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رد املكسيك على التوصيات املقدمة يف إطار آلية االستعراض الدوري              
  الشامل جمللس حقوق اإلنسان

، واقتناعاً منـها بـأن آليـة        حقوق اإلنسان الدويل   جتسيداً اللتزام املكسيك بنظام     -١
االستعراض الدوري الشامل تشكل أداةً قّيمة لتعزيز التعاون يف هذا اجملال، تقدم املكـسيك              
ردها على التوصيات املقدمة هلا، وهو نتاج عملية مشاوراٍت واسعة داخل السلطة التنفيذيـة              

   .االحتادية، وكذلك مع السلطتني التشريعية والقضائية
اٌر بني منظمات اجملتمع املدين واحلكومة، تبادلتا فيه وجهات النظر بشأن           وأُجري حو   -٢

وترى حكومة املكسيك أن لعمل اجملتمـع       . الشواغل واألولويات املتصلة بالتوصيات املقدمة    
املدين املنظَّم دوراً أساسياً يف ختطيط سياسات حقوق اإلنسان وتنفيـذها، وتكـرر تأكيـد        

  . ن أجل متابعة تنفيذ التوصيات الدوليةالتزامها مبواصلة احلوار م

  االلتزام بالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان    
  .١-١٤٨قُبلت التوصية   -٣
 مبعىن أن التصديق علـى الربوتوكـول مرهـونٌ          ٢-١٤٨التوصية  تقبل املكسيك     -٤

مـشاوراٍت ذات صـلة مـع        باإلجراء املنصوص عليه يف قانون إبرام املعاهدات وبنتيجـة        
 إلضـفاء   ٢٠١١وقد ُعّدل اإلطار القانوين الوطين يف عام        . املختصة هبذه املسألة  املؤسسات  

صفة الدستورية على احلقوق املكّرسة يف املعاهدات الدولية اليت أصبحت املكسيك دولةً طرفاً           
ويف هذا السياق، ينبغي جلميع السلطات أن تفسر حقوق اإلنسان الواردة يف الدستور             . فيها

تغليـب مـصلحة    "الدولية اليت تشكل املكسيك طرفاً فيها يف ضوء مبـدأ           ويف املعاهدات   
ويقتضي هذا االلتزام   . ، بالترجيح الدائم للقاعدة اليت توفر له أعلى درجات احلماية         "الشخص

إجراء حتليلٍ واٍف لألثر التشريعي الناجم عن التصديق على معاهـدات حقـوق اإلنـسان               
  .وتنفيذها الحقاً

وُتجرى حاليـاً مـشاورات     . ٨-١٤٨ و ٣-١٤٨التوصيتني  سيك  كما تقبل املك    -٥
قانونية مع املؤسسات املختصة من أجل التحقق من إمكانية تنفيذ املعاهدات املشار إليهـا يف             

  . )١(هذه التوصيات، يف ضوء اإلطار القانوين الوطين
 ٤فقد وافق جملس شيوخ اجلمهوريـة يف   . ٤-١٤٨التوصية  وتقبل املكسيك جزئياً      -٦

 من االتفاقيـة، لكـي ُيكفـل    ٤-٢٢ على سحب التحفظ على املادة      ٢٠١٤فرباير  /شباط
  .لألجانب املعّرضني للترحيل احلق يف جلسة استماع

__________ 

  .٢-١٤٨انظر التعليل املتعلق بالتوصية  )١(
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 من االتفاقية، مل تقبل املكسيك اختصاص هيئات املعاهدات         ٧٦وفيما يتعلق باملادة      -٧
 اختيـاري وفقـاً     غَريتصاص  بالنظر يف الشكاوى املقدمة بني الدول، إال إذا كان هذا االخ          

  .للمعاهدة ذات الصلة
ففيما يتعلق بإنشاء سـجل رمسـي لألشـخاص         . ٥-١٤٨التوصية  وقُبلت جزئياً     -٨

املختفني، توافق األمانة التنفيذية للنظام الوطين لألمن العام على أن ُيدير مكتب املدعي العام              
  .)٢(للجمهورية قاعدة بيانات لألشخاص املفقودين

ع املكسيك يف الوقت الراهن إطاَرها القانوين الداخلي ملواءمته مع االلتزامات           وتراج  -٩
، ٢٠١٣أكتوبر  /لذا، أرسلت السلطة التنفيذية إىل جملس الشيوخ، يف تشرين األول         . الدولية

 من القانون اجلنـائي     ٢١٥من املادة   " جيم"و" باء"و" ألف"مقترحاً بتعديل الفقرات الفرعية     
إليها، لضمان توافق جترمي االختفاء القسري وعقوبتـه مـع          " هاء" الفقرة   االحتادي، وإضافة 
  .أحكام االتفاقية

 من االتفاقية، حتيط املكسيك علماً مبسألة قبـول اختـصاص      ٣١وفيما خيص املادة      -١٠
النظر يف شكاوى األفراد وتعكف حالياً على تقييم هذه اإلمكانية، مع أن الغالبية العظمى من               

ردية املتعلقة بدعاوى انتهاكات حقوق اإلنسان ُتقدَّم يف الوقت الراهن يف إطـار             الطلبات الف 
  .منظومة حقوق اإلنسان للبلدان األمريكية

 من االتفاقية، ُيرجـى االطـالع علـى التعليـل املتعلـق             ٣٢وفيما خيص املادة      -١١
  .٤-١٤٨ بالتوصية

وليها اإلضـافيني األول    واملكسيك دولةٌ طرف يف اتفاقيات جنيف األربع وبروتوك         -١٢
وتتعهد املكسيك بتنفيذ   . والثالث، وكذلك يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية        

مجيع االلتزامات مبوجب القانون اإلنساين الدويل الواجبة التنفيـذ يف مجيـع الظـروف، يف               
يف الرتاع  وعالوة على سعة نطاق تعر    . حاالت الرتاع املسلح وأوقات السلم على حد سواء       

 املشتركة بني اتفاقيات جنيف، فإن تعريف الرتاع املـسلح          ٣املسلح املنصوص عليه يف املادة      
غري الدويل الوارد يف نظام روما األساسي أوسع نطاقاً من تعريفه الـوارد يف الربوتوكـول                

  .٦-١٤٨التوصية ومن ثَم، ال ميكن تنفيذ . اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف
فاقية مـع الفقـرة     إذ ال تتماشى أحكام االت    . ٧-١٤٨التوصية  ل املكسيك   وال تقب   -١٣

 من الدستور السياسي للواليات املتحدة املكسيكية، ٣٧ من الفقرة باء من املادة الفرعية الثانية
واليت تنص على سقوط اجلنسية املكسيكية املكتسبة بالتجّنس عند اإلقامة يف اخلـارج ملـدة               

 منـه   ٢٠كما ال تتماشى أحكامها مع قانون اجلنسية، ذلك أن املادة           . مخس سنواٍت متتالية  
تنص على أن ُيثبت الشخص األجنيب الراغب يف احلصول على اجلنسية املكسيكية إقامتـه يف               

  .اإلقليم الوطين خالل السنوات اخلمس األخرية السابقة لتاريخ طلب اجلنسية
__________ 

   . للمدعني العامنييف إطار املؤمتر الوطينيرجع منشؤها إىل اتفاقٍ مربمٍ بني مكاتب االدعاء والنيابات العامة  )٢(
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ديق على االتفاقية مرهـونٌ بـاإلجراء        مبعىن أن التص   ٩-١٤٨التوصية  وتقبل املكسيك     -١٤
املنصوص عليه يف قانون إبرام املعاهدات وبنتيجة مشاوراٍت ذات صلة مع املؤسسات املختـصة              

  .)٣(هبذه املسألة
 مبعىن مواصلة املشاورات الداخلية اليت ينص علـى       ١٠-١٤٨التوصية  كما تقبل املكسيك      -١٥

 من الدستور وأحكام    ٣ باملادة   ديق على االتفاقية، عمالً   إجرائها قانون إبرام املعاهدات من أجل التص      
  . )٤(القانون العام للتعليم، اللذين يعكسان احلق يف التعليم دون تفرقٍة أو استبعاٍد أو قيوٍد أو متييزٍ

  مواءمة اإلطار املعياري واملؤسسي وتعزيزه    
 ٢٠-١٤٨ و ١٩-١٤٨ و ١٧-١٤٨ و ١٥-١٤٨ و ١١-١٤٨قُبلت التوصـيات      -١٦
 ٢٧-١٤٨ و ٢٦-١٤٨ و ٢٥-١٤٨ و ٢٤-١٤٨ و ٢٣-١٤٨ و ٢٢-١٤٨ و ٢١-١٤٨و
  .٣٨-١٤٨ و٣٧-١٤٨ و٣٦-١٤٨ و٣٥-١٤٨ و٣٣-١٤٨ و٢٩-١٤٨ و٢٨-١٤٨و

وقد أعّدت اللجنة املكسيكية املشتركة     . ١٦-١٤٨ و ١٢-١٤٨كما قُبلت التوصيتان      -١٧
، مـشروَع   ٢٠١٢ و ٢٠١٠بني القطاعات للقانون اإلنساين الدويل، يف الفترة ما بني عـامي            

قانون لتعديل القانون اجلنائي االحتادي من أجل مواءمته ليتضمن اجلرائم الواردة يف نظام رومـا      
  .األساسي ويف صكوك القانون اإلنساين الدويل األخرى اليت تشكل املكسيك طرفاً فيها

وقد أقر رئيس اجلمهورية    . ١٨-١٤٨ و ١٤-١٤٨ و ١٣-١٤٨وقُبلت التوصيات     -١٨
 القانون الوطين لإلجراءات اجلنائية الذي سُيطبَّق كقانوٍن موّحـد          ٢٠١٤س  مار/ آذار ٤يف  

لكامل اإلقليم الوطين، مبا يضمن سري الدعاوى اجلنائية بنفس القواعد ووفقاً ملبـادئ محايـة       
  .الضحايا، وقرينة الرباءة، وجرب الضرر، واحترام أصول احملاكمات

  ٢٠١٨-٢٠١٤الربنامج الوطين حلقوق اإلنسان للفترة     
وسـيكون  . ٣٤-١٤٨ و ٣٢-١٤٨ و ٣١-١٤٨ و ٣٠-١٤٨قُبلت التوصـيات      -١٩

الربنامج الوطين حلقوق اإلنسان األداةَ املنظِّمة لتوطيد سياسة الدولة يف جمال حقوق اإلنسان،             
  .وسُتنشأ آلية مستقلة لتقييمه ومتابعة تنفيذه

  املساواة وعدم التمييز    

  التمييزتعزيز املساواة يف احلقوق وعدم     
  .٤٧-١٤٨ و٤٦-١٤٨ و٤١-١٤٨ و٣٩-١٤٨قُبلت التوصيات   -٢٠

__________ 

  .٢-١٤٨انظر التعليل املتعلق بالتوصية  )٣(
  .٢-١٤٨انظر التعليل املتعلق بالتوصية  )٤(
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  املساواة بني اجلنسني    
. ٤٥-١٤٨ و٤٤-١٤٨ و٤٣-١٤٨ و٤٢-١٤٨ و٤٠-١٤٨التوصـيات   قُبلت    -٢١

  .  )٥(وتتوخى اخلطة الوطنية للتنمية املنظور اجلنساين كمحورٍ عام

  احلق يف احلياة    
 من االتفاقية   ٤يتها للحق يف احلياة وفقاً للمادة       تؤكد دولة املكسيك احترامها ومحا      -٢٢

األمريكية حلقوق اإلنسان واإلعالن التفسريي الذي أصدرته هلذا الـصك، والـذي حييـل              
  . )٦(املوضوع إىل نطاق التشريعات الوطنية

وقد أكدت احملكمة العليا للدولة ختويل الواليات االحتادية سـلطة التـشريع يف               - ٢٣
ومـن ثَـم، ال ميكـن تنفيـذ     .  لتوزيع االختصاصات احملدد يف الدستوراجملال، طبقاً   هذا

 نظراً لتعذّر ضمان توحيد خمتلف التشريعات يف البلـد، اسـتناداً إىل             ٤٨- ١٤٨  التوصية
  .  االتفاق االحتادي النافذ

  منع التعذيب    
. ٥٣-١٤٨ و٥٢-١٤٨ و٥١-١٤٨ و٥٠-١٤٨ و٤٩-١٤٨التوصـيات   قُبلت    -٢٤

لى التزامها مبنع ارتكاب أفعال التعذيب واملعاقبة عليهـا بغيـة القـضاء          وحتافظ املكسيك ع  
 .)٧(عليها التام

  االختفاء القسري    
ــت   -٢٥ ــيات قُبل  ٥٨-١٤٨ و٥٧-١٤٨ و٥٦-١٤٨ و٥٥-١٤٨ و٥٤-١٤٨التوص
  .)٨(فمعاجلة إشكالية األشخاص املختفني التزاٌم قطعته حكومة املكسيك على نفسها. ٥٩-١٤٨و

__________ 

 ٢٠١٨-٢٠١٣ج الوطين لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد املـرأة للفتـرة             الربنام ٢٠١٣أغسطس  /ُنشر يف آب   ) ٥(
والغرض من الربنامج حتقيق املساواة اجلوهرية بني الرجل واملرأة يف إطار االحتـرام            . مصداقاً للمحور العام املذكور   

  .ذا الغرضختطيط وبرجمة وإعداد امليزانيات من منظور جنساين حتقيقاً هلعن طريق املطلق حلقوق اإلنسان، 
 والية احتادية يف الوقت الراهن محاية احلق يف احلياة منذ حلظة احلمل مبوجب دساتريها احملليـة،                 ١٧قررت   )٦(

باخا كاليفورنيا، كوليما، تشياباس، موريلوس، تشيواوا، دورانغو، غواناخواتو، خاليسكو، ناياريت،          : وهي
أما سـائر   . وتوسي، سونورا، تاماوليباس، يوكاَتن   أواكساكا، بويبال، كرييَترو، كينتانا روو، سان لويس ب       

أغواسكاليينتيس، باخـا  : الواليات االحتادية اخلمسة عشرة، فال تنظم احلق يف احلياة منذ حلظة احلمل، وهي   
كاليفورنيا سور،كامبيتشيه، كواويال، املقاطعة االحتادية، غّرييرو، إدالغو، والية املكسيك، ميتشواكَن، نويبو           

  . الوا، تاباسكو، تلكسكاال، برياكروث، ساكاتيكاسليون، سين
 من مرفق قرار جملـس      ٥ من التقرير الوطين املقدَّم من املكسيك وفقاً للفقرة          ٨٥ إىل   ٨٢انظر الفقرات من     )٧(

  .(A/HRC/WG.6/17/MEX/1) ١٦/٢١حقوق اإلنسان 
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   ذمة التحقيق االحتجاز على    
أحاطت دولة املكسيك علماً باملالحظات املتعلقة باستخدام تدبري االحتجاز علـى             -٢٦

  . ٦٣-١٤٨ و٦٢-١٤٨ و٦١-١٤٨ و٦٠-١٤٨التوصيات ذمة التحقيق، الواردة يف 
ويسود اقتناٌع بأن يقتصرِ اللجوء إىل هذا التدبري على احلاالت االسـتثنائية بالفعـل        -٢٧

حلماية مصلحة الشخص العليا يف احلياة، أو صْون سالمته أو سالمة حقوقه            كتدبريٍ احترازي   
  .  )٩(القانونية، أو لتاليف هروب املتهم من العدالة

أن يقتصر اللجوء   ) أ: ( مبا يلي  ٢٠١٤فرباير  /وقضت احملكمة العليا للدولة يف شباط       -٢٨
شريعه علـى الكـونغرس     أن يقتصر اختصاص ت   ) ب( و ؛إىل هذا التدبري على اجلرمية املنظمة     

أن تكون اجلهة اليت جيوز هلا طلب اللجوء إليه هي النيابة العامة االحتاديـة              ) ج( و ؛االحتادي
  .أن يقتصر قرار اإلذن به على القضاة االحتاديني) د( و؛على وجه احلصر

وحتث حكومة اجلمهورية على إجراء تعديلٍ دستوري لتدبري االحتجاز على ذمـة              -٢٩
تمده جملس النواب، يعيد تأكيد اقتصار اللجوء إليه على قضايا اجلرمية املنظمـة             التحقيق، اع 

ويقّر حدوده وضوابطَه بصورة أكثر صرامةً، خبفض مدته إىل حٍد كبري وفرض تدابري لرصده              
  . )١٠(من جانب منظمات محاية حقوق اإلنسان

بالقضايا اليت جيوز ويعمل مكتب املدعي العام للجمهورية على حتسني آليات اإلعالم   -٣٠
فيها تنفيذ هذا التدبري االحترازي، كما أنشأ مكتباً فرعياً متخصصاً يف جمال حقوق اإلنسان              

  . )١١(مكلَّفاً بالنظر يف مجيع انتهاكات هذه احلقوق، مبا يف ذلك انتهاكات تنفيذ هذا التدبري

  النظام اجلنائي ونظام السجون    
  .٦٥-١٤٨ و٦٤-١٤٨قُبلت التوصيتان   -٣١

__________ 

   .A/HRC/WG.6/17/MEX/1 من الوثيقة ٩١ إىل ٨٦انظر الفقرات من  )٨(
، نفذ مكتب املدعي العام للجمهوريـة هـذا   ٢٠١١نات اإلحصائية على هذا االقتناع؛ ففي عام    تدلّل البيا  )٩(

، يف  ٢٠١٣ قـضية، ويف عـام       ١ ١٦٦ يف   ٢٠١٢ مرة، بينما جلأ إليه يف عام        ٢ ٠٦٩التدبري االحترازي   
  . قضية فحسب٦٣٠

، ينظم تدابري احترازية    ٢٠١٤مارس  / آذار ٤من الواضح أن القانون الوطين لإلجراءات اجلنائية، الصادر يف           )١٠(
  .جديدة غري سالبة للحرية ويرّجح تنفيذها على تلك املقيِّدة حلرية األشخاص

سعياً إىل دوام احترام قانونية تدابري االحتجاز، أبرم مكتب املدعي العام للجمهورية صكوكاً قانونية هتدف                )١١(
  .تعزيز مراعاة هذه احلقوق ونشرهاإىل تدريب موظفيه العموميني يف جمال حقوق اإلنسان، وكذلك إىل 
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  القضاء على التمييز ضد املرأة    
 ٧٠-١٤٨ و ٦٩-١٤٨ و ٦٨-١٤٨ و ٦٧-١٤٨ و ٦٦-١٤٨قُبلت التوصـيات      -٣٢
 ٧٧-١٤٨ و ٧٦-١٤٨ و ٧٥-١٤٨ و ٧٤-١٤٨ و ٧٣-١٤٨ و ٧٢-١٤٨ و ٧١-١٤٨و
  .٨٠-١٤٨ و٧٩-١٤٨ و٧٨-١٤٨و

  حقوق الطفل واملراهق    
ايـة  ويتضمن برنامج احلم  . ٨٣-١٤٨ و ٨٢-١٤٨ و ٨١-١٤٨التوصيات  قُبلت    -٣٣

والتنمية الشاملتني للطفل موضوعاً عن محاية األطفال من التعرض للمخاطر، يف إطار ثقافـة              
كما أُقّرت االستراتيجية املشتركة بني القطاعات لرعايـة األطفـال          . احترام حقوق الطفل  

  .واملراهقني يف سياق اجلرمية املنظمة

  االجتار باألشخاص    
 ٨٨-١٤٨ و ٨٧-١٤٨ و ٨٦-١٤٨و ٨٥-١٤٨ و ٨٤-١٤٨قُبلت التوصـيات      -٣٤
  .٨٩-١٤٨و

  أمن املواطن    
وتوضح املكسيك أن سلطاهتا العسكرية تشارك يف عمل        . ٩٠-١٤٨التوصية  قُبلت    -٣٥

سلطات األمن العام ضمن اإلطار القانوين الوطين، وأن أداءها خيضع ملراجعة احملاكم االحتادية             
ويقدم األفراد العسكريون الـدعَم إىل      .  حلقوق اإلنسان  يف حالة وقوع أي انتهاكات حمتملة     

سلطات األمن العام دون أن حيلّوا حملها يف مباشرة مهامها، مع التقّيد الصارم بالقـانون ويف                
  .  ظل االحترام الكامل حلقوق اإلنسان

وقد ُعزز عمل وحدات العالقات مع املواطنني وخدمتهم التابعة ملختلـف فـروع               -٣٦
وتنص اخلطة الوطنية للتنمية على أمهية العالقة باملواطن واخلضوع للمساءلة          . تنفيذيةالسلطة ال 

  .أمامه وتوخي الشفافية معه
  .١٠٣-١٤٨ و٩٨-١٤٨ و٩٧-١٤٨ و٩١-١٤٨التوصيات وقُبلت   -٣٧

  نظام القضاء ونظام العدالة اجلنائية    
 ٩٦-١٤٨ و٩٥-١٤٨ و٩٤-١٤٨ و٩٣-١٤٨ و٩٢-١٤٨التوصــيات قُبلــت   -٣٨
 وتعكف السلطة القضائية حالياً على تنفيذ اخلطة الرئيسية لتنفيـذ         . ١٠٠-١٤٨ و ٩٩-١٤٨و

  . اإلصالح اجلنائي، بغية االلتزام باملهلة احملددة يف الدستور لتنفيذ نظام االهتام يف الدعاوى اجلنائية
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  تعزيز سيادة القانون    
 ١٠٧-١٤٨ و١٠٦-١٤٨ و١٠٥-١٤٨ و١٠٤-١٤٨ و١٠١-١٤٨قُبلت التوصيات   -٣٩
  .١٠٨-١٤٨و

  الوالية القضائية العسكرية    
وقد قـضت احملكمـة العليـا للدولـة يف          . ١٠٩-١٤٨التوصية  تقبل املكسيك     -٤٠
 من قانون القضاء العسكري، ويدرس الكونغرس حالياً        ٥٧ بعدم دستورية املادة     ٢٠١٢ عام

لفصل يف اجلـرائم    مبادراٍت شىت لتعديل هذه املادة هبدف ختويل السلطات املدنية اختصاص ا          
ووافـق  . وانتهاكات حقوق اإلنسان املرتكَبة على يد أفراٍد من القوات املسلحة حبق مدنيني           

فرباير املاضي على سحب التحفظ الذي كانت دولة املكسيك قد          / شباط ٤جملس الشيوخ يف    
ا يتعلق  أبدته على اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة حباالت االختفاء القسري لألشخاص، فيم          

  .  باالختصاص القضائي العسكري
، توقف كل من مكتب املدعي العام للقضاء العسكري واحملـاكم           ٢٠١٢ومنذ عام     -٤١

  .العسكرية عن النظر يف قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكَبة ضد مدنيني

  االدعاء القضائي وإقامة العدل    
ادي لقضاء املراهقني املعتمد    القانون االحت وسيدخل  . ١١٠- ١٤٨التوصية  قُبلت    - ٤٢

وقد أصدرت احملكمـة العليـا      . ٢٠١٤ديسمرب  / حيز النفاذ يف كانون األول     ٢٠١٢يف عام   
  ".أطفال ومراهقنيتعلقة بيف القضايا املعنيني بإقامة العدل مللبروتوكول عمل "للدولة 
  .١١٢-١٤٨ و١١١-١٤٨ و١٠٢-١٤٨التوصيات وقُبلت   -٤٣
 من الدستور حبـق الـشعوب       ٢وتعترف املادة   . ١١٣-١٤٨التوصية  كما قُبلت     -٤٤

. األصلية يف تقرير املصري واحلكم الذايت، مبا يف ذلك حقها يف تطبيـق ُنظمهـا التـشريعية                
بروتوكول عمل للمعنيني بإقامة العدل يف القـضايا املتعلقـة          "ونشرت احملكمة العليا للدولة     

  ".حبقوق أفراد وجمتمعات الشعوب األصلية

  ة األسرة والزواجمحاي    
، فإن محاية األسرة وتنميتها قـضيتان أساسـيتان         ١١٤-١٤٨بالتوصية  فيما يتعلق     -٤٥

 من اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان        ١٦بالنسبة إىل دولة املكسيك، وفقاً ألحكام املادة        
ويف السياق نفـسه، تعتـرف      .  من الدستور السياسي للواليات املتحدة املكسيكية      ٤ واملادة

بيد أن املكسيك تؤكد عدم     . كسيك حبق كل شخص يف الزواج ويف تكوين أسرة وحتميه         امل
  .غي أن متيز األسرةبوجود قاعدٍة دولية حتدد اخلصائص اليت ين
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 من الدستور واملعاهدات الدولية حلقـوق       ١ومن جهٍة أخرى، ترسي كل من املادة          -٤٦
وقـد أعـادت    . احلقوق وحظر التمييز  اإلنسان اليت تشكل املكسيك طرفاً فيها املساواة يف         

احملكمة العليا للدولة تأكيد ما سبق بإقرار عدم دستورية أي تشريعات ختلّ حبق األشخاص يف             
تقرير املصري ويف حرية تنمية الشخصية، بوسائل منها إقرار عدم دستورية القواعد اليت تعّرف              

  .مفهوم الزواج على حنوٍ متييزي
  .ميكن لدولة املكسيك تنفيذ هذه التوصيةويف ضوء ما تقدم، ال   -٤٧

  حرية الدين    
  .١١٥-١٤٨قُبلت التوصية   -٤٨

  املدافعون عن حقوق اإلنسان والصحفيون    
 ١٢٥-١٤٨ و١٢٤-١٤٨ و١٢١-١٤٨ و١٢٠-١٤٨ و١١٦-١٤٨قُبلت التوصيات   -٤٩
 ١٣١-١٤٨ و ١٣٠-١٤٨ و ١٢٩-١٤٨ و ١٢٨-١٤٨ و ١٢٧-١٤٨ و ١٢٦-١٤٨و
  .)١٢(١٣٧-١٤٨ و١٣٦-١٤٨ و١٣٥-١٤٨ و١٣٤-١٤٨ و١٣٣-١٤٨ و١٣٢-١٤٨و

  تعزيز آلية محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني    
ــيات    - ٥٠ ــت التوص  ١٢٢- ١٤٨ و١١٩- ١٤٨ و١١٨- ١٤٨ و١١٧- ١٤٨قُبل
وُينشئ قانون محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان والـصحفيني صـندوقاً           . ١٢٣- ١٤٨و

دف تنفيذ وإدارة تدابري املنع وتـدابري الوقايـة         خاصاً لتوفري موارد اقتصادية إضافية تسته     
وتدابري احلماية وتدابري احلماية العاجلة اليت تكفل حياة األشخاص املعرضني للخطر نتيجةً            
للدفاع عن حقوق اإلنسان أو تعزيزها وممارسة حرية التعبري ومزاولة الصحافة، وتكفـل             

نفيذ سائر اإلجراءات احملـددة يف      كما تستهدف هذه املوارد ت    . سالمتهم وحريتهم وأمنهم  
  .  القانون لتنفيذ هذه اآللية

  حقوق املرأة    
وقد أرسـل الـرئيس إىل الكـونغرس يف تـشرين           . ١٣٨-١٤٨التوصية  قُبلت    -٥١

 مقترحاً بتعديلٍ تشريعي سُيلزم األحزاب الـسياسية بـضمان مـنح            ٢٠١٣أكتوبر  /األول
  .)١٣(غرس االحتادي يف املائة من نسبة املرشحني للكون٥٠ النساء
  .١٣٩-١٤٨التوصية وقُبلت   -٥٢

__________ 

   .A/HRC/WG.6/17/MEX/1 من الوثيقة ٩٧ إىل ٩٢انظر الفقرات من  )١٢(
  .يعرض املقترح تعديل القانون االحتادي للمؤسسات واإلجراءات االنتخابية )١٣(
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  مكافحة الفقر    
وقـد زاد إنفـاق     . ١٤٩-١٤٨ و ١٤١-١٤٨ و ١٤٠-١٤٨التوصـيات   قُبلت    -٥٣

 يف املائة عن نسبته يف ١٤,٧ بنسبة ٢٠١٤احلكومة االحتادية املقّرر للتنمية االجتماعية يف عام 
  .٢٠١٢ائة عن عام  يف امل١٣، اليت ارتفعت، بدورها، بنسبة ٢٠١٣عام 
. ١٤٨-١٤٨ و ١٤٧-١٤٨ و ١٤٣-١٤٨ و ١٤٢-١٤٨التوصـيات   كما قُبلت     -٥٤

وتويل املكسيك أولوية عملها ملسألة القضاء على الفقر املدقع، وقد شرعت يف تنفيذ سياسٍة              
كما نفذ البلد برامج هبذا الشأن كاحلملة       . اجتماعية تركز على حتقيق جمتمع حقوق اإلنسان      

حة اجلوع، اليت تعاجل إشكالية األشخاص الذين يعيشون يف حالة فقـر مـدقع              الوطنية ملكاف 
  . ويفتقرون إىل الغذاء

  رعاية الفئات الضعيفة احلال    
 ١٥٢-١٤٨ و١٥٠-١٤٨ و١٤٦-١٤٨ و١٤٥-١٤٨ و١٤٤-١٤٨قُبلت التوصيات   -٥٥
  .  ١٥٦-١٤٨و

  احلق يف الصحة    

  خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية     
وقد اضطلع البلد بأعمالٍ هتـدف إىل     . ١٥٤-١٤٨ و ١٥٣-١٤٨وصيتان  التقُبلت    -٥٦

حتسني إمكانية حصول اجلميع على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، كتـوفري اخلـدمات       
املالئمة للمراهقني، وإنشاء النظام الوطين للمعلومات األساسية عن الصحة وفريـق الرعايـة        

  .)١٤(الشاملة لصحة املراهق

  فاسيةالوفيات الن    
  .١٥٧-١٤٨ و١٥٥-١٤٨قُبلت التوصيتان   -٥٧

  احلق يف التعليم    
 ١٦٢-١٤٨ و١٦١-١٤٨ و١٦٠-١٤٨ و١٥٩-١٤٨ و١٥٨-١٤٨التوصيات قُبلت   -٥٨
سبتمرب املاضـي   /، ُحددت يف أيلول   ٢٠١٣وعمالً بالتعديل الدستوري لعام     . ١٦٣-١٤٨و

.  قانون املعهد الوطين لتقييم التعليم     التعديالت املُزمع إدخاهلا على القانون العام للتعليم وصدر       
__________ 

 ز، الذي حيفّ  "تعزيز الصحة يف املدرسة   "،  NOM-009-SSA2-2013 كما يعتمد البلد املعيار املكسيكي الرمسي      )١٤(
  . املعرفة باحلياة اجلنسية املسؤولة واملأمونة وممارستهالىع
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وستمكّن هذه التعديالت، فضالً عن إنشاء الدائرة املهنية للمعلمني، والنظام الوطين لتقيـيم             
التعليم، ونظام املعلومات واإلدارة التعليميتني، املكسيك من إرساء منوذجٍ تعليمـي جديـد             

  . النوعية جيد

  احلق يف السكن    
  .١٥١-١٤٨قُبلت التوصية   -٥٩

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    
  .١٦٥-١٤٨ و١٦٤-١٤٨قُبلت التوصيتان   -٦٠

  حقوق الشعوب األصلية والسكان املنحدرين من أصل أفريقي    
 ٢٠١٣ وتوجد منذ عام  . ١٧١-١٤٨ و ١٦٩-١٤٨ و ١٦٦-١٤٨التوصيات  قُبلت    -٦١

لية يف عمليات تقييم األثر     آلية للوفاء الكامل بااللتزام مبشاورة الشعوب األصلية وجمتمعاهتا احمل        
ويدرس جملس الشيوخ مبادرة إلقـرار      . ١٦٩البيئي، وفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقم        

االلتزام بتعزيز تكافؤ الفرص وكفالة إنفاذ حقوق الشعوب األصلية وتنميتها الشاملة، بإقرار            
وتسعى هذه املبادرات إىل . اًسياساٍت ُتستشار فيها هذه الشعوب وُترسم وُتنفذ باالشتراك مع      

ضمان موافقة الشعوب األصلية موافقةً مسبقة وحرة وعن علم على القرارات املتعلقة مبسائل             
  .   قد متسها

  .١٧٢-١٤٨ و١٧٠-١٤٨ و١٦٨-١٤٨ و١٦٧-١٤٨كما قُبلت التوصيات   -٦٢

  حقوق املهاجرين    
جيري و. ١٧٦-١٤٨ و ١٧٥-١٤٨ و ١٧٤-١٤٨ و ١٧٣-١٤٨التوصيات  قُبلت    -٦٣

حالياً وضع الربنامج اخلاص باملهاجرين الـذي سُيرسـي األسـاس لـسياسة الدولـة يف                
اهلجرة، وسُتقترح يف إطاره إجراءات لتعزيز إمكانية احتكام املهـاجرين إىل القـضاء              مسألة

   .)١٥(وتعزيز أمنهم

        

__________ 

يتوخى الربنامج اعتماد إجراءات مبعايري متمايزة حلماية األطفال واملـراهقني والنـساء وضـحايا اجلرميـة        )١٥(
  .وملتمسي اللجوء


