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املكسيك
إضافة

آراء بشأ أ أأنن االسأ أ أأت تا ا و/أو التوصأ أ أأيا ز وااللتلامأ أ أأا ال و يأ أ أأةز
والردود املقدمة من الدولة موضوع االستعراض
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ت ليللل
 -1تتمثللل إ للد ركللائل السياسللة ا ارجيللة التحوليللة ااديللدة تعومللة املعسللي
وجود جمتمع منصف وملدهر وقائم على ا رتام قوق اإلنسان .وهذا ي ين أهنلا تلتللم ،ملواااة ملع
محاية قوق اإلنسلان وإعماهللا عللى الصل يد اللوتين ،ابتبلا سياسلة منفتحلة فيملا يت للاب ابلر لد
والت اون مع الوكاالت الدولية جمال قوق اإلنسان.
 -2ويشللعل االسللت رال الللدورم الشللامل أداة قيمللة لتحديللد التقللدم الللذم أ للراه البلللد
جمللال قللوق اإلنس للان وكللذا التح للد ت ال ل تواج له ه للذا الصللدد .و ه للذا السللياق ،ت ك للد
املعسلي جملدداً التلام لا لذه النظلام ال لامل  ،وال سليما ب ملل جملل قلوق اإلنسلان ،ملن أجللل
ترويج امل ايري الدولية ال تضمن لعل فرد أن ميارس قوقه كاملة.
 -٣و إتار هلذه ال مليلة امل ملة املتمثللة الت لاون ملع اجملتملع اللدوي وا ضلو ملسلاتلته،
ت كلد املعسللي اقتناع للا لن الت دديللة هل أفضللل سللبيل لرفللع التحللد ت ال امليللة جمللال قللوق
اإلنس للان ،ولب للذل امللي للد م للن اا للود الس للت رال اإلت للار الق للانوي وامل سس ل ل والسياس ل ل ال للام
ور ده وت ليله.
 -٤ومنذ ااولة الثالثة من االست رال الدورم الشامل ،أجرت عومة املعسي مشاورات
واس ة النطاق مع السلطات وامل سسات املختصة لإلدارة ال امة االحتادية ،وكذل مع السلطتني
التشري ية والقضائية ،است رضت خالهلا التو يات  26٤املنبثقة عن جولة االست رال.
 -5وخلصللت املشللاورات إىل أن املعسللي قبلللت مجيللع التو لليات املقدمللة إلي للا مللن الللدول
ابستثنات تو يتني اكتفت ابإل اتة ما علماً ،ومها:
التو للية رق للم  5فيم للا يت ل للاب ابلتص للدياب عل للى ت للديالت كمب للاال لنظ للام روم للا
(أ )
األساس  ،ألن عومة املعسي مل تنله مشلاورا ا بشلهن هلذا املوضلو ويللم لا املليلد ملن الوقلت
الختاذ قرار ذا ا صوص؛
(ب) التو للية رق للم  62فيمل للا يت ل للاب اب ل لرتام ومحاي للة اتي للاة مل للن اتم للل إىل الوفل للاة
الطبي يللة ،وفق لاً للت للديالت ال ل أدخلللت علللى دسللاتري الللوال ت وال ل تش ل ع علللى تللوفري محايللة
مماثلة عللى الصل يدين االحتلادم وا لل  .وكملا أشلري إليله ختلام ااوللة الثانيلة ملن االسلت رال،
ال ميعللن للمعسللي أن تقبللل تو للية تت للارل مللع أ عام للا الدسللتورية وتش لري ا ا اانائي لة ال ل
لاالت
تنظم ،على يد االحتاد واللوال ت عللى السلوات ،إهنلات اتملل دون مسل ولية جنائيلة
للاالت االغتصللاب .وابإلضللافة إىل ذل ل  ،قضللت لعمللة ال للدل ال ليللا لن
ش ل  ،وال سلليما
منلع ضلحية االغتصلاب ملن إهنلات اتمللل يشلعل انت اكلاً تقوق للا اإلنسلانية ولن اإلهنلات القللانوي
تمل انجم عن اغتصاب جنسل ينبغل أن تضلطلع بله امل سسلات الصلحية بصلفة عاجللة (تلبلا
املراج ة رقم  201٧/601و 201٧/11٧0وفقاً إلجرات أمبارو).
 -6وتلت لللم عوم للة املعس للي  ،ابلتنس للياب م للع الف للرو واملس للتو ت اتعومي للة الثالث للة ،وم للع
منظمات اجملتمع املدي واألوساط األكادميية ،كل االلتلام لن تنفذ الوقت املناسب التو ليات
املقبولللة ،وعللددها  262تو للية ،مللن خللالل تش ل يع التغي لريات اهليعليللة والقانونيللة ذات الصلللة،
واعتمللاد السياسللات ال امللة الض للرورية لت يئللة الظللرو الالامللة ال لرتام قللوق اإلنسللان ا رتام لاً
كامالً وغري مقيد.
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 -٧و إتللار هللذا االلتللام ،أنشللهت املعسللي بوابللة إلعرتونيللة تضلم التو لليات الل قللدمت ا
اآلليلات الدوليللة تقلوق اإلنسللان منلذ عللام  ،199٤ويفلوق عللددها  2 800تو لية .ويقللوم هللذا
املنرب على مبدأ الشفافية االستباقية وي د إىل أن تعون امل لومات املت لقة مبتاب ة وتنفيذ الدوللة
لعل من ا ذات مصلحة عامة.
 -8وسيسللمذ هللذا املشللرو للقطللا ال للام واألوسللاط األكادمييللة ومنظمللات اجملتمللع املللدي
واا لات امل نيللة األخلر ابلو للول إىل امل لوملات ،وحتديللد التقلدم ا للرا وكلذا املسللائل الل حتتللا
إىل املليد من االهتمام واا د.
 -9وت للدرحل اتعوم للة املعس لليعية التح للد ت الل ل تواج لله البل للد ،وهل ل مص للممة عل للى اخت للاذ
ا طل لوات الالام للة لض للمان س لليادة الق للانون بن للات عل للى للوذ يشل ل ع عل للى من للع ال ن للف وت لي للل
امل سسات ،وعلى محاية املداف ني عن قوق اإلنسان والصحفيني ،وعلى القضات على الت ذيب
وغللريه مللن ضللروب امل املللة أو ال قوبللة القاسللية أو الالإنسللانية أو امل ينللة .وسللو ن مللل بطريقللة
منسقة للقضات على اآلفات ال تن جمتم نا من قبلل االجتلار ابلبشلر واالختفلات .وعلالوة عللى
ذلل  ،سللتحتل تلدابري معافحللة الفسلاد واإلفللالت ملن ال قللاب معانلة ابراة السياسللات ال امللة
واإل ال ات التشري ية الرامية إىل ضمان تنمية السعان ورفاه م على حنو ف ال.
 -10وست مل السلطات اتعومية أيضاً على إيالت اهتمام خاص للفئات الض يفة ،مبن في لا
األتف للال ،واملراهق للون ،واألش للخاص ذوو اإلعاق للة ،والش ل وب واجملتم للات األ لللية ،واألش للخاص
املنحدرون من أ لل أفريقل  ،واملثليلات واملثليلون وملدوجلو امليلل اانسل ومغلايرو اهلويلة اانسلانية
و للاملو للفات اانس للني؛ وك للذا عل للى ت للوفري الرعاي للة وا للدمات ل لذوم ال للدخل امل للنخف  ،م للع
االلتلام القوم مبعافحة الفقر.
 -11وستوا للل املعسل للي وضل للع وتنفي للذ أعلل للى امل ل للايري الدولي للة جمل للال قل للوق اإلنسل للان
للم اجرين والالجئني وملتمس الل وت؛ وال مل على حتقياب األهدا الواردة االتفلاق ال لامل
من أجل اهل رة اآلمنة واملنظمة والنظامية واالتفاق ال امل لالجئني.
 -12ويش للدد أيض ل لاً عل للى أن إ للد أول للو ت عوم للة املعس للي تتمث للل
اانساي على حنو شامل ،وكذا القضات على ال نف ضد النسات والفتيات.

ت لي للل املنظ للور

 -1٣ول للد عوم للة املعس للي اقتن للا لن وج للود جمتم للع ملده للر ال ميع للن أن يتحق للاب إال إذا
مللارس مجيللع األشللخاص قللوق م األساسللية ممارسللة كاملللة ،وأتيحللت هلللم الفللرص ذا للا علللى قللدم
املساواة ،ومتت وا حبياة خالية من ال نف.
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