوق اإلنسان    مكتب املفوضية السامية     أشاروخبصوص اإلصالح الدستوري      - ٢٧
 يتعارض والتعريف الوارد - ملنظمة وباالستناد إىل تعريف واسع للجرمية ا. وصف اجلرمية املنظَّمة باحلالة االستثنائية

 جيري إسناد صالحيات ال ختضع للمراقبة القضائية        - يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية          
  . )٦٨(ومن بواعث القلق أيضاً حماوالت إضفاء طابع دستوري على ممارسة حظر التجول. الالزمة

  ج ويف حياة أُسرية احلق يف اخلصوصية ويف الزوا- ٤

، الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة حقوق الطفـل            ٢٠٠٦يف عام     - ٢٨
 سنة للصبيان، رهناً مبوافقة الوالـدين،       ١٦ سنة للفتيات و   ١٤بقلق أن السن الدنيا للزواج يف واليات كثرية هي          

  . )٦٩( سنة للفتيات والصبيان١٢ وأن سن إقامة الفرد عالقات جنسية برضاه هي
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  حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع   - ٥
  السلمي وحق املشاركة يف احلياة العامة والسياسية 

، الحظت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تركُّز السلطة اإلعالمية يف أيدي فئة قليلة              ٢٠٠٨يف عام     - ٢٩
وقد أكدت أن جرائم قتل الصحفيني واالعتداء عليهم اليت مل ُتكـشف            . حلاجة إىل تعددية أكرب   يدل بقوة على ا   

مالبساهتا بعد تسهم يف مناخ يسود فيه اإلفالت من العقاب ويقّيد حرية التعبري، وأن من الالزم توفري فضاء حقيقي 
  .)٧٠(يعّبر فيه اجملتمع املدين عن احتجاجه االجتماعي

املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف املكسيك بتدعيم عمل النيابة اخلاصة املعنية باجلرائم            وأوصى مكتب     - ٣٠
ومن املهم أيـضاً أن ختـضع       . املرتكبة ضد الصحفيني، وذلك بضمان استقالهلا الذايت وتزويدها باملوارد الالزمة         

  .)٧١(اجلرائم املرتكبة ضد الصحفيني الختصاص السلطات االحتادية

ملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني بأن توفر املكسيك احلماية الكافيـة للمحـامني              وأوصى ا   - ٣١
واملدافعني عن حقوق اإلنسان؛ كما أوصى بإجراء حتقيق كامل يف ادعاءات التهديد والتحرش والتخويف وبتسليم 

  . )٧٢(الفاعلني إىل العدالة

   ومالئمة احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة- ٦

، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها بـشأن القيـود        ٢٠٠٦يف عام     - ٣٢
الصارمة اليت يفرضها قانون العمل االحتادي والقانون االحتادي املتعلق باملوظفني احلكوميني على حق تشكيل النقابات 

أعربت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم و. )٧٣(واالنضمام إليها وعلى حق اإلضراب
  .)٧٤( من قانون العمل االحتادي حتظر مشاركة األجانب يف قيادة نقابات العمال٣٧٢عن قلقها ألن املادة 

بتسوية وضع وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تقوم املكسيك تدرجيياً   - ٣٣
  . العمال املوظفني يف القطاع غري املنظم وتكثيف برامج توظيفها ودعمها املايل لألشخاص الباحثني عـن عمـل                

  .)٧٥(كما أعربت عن قلقها بشأن اخنفاض مستوى األجور األدىن، ال سيما فيما خيص النساء وعمال اجملتمعات األصلية

ية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأسرهم عن قلقها إزاء تقارير           أعربت اللجنة املعنية حبما    ٢٠٠٦ويف عام     - ٣٤
تؤكد تعرض العمال املهاجرين إلساءة املعاملة واالبتزاز والسرقة على أيدي موظفني حكوميني وموظفني يف شركات 

ـ             . )٧٦(أمن خاصة  ا يـشمل   وقد أوصت بأن متضي املكسيك يف اختاذ التدابري املناسبة حلماية العامالت املرتليات، مب
. )٧٧(حصوهلن على وضع قانوين يف اهلجرة واهتمام سلطات العمل بقدر أكرب وأكثر منهجية برصد ظروف عملهن               
  .)٧٨(كذلك أوصت اللجنة بأن تتخذ املكسيك اخلطوات الالزمة لتحسني ظروف عمل العمال الزراعيني املومسيني

ة والثقافية عن عميق انشغاهلا إزاء تردي ظـروف        وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعي       - ٣٥
  عمل السكان األصليني، الذين يتقاضون يف أحيان كثرية أجوراً أقل من قيمة العمل أو ال يتقاضون أجوراً إطالقاً، 
وال حيصلون على استحقاقات الضمان االجتماعي أو على إجازات مدفوعة األجر، ويعملون غالباً بعقـود يوميـة أو                  

كما أعربت اللجنة عن قلقها بشأن ارتفاع نسبة األطفال العاملني دون سن السادسة             . )٧٩( من األسرة بال أجور    كأفراد
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 ماليني طفل تتراوح أعمارهم بني الـسادسة        ٣,٣ أن   ٢٠٠٧وجاء يف تقرير صادر عن اليونيسيف يف عام         . )٨٠(عشرة
  .)٨١( طفل مع أسرهم للعمل يف الزراعة٣٥٠ ٠٠٠ويهاجر كل سنة قرابة . والرابعة عشرة يعملون لدعم أسرهم

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق- ٧

، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من جديد عن عميـق             ٢٠٠٦يف عام     - ٣٦
 سيما أفراد اجملتمعات األصلية  مليون شخص يف املكسيك ما زالوا يعيشون يف الفقر، ال٤٠قلقها ألن ما يزيد عن 

وعلى سبيل املثال، أشار تقرير صادر عن برنامج األمم املتحدة          . )٨٢(وغري ذلك من اجملموعات احملرومة واملهمشة     
   يف املائة من السكان األصليني يعيشون بدخلٍ أدىن من خط الفقـر مقارنـة               ٨١ إىل أن    ٢٠٠٤اإلمنائي يف عام    

وعالوة على ذلك، جاء يف تقرير صادر عن املفوضية السامية حلقوق . )٨٣( عموم السكان يف املائة بني١٨مبا نسبته 
 ماليني شـخص    ٣,١ يف املائة من املعوقني البالغ عددهم        ٥٥,٥ أن احلكومة أفادت بأن      ٢٠٠٦اإلنسان يف عام    

ن انعدام املـساواة    وجيزم مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف املكسيك بأ        . )٨٤(يعيشون يف ظروف الفقر   
  .)٨٥(االقتصادية متناسب وانعدام املساواة يف ممارسة حقوق اإلنسان

  والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق أن قرابة نصف سكان الدولـة                - ٣٧
وق الطفل بأمور من بينـها  ورحبت جلنة حق  . )٨٦(ال حيق هلم التمتع بالضمان االجتماعي أو املساعدة االجتماعية        

غري أن جلنة حقوق الطفل ظلت      . )٨٧(تراجع معدالت سوء التغذية يف املناطق احلضرية وارتفاع معدالت التطعيم         
منشغلة بعمق ألن معدالت الوفيات وسوء التغذية، إضافة إىل مؤشرات صحية أخرى، تتسم بتدنيها الـشديد يف                 

وأعربـت اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق     . )٨٨(ء اجملتمعات األصلية وأطفاهلااملناطق الريفية والنائية ويف صفوف نسا  
االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها بشأن ارتفاع معدل وفيات األمهات بسبب اإلجهاض غري املـأمون               

ـ   . )٨٩(وأشارت إىل تقارير عن العوائق اليت حتول دون ممارسة اإلجهاض القانوين بعد االغتصاب             ة ورحبـت جلن
 من قانون الصحة العام وحثت املكسيك       ٦٧القضاء على التمييز العنصري بتجرمي التعقيم القسري مبوجب املادة          

  .)٩٠(على اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لوضع حد لتلك املمارسات

 شامالً  وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تعتمد الدولة تشريعاً وطنياً             - ٣٨
يتعلق باإلسكان، مبا يشمل قانوناً بشأن ضبط اإلجيارات، وأن تنهض بالسكن املستأجر امليسور التكلفة وتستثمر               

وجاء يف تقرير صادر عن . )٩١(يف السكن االجتماعي بغية تلبية احتياجات الفقراء والعمال ذوي األجور املنخفضة
 يف املائة من السكان مرتبطون مبصدر مياه مأمونة ٩٠ن ما يزيد عن  أ٢٠٠٦برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام 

  .)٩٢(وأن ثلثي األسر املعيشية مرتبطة مبجارٍ للتصريف

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية- ٨

م رغم أن  مليون طفل ما زالوا خارج نظام التعلي١,٢ أن ٢٠٠٧أكد تقرير صادر عن اليونيسيف يف عام   - ٣٩
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها بشأن أمور من بينـها اسـتمرار             . )٩٣(التعليم االبتدائي يكاد يكون شامالً    

اخنفاض معدالت التسجيل يف املدارس ال سيما يف صفوف أطفال املهاجرين واجملتمعات األصلية؛ ونقص املـوارد                
التعليم بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية؛ ونقص التعليم        املخصصة للتعليم؛ والفوارق الكبرية يف تغطية ونوعية        

  .)٩٤(الثنائي اللغة واجلامع بني الثقافات يف املناطق األصلية؛ وعدم استفادة اجلاحنني األحداث من الربامج التعليمية
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   األقليات والشعوب األصلية- ٩

 قلـص  ٢٠٠١ح املدخل على الدستور يف عام      أشار املقرر اخلاص املعين السكان األصليني إىل أن اإلصال          - ٤٠
وأوصى املقرر اخلاص بإعـادة فـتح   . )٩٥(احلماية اليت يوفرها الدستور للشعوب األصلية يف جمال حقوق اإلنسان         

النقاش املتعلق باإلصالح الدستوري هبدف تكريس مجيع احلقوق األساسية للشعوب األصلية بوضوح وفقاً للقانون 
والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بقلق أن حق         . )٩٦(تمدة يف اتفاقات سان أندريس    الدويل واملبادئ املع  

 من الفصل السابع مـن الدسـتور، يف         ٢السكان األصليني يف انتخاب ممثليهم السياسيني ينحصر، وفقاً للمادة          
وأوصت اللجنة بأن تكفل املكسيك حق السكان األصليني يف املـشاركة يف احلكـم ويف إدارة           . املستوى البلدي 

  .)٩٧(مة على مجيع املستوياتالشؤون العا

وأفاد املقرر اخلاص املعين بالسكان األصليني بأن احملاكمات املتعلقة بسكان أصليني كثرياً مـا تعتريهـا                  - ٤١
خمالفات، وذلك ألسباب ال تقتصر على نقص املترمجني الفوريني واحملامني املدربني وإمنا تشمل أيضاً جهل النيابة                

كما أكد املقرر اخلاص أن حالة الـسجناء مـن الـسكان      . القانونية للسكان األصليني  والقضاة عادةً باألعراف    
  .)٩٨(األصليني يف عدة سجون تبعث على القلق

  وكررت جلنة القضاء على التمييز العنصري قلقها ألن اجملتمعات األصلية تفتقـر إىل األمـن القـانوين                   - ٤٢
عنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املكسيك على أن   وحثت اللجنة امل  . )٩٩(فيما يتصل مبلكية األراضي   

  تكفل أموراً من بينها استشارة اجملتمعات األصلية واحمللية املتـأثرة بتنفيـذ مـشاريع واسـعة النطـاق علـى                    
 صـنع   األراضي واألقاليم اليت متلكها أو اعتادت على شغلها، والتماس موافقتها الواعية املسبقة يف مجيع عمليات              

وعالوة على ذلك، أكد املقرر اخلاص املعين بالسكان األصليني أن اجملموعات واجملتمعات األصـلية              . )١٠٠(القرار
ينبغي أن حتظى باألولوية يف االستفادة من املوارد الطبيعية ألغراض البقاء واالستهالك املباشر، قبل أيـة مـصاحل               

  . )١٠١(اقتصادية أو جتارية

ملعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تنظر املكسيك يف اعتماد تشريع يرمي        وأوصت اللجنة ا    - ٤٣
إىل االعتراف مبلكية الشعوب األصلية بصفة مجاعية ملعارفها التقليدية وتراثها الثقايف وتسجيل تلك امللكية ومحايتها               

  .)١٠٢(ب األصلية العلمي واألديب والفينومنع األطراف األخرى من االستخدام غري املأذون به إلنتاج الشعو

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ١٠

  ، الحظت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم بقلـق أن               ٢٠٠٦يف عام     - ٤٤
يف املكسيك غـري     من الدستور تنص على أن اجلهاز التنفيذي خمول حصراً طرد أي أجنيب تعترب إقامته                ٣٣املادة  

 من قانون السكان ٦٧كما أعربت اللجنة عن قلقها ألن املادة . )١٠٣(مرغوب فيها طرداً فورياً ودون حمضرٍ قضائي
العام ال تسمح إال لألجانب املقيمني بصفة قانونية باختاذ إجراءات قانونية، وهو ما قد يفضي يف الواقع إىل معاملة 

  .)١٠٤(لوثائق معاملة متييزيةالعمال املهاجرين غري احلاملني 

مة قانون اللجوء ونقص    ء أن عدم مال   ٢٠٠٧وجاء يف تقرير صادر عن مفوضية شؤون الالجئني يف عام             - ٤٥
  األحداث غري املـصحوبني    باستفادة  التمثيل القانوين مللتمسي اللجوء والالجئني وضع يثري مشاكل كتلك املتصلة           
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 شأهنم يف ذلك شأن ضحايا االجتـار علـى حـدود املكـسيك              ،لجوءإجراءات ال من  أو املنفصلني عن أسرهم     
ت منصة ملعاجلة القضايا ذات الصلة أتاحوجّددت خطة عمل املكسيك التزام البلد بقضية الالجئني و. )١٠٥(اجلنوبية

  .)١٠٦( عن مفوضية شؤون الالجئني٢٠٠٦ ورد يف تقرير صادر يف عام حسبما ،من منظور إقليمي

، بتقارير تتعلـق    ٢٠٠٨، عقب زيارته الرمسية يف عام       علماً )١٠٧(ر اخلاص املعين باملهاجرين   وأحاط املقر   - ٤٦
 واالجتـار  ، مبا يف ذلك الرشوة واالبتزاز، والعنف ضد املرأة        ، اإلفالت من العقاب يف قضايا الفساد       ظاهرة بتفشي

لـة املهـاجرين األحـداث غـري        وقد أعرب عن قلق خاص إزاء التقارير املتعلقة بعمل األطفال وحا          . باألطفال
 على مدى زيارة  ثابتاًوشكّلت تقارير العنف ضد املرأة أثناء عملية اهلجرة ويف أماكن العمل موضوعاً. املصحوبني

 ٤٦ إىل أن    ٢٠٠٦ويف هذا الصدد، أشار تقرير صادر عن صندوق األمم املتحدة للسكان يف عام              . املقرر اخلاص 
  .)١٠٨( تعرضن لضرب من ضروب العنف على أيدي موظفي إنفاذ القانونيف املائة من النساء املهاجرات

أسرهم جبهود احلكومة مـن     أفراد  ويف حني رّحبت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين و            - ٤٧
  أجل حتسني حالة املهاجرين، فقد أعربت عـن قلقهـا إزاء ظـروف االحتجـاز الـشاقة يف بعـض مراكـز                      

 عن االكتظاظ ونقص الرعاية الطبية وعدم       رين، حيث أبلغ عن حاالت معاملة قاسية ومهينة فضالً        احتجاز املهاج 
  .)١٠٩(إخطار القنصليات

   املشردون داخلياً- ١١

 بأن سكان املكسيك األصليني هم أكثر من يعانون التشريد          أفاد ممثل األمني العام املعين باملشردين داخلياً        - ٤٨
  أن ب املقرر اخلاص املعين بالسكان األصليني       أفاد،  ٢٠٠٤ويف عام    .)١١٠( يف والية تشاباس   الداخلي املتركز حتديداً  

من مناطق السكان األصليني وتضم مناطق أخرى .  شخص ُشّردوا بسبب الرتاع يف تشاباس١٢ ٠٠٠ما يزيد عن 
زالـوا ينتظـرون      مشردين ُنقلوا مكرهني قبل سنوات عديدة لبناء سد أو إقامة مشاريع أخرى ومـا              أشخاصاً
، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتخذ املكسيك مجيع التدابري الالزمـة حلمايـة              ٢٠٠٦ويف عام   . )١١١(التعويض

  . )١١٢(التعليميف الصحة ويف سيما احلق يف احلياة و ، الحقوق مجيع األطفال املشردين داخلياً

  واملعوقات اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات -  ثالثاً
  مع التقدير بتصديق املكسيك تـصديقاً      ، أحاطت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان علماً      ٢٠٠٨يف عام     - ٤٩

واسع النطاق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وبدعوهتا الدولية إىل محاية حقوق املهاجرين واألشـخاص               
  .)١١٣(املعوقني وإلغاء عقوبة اإلعدام

 أن تفاوت حصيلة التعلم بني أطفال اجملتمعات األصلية ٢٠٠٧كو يف عام وجاء يف تقرير صادر عن اليونس  - ٥٠
 إىل زيادة ٢٠٠٤وأشار تقرير صادر عن اليونيسيف يف عام . )١١٤( يف املائة٣٠وغري األصلية قد اخنفض مبا يعادل     

  .)١١٥("الفرص" يف املائة يف زيارات العيادات الطبية يف املناطق الريفية املشمولة بربنامج ٥٧بنسبة 

زال يواجه مشاكل هيكلية كبرية مثـل   فوضية حقوق اإلنسان يف املكسيك إىل أن البلد ما     موأشار مكتب     - ٥١
الفقر وعدم تكافؤ الفرص والتمييز واإلفالت من العقاب وهي مجيعها مشاكل تولد سياقات تنتهك فيهـا حقـوق           
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، مبا يف ذلك النساء واألطفال والسكان األصـليون         واحلالة سيئة بصفة خاصة بالنسبة إىل الفئات الضعيفة       . اإلنسان
وأكّدت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن التحديات الكبرية األخرى تكمن يف عملية . )١١٦(واملهاجرون واملعوقون

  . )١١٧(إصالح الدستور والنقائص اخلطرية اليت تعتري وكاالت إنفاذ القانون وزيادة القيود املفروضة على حرية التعبري

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية-  رابعاً
   تعهدات الدولة-  ألف

، تعهدت املكسيك أمام جملس حقوق اإلنسان بأمور من بينها حتـسني ظـروف نظـام                ٢٠٠٦يف عام     - ٥٢
 يف التعليم واحلقوق    السجون؛ وتعزيز اإلطار القانوين العام حلرية التعبري؛ وتكثيف اجلهود الرامية إىل ضمان احلق            

االقتصادية واالجتماعية والثقافية للفئات الفقرية؛ وتعزيز اإلجراءات املتعلقة بقضايا السكان األصليني؛ ومواصلة            
كما تعهدت املكسيك بتنفيذ التوصيات اليت قد تفـضي إليهـا آليـة           . تكييف القوانني احمللية مع املعايري الدولية     

  .)١١٨( الشاملرياالستعراض الدو

   توصيات حمددة للمتابعة- باء 

، طلبت جلنة مناهضة التعذيب من املكسيك موافاهتا يف غضون سـنة مبعلومـات عـن                ٢٠٠٦يف عام     - ٥٣
وقـدمت  .  من مالحظاهتا اخلتاميـة ٢٠ و١٩ و١٦ و١٤ املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرات    اتاخلطو

  .)١١٩(٢٠٠٨أغسطس /املكسيك تقرير متابعتها يف آب

، طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري من املكسيك موافاهتا يف غضون سنة مبعلومات ٢٠٠٦ويف عام   - ٥٤
وعقـب رد املكـسيك يف      . )١٢٠( من مالحظاهتا اخلتامية   ١٧ و ١٢ و ١١ راتعن تنفيذ توصياهتا الواردة يف الفق     

ارير الدورية الالحقة معلومـات بـشأن   ، طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري تضمني التق ٢٠٠٧مايو  /أيار
  .١٧ و١٢ و١١الفقرات 

وأوصى املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني بأمور من بينها النظر على حنو مستعجل يف إعفاء                  - ٥٥
  . )١٢١(اجليش من اإلشراف على القانون والنظام العامني يف اجملتمع

 مع  يف توافق از التعسفي بأمور من بينها تعديل التشريع احمللي جلعله          وأوصى الفريق العامل املعين باالحتج      - ٥٦
سيما فيما يتعلق بافتراض الرباءة وحاالت التلبس وتناسب العقوبات املتصلة باجلرائم اخلطرية             املعايري الدولية، ال  

  . كما أوصى بتصنيف االحتجاز التعسفي كمخالفة جنائية. )١٢٢(وشروط اإلفراج املبكر

وصى املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة بأمور من بينها حتقيق احلكومة حسب األصـول يف                 وأ  - ٥٧
مجيع حاالت اّدعاءات العنف ضد النساء سواء حدثت يف املرتل أو يف اجملتمع احمللي أو يف مكان العمل؛ ومقاضاة                   

  . )١٢٣(الفاعلني؛ وتزويد الضحايا بالتعويض والدعم العاجلني واملناسبني

وأوصى املقرر اخلاص املعين بالسكان األصليني بأمور من بينها إعادة النظر على حنو شامل يف نظام العدالة   - ٥٨
  .)١٢٤(لفائدة السكان األصليني على املستوى الوطين، وإشراكهم بقدر كبري يف هذه العملية
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 بالطفل بغية تيسري    يعىنعيني أمني مظامل    وأوصى املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال بأمور من بينها ت            - ٥٩
كما أوصى بإنشاء مراكز خاصة لتقدمي املساعدة       . عمليات صنع القرارات ذات الصلة وصياغة سياسات جديدة       

  .)١٢٥(إىل األحداث من ضحايا االستغالل اجلنسي

حدات الشرطة يف قوق اإلنسان بأمور من بينها تضمني النظام الداخلي ملختلف وحفوضية موأوصى مكتب   - ٦٠
املبـادئ األساسـية املتعلقـة       و مدونة قواعد السلوك اخلاصة باملوظفني العموميني املكلفني بإنفاذ القانون        املكسيك  

؛ ووضع مؤشرات حلقوق اإلنسان تتيح التقييم الكمي والنوعي حلالة حقوق           )١٢٦(باستعمال القوة واألسلحة النارية   
 خمتلف كيانات   اتبإقرار تعاريف خمتلف أشكال العنف ضد املرأة يف تشريع         ىكما أوص . )١٢٧(اإلنسان يف املكسيك  

  . )١٢٨( واملتعلق حبق النساء يف حياة خالية من العنف للقانون العام املعتمد مؤخراًالبلد وبتحديث القوانني وفقاً

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  خامساً
سيك يف أعمال من بينها تعزيز اإلصـالحات التـشريعية        قوق اإلنسان يف املك   حفوضية  ميساهم مكتب     - ٦١

وحقوق املرأة والشعوب األصلية؛ وتدعيم احلماية القضائية حلقوق اإلنسان؛ ووضع تشخيصات وخطط عمل حملية 
بشأن حقوق اإلنسان؛ ودعم تنفيذ التوصيات الواردة يف تشخيص حالة حقوق اإلنسان يف املكسيك ويف الربنامج  

  .)١٢٩(اإلنسانالوطين حلقوق 

 عن مفوضية شؤون الالجئني إىل أن املفوضية ستعمل مع شركائها على ٢٠٠٧وأشار تقرير صادر يف عام   - ٦٢
  . )١٣٠(توثيق التعاون مع املؤسسات املختصة هبدف مساعدة الالجئني على دخول أسواق العمل احمللية
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