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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة عشرة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١ - أكتوبر/ تشرين األول٢١جنيف، 

) ب(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة              
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١اجمللس 

  *املكسيك    

 إىل عملية االستعراض الدوري     )١( جهة معنية  ٤٣هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة من         
ل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها جملـس حقـوق اإلنـسان يف              وهو يتَّبع هيك  . الشامل
وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية              . ١٧/١١٩ مقّرره

وقـد  . يتصل بادعاءات حمدَّدة   األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما          
شي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما مت قـدر            ذُكرت بصورة منهجية يف حوا    

، ُيخـصص،   ١٦/٢١وعمالً بقرار اجمللـس     . اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري      
حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولـة             

وتتاح على املوقع الشبكي    .  التقيد الكامل مببادئ باريس    موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على    
. للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيـع املعلومـات الـواردة             

  .روعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة وقد
__________ 

  .ملتحدةمل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم ا  *  
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ن التابعة للدولـة     حلقوق اإلنسا  املعلومات املقدمة من املؤسسة الوطنية      -أوالً  
  االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد الكامل مببادئ باريس موضوع

أشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل املواضيع املطروحة يف التوصيات املقدمـة يف               -١
  .)٢( وإىل مواضيع أخرى ذات أولوية٢٠٠٩إطار أول استعراض دوري شامل للمكسيك يف عام 

 مـن تغـيريات ترتبـت علـى         أُحدثوأفادت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبا         -٢
، ومها اإلصالح املتعلق بدعوى احلماية      ٢٠١١اإلصالحني الدستوريني اللذين أجريا يف عام       

فعالوة على إسهام اإلصالح الذي أُجري يف جمـال         . القضائية وذلك املتعلق حبقوق اإلنسان    
ق املعاهدات الدولية ومنحها األولوية بني مـصادر التـشريع          حقوق اإلنسان يف توسيع نطا    

يف هذا اجملال، وعزز    اً  أساسياً  بالبالد، فقد منح هذا اإلصالح نظام احلماية غري القضائي دور         
استقالله الذايت، وخّوله سلطة النظر يف حاالت االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، وإخطار       

  .)٣(ا من توصياتذها ملا ُيقدم هلالسلطات من أجل تفسري عدم تنفي
وأوضحت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أنه يتعني تدريب املـوظفني العمـوميني،      -٣

ـ           ام القـضاء، وسـن قـانون       وإنشاء نظام حيظى باألولوية للفصل يف القضايا املعلقـة أم
  .)٤(للتعويضات

يات التفتيش غـري  ويساور اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان قلق بوجه خاص إزاء عمل   -٤
وأوضحت اللجنة ضرورة وضـع ضـوابط       . القانونية واالعتقاالت واالحتجازات التعسفية   

وما زالت احلاجة تستدعي أن ُيستبعد من الدعاوى القضائية كـل مـا             . لعمليات االعتقال 
 انتهاك حقوق اإلنسان،    عترافات وأقوال وشهادات على أساس    ُيجمع من أدلة وُيدىل به من ا      

  .)٥(لتعذيبا تلك املنتَزعة باسيم وال
وأشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان إىل قـرار احملكمـة القـضائية العليـا                 -٥
القاضي بأن يطبق القضاة معيار تقييد اختصاص احملاكم العسكرية يف حاالت ) ٩١٢/٢٠١٠(

يتعلق بنطاق االختصاص القضائي العادي واالختـصاص القـضائي           فيما تنازع االختصاص 
ويلزم، يف هذا السياق، تعزيز النيابة العامة االحتادية وتنفيذ األحكام الـصادرة            . )٦(عسكريال

  .)٧(لبلدان األمريكية حلقوق اإلنسانمن حمكمة ا
يب يف جمال حقـوق    وأوضحت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أنه يتعني توفري التدر          -٦

ستحداث بروتوكوالت بشأن اسـتخدام     األمن العام االحتادية واحمللية، وا    اإلنسان لسلطات   
عالوة على ذلك، فمن الالزم اعتماد اسـتراتيجية        . العنف، وتعزيز عمليات اختيار املوظفني    

  .)٨(ادة القوات املسلحة إىل ثكناهتاتدرجيية تستهدف إع
وأجرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، بصفتها اآللية الوطنية ملنع التعذيب، زيـارات     -٧

.  االحتجاز وأصدرت تقارير نّبهت إىل حدوث خمالفات أو وجود عوامـل اخلطـر            إىل أماكن 
. أو ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة/وأوضحت اللجنة تزايد ممارسات التعذيب و
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وأشارت إىل أن من الالزم مواءمة التعريف اجلنائي لفعل التعذيب حبيث تؤخـذ يف احلـسبان                
 يف اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية البلدان األمريكية ملنع التعـذيب واملعاقبـة   العناصر املقرَّرة 

عليه، وأحكام حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، هبدف توخي جرب الضحايا على النحو             
  .)٩( وفعالية تنفيذ برتوكول اسطنبولالواجب، وعدم تقادم هذه اجلرمية،

وق اإلنسان أن آلية التشخيص الوطين املتعلقة بالرقابة        وأوضحت اللجنة الوطنية حلق     -٨
يف نظام اً وقد جرى توثيق حتكم السجناء ذاتي. ٢٠٠٦على السجون ما برحت ُتنفذ منذ عام     

كلة اكتظـاظ   عن خطـورة مـش      السجون وعدم وفاء معظم املرافق باملعايري احملددة، فضالً       
  .)١٠(السجون وازدحامها

 حلقوق اإلنسان إىل اإلصالحات الدستورية اليت تكفل احلق         وأشارت اللجنة الوطنية    -٩
 مواءمة التـشريعات    يف التعليم حىت املرحلة الثانوية وتضمن جودته، لكنها أوضحت ضرورة         

  .)١١(الفرعية معها
كما أوضحت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أنه مل تصدر بعد الئحة تنظيمية ترسي               -١٠

ـ        األساس لسياسات عامة تكفل ا     لإلصـالح  اً  حلق يف الغذاء املغذي والكايف واجليـد، وفق
  .)١٢(٢٠١١الدستوري الذي أجري يف عام 

وأشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل اإلصالحات التشريعية الـيت تـشمل              -١١
كما . مصطلح العمل الالئق، وأوضحت وجوب مواءمة القوانني املتعلقة بالضمان االجتماعي         

 ٩٨ أن املكسيك مل تصدق بعد على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقـم              أشارت اللجنة إىل  
.  املتعلقتني حبق التنظيم واملفاوضة اجلماعية وباحلد األدىن لسن االستخدام على التوايل           ١٣٨و

عالوة على ذلك، وجهت اللجنة الوطنية االنتباه إىل عدم وجود لوائح تنظيمية حمددة بشأن              
  .)١٣(ن العمل غري الرمسي، ضمن مسائل أخرىالعمال املهاجرين وبشأ

ملا أفادت به اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، ال تزال مشكلتا عدم املساواة بني       اً  ووفق  -١٢
ومـن  . الرجل واملرأة والعنف ضد املرأة من املشاكل اليت مل حتلّها دولة املكسيك حىت اآلن             

اكم بشأن مضمون القوانني واملعاهدات     الالزم، يف هذا السياق، تدريب القضاة ورؤساء احمل       
  .)١٤(لية ذات الصلةالدو
وأوضحت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان استمرار ورود شكاوى انتهاكات حقوق            -١٣

اإلنسان املرتكبة حبق الشعوب األصلية وجمتمعاهتا احمللية واملتعلقة بإمكانيـة االحتكـام إىل              
أن من الالزم دفع    اً  وأوضحت اللجنة أيض  . )١٥(منالقضاء ومسأليت اإلفالت من العقاب واأل     

 احملليـة، وحتـسني     عجلة التنمية اإلقليمية يف مناطق الشعوب األصلية، وتعزيز االقتصادات        
  .)١٦(ظروف املعيشة

 ٢٠١٢منذ عـام    اً  احتادياً   كيان ٢٢وأشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل احتكام          -١٤
وأوضحت اللجنة أنه يتعني صـوغ      . يتعلق باالجتار باألشخاص    فيما إىل قانون خاص لكل منها    

لـى االجتـار    سياسات حلماية الضحايا وتقدمي الرعاية هلا، كما يتعني معاجلة العوامل املشجعة ع           
  .)١٧(باألطفال واملراهقني
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وأوضحت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أنه على الرغم مما ُيبذل من جهود، إال أن                -١٥
داء على الصحفيني وسيادة ظاهرة اإلفالت من العقـاب ال تـزاالن تلفتـان              حاالت االعت 

لى  اعتداء ع  ٥٢٣ ،٢٠١١ و ٢٠٠٥وقد سجلت اللجنة يف الفترة ما بني عامي         . )١٨(االنتباه
  .)١٩(املدافعني عن حقوق اإلنسان

وأضافت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن التوعية ضرورية من أجل إذكاء الوعي              -١٦
  .)٢٠(وي اإلعاقة وحفز فعالية إنفاذهاق األشخاص ذحبقو

  املعلومات املقدمة من جهات معنية أخرى  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية   -١  
أوضح ائتالف منظمات اجملتمع املدين أن املكسيك مل تقبل اختصاص اللجنة املعنيـة           -١٧

عن أهنا قد أبـدت        بالنظر يف الطلبات الفردية املقدمة إليها، فضالً       حباالت االختفاء القسري  
االت ، املتعلقة باحملاكم العسكرية، من اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة حب         ٩على املادة   اً  حتفظ

  .)٢١(االختفاء القسري لألشخاص
على اتفاقييت  وأفاد ائتالف منظمات اجملتمع املدين بأن املكسيك مل تصّدق حىت اآلن              -١٨

 من العهـد    ٨، ومل تسحب اإلعالن التفسريي للمادة       ١٣٨ و ٩٨منظمة العمل الدولية رقم     
يتعلـق باحلريـة النقابيـة،        فيما الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،     

وأوصت كل من مجعيـة البلـدان       . )٢٢(صّدقت على الربوتوكول االختياري امللحق به      وال
توكـول  كية للدفاع عن البيئة واملركز املكسيكي للقانون البيئي بالتصديق علـى الربو           األمري

  .)٢٣(االختياري امللحق بالعهد
وأوصت كل من شبكة إهناء بغاء األطفال واستخدام األطفال يف املـواد اإلباحيـة                -١٩

 الطفـل  ، وشبكة محاية حقوق )شبكة إهناء بغاء األطفال   (واالجتار باألطفال ألغراض جنسية     
يف املكسيك، ومنظمة إنقاذ الطفولة يف املكسيك بأن تصدق املكسيك علـى الربوتوكـول              

  .)٢٤(تعلق بإجراء تقدمي البالغاتاالختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل امل
وأوصى حتالف احملكمة اجلنائية الدولية يف املكسيك بأن تلغي املكـسيك اإلعـالن               -٢٠

ادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، الـيت صـدقت           التفسريي التفاقية عدم تق   
  .)٢٥(٢٠٠٢عليها يف عام 
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  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
قانون التعاون  حث حتالف احملكمة اجلنائية الدولية يف املكسيك على اعتماد كل من              -٢١

يد من أحكـام القـانون      مع احملكمة اجلنائية الدولية ومشروع املرسوم املعدِّل واملضيف للعد        
اجلنائي االحتادي، وقانون القضاء العسكري، وقانون الصحة العام، وقانون اإلجراءات اجلنائية 

  .)٢٦(االحتادي
وأوضح ائتالف منظمات اجملتمع املدين أنه بالرغم من اإلصالح الدستوري الـذي              -٢٢

عية ذات الصلة مل ُتسن،     ، غري أن القوانني الفر    ٢٠١١أُجري يف جمال حقوق اإلنسان يف عام        
  .)٢٧(قدم يف مواءمة الدساتري احملليةكما مل حيَرز أي ت

الدوري الشامل اليت قبِلـها     وأشارت منظمة العفو الدولية إىل توصيات االستعراض          -٢٣
 وأوضحت أن اإلصالحات الدستورية تنص على التزام البلد باالمتثال للقانون الدويل         )٢٨(البلد

على تطبيق أنسب قاعدة حلماية األشخاص مىت ُوجد تناقض بني القانون           حلقوق اإلنسان، و  
وأهابت منظمة العفو الدوليـة باملكـسيك أن   . )٢٩(الدويل حلقوق اإلنسان وأحكام الدستور    

  .)٣٠(يد االحتادي وعلى صعيد الوالياتإلصالح تشريعاهتا على الصعاً زمني تضع جدوالً
 ٢٠٠٨ة التعذيب إىل أن املكسيك قد اعتمدت يف عام          وأشارت املنظمة العاملية ملناهض     -٢٤

يرسي األساس لنظام عدالة جنائية قائم على مبدأ احملاكمة احلضورية، يتضمن           اً  دستورياً  إصالح
ومتتد املهلـة الـيت حـددهتا       . تدابري حامسة األمهية لتعزيز احترام حقوق اإلنسان بدرجة أكرب        

 وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل       .)٣١(٢٠١٦تنفيذ هذا اإلصالح حىت عام      احلكومة ل 
، الذي ُيجيز لوكالء النيابة احتجـاز       احلبس على ذمة التحقيق   أن احلكم القانوين املتعلق بإجراء      

قبـل أن توجـه إلـيهم أي        اً   يوم ٨٠األفراد املشتبه بتورطهم يف جرائم منظمة ملدة تصل إىل          
  .)٣٢(وجب القانون الدويلت املكسيك مباللتزامااً اهتامات، يشكل انتهاك

القـانون  كما أشارت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب إىل أنه على الرغم من نفاذ               -٢٥
يف البالد، إال أن الدولة مل توائم تـشريعاهتا الداخليـة           االحتادي ملنع التعذيب واملعاقبة عليه      

التعذيب واتفاقية البلـدان    وتعريف التعذيب ليتفقا مع أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة          
وأوصت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب مبواءمـة       . )٣٣(األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة عليه    

وعلى وجه التحديد، أوصـت     . جترمي التعذيب يف التشريعات االحتادية وتشريعات الواليات      
وقدم مركز حقوق اإلنسان     .)٣٤(املنظمة بتجرمي التعذيب على النحو املالئم يف والية غّرييرو        

مركز (جببل تالتشينوّيان ومركز خوسيه مارّيا موريلوس وبابون للدفاع عن حقوق اإلنسان            
  .)٣٥(توصيات مماثلة) عن حقوق اإلنسانموريلوس للدفاع 

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن تعريف جرمييت االختفاء القسري والتعذيب يف              -٢٦
الوالية القضائية االحتادية والوالية القضائية لكل من الواليات ال يفـي           القانون اجلنائي داخل    

وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بتعديل أو إدراج        . )٣٦(باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان   
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تعريف جرمية االختفاء القسري يف القوانني اجلنائية على الصعيد االحتـادي وعلـى صـعيد           
م االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري الواليات مبا يتماشى مع أحكا

  .)٣٧( بشأن االختفاء القسري لألشخاصواتفاقية البلدان األمريكية
وأوصت منظمة إنقاذ الطفولة يف املكسيك بأن تنتهي املكسيك من صوغ مقترحها              -٢٧

اتفاقيـة  اق أحكامه مـع     ، مع ضمان اتف   بالقانون العام لكفالة حقوق الطفل واملراهق     املتعلق  
، وأن توائم واليـات البلـد الواحـدة         حقوق الطفل والربوتوكوالت االختيارية امللحقة هبا     

  .)٣٨(توصيات االستعراض الدوري الشاملوالثالثون واملقاطعة االحتادية قوانينهما مع 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
أشارت منظمة العفو الدولية إىل أنه على الرغم مما أجراه البلد من إصالحات قانونية                -٢٨
ملؤسسات حقوق اإلنسان، إال أن مستوى فعالية وحْيدة الكثري من هذه اإلصالحات            اً  تعزيز

ـ             .اًال يزال حمدود   اً  كما أشارت املنظمة إىل أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تـصدر أحباث
وتتسم الكـثري مـن     . ما تكون غري فعالة يف ضمان االمتثال لتوصياهتا       اً  هنا غالب مهمة، غري أ  

ءات مهمة،  اللجان احمللية حلقوق اإلنسان يف واليات البلد االثنتني والثالثني بالضعف، باستثنا          
  .)٣٩(كاملقاطعة االحتادية

نع التعـذيب   وأوضحت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب أن سلطات اآللية الوطنية مل           -٢٩
فعلى . مستمدة من اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، بيد أن اآللية قد كشفت عن أوجه قصور             

سبيل املثال، رفضت اآللية الوطنية ملنع التعذيب معاينة السجون غري االحتاديـة، أو دون إذن               
  .)٤٠(حلالة السجناءاً دقيقاً رِ فحصبذلك، ومل جت

 إىل عدم تنفيذ الربنامج الوطين حلقوق اإلنـسان إىل          وأشارت منظمة العفو الدولية     -٣٠
كبري حىت اآلن وعدم تشاور احلكومة اجلديدة بعد مع منظمات اجملتمع املـدين بـشأن                حد

  .)٤١(جالربنام
 شـامالً اً  وأوصت شبكة محاية حقوق الطفل يف املكسيك بأن تنشئ املكسيك نظام            -٣١

وتستحدث استراتيجية وطنية ملنـع مجيـع        ؛)٤٢(حلماية حقوق األطفال واملراهقني والشباب    
وأوصت منظمة إنقاذ الطفولة    . )٤٤( وتفتح جماالت للمشاركة   ؛)٤٣(دي له أشكال العنف والتص  

  .)٤٥(ام مكسيكي حلماية الطفلحداث نظباستاً يف املكسيك أيض

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
العامـة  ة بتنفيذ توصيات املؤسسات     أوصت جلنة حقوق اإلنسان باملقاطعة االحتادي       -٣٢

  .)٤٦(حلقوق اإلنسان يف البالد
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وأوضح ائتالف منظمات اجملتمع املدين أن املكسيك مل تنشئ أي آلية شاملة ملتابعـة     -٣٣
ومل تالَحظ، باملثل، أي تغريات يف االسـتجابة        . تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل    

اكم العسكرية، وإجراء احلبس على ذمة التحقيق، والعدالة        للتوصيات غري املقبولة املتعلقة باحمل    
  .)٤٧(يتصل جبرائم املاضي  فيمااالنتقالية، واإلفالت من العقاب

وأوصى مركز حقوق اإلنسان جببل تالتشينوّيان ومركز موريلوس للدفاع عن حقـوق              -٣٤
جل تنفيـذ توصـيات     اإلنسان بتحديد مسار للعمل، بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين، من أ          

 ١٦وأوصت الورقة املشتركة    . )٤٨(االستعراض الدوري الشامل وغريه من آليات حقوق اإلنسان       
  .)٤٩( ونظامي الواليات والبلدياتبإنشاء آلية متابعة متثل نظم احلكومة الثالثة، النظام االحتادي

مـدة  وأبرز ائتالف منظمات اجملتمع املدين أن املكـسيك قـد عوقبـت، أثنـاء                 -٣٥
 ووجه  .)٥٠(االستعراض، من جانب حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف مخس قضايا          

مركز حقوق اإلنسان جببل تالتشينوّيان ومركز موريلوس للدفاع عن حقوق اإلنسان االنتباه            
إىل رد دولة املكسيك املتجاهل لتدابري احلماية املؤقتة اليت قضت حمكمة البلـدان األمريكيـة          

ية يتعلق باالعتداءات على املدافعني عن حقوق اإلنسان يف وال          فيما ق اإلنسان باختاذها  حلقو
وأوصى ائتالف منظمات اجملتمع املدين، وكذلك مركـز        . )٥١(غّرييرو وهتديدهم ومضايقتهم  

حقوق اإلنسان جببل تالتشينوّيان ومركز موريلوس للدفاع عن حقوق اإلنسان، بأن تنفـذ             
  .)٥٢(لدان األمريكية حلقوق اإلنسانة الباملكسيك أحكام حمكم

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -جيم  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 ٢٠١١ أنه على الرغم من أن الدستور قد مشل يف عام            ٢أوضحت الورقة املشتركة      -٣٦

 سياسات عامة تتيح متام     ، إال أن هذا احلظر مل ُيترجم إىل       "امليل اجلنسي "حظر التمييز بسبب    
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري اهلويـة       اً  ممارسة حقوق اإلنسان للمثليات واملثليني جنسي     

اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية واملتشّبهني باجلنس اآلخر واملخنَّثني من السكان، بالرغم من          
 بتوسـيع   ٢ املشتركة   وأوصت الورقة . )٥٣(توصيات االستعراض الدوري الشامل هبذا الشأن     

من )" اجلنساين(أو التعبري   /و) اجلنسانية(اهلوية  "نطاق فئة نوع اجلنس يف الدستور بإضافة بند         
أجل إدماج مغايري اهلوية اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية واملتـشّبهني بـاجلنس اآلخـر              

يت يف التحقيق مع املخـالفني   واملخنَّثني، وبأن يتمتع اجمللس الوطين ملنع التمييز باالستقالل الذا        
  .)٥٤(تمييز والقضاء عليه، ومعاقبتهمللقانون االحتادي ملنع ال

 بالترويج لتنفيذ برنامج وطين للقضاء علـى التـسلّط          ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٣٧
انية يف مجيع املراحـل     اجلنس/ومغايري اهلوية اجلنسية  اً  الناجم عن كره املثليني واملثليات جنسي     

  .)٥٥(ميةالتعلي
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وأوصت منظمة إنقاذ الطفولة يف املكسيك بأن تكفل املكسيك جمانيـة تـسجيل               -٣٨
  .)٥٦(لية من أجل زيادة نسبة التسجيلاملواليد وسفر املوظفني العموميني إىل اجملتمعات احمل

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
. )٥٧(كرة األمن العام ال تزال قائمة     أوضحت منظمة العفو الدولية أن استراتيجية عس        -٣٩

، بسحب قوات اجليش من أنـشطة       "حفّز"، وكذلك منظمة    ١٦وأوصت الورقة املشتركة    
وأوصت منظمة إنقاذ الطفولة يف املكسيك بأن ُتلزم املكسيك هيئات الدولة           . )٥٨(األمن العام 

 واملـراهقني يف     املتعلق باحلماية البدنيـة والنفـسية لألطفـال        ٢٠١٢بتنفيذ برتوكول عام    
  .)٥٩(العنف املتصلة باجلرمية املنظمةسيناريوهات 

 بورود بالغـات  ٢٠١٢وأشارت منظمة العفو الدولية إىل اعتراف احلكومة يف عام      -٤٠
، مـن بينـهم     ٢٠١٢ و ٢٠٠٦ شخص يف الفترة ما بني عامي        ٢٦ ٠٠٠باختفاء أكثر من    

 املنظمة إىل عدم إحراز أي تقـدم      كما تشري   . غري معلوم من حاالت االختفاء القسري      عدد
يتعلق باملساءلة على حاالت االختفاء القسري وغريها من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق            فيما

وأهابت . )٦٠(ت والثمانينات من القرن املاضي    اإلنسان اليت ارُتكبت خالل الستينات والسبعينا     
ضمن تقـدمي اجلنـاة إىل      املنظمة باملكسيك أن حتقق يف ادعاءات انتهاك حقوق اإلنسان وت         

العدالة وتقدمي تعويضات إىل الضحايا، وتنفذ توصيات فريق األمم املتحدة العامـل املعـين              
حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي، وتنشئ قاعدة بيانات على الصعيد الوطين، وتنفذ             

 منظمة  وأوصت. )٦١(آلية للبحث السريع، وتكفل عمليات البحث عن اجلثث وحتديد هويتها         
  .)٦٢(بحث عن املفقودين املبلَّغ عنهمرصد حقوق اإلنسان باستحداث بروتوكول وطين لل

أوصت جلنة حقوق اإلنسان    ،  )٦٣(وصيات االستعراض الدوري الشامل   وفيما يتعلق بت    -٤١
  .)٦٤(على الصعيدين االحتادي واحملليباملقاطعة االحتادية بتنفيذ ضوابط لألداء الُشرطي 

عمليـات االحتجـاز    نة حقوق اإلنسان باملقاطعة االحتادية بالقضاء علـى         وأوصت جل   -٤٢
 ٦وأشارت الورقة املشتركة    . )٦٦( واجتناب احلبس االنفرادي لفترات طويلة     )٦٥(اجلماعي التعسفي 

إىل حمدودية الضوابط القانونية لتنفيذ إجراء احلبس على ذمة التحقيق وممارسة السلطة التقديريـة              
 بإلغاء هذا اإلجراء من التشريعات ومن املمارسة العمليـة،          ٦ت الورقة املشتركة    وأوص. تنفيذه يف

، ١٧وقدمت الورقة املـشتركة     . )٦٧(على الصعيد االحتادي وعلى صعيد الواليات على حد سواء        
  .)٦٨(وصيات مماثلةواملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب، ومنظمة العفو الدولية ت

دولية إىل ورود شكاوى متعلقة بالتعذيب وإساءة املعاملـة         وأشارت منظمة العفو ال     -٤٣
وأهابت املنظمة . )٦٩(ى ذمة التحقيق يف حماكمة عادلةوانتهاكات حلق األشخاص احملتجزين عل   

باملكسيك، ضمن توصيات أخرى، أن تنفذ توصيات جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعـذيب             
 بأن تكفل املكسيك اسـتقالل فحوصـات        ١٤وأوصت الورقة املشتركة     .)٧٠(كامالًاً  تنفيذ

  .)٧١(لربتوكول اسطنبولاً الطب الشرعي ونزاهتها وفق
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وأوصت جلنة حقوق اإلنسان باملقاطعة االحتادية بتنفيذ سياسة جنائية وإصـالحية             -٤٤
وسياسات ترمي إىل القضاء على العنف يف الـسجون         ،  )٧٢(شاملة قائمة على كفالة احلقوق    

ارسة أعمـال التعـذيب ضـد       ولني عن اإلفراط يف استخدام العنف ومم      والتحقيق مع املسؤ  
  .)٧٣(السجناء

كما أوصى التحالف من أجل حقوق األشخاص احملرومني من احلريـة يف نظـام                 -٤٥
السجون باعتماد القانون العام حلماية حقوق اإلنسان يف جمال إنفـاذ اجلـزاءات والتـدابري              

 وتعزيـز االتـصال     اً،ء، وتفادي نقل السجناء قسر    العقابية، ومراجعة نظم تصنيف السجنا    
ـ              وق والزيارات األسرية، وتكثيف التدريب املقدم ملوظفي األمن واالحتجاز يف جمـال حق

  .)٧٤(اإلنسان والقضايا اجلنسانية
وأوضح ائتالف منظمات اجملتمع املدين أن آليات محاية النـساء املعتـرف هبـن يف         -٤٦

 ال تعمل على النحو املالئم من حيث        ملرأة يف حياة خالية من العنف     القانون العام املتعلق حبق ا    
 بالتحقيق يف حاالت العنف     ١٦وأوصت الورقة املشتركة    . )٧٥(إطالق اإلنذار وأوامر احلماية   

بتحليـل  " أيكـيس "وأوصت منظمة   . )٧٦(اجلنساين وجرائم قتل اإلناث يف مجيع أحناء البالد       
جبرائم العنف ضد املرأة واالجتار باألشـخاص، يف إطـار          والية مكتب املدعي اخلاص املعين      

قانون مكافحة االجتار باألشخاص، وأسباب عدم فعاليته يف املعاقبة على اجلـرائم املتعلقـة              
  .)٧٧(نف ضد املرأة واالجتار باألشخاصبالع
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أنه بالرغم من قبول املكسيك ما قُدم من توصيات              -٤٧
غري أن هذه التوصيات مل ُتترجم إىل تدابري فعالة للحد          ،  )٧٨(افحة التمييز والعنف ضد املرأة    مبك

وأهابت املنظمة باملكسيك أن تويل األولوية العتماد تدابري        . من العنف واإلفالت من العقاب    
 ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه، وتنفذ بالكامل حكم حمكمة البلدان األمريكية حلقـوق             

  .)٧٩(ل القطن يف مدينة ثيوداد خواريثاإلنسان يف قضية حق
وأشارت املبادرة العاملية إلهناء العقاب البدين لألطفال إىل توصـيات االسـتعراض              -٤٨

. مبشروعية العقاب البدين لألطفـال يف املكـسيك       اً  مع إحاطتها علم  ،  )٨٠(الدوري الشامل 
ق حبماية حقوق   مشروع القانون اجلديد املتعل   وأوصت املبادرة بإدماج حظر العقاب البدين يف        

  .)٨١(الطفل قيد النقاش
جلمـع  اً وأوصت شبكة إهناء بغاء األطفال بأن ُينشئ البلد على الصعيد الوطين نظام         -٤٩

ويكفل حصول   ؛)٨٢(البيانات املتعلقة باالستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني ألغراض جتارية       
  .)٨٣(ة يف الواليات كافةاية واملساعدالضحايا على احلم

ـ      وأوصى ائتالف منظمات اجملتمع       -٥٠ حلمايـة  اً  املدين بأن تستحدث املكـسيك نظام
 وتعزز نظام احلماية االجتماعية هبا لتهيئ األحوال الالزمة حلمايـة األطفـال دون              ؛األطفال

  .)٨٤(حلد األدىن لسن العمل يف البالد وهو ارالرابعة عشرة من العم
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أي تغريات يف حالة    نة حقوق اإلنسان باملقاطعة االحتادية عدم حدوث        وأوضحت جل   -٥١
 وأوصت بتنفيذ سياسات قائمة على كفالة حقوق        )٨٦( يف مدينة املكسيك   )٨٥(أطفال الشوارع 

  .)٨٧("التطهري االجتماعي"ائي وأعمال اإلنسان، وإلغاء اإلجراءات اليت تعزز التمييز الوص
ية لضريبة الضمري والسالم وحركة التـصاحل الدوليـة         وأفادت كل من اهليئة الدول      -٥٢

  .بأهنم أفراد من القوات املسلحةبتصنيف األطفال امللتحقني مبدارس عسكرية 

  ت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفال  -٣  
سية املتعلقة  ملبادئ األمم املتحدة األسا    باالمتثال الكامل    ١٧أوصت الورقة املشتركة      -٥٣

ُيرتكب من جرائم وانتهاكات حبق احملامني وفعالية     فيما ، وضمان فعالية التحقيق   بدور احملامني 
  .)٨٨(يهااملعاقبة عل

وأوصت جلنة حقوق اإلنسان باملقاطعة االحتادية بإجراء اإلصالحات الالزمة لتنفيذ            -٥٤
اص احملتجـزين علـى وسـائط       خنظام االهتام اجلنائي وإلغاء املمارسة املتعلقة بعرض األش       

  .)٩٠(صد إمكانية االحتكام إىل القضاءبر" أيكيس" وأوصت منظمة .)٨٩(اإلعالم
 بتنفيذ اإلجراءات القانونية الواجبة يف القضايا املتعلقة ٢كما أوصت الورقة املشتركة   -٥٥

  .)٩١(وحتسني مستوى إجراءات التحقيقاً جبرائم الكراهية املدفوعة بكره املثليني جنسي
وأوصت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب باستخدام االحتجاز االحتياطي بوصـفه            -٥٦

استثناًء، وضمان أال ُتستخدم يف احملاكم أي أدلة انُتزعت بالتعذيب، وبدء حتقيقات رمسيـة              
للتحقق من ادعاءات التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملـة القاسـية والالإنـسانية              

  .)٩٢(ثبات إىل املدعي العام والقضاةل عبء اإلواملهينة، ونق
وأوضح ائتالف منظمات اجملتمع املدين مساح القضاء العسكري باإلفالت من العقاب   -٥٧

 حبظـر   ١٧وأوصت الورقة املـشتركة     . )٩٣(تكب من انتهاكات حلقوق اإلنسان    على ما ُير  
احملـاكم    اإلنسان أمـام   حماكمة األفراد العسكريني املتورطني يف ارتكاب انتهاكات حلقوق       

ولني عـن ارتكـاب هـذه    ُيقدم من بالغات، ومعاقبـة املـسؤ    فيما العسكرية، والتحقيق 
  .)٩٤(االنتهاكات

 شكوى يف الفترة مـا بـني هنايـة          ٧ ٤٤١ وأوضحت منظمة العفو الدولية ورود      -٥٨
ى  بشأن انتهاكات ارتكبتها القوات املسلحة، غري أن هذه الشكاو         ٢٠١٢ وعام   ٢٠٠٦ عام

، أكدت أحكام احملكمـة العليـا   ٢٠١٢ويف عام .  حكم إدانة فحسب  ٢٧مل تسفر إال عن     
اجتهاد حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان املتعلق باستثناء انتهاكات حقوق اإلنـسان            

لتشريعية بعد اإلصالحات   ومل جترِ احلكومة واجملالس ا    . من اختصاص نظام القضاء العسكري    
  .)٩٥(الالزمة
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وأهابت منظمة العفو الدولية باملكسيك أن تعّجل بإجراء اإلصـالحات القـضائية              -٥٩
ذ تدابري محاية حقوق اإلنسان، كإقرار عدم مقبولية األدلة املنتزعة حتت التعذيب            يوتلتزم بتنف 

أو بإساءة املعاملة وإنفاذ احلق يف دفاع فعال؛ وأن تنهي إساءة استخدام نظام العدالة اجلنائية               
تجاز ومقاضاة املدافعني عن حقوق اإلنسان وأفراد الشعوب األصلية وغريهم من فئات            يف اح 

اجملتمع على أساس أدلة ملفّقة أو غري موثقة؛ وتكفل حق ضحايا انتهاكات حقوق اإلنـسان           
وغريها من اجلرائم يف معرفة احلقيقة واالحتكام إىل القضاء واحلصول على تعويضات، مبا يف              

مل لقانون الضحايا العام؛ وتنفذ أحكام حمكمة البلدان األمريكية حلقـوق           ذلك التنفيذ الكا  
 ويشمل ذلك تعديل قانون القضاء العـسكري  ،كامالًاً اإلنسان الصادرة ضد املكسيك تنفيذ  

  .)٩٦(ن من اختصاص القضاء العسكريليستثين انتهاكات حقوق اإلنسا
 آليات مناسبة جلرب ضحايا انتهاكات       إىل افتقار البلد إىل    ٦وأشارت الورقة املشتركة      -٦٠

  .)٩٧(٢٠١٣نفيذ قانون الضحايا لعام حقوق اإلنسان وأوصت بت
وأوضح ائتالف منظمات اجملتمع املدين دخول القانون االحتادي لقضاء املراهقني حيز          -٦١

 هبدف االستعاضة عن النظام القضائي القائم علـى الوصـاية علـى             ٢٠١٢النفاذ يف عام    
، وهو مـا    "ورمسياًاً  خطي"يد أن هذا اإلصالح يتوخى تنفيذ إجراءات الدعوى         ب. القاصرين

  .)٩٨(نطوي على بقاء نظام التحقيقي

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
 بسن تشريعات متنح األزواج من نفس نـوع اجلـنس           ٢أوصت الورقة املشتركة      -٦٢

ماعي ليشمل الزوج اآلخر، وكذلك نسله؛      صالحية متديد نطاق استحقاقات الضمان االجت     
ومتنع، يف حاالت إعادة حتديد اهلوية اجلنسانية، ظهور نوع اجلنس البيولوجي يف شـهادات              

  .)٩٩(وية اجلنسية أو اجلنسانيةامليالد اجلديدة ملغايري اهل
وأشارت املنظمة الدولية حلماية اخلصوصية إىل اعتماد القانون االحتـادي حلمايـة              -٦٣
انات الشخصية اليت حيتازها أفراد، وإىل تعديل دستوري متعلق حبماية البيانات، كان قيد             البي

وأوصت املنظمة بـأن    . )١٠٠(الصياغة حينما أجري آخر استعراض دوري شامل للمكسيك       
تضمن املكسيك تنظيم استخدام براجميات مراقبة البيانات واإلشراف عليها على حنو صـارم             

  .)١٠١(ئية والسلطات املستقلة األخرىامن جانب السلطات القض

  حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي  -٥  
أوصت منظمة التضامن املسيحي العاملية بأن تكفل املكسيك ملواطنيها كافة التزامها             -٦٤

عمل بقوانني أخرى، بالضمانات القانونية حلرية الدين أو املعتقد، وممارسة هذه احلرية، حيث يُ  
ـ              اً كاجملتمعات احمللية اليت حيكمها قانون االستخدامات واألعراف على سـبيل املثـال، وفق

  .)١٠٢(تعلقة حبقوق اإلنسانألحكام الدستور املكسيكي والتزامات املكسيك الدولية امل
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ىل وأشارت كل من اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم وحركة التصاحل الدولية إ             -٦٥
  .)١٠٣(كاف الضمريي من اخلدمة العسكريةعدم اعتماد نصوص تشريعية بشأن مسألة االستن

وبينما يعترف االحتاد الدويل للقلم مبا اختذه البلد من تدابري، فقد أوضح أن املكـسيك             -٦٦
  .)١٠٤(ملقبولة املتعلقة حبرية التعبريحنو تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل ااً مل حتقق تقدم

، مشرية إىل توصيات االستعراض الـدوري الـشامل         ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٦٧
بالتصدي لظاهرة اإلفالت من العقاب وعدم سالمة وأمن الصحفيني واملدافعني          ،  )١٠٥(املقبولة

وأوضحت مؤسسة مدافعي اجلبهة تعّرض الصحفيني واملدافعني عن        . )١٠٦(عن حقوق اإلنسان  
، واملالحقة القانونية، وانتهاك احلـق يف أن ُتراعـى اإلجـراءات            خويفتحقوق اإلنسان لل  

القانونية الواجبة، واالحتجاز االحتياطي غري القانوين أو االحتجاز التعسفي، والتهديد بالقتل،           
وأوضـحت أن   . واالعتداء البدين، وعمليات االقتحام، والوصم، واالختفاء القسري، والقتل       

ولة وقوات أمن الدولة والتكتالت االحتكارية لتجارة املخدرات        سلطات الد اً  اجلُناة هم غالب  
وقـد  . )١٠٧(أو بأجهزة األمن  /ت باحلكومة و   منها صال  واجلماعات شبه العسكرية اليت لكثري    

ني، يأُثريت شواغل مماثلة من جانب كل من مؤسسة مدافعي اجلبهة، وجلنة محايـة الـصحف              
، واجملموعـة الـشبابية     ١٠، والورقة املـشتركة     ٣واالحتاد الدويل للقلم، والورقة املشتركة      

لعاملي من أجـل    ، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة مراسلون بال حدود، والتحالف ا         "قضيتنا"
  .)١٠٨(مشاركة املواطنني

وأوصت مؤسسة مدافعي اجلبهة بأن تضمن املكسيك امتناع املسؤولني العامني عن             -٦٨
دافعني عن حقوق اإلنسان املشروع، وأن تكفل عمـل  اإلدالء بتصرحيات عامة تِصم عمل امل 

، ٢٠١٢، املنشأة مبوجب القانون يف عام       نيآلية محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفي      
ني بالعمل الوثيق مع منظمـة      يوأوصت جلنة محاية الصحف   . )١٠٩(على توفري احلماية الفعالة هلم    

حافة، والصحفيني من أجل تنفيذ خطة عمـل        األمم املتحدة، واجلماعات املناصرة حلرية الص     
وأهاب االحتـاد   . )١١٠(فيني ومسألة اإلفالت من العقاب    األمم املتحدة املتعلقة بسالمة الصح    

ارُتكب يف املاضي من جـرائم قتـل          فيما الدويل للقلم باملكسيك أن حتقق على وجه عاجل       
تتخذ خطوات حنـو    وما ُيشن من هجمات على الصحفيني، و       )١١١(وحاالت اختفاء قسري  

وأهابت منظمة العفـو الدوليـة      . )١١٢(جترمي التشهري يف مجيع واليات البلد االثنتني والثالثني       
باملكسيك أن تقدم الدعم آللية محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان وتضمن التعاون الكامـل              

زيـز   وأوصت منظمة مراسلون بال حـدود بتع   .)١١٣(يات والبلديات معها على صعيدي الوال   
  .)١١٤(ملرتكبة ضد حرية التعبريمكتب املدعي اخلاص املعين باجلرائم ا

وأوصت جلنة حقوق اإلنسان باملقاطعة االحتادية بتنفيذ سياسات ومقترحات قوانني            -٦٩
هتدف إىل التحقيق مع املسؤولني عن ارتكاب جرائم ضد الصحفيني واملدافعني عن حقـوق              

 باالعتراف بدور املدافعات عن حقوق  ١٠ورقة املشتركة   وأوصت ال . )١١٥(اإلنسان ومعاقبتهم 
  .)١١٦(توكوالت تتوخى النهج اجلنسايناإلنسان وتنفيذ برو
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وأوضح كل من مجعية البلدان األمريكية للدفاع عن البيئة واملركز املكسيكي للقانون   -٧٠
باه إىل أنه   ووجها االنت ،  )١١٧(٦٠ و ٥٩ و ٥٨ و ٢٣ رقم   البيئي أن املكسيك مل تنفذ التوصيات     

املـدافعني   حالة هجـوم علـى       ٥٤ ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠٠٩قد ُسجلت يف الفترة من عام       
  .)١١٨(واملدافعات عن البيئة

وأوضح التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني أن املواطنني الذين يستخدمون             -٧١
كـشف عـن    وسائط التواصل االجتماعي ومنّصات التدوين املصّغر من أجل اإلبالغ أو ال          

للعنف على  اً  ون هدف جمرمني مشتبه هبم أو أفعال غري قانونية ارتكبتها منظمات إجرامية يصبح          
  .)١١٩(حنو متزايد

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -٦  
 ٢٠١٢م  أفاد ائتالف منظمات اجملتمع املدين باعتماد إصالح يف قطاع العمل يف عا             -٧٢

، واستمرار عدم كفالة احلق يف احلرية النقابية للقطاع العـام،           )١٢٠(عمالينتقص من حقوق ال   
  .)١٢١(ت السري يف االنتخابات النقابيةوكذلك التصوي

وأشار التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني إىل اإلصالحات اليت أُجريت يف              -٧٣
كما . سبقة لإلضراب ماً   للقانون املكسيكي االحتادي للعمل، اليت تفرض شروط       ٢٠١٢عام  

أشار إىل استمرار استفحال حاالت التسريح االنتقامية من العمل لألشخاص الذين يـسعون             
  .)١٢٢(ىل إنشاء نقابات عمالية مستقلةإ

وأشار مركز حقوق اإلنسان جببل تالتشينوّيان ومركز موريلوس للدفاع عن حقوق             -٧٤
سبب إمهال الدولة أو امتناعها عن اختـاذ        اإلنسان إىل انتهاكات حقوق املزارعني املومسيني ب      

  .)١٢٣(نفيذ تدابري ملنع وقوع انتهاكاتإجراءات هبذا الشأن، وأوصيا بت أي

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
 مليون شـخص    ٥٧,٧    لتمع املدين أن الدولة ال تكفل       أوضح ائتالف منظمات اجمل     -٧٥

وتفتقر اجملتمعات احمللية املهّمشة إىل     . يف الغذاء والتعليم والصحة والسكن    حمدود الدخل احلق    
 يف املائة من املساكن علـى       ٩,٢٢اخلدمات األساسية، كالكهرباء والصرف، وتفتقر نسبة       

  .)١٢٤( مليون شخص من الفقر الغذائي٢١,٢الصعيد الوطين إىل املياه، ويعاين 
تشينوّيان ومركز موريلوس للـدفاع عـن       وأوصى مركز حقوق اإلنسان جببل تال       -٧٦

حقوق اإلنسان باختاذ إجراءات إجيابية شاملة للجميع، تتوخى املنظور العرقي، ويـستهدف            
  .)١٢٥(مستويات الفقر املدقع يف البالدأثرها احلد من 

  احلق يف الصحة  -٨  
اض إىل توصـيات االسـتعر    اً  أوصى الفريق اإلعالمي املعين خبيار اإلجناب، مـشري         -٧٧

بأن توائم املكسيك التشريعات اجلنائيـة    ،  )١٢٦(الدوري الشامل املتعلقة حبقوق النساء اإلجنابية     
املتعلقة باإلجهاض على الصعيد االحتادي وعلى صعيد الواليات، هبدف القضاء على التمييز            



A/HRC/WG.6/17/MEX/3 

GE.13-16012 14 

وتضمن إمكانية احلصول على املعلومـات واخلـدمات،        ؛  )١٢٧(على أساس حمل إقامة النساء    
يما للمراهقات ونساء الشعوب األصلية؛ وتكفل للنساء الالئي جيوز هلن اإلجهـاض            س وال
  .)١٢٨(ائه وجمانية اخلدمات املتصلة بهإمكانية إجراً قانون
ـ             -٧٨ اً وأوضح ائتالف منظمات اجملتمع املدين عدم استقرار إمكانية حصول النساء فعلي

 وقد تفاقم هذا الوضـع منـذ        .اًنونعلى خدمات اإلجهاض املأمون يف احلاالت املسوَّغة قا       
على صعيد الواليات، حتمي احليـاة      اً   دستور ١٦    ل إثر ما أُجري من إصالحات       ٢٠٠٨ عام

من االضـطراب يف تقـدمي      اً  للمالحقات اجلنائية وجو  اً  منذ بدء احلمل، لتهيئ بذلك مناخ     
ضـع التنفيـذ     بأن يضع البلد مو    ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )١٢٩(خدمات الصحة اإلجنابية  

  .)١٣٠( اجلنسي من منظور حقوق اإلنسانخطة وطنية للتثقيف
 عدم وجود سياسات للرعايـة الـصحية الـشاملة          ٢وأوضحت الورقة املشتركة      -٧٩

ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية ومغايري اهلويـة         اً  للمثليات واملثليني جنسي  
خنَّثني، وال سيما لألشخاص املتعايشني مع فـريوس        اجلنسانية واملتشّبهني باجلنس اآلخر وامل    

اإليدز وغريه من اإلصابات بالعدوى املنقولة باالتصال اجلنسي، والذين         /نقص املناعة البشرية  
  .)١٣١( مزمنة َتنكُّسية، وضحايا العنفيعانون من أمراض

ها اطي املخدرات بوصف  برسم استراتيجية ملعاجلة مشكلة تع    " حفّز"وأوصت منظمة     -٨٠
  .)١٣٢(مشكلة صحية

  ذوو اإلعاقةاألشخاص   -٩  
أفاد التحالف املكسيكي من أجل حقوق ذوي اإلعاقة حبالة حقوق ذوي اإلعاقـة               -٨١
وأوصـى التحـالف    . )١٣٣(يات املتصلة بإنفاذ هذه احلقوق    البالد ومظاهر التقدم والتحد    يف

شخاص ذوي اإلعاقة، ووضع    مع أحكام اتفاقية حقوق األ    اً  مبواءمة القواعد التشريعية تدرجيي   
ية وصوهلم إىل البيئة خطة رئيسية متعلقة بذوي اإلعاقة ومن أجلهم، وتنفيذ تدابري تكفل إمكان

  .)١٣٤(املادية
وأوصت رابطة التوثيق املدنية جبمع معلومات عن حالة األشخاص احملـرومني مـن               -٨٢

ـ     حريتهم الذين يعانون من أي إعاقات عقلية، وتوفري الدعم الفر           اً،دي هلم ومتثيلـهم قانون
كل حالة، ورصـد    ومراجعة معيار انعدام املسؤولية اجلنائية مع أخذ اإلعاقة يف احلسبان يف            

  .)١٣٥(املوارد املالئمة
وأوضحت مؤسسة خطوة خطوة أن اجملتمع احمللي لذوي اإلعاقة مـن الـشعوب               -٨٣

اقة، وإدماج آليات يف نظـام      األصلية يقترح إنشاء أداة تؤكد الشخصية القانونية لذوي اإلع        
التعليم الثنائي اللغة لقبول ذوي اإلعاقة من الشعوب األصلية، وتوفري فرص العيش املـستدام              

  .)١٣٦(ذوات اإلعاقة من الشعوب األصليةلنساء ل
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  الشعوب األصلية  -١٠  
أوضح ائتالف منظمات اجملتمع املدين افتقار املكسيك إىل قانون احتـادي يـشمل               -٨٤

وأوضح كل من مجعية البلدان     . )١٣٧( بأكمله ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      مضمون  
األمريكية للدفاع عن البيئة واملركز املكسيكي للقانون البيئي أنه بالرغم من قبـول الـبالد               

إال أنه مل ُتسن    ،  )١٣٨(٢٠٠٩تعراض الدوري الشامل لعام      من توصيات االس   ٧٧التوصية رقم   
نص على تدابري فعالة تكفل موافقة الشعوب األصلية موافقة حرة، مـسبقة،            قوانني بلوائح ت  

  .)١٣٩(علم عن
وأشار ائتالف منظمات اجملتمع املدين إىل أحوال الفقر والتـهميش الـيت تعانيهـا                -٨٥

كما أشار كل من فريق البحث يف جمايل حقوق اإلنسان واالستدامة           . )١٤٠(الشعوب األصلية 
ل العمل النقدي، بوجه خاص، إىل العقبات احلائلة دون إنفاذ احلـق            ومجعية التثقيف من أج   

على اخلدمات األساسية، واالحتجـازات التعـسفية   اً  سكن الئق، وإمكانية احلصول فعلي     يف
للمدافعني عن حقوق اإلنسان يف إطار املقاومة املدنية للمجتمعات احمللية املتضررة من ارتفاع             

  .)١٤١(ياباسشئية يف والية تة الكهرباتكلفة استهالك الطاق
ووجه مركز حقوق اإلنسان جببل تالتشينوّيان ومركز موريلوس للدفاع عن حقوق             -٨٦

. اإلنسان االنتباه إىل أن الدولة جتّرم احلركات املطالبة حبقوق الشعوب األصـلية وتقاضـيها             
وأوضح املركزان أنه يتعني إقامة حوار متعدد الثقافات يتيح للشعوب األصلية فرصة التأثري يف              

  .)١٤٢(اًحقيقياً اذ القرارات تأثري اختعمليات
والحظ املركز االستشاري الدويل حلقوق اإلنسان التابع لكلية احلقـوق جبامعـة              -٨٧

أوكالهوما عدم تشاور املكسيك على النحو املالئم مع اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية قبل   
كما أشار املركز إىل ما أعربت      . )١٤٣(املوافقة على مشاريع التعدين واحلفر واملشاريع اإلمنائية      

  .)١٤٤(اًعنه اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية من شواغل بشأن الذرة املعدَّلة وراثي

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١١  
ملا أفادت به منظمة العفو الدولية، مل يسفر قبول املكسيك التوصيات املتعلقـة             اً  وفق  -٨٨
إذ ما زال املهاجرون غري النظاميني      .  عن أي حتسن   )١٤٥(غري النظاميني ز محاية املهاجرين    بتعزي

سوى بضعة من اجملـرمني     اً  يتعرضون لالبتزاز واخلطف واالغتصاب والقتل وال ُيقاضى مطلق       
 أسفر عـن حتـسني   ٢٠١١وقد اعُتمد قانون جديد للهجرة يف عام      . املوظفني املسؤولني  أو

، يثري  ٢٠١٢ ُنشر يف عام     اً،جديداً  تنظيمياً  يد أن قانون  ب. مستوى االعتراف حبقوق املهاجرين   
دواعي قلق يف هذا الصدد، ذلك أنه مينح الشرطة االحتادية وموظفي املؤسسة الوطنية للهجرة              

 وأهابت منظمـة    .)١٤٦(دى يف املاضي إىل وقوع انتهاكات     سلطات تقديرية واسعة، وهو ما أ     
االحتادية وسلطات الواليات والبلديات يف إطـار       العفو الدولية باملكسيك أن تقود السلطات       

من العمل املتضافر من أجل منع االعتداءات على املهاجرين واملعاقبة عليها؛ وتـضمن هلـم               
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إمكانية اإلفادة من آليات تقدمي الشكاوى واحلماية، مبا يف ذلك إصدار تأشريات مؤقتة هلـم               
نشئ قاعـدة بيانـات للمهـاجرين       على وقوع اعتداءات؛ وت   اً  مىت كانوا ضحايا أو شهود    

  .)١٤٧(ية املدافعني عن حقوق املهاجريناملفقودين؛ وتضمن محا
وأوصت منظمة إنقاذ الطفولة يف املكسيك بضمان محاية األطفـال املهـاجرين غـري                -٨٩

املصحوبني بذويهم واستحداث نظام للتنسيق، بقيادة النظام الوطين للتنمية األسرية الشاملة، يتسم            
  .)١٤٨(لهجرةإجراءاته يف نقل احلاالت من وزارة اخلارجية واملؤسسة الوطنية ل/مسؤولياتهبوضوح 

  املشّردون داخلياً  -١٢  
أوصى مركز حقوق اإلنسان جببل تالتشينوّيان ومركز موريلوس للدفاع عن حقوق             -٩٠

 بسبب العنف وضمان سالمتهم الشخصية،    اً  اإلنسان بضمان أمن السكان الذين ُشردوا قسر      
وفتح جماالت للتنسيق يف هذا املضمار مع املنظمات الدولية، كاللجنة الدولية لصليب األمحر             

  .)١٤٩(املتحدة السامية لشؤون الالجئنيومفوضية األمم 
وحث مركز رصد التشرد الداخلي واجمللس النروجيي لالجئني املكـسيك علـى أن          -٩١

هبذا اً  وطنياً  احتادياً  ف، وتنشئ صندوق  تضع إجراء ملعاجلة ضعف أوضاع املشّردين بسبب العن       
وتعاقب اجلُناة؛ وتعـزز احللـول      اً  الشأن، وتوثق ما يقع من اعتداءات على املشردين داخلي        

  .)١٥٠(الدائمة؛ وتنشئ قنوات للتعاون

  احلق يف التنمية واملسائل البيئية  -١٣  
 املكسيكي للقانون   أوصى كل من مجعية البلدان األمريكية للدفاع عن البيئة واملركز           -٩٢

البيئي مبواءمة التشريعات مع املعايري الدولية، واالعتراف الكامل باملدافعني عن البيئة بوصفهم            
مدافعني عن حقوق اإلنسان، وتعميم مسألة االستدامة البيئية واالجتماعية يف مجيع السياسات            

  .)١٥١(العامة
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