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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

             ٢ مـن     ، دورته الرابعة يف الفتـرة     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
          وأُجري االستعراض املتعلق باملكـسيك يف اجللـسة الثالثـة         . ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٣إىل  

                 وتــرأس وفــد املكــسيك معــايل. ٢٠٠٩فربايــر / شــباط١٠عــشرة املعقــودة يف 
          واعتمد الفريق العامل، يف جلسته املعقـودة      .  مونت، وزير الداخلية   -السيد فرناندو غوميز    

  .، هذا التقرير املتعلق باملكسيك٢٠٠٩فرباير / شباط١٣يف 
ولتيسري استعراض حالة حقوق اإلنسان يف املكسيك، اختار جملس حقوق اإلنسان،             -٢

: التاليـة ينتمون إىل البلدان    ) اجملموعة الثالثية (، جمموعة مقررين    ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٨يف  
  .نيكاراغوا وباكستان وجنوب أفريقيا

، صدرت الوثائق التالية الستعراض حالـة       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ بالفقرة   وعمالً  -٣
  :حقوق اإلنسان يف املكسيك

ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع
(A/HRC/WG..6/4/MEX/1)؛  

) ب(١٥جتميع أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عمـالً بـالفقرة             )ب(  
(A/HRC/WG..6/4/MEX/2)؛  

  .(A/HRC/WG..6/4/MEX/3)) ج(١٥موجز أعدته املفوضية عمالً بالفقرة   )ج(  
وأحيلت إىل املكسيك، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسـئلة أعـدهتا مـسبقاً                -٤

اجلمهورية التشيكية والدامنرك وأملانيا وليختنشتاين وهولندا والـسويد واململكـة املتحـدة            
وهذه األسئلة متاحة على املوقـع الـشبكي اخلـارجي         . ماليةلربيطانيا العظمى وآيرلندا الش   
  . لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  عرض مقدم من الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
، عرض  ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٠يف اجللسة الثالثة عشرة للفريق العامل، املعقودة يف           -٥

وأوضح أن املكسيك تشارك يف االستعراض الـدوري   . التقرير الوطين وزير داخلية املكسيك    
الشامل من منطلق إمياهنا بأن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها التزام ال جيوز التنصل منه وحتمية 
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أخالقية عاملية وأن التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان أداة بالغـة القيمـة لتعزيـز                
  .خليةالتغيريات اهليكلية الدا

وأشار إىل أن املشرعني ومسؤويل اهليئات املستقلة حلقوق اإلنـسان حاضـرون يف               -٦
زالـت   وسلم بأنه ما  . القاعة، كما أن املنظمات غري احلكومية املكسيكية حاضرة يف القاعة         

تدعيم سيادة القانون،   :  فيما يلي  بصفة رئيسية هي تتمثل   هناك حتديات يتعني التصدي هلا، و     
 على محاية مجيع املواطنني، ولكـي       ؤسسات املعنية باألمن والعدالة قادرة متاماً     لكي تكون امل  

جيري إعمال حقوق اإلنسان يف سياق حكم دميقراطي حقيقي؛ والتغلب على أوجـه عـدم      
ة خاصة عن طريق احلد من الفقر والقـضاء          يتسم هبا اجملتمع املكسيكي، وبصف     املساواة اليت 

  .على الفقر املدقع
 يف املؤسسات السياسية     عميقاً إن توطيد الدميقراطية يف املكسيك أحدث حتوالً      وقال    -٧

والقانونية واالجتماعية، أسفر عن فصل فعلي بني السلطات، وشبكة واسعة النطـاق مـن              
اهليئات العامة حلقوق اإلنسان، وجمتمع مدين أشد فعالية وتشاركا، وتدعيم ومواءمة اإلطـار       

 حقوق اإلنسان ومحايتها، والتعاون التام مع اآلليات الدولية املعنية          القانوين واملؤسسي لتعزيز  
  .بفحص حالة حقوق اإلنسان واالنفتاح على هذه اآلليات

يعلو على   أمسى وتشكل املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبوجب الدستور، قانوناً         -٨
وتواجه املكسيك حتديات  . احملاكمالقوانني االحتادية واحمللية، وبالتايل ميكن االحتجاج هبا أمام         

  .يف حتقيق االتساق التشريعي على مستوى الواليات
وينظر الكونغرس اآلن يف عدة مشاريع قوانني لتجسيد مفهوم حقـوق اإلنـسان               -٩

  . يف الدستور كامالًجتسيداً
 من املؤسسات املعنية حبماية حقـوق        كبرياً وقد استحدثت املكسيك وعززت عدداً      -١٠

 والسياسات العامة املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان، مثل اللجنـة الوطنيـة حلقـوق              اإلنسان
ولدى املكسيك برنامج وطـين حلقـوق       . اإلنسان وشبكة املؤسسات احمللية حلقوق اإلنسان     

. اإلنسان يشكل الدليل التوجيهي األساسي لتعزيز سياسة شاملة للدولة بشأن حقوق اإلنسان         
 نة السياسات احلكومية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وهي آلية دائمة        وباإلضافة إىل ذلك، فإن جل    

            للحوار بني احلكومة االحتادية واملنظمات غري احلكومية، عززت اإلصـالحات التـشريعية           
  .ذات الصلة

 يف تعزيـز     رئيسياً وأصبح التعاون الدائم مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان عامالً          -١١
  . ؤسسات الوطنية والسياسات العامةالتشريعات وامل

ويرتكز التقرير املقدم من املكسيك على افتراض أن الفساد وانعدام األمـن العـام                -١٢
وقد أودت اجلرمية املنظمة حبياة مواطنني    .  حلقوق اإلنسان  واإلفالت من العقاب تشكل هتديداً    

ومتـارس اجلماعـات    . وصحفيني ومدعني عامني وضباط شرطة وأفراد يف القوات املسلحة        
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اإلجرامية اخلطف واالبتزاز والعنف، كما متارس االدعاء على املؤسسات بالفساد، مما يؤدي            
ومن مث، فإن   . ويأيت أكرب هتديد من اجلرمية املنظمة     . إىل إضعافها، وانتهاك حقوق املكسيكيني    

يات واحلقوق  نضال لصون احلرهو أساساً النضال لضمان سيادة القانون والنظام يف املكسيك   
 ضـد    شـامالً  وقد شن اجملرمون، يف بعض مناطق البلد، عدواناً       . األساسية جلميع املواطنني  

وترى . اجملتمع، فاقت متطلبات مواجهته القدرات اللوجستية والقتالية لبعض السلطات املدنية         
لـيت  اإلدارة احلالية أن من الضروري أن تشارك القوات املسلحة يف دعم السلطات املدنيـة ا            

واخلدمات املقدمة من القوات املسلحة يف هذا الصدد بالغـة القيمـة            . تواجه اجلرمية املنظمة  
ونشر القوات املسلحة   . وموضع تقدير من اجملتمع املكسيكي ومتوافقة مع اإلطار الدستوري        

. يتم إال بناء على طلب السلطات املدنية، ومؤقت الطابع بشكل قطعـي            إجراء مساعد، ال  
د إنه على دراية بالشواغل املتعلقة باالدعاءات اخلاصة بارتكاب أفراد يف القـوات             وقال الوف 

املتعلقة بأداء   املسلحة انتهاكات حلقوق اإلنسان أثناء أداء مهام صون األمن العام، وبالشواغل          
 التزام قوات األمن املشاركة يف مكافحـة        القضاء العسكري يف املكسيك، ولكنه أكد جمدداً      

  .نظمة باالحترام التام لكل حقوق اإلنسان املكفولة جلميع املواطننياجلرمية امل
ويؤدي كل من القضاء والرقابة الدائمة من جانب مؤسـسات حقـوق اإلنـسان             -١٣

  يف ضمان التحقيق يف االنتهاكات املدعى حدوثها        رئيسياً ووسائط اإلعالم والرأي العام دوراً    
ن الربنامج الوطين حلقوق اإلنسان التزام القـوات  ويتضم. حلقوق اإلنسان ومقاضاة مرتكبيها 

 املقاضاة وإقامة العدل أمام احملـاكم العـسكرية وفقـاً    جمال املسلحة بتعزيز اإلصالحات يف
ولدى وزارة العدل وحدات متخصصة يف تلقـي الـشكاوى          . اللتزامات املكسيك الدولية  

عاجلتها من خـالل اإلجـراءات      والتوصيات املقدمة من اهليئات املستقلة حلقوق اإلنسان وم       
وتتطلب املواءمة التامة مع املعايري الدولية      . اإلدارية واجلنائية، مبا يف ذلك إجراءات اإلنصاف      

حلقوق اإلنسان زيادة تنظيم قوات األمن ورفع كفاءهتا املهنية، وبصفة خاصة فيمـا يتعلـق               
ونتيجة لألحـداث الـيت     . مةباالستخدام املشروع واملتناسب للقوة يف مكافحة اجلرمية املنظ       

وقعت يف أتينكو، تنظر احملكمة العليا يف اعتماد املعايري الدولية املتعلقة باستخدام القوة مـن               
  .جانب أجهزة األمن

وسلط الوفد الضوء على العملية اليت استهلتها احلكومة إلحداث حتـول عميـق يف                -١٤
فالت من العقاب وتعزيز قدرات الدولة على       إهناء اإل : نظام العدالة اجلنائية بغية حتقيق هدفني     

، أفضى إصالح   ٢٠٠٨ويف عام   . مالحقة مرتكيب اجلرائم، مع االحترام التام حلقوق اإلنسان       
ضمانات اإلجراءات القانونية   : األمن العام ونظام العدالة اجلنائية إىل إنشاء نظام اهتامي وتعزيز         

قوق الضحايا، واحلماية الفعالة من اإلساءات اليت       الواجبة، وافتراض الرباءة، واالحترام التام حل     
قدرات الدولة على التحقيق     ويعزز اإلصالح، املتسق مع اتفاقية بالريمو،     . ترتكبها السلطات 

  .يف اجلرائم ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، مع ضمان االحترام التام حلقوق اإلنسان



A/HRC/11/27* 

GE.09-16319 6 

علق باحلصول علـى املعلومـات    وقد حدث، يف األعوام األخري، حتسن مهم فيما يت          -١٥
وقال الوفد إنه يشارك فيما أعرب عنه من شواغل         . العامة ورفع العقوبة عن جرائم الصحافة     

خبصوص أمن الصحفيني، وشدد على أن العنف الذي يهدد الصحفيني ومقدمي املعلومـات             
 قـانون إىل     مبشروع وقد تقدمت السلطة التنفيذية االحتادية تواً     . مصدره املنظمات اإلجرامية  

  .الكونغرس جلعل اهلجمات ضد الصحفيني جرمية احتادية
وحيظر الدستور التعذيب، وقد سنت تـشريعات       . ومكافحة التعذيب أولوية احتادية     -١٦

ومع ذلك، يلزم أن حتقق املكسيك اتساق قوانينها املناهضة للتعذيب يف          . وطنية واحتادية مماثلة  
ول اسطنبول يف مجيع الواليات، وأن تعمل، مع جهات         مجيع أرجاء البلد، وأن تنفذ بروتوك     

  .من بينها اجملتمع املدين، على إنشاء سجل وطين لالدعاءات املتعلقة بالتعذيب
وحيظر الدستور مجيع أشكال التمييز، ولدى املكسيك قانون احتادي ملنـع التمييـز               -١٧

تمييز ضد املرأة، وبـصفة     ويشكل ال . والقضاء عليه وجملس وطين ملنع التمييز يف هذا الصدد        
 وأولوية عالية، وتدرك املكـسيك التحـديات        رئيسياً خاصة إذا انطوى على العنف، شاغالً     

وقد قامت معظم الواليات مبواءمة قوانينها مع القانون العـام بـشأن            . اهلائلة يف هذا اجملال   
ستوى الواليـات   إفساح اجملال أمام املرأة لتعيش حياة خالية من العنف، ولديها نظام على م            

. بـني اجلنـسني    كما وضعت املكسيك سياسات عامة لـدعم املـساواة        . ملناهضة العنف 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن القانون العام بشأن املساواة بني املرأة والرجل يعزز متكني املرأة على               

وقد استهل مكتـب املـدعي اخلـاص    . املستوى االحتادي يف كل من اجملالني العام واخلاص      
. حتادي املعين بالنظر يف جرائم العنف ضد النساء واالجتار باألشـخاص عـدة حتقيقـات    اال

وأعرب كثريون عـن سـخط      . ووضعت برامج لتدريب العاملني يف القضاء وإذكاء وعيهم       
خاص فيما يتعلق بقتل النساء، والسيما احلاالت اليت حدثت يف مدينة سـيوداد خواريـث               

 الدولة مع اجملتمع املدين على التصدي بشكل تام هلذه          وستعمل مؤسسات . بوالية تشيهواهوا 
وجيري بذل جهود مهمة، على املستوى الوطين وفيما يتـصل حبالـة      . اجلرائم ومنع حدوثها  

  .مدينة سيوداد خواريث، لتعزيز التشريعات وتدعيم املؤسسات وامليزانيات
 هامة يف التحول من وفيما يتعلق جبماعات حمددة، اختذت احلكومة االحتادية خطوات  -١٨

ويتعني توفري اخلدمات الصحية جلميـع األطفـال يف         . هنج الرعاية إىل هنج قائم على احلقوق      
املكسيك، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب، وتزويدهم بفرص متساوية، من خالل بـرامج             
األطفال املشتركة بني املؤسسات والشاملة، اليت تركز على بناء القـدرات وتـوفري الغـذاء       

ويف السنوات األخرية، أنشئ نظام لقضاء األحـداث، وجيـري          . لرعاية الصحية والتعليم  وا
  .تنفيذه على الرغم من وجود بعض الصعوبات

ويعترف يف الدستور بكل من التركيب املتعدد األعراق للبلد وحقـوق الـشعوب               -١٩
نـسمة، يف    ماليني   ١٠٦ يف املائة من سكان املكسيك، البالغ عددهم         ١٠ويعيش  . األصلية

وجيري تنفيذ جمموعة منوعة مـن     . جمتمعات الشعوب األصلية ويعاين كثريون منهم من الفقر       



A/HRC/11/27* 

7 GE.09-16319 

ولغـات  . الربامج للتغلب على هذه احلالة من خالل اللجنة الوطنية لتنمية الشعوب األصلية           
 بـشأن  ٢٠٠٣ لغة، معترف هبا يف القانون العام لـسنة  ٦٨الشعوب األصلية، البالغ عددها    

وقد .  اللغوية للشعوب األصلية، وهلا بالتايل ذات املكانة اليت حتظى هبا اللغة اإلسبانية            احلقوق
 من أجل إعداد املواد التعليمية،      ٢٠٠٥أنشئ املعهد الوطين للغات الشعوب األصلية يف عام         

ومـع  . وتعزيز التعليم األساسي واملهين للمعلمني، وتعزيز تدريس لغات الشعوب األصـلية          
أحد التحديات الرئيسية يتمثل يف حتقيق وصول الشعوب األصلية بشكل كامل إىل ذلك، فإن   

وتقوم احلكومـة االحتاديـة بإنـشاء       . التعليم اإللزامي والثنائي اللغة واملشترك بني الثقافات      
وقد أقرت املكسيك بالتحدي املتمثـل يف       . جامعات مشتركة بني الثقافات يف عدة واليات      

لية يف الوصول إىل العدالة، وهي تكفل وجـود حمـامي دفـاع             احترام حق الشعوب األص   
 الدعاوى والقضايا اليت يوجد فيهـا       حتريريني معتمدين يف مجيع   ومترمجني شفويني ومترمجني    
  .أفراد من الشعوب األصلية

وقد وضعت املكسيك سياسة خارجية هتدف إىل محاية حقوق املكسيكيني الـذين              -٢٠
لى املكسيك أن تكفل االتساق بني املعاملة العادلـة املنـشودة   ويتعني ع . يعيشون يف اخلارج  

. واملعاملة اليت يلقاها املهاجرون األجانب يف املكسيك       للمكسيكيني الذين يعيشون يف اخلارج    
  . نزع الصفة اجلرمية عن اهلجرة غري املوثقة٢٠٠٨يوليه /وبناء على ذلك، مت يف متوز

 املكسيك الضوء على قيام احلكومة االحتاديـة        وفيما يتعلق مبكافحة الفقر، سلطت      -٢١
وحتقـق  .  مع األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة      بإطالق استراتيجية العيش على حنو أفضل، متاشياً      
 إضافية، حسبما يظهر يف اخلطة اإلمنائيـة        املكسيك هذه األهداف، كما أهنا وضعت أهدافاً      

  . الوطنية احلالية

  لة موضوع االستعراض احلوار التفاعلي وردود الدو  -باء   
وهناك بيانات إضـافية مل يتـسن       .  ببيانات  وفداً ٥٦خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٢٢

اإلدالء هبا خالل احلوار التفاعلي بسبب ضيق الوقت، وسُتنشر أيضا، عند توفرهـا، علـى               
وشكرت وفود عديـدة املكـسيك علـى        . *الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل    

ووجهت . امل وعلى جودة تقريرها الوطين، الذي أعد بالتشاور مع اجملتمع املدين          عرضها الش 
التهنئة إىل املكسيك على تعاوهنا التام مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، وبـصفة خاصـة           
تصديقها على مجيع صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة، وإصدارها دعوة دائمة لزيارة البلد             

يف إطار اإلجراءات اخلاصة، واعترافها باختصاص اهليئات املعنية بتلقي         إىل املكلفني بواليات    
ظيت بترحيب خاص مسامهتها اإلجيابية يف عمل جملس حقوق اإلنـسان           كما ح . الشكاوى

  .وعملية بناء املؤسسات
__________ 

 .ألبانيا وأستراليا والبوسنة واهلرسك واجلمهورية التشيكية واليونان ولبنان وليختنشتاين وسلوفينيا  *  
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وشددت على التحـديات    . ٢٠٠٥ورحبت الربازيل بإلغاء عقوبة اإلعدام يف عام          -٢٣
كسيك، مثل القضاء على التفاوتات االجتماعية واإلقليمية، وأضافت الضخمة اليت تواجهها امل 

 زالت تعيش يف فقر، وهذا وضع يؤثر تـأثرياً  قائلة إن نسبة كبرية من السكان املكسيكيني ما   
وأوصت الربازيل بأن تقوم    .  على السكان األصليني واملعوقني والفئات الضعيفة األخرى       بالغاً

 يف السحب التدرجيي لتحفظاهتا على الصكوك الدولية حلقـوق          النظر) أ: (املكسيك مبا يلي  
وحتقيـق االتـساق بـني      ) ج(وتعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة الفقـر؛        ) ب(اإلنسان؛  

            التشريعات الوطنية واإلقليمية من أجـل تفـادي املمارسـات التمييزيـة ضـد النـساء                
  .والشعوب األصلية

وأعربت . ألحكام القانونية اليت حتمي حرية الدين أو املعتقد       واستفسرت اجلزائر عن ا     -٢٤
عن تقديرها إلجنازات املكسيك يف جمال احلد من الفقر ولكنها أبدت قلقها ألن معظم الفقراء 

 تـويل اهتمامـاً   ) أ: (وأوصت اجلزائر املكسيك بأن   . ينتمون إىل جمتمعات الشعوب األصلية    
ويف . ستراتيجياهتا للحد من الفقر ومكافحة الفقر املدقع جملتمعات الشعوب األصلية يف ا     خاصاً

 جلنة حقوق الطفل وجلنة     ٢٠٠٦معرض اإلشارة إىل االستنتاجات اليت خلصت إليها يف عام          
تتخذ تـدابري   ) ب: (احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أوصت اجلزائر املكسيك بأن       

          كما أوصت اجلزائر بأن تقـوم املكـسيك       . لإلهناء العنف األسري واستغالل األطفا     فعالة
ضمان احلصول الفعلي جلميع األطفال على التعليم، وبصفة خاصـة األطفـال   ) ج: (مبا يلي 

املهاجرين وأطفال السكان األصليني، واختاذ تدابري فعالة ملكافحة إقـصائهم عـن النظـام              
تطبيق الفعال للقانون االحتـادي ملنـع   واختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان ال    ) د(التعليمي؛  

  .التعذيب واملعاقبة عليه
 مع االرتياح باملراجعة احلالية للدستور بغية تـضمينه املعـايري           وأحاط املغرب علماً    -٢٥

ورحب جبهود احلكومة يف جمال التنمية االقتصادية، وال سيما امليزانية . الدولية حلقوق اإلنسان
مواصلة العمل على   ) أ: ( وأوصى بأن تقوم املكسيك مبا يلي      .الضخمة املخصصة هلذا الغرض   

حتقيق التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم؛             
ومواصلة اإلصالحات املستهلة لضمان التمتع الكامل ملواطنيهـا حبقـوق اإلنـسان            ) ب(

  .عات احمللية مع االلتزامات الدوليةواحلريات األساسية، وبصفة خاصة مواءمة التشري
 ١٩٩٠وسلطت إسبانيا الضوء على إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف عـام               -٢٦

 وأوصت بأن تقـوم املكـسيك     . ٢٠١٢-٢٠٠٨لوطين حلقوق اإلنسان للفترة     والربنامج ا 
ى املعايري  استكمال جهودها املؤسسية الرامية إىل ضمان إضفاء صفة دستورية عل         ) أ: (يلي مبا

الدولية حلقوق اإلنسان اليت تعتمدها، وتطبيق هذه املعايري باعتبارهـا القـانون األعلـى يف               
ومواءمة القوانني االحتادية وقوانني الواليات مع الصكوك الدولية بغية         ) ب(إجراءات احملاكم؛   

استفسرت و. كفالة احلماية والضمانات املتكافئة على املستوى االحتادي ومستوى الواليات        
إسبانيا عما إذا كانت تتوافر لألفراد سبل فعالة لالنتصاف من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت              
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يرتكبها العسكريون، وعما إذا كانت اإلجراءات الداخلية ملختلف قـوات الـشرطة قـد              
اعتمدت مدونة قواعد سلوك موظفي إنفاذ القانون املدرجة يف املبـادئ األساسـية بـشأن               

 ملا أوصى به مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان         ة واألسلحة النارية، وفقاً   استخدام القو 
  .يف املكسيك

وطلبت مصر أن تقدم املكسيك معلومات مفصلة عن جهودها الراميـة إىل تعزيـز             -٢٧
حقوق العاملني املهاجرين واألشخاص ذوي اإلعاقة على الصعيد الداخلي، وعن التحـديات         

كما استفسرت مصر عن وجهات نظر الوفد فيمـا يتعلـق حبالـة     . داليت تواجه هذه اجلهو   
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم وعـن              

  .األسباب اليت يرى أهنا وراء تأخر بلدان كثرية يف التصديق على هذه االتفاقية
جل تقييم وتنسيق اجلهود اليت تبذهلا ورحبت البحرين بإنشاء معهد وطين للمرأة من أ       -٢٨

وأثنت على  . احلكومة لتحقيق املساواة بني اجلنسني، وبإنشاء الربنامج الوطين حلقوق اإلنسان         
دور احلكومة يف تشجيع التعليم من خالل توفري التعليم االبتدائي اإللزامي اجملـاين، وعلـى               

. ا يف ذلك حقهـم يف حيـاة كرميـة   اجلهود املبذولة للنهوض حبقوق األطفال واملراهقني، مب 
ورحبت البحرين بالتدابري املتخذة لتحسني نظام العدالة اجلنائية وطلبت مزيدا من املعلومات            

كما استفسرت عن اجلهود اليت تبذهلا املكسيك لوضع      . عن التقدم والتحديات يف هذا الصدد     
  .خطط واستراتيجيات إلرساء ثقافة مساواة بني الرجل واملرأة

إدراج أحكام الصكوك الدوليـة  ) أ: (وأوصت أذربيجان بأن تقوم املكسيك مبا يلي      -٢٩
والتحقيق يف االدعاءات املتعلقة    ) ب(حلقوق اإلنسان على حنو فعال يف التشريعات الوطنية؛         

بارتكاب حاالت تعذيب وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان على يـد أفـراد الـشرطة               
واختاذ تدابري فّعالـة    ) ج( هناية ملناخ اإلفالت من العقاب؛       والقوات املسلحة واألمن، ووضع   

وزيـادة  ) د(االت االغتيال واالختفـاء؛     والتمييز ضد النساء، مبا يف ذلك ح      ملكافحة العنف   
والتحقيـق يف   ) ه( جهودها الرامية إىل حتسني النظام برمته فيما يتعلق بالشعوب األصـلية؛          

وبذل مزيد من اجلهود    ) و( عن حقوق اإلنسان؛     حاالت اهلجمات ضد الصحفيني واملدافعني    
وختصيص مزيد من املوارد املالية للقضاء على الفقر واملعدالت املرتفعـة للوفيـات وسـوء               

  .التغذية، وبصفة خاصة يف املناطق الريفية وبني الشعوب األصلية
وأشارت كوبا إىل أن الفساد والعنف، وبصفة خاصة العنـف املتـصل باالجتـار                -٣٠
ملخدرات والعنف ضد املرأة، من بني أكرب العقبات اليت تعترض سبيل التمتع الكامل حبقوق              با

ويشكل احلد من الفقر وإعادة توزيع الثروة على حنو عادل بني خمتلف            . اإلنسان يف املكسيك  
          وأوصت كوبا بأن تقوم املكـسيك     . شرائح اجملتمع واملناطق اجلغرافية حتديني هائلني آخرين      

التحقيق يف حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان من جانب موظفي إنفاذ القـانون           ) أ: (مبا يلي 
ومضاعفة اجلهود يف   ) ب(يف خمتلف أرجاء البلد ومنع اإلفالت من العقاب يف هذه احلاالت؛            
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وبذل كل ما ميكنها من جهود للتقليل إىل        ) ج(جمال مكافحة الفساد على مجيع املستويات؛       
  .بني الطبقات االجتماعية وبني املناطق اجلغرافية تفاوتات يف الدخلأدىن حد من ال

 بقلق هيئات املعاهدات إزاء ممارسة االحتجاز التعـسفي       وأحاطت أوزبكستان علماً    -٣١
يف املكسيك واالستخدام املفرط للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون أثناء االضطرابات اليت          

 ملا أوردته هيئات معاهدات األمـم  وطبقاً. ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤حدثت يف بعض املدن يف عامي       
. املتحدة، فإن املهاجرين املطرودين من املكسيك يواجهون صعوبات يف الوصول إىل العدالة           

اختاذ التدابري الالزمـة ملنـع ممارسـة        ) أ( :وأوصت أوزبكستان بأن تقوم املكسيك مبا يلي      
لتوقيت والفعال واحليادي يف مجيـع      التعذيب وذلك بوسائل منها ضمان التحقيق املناسب ا       

والتحقيق يف مجيع االدعاءات اخلاصـة حبـدوث        ) ب(االدعاءات املتعلقة حبدوث تعذيب؛     
انتهاكات حلقوق اإلنسان، وال سيما فيما يتعلق باألشخاص احملتجزين أثناء عمليات الشرطة،     

ذ مجيـع التـدابري     واختا) ج: (وضمان تقدمي مرتكبيها إىل العدالة ومعاقبتهم حسب األصول       
الضرورية حلماية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم بوسائل من بينـها، علـى وجـه               

  .اخلصوص، ضمان وصوهلم إىل العدالة
وأشارت بيالروس إىل الربنامج الوطين حلقوق اإلنسان وما تقوم به اللجنة الوطنيـة               -٣٢

ت بيالروس املكـسيك، يف     وأوص. حلقوق اإلنسان من رصد مستقل حلالة حقوق اإلنسان       
تواصل تطوير وضمان تنفيذ سياسة ) أ: (، بأن باجلهود اليت مت بذهلا فعالًمعرض إحاطتها علماً

وشددت بيالروس على األمهية اليت تعلقهـا       . فعالة يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة والفساد      
احلـصول علـى    وقالت إنه جتري زيادة معدل      . املكسيك على ضمان حقوق املرأة والطفل     

تواصل اجلهود املبذولة   ) ب: (وأوصت بيالروس املكسيك بأن   . التعليم على مجيع املستويات   
ويف معرض الترحيب باعتماد قانون بـشأن منـع         . للقضاء على االستغالل اجلنسي لألطفال    

تتخذ التدابري الالزمـة لتجـرمي      ) ج: (االجتار باألشخاص، أوصت بيالروس املكسيك بأن     
  . ألشخاص يف مجيع أرجاء االحتاد وتعزز قاعدة املوارد الضرورية حلماية الضحايااالجتار با

وأشارت الربتغال إىل أن تعريف اجلرمية املنظمة يتـيح اهتـام أعـضاء احلركـات                 -٣٣
 تضع تعريفـاً  ) أ: (االجتماعية باالنتماء إىل مجاعات اجلرمية املنظمة، وأوصت املكسيك بأن        

ويف . مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة           للجرمية املنظمة متسقاً  
معرض اإلشارة إىل أنه مل يتحقق بعد املنع التام للتعذيب يف مجيع أرجـاء البلـد، أوصـت                  

التطبيق الفعال للقانون االحتادي ملنع التعذيب واملعاقبة عليه؛        ) ب: (الربتغال املكسيك مبا يلي   
جلنة مناهضة التعذيب واملفوضية السامية حلقوق اإلنـسان بتخويـل          ومتابعة توصيات   ) ج(

       احملاكم املدنية سلطة الفصل يف اجلرائم اليت يرتكبها أفراد عسكريون ضد حقوق اإلنـسان،              
ال سيما التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، حىت عندما ُيزعم أهنـا مرتبطـة                

أعربت الربتغال عن قلقها إزاء ما أوردته التقارير عن جتاوزات موظفي           وإذ  . بدواعي اخلدمة 
حتقق ) د: (إنفاذ القانون يف السجون وانتهاكاهتم حلقوق اإلنسان، فإهنا أوصت املكسيك بأن          
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بشكل كامل يف هذه التجاوزات واالنتهاكات حلقوق اإلنسان وتكفل معاقبـة مرتكبيهـا             
فاق الذي وقع مع جلنة الـصليب األمحـر الدوليـة           ورحبت الربتغال باالت  . حسب األصول 

تواصل وضع تدابري لتحسني األحوال يف الـسجون وتـدريب          ) ه: (وأوصت املكسيك بأن  
  .موظفي السجون

، استراتيجية ملكافحة   ٢٠٠٨ بأن املكسيك وضعت، يف عام       وأحاطت بوليفيا علماً    -٣٤
خذة بشأن هذه املسألة فيما يتعلق   واستفسرت عن اإلجراءات املت   . التفاوت االقتصادي والفقر  

بالشعوب األصلية، وعما إذا كان جيري إدراج املبادئ اليت ينص عليهـا إعـالن حقـوق                
اختـاذ التـدابري    ) أ: (وأوصت بوليفيا املكسيك مبا يلي    . الشعوب األصلية يف القانون احمللي    

ك الدوليـة حلقـوق   الالزمة لتحقيق اتساق القوانني االحتادية وقوانني الواليات مع الـصكو      
واختاذ التدابري الالزمة للقضاء على اإلفالت من العقـاب         ) ب(اإلنسان اليت صدقت عليها؛     

على انتهاكات حقوق اإلنسان، السيما االنتهاكات اليت مبس النساء والسكان األصـليني؛            
مـات   لاللتزا واختاذ التدابري الالزمة لضمان حق الشعوب األصلية يف أن تستشار، وفقاً          ) ج(

           املتعلقـة بالـشعوب     ١٦٩الناشئة عن التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم            
  .األصلية والقبلية

ورحبت أوكرانيا بتعزيز التشريعات املتعلقة مبكافحة التمييز وبتعزيز املـساواة بـني            -٣٥
لنساء مل يبدد بعـد،  ويف معرض اإلشارة إىل أن القلق الشديد إزاء عمليات اغتيال ا . اجلنسني

أوصت أوكرانيا بضمان التحقيق الفعال يف هذه اجلرائم واملعاقبة عليها واختاذ تدابري إضـافية              
وقالت إنه جرى إنشاء آليـات مدنيـة        . ملكافحة هذه الظاهرة وإلذكاء الوعي هبذا التهديد      

كذلك آليـات   لرصد اإلجراءات احلكومية للتصدي النعدام األمن العام واجلرمية املنظمة، و         
للتحقيق يف االدعاءات املتعلقة بارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان مـن جانـب مـوظفي              

واستفسرت أوكرانيا عما إذا كانت املكسيك قـد        . الشرطة وللمعاقبة على هذه االنتهاكات    
             لكفاءة هذه اآلليات وتأثريها علـى محايـة حقـوق اإلنـسان يف سـياق                أجرت تقييماً 

  .لشرطةأنشطة ا
وأثنت إندونيسيا على املكسيك لقيامها بتعزيز حقوق النساء والشعوب األصلية من             -٣٦

خالل اإلصالح التشريعي والستراتيجيتها الوطنية بشأن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك الربنامج            
وأشارت إندونيسيا إىل الشواغل اليت أعربت عنها اللجنـة املعنيـة           . الوطين حلقوق اإلنسان  

اء على التمييز ضد املرأة خبصوص العنف الواسع االنتـشار واملنـهجي ضـد املـرأة               بالقض
واستفسرت عما إذا كانت املكسيك تعتزم اعتماد أية سياسات أو تدابري جديدة يف املستقبل              

وأوصت إندونيسيا املكسيك مبواصلة تعزيز مساعيها الرامية إىل . القريب للتصدي هلذه املسألة 
  .عنف ضد النساء واستغالل األطفال والتصدي هلذه احلاالتاستئصال حاالت ال

وشددت باكستان على أن املكسيك عدلت دستورها بغية تضمينه املعايري الدوليـة              -٣٧
حلقوق اإلنسان، واالعتراف حبقوق الشعوب األصلية، وحظر مجيع أشكال التمييز، وإصالح           
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. ح نظام األمن العام والعدالة اجلنائيةنظام قضاء األحداث، وكفالة احلق يف املعلومات، وإصال   
ورحبت باكستان بالربنامج الوطين حلقوق اإلنسان وبالوحدات اخلاصة حلقوق اإلنسان اليت           

مواجهة التمييز  ) أ: (وأوصت باكستان املكسيك مبا يلي    . أنشئت يف شىت الكيانات احلكومية    
يف القطاعني العام واخلاص على     والعنف ضد النساء، من خالل التثقيف والتشريعات احملددة،         

ووضع برامج إجيابية للنهوض باملستويات املعيشية للنساء وضمان وجودهن يف          ) ب(السواء؛  
وضمان اإلعمال التام حلقوق املهاجرين على أراضيها من خـالل         ) ج(مناصب صنع القرار؛    

فال الـشوارع   والتصدي ملشاكل أط  ) د(سن التشريعات وتوفري التدريب للموظفني املعنيني؛       
واختاذ إجراءات حازمة للقضاء على     ) ه(عن طريق توفري محاية الدولة والتدريب املهين هلم؛         

ودعوة املقـررين   ) و(الفساد واإلفالت من العقاب يف الفروع القضائية واألمنية والتنفيذية؛          
ـ             ات اخلاصني املعنيني إىل زيارة املكسيك وإعداد التوصيات الالزمة لتحسني وضـع جمتمع

  .  اللتزاماهتا والصكوك الدولية ذات الصلةالشعوب األصلية، وفقاً
 ٢٠٠٨وقالت هولندا إهنا مسرورة لإلصالح الذي أجري للنظام القضائي يف عـام               -٣٨

حتقـق  ) أ: (وأوصت هولندا املكسيك بأن   . وللجهود اهلائلة املبذولة ملكافحة اجلرمية املنظمة     
 االحتادية مع القانون العام بشأن إفساح اجملال أمام املرأة          اتساق قوانني الواليات والتشريعات   

وإذ أعربت عن قلقها الستمرار وقوع الـصحفيني ضـحايا          . لتعيش حياة خالية من العنف    
تنـشئ  ) ب: (لالعتداءات واالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، فإهنا أوصت املكسيك بأن        

عي اخلاص املعين بالنظر يف اجلرائم اليت ترتكـب         اإلطار القانوين املالئم الذي يتيح ملكتب املد      
والحظت هولندا وجود تركـز     . ضد الصحفيني التحقيق وتوجيه االهتام إىل مرتكيب اجلرائم       

للرقابة على وسائط اإلعالم يف أيدي بضعة أفراد أو جمموعات مـن شـركات األعمـال                
اإلذاعـة والتلفـزة    تراجع تشريعاهتا الـيت حتكـم       ) ج: (التجارية، وأوصت املكسيك بأن   

واالتصال، وتتابع أمر احملكمة العليا الذي يقضي بتقدمي مبادرة تشريعية لوضع إطار قـانوين              
  . جديد يسمح بالتنوع يف وسائط اإلعالم

        وقالت السويد إهنا ال تزال قلقة إزاء العنف الواسع االنتشار واملنهجي ضد املـرأة،                -٣٩
تواصـل  ) أ: (وأوصت السويد املكسيك بأن   . العنف األسري مبا يف ذلك حاالت االختفاء و     

وأعربـت  . جهودها وتنفذ مجيع التدابري الضرورية بغية التصدي ملشكلة العنف ضد املـرأة           
 ٩٩السويد عن قلقها إزاء التقدير الذي أجرته اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان والذي يبني أن               

تم كشف مالبساهتا وأشارت إىل العـدد الكـبري         يف املائة من مجيع اجلرائم يف املكسيك ال ي        
وأوصت السويد املكسيك . حلاالت قتل الصحفيني واالعتداء عليهم اليت مل ُتكشف مالبساهتا       

تواصل جهودها وتتخذ مجيع التدابري الالزمة لوضع هناية لإلفالت من العقـاب،            ) ب: (بأن
ويف معرض اإلشارة إىل الـشواغل      .  فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة ضد الصحفيني      وذلك أيضاً 

 خبصوص االستخدام الواسـع النطـاق       ٢٠٠٦اليت أعربت عنها جلنة حقوق الطفل يف عام         
للعقاب البدين يف األسر واملدارس واملؤسسات األخـرى، أوصـت الـسويد املكـسيك              
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ه من تتخذ التدابري الالزمة لضمان احلماية الكاملة لألطفال منن العقاب البدين وغري      )ج( :بأن
  . ضروب العنف أو االستغالل

 بـاالحترام يف الواقـع      والحظت اململكة املتحدة أن معظم احلقوق حتظى عمومـاً          -٤٠
ويف معرض اإلشارة إىل أن الربنامج الوطين حلقوق اإلنسان موجه إىل املؤسـسات             . العملي

هتـا علـى    االحتادية فقط، طلبت من املكسيك تقدمي تعهد بضمان التنفيذ الـشامل اللتزاما           
وأشارت اململكة املتحدة إىل القلق الذي أعربت عنـه         . مستوى الواليات ومستوى البلديات   

جلنة مناهضة التعذيب خبصوص استخدام التعذيب يف التحقيقات اجلنائية، وحثت علـى أن             
جترى أمام حماكم مدنية احملاكمة على مجيع حاالت التعذيب اليت يرتكبها أفراد عـسكريون              

وشددت على أنه مت حتديد املكسيك ضمن أخطر ثالثة بلدان على الـصحفيني         . ضد املدنيني 
 ٢٠٠٨وأيدت النتائج اليت توصلت إليها بعثتا منظمتني دوليتني غـري حكـوميتني يف عـام       

وأوصت بأن تقوم املكسيك    . ومفادها أنه يلزم أن نعطي احلكومة أولوية ملعاجلة هذه املسألة         
           فرة للتصدي لإلفالت من العقاب يف مجيـع أرجـاء البلـد؛           بذل جهود متضا  ) أ: (مبا يلي 

والفئات الضعيفة، مبا فيها األطفـال       واختاذ خطوات إضافية ملواجهة التمييز ضد املرأة      ) ب(
واالعتراف عالنية بالـدور اهلـام      ) ج(واألقليات والشعوب األصلية، ومحايتها ومساعدهتا؛      

ظمات غري احلكوميـة يف محايـة حقـوق اإلنـسان يف         للمدافعني عن حقوق اإلنسان واملن    
  .واختاذ تدابري أشد فعالية ملواجهة العنف املوجه ضد الصحفيني) د(املكسيك؛ 

ورحبت النمسا باعتماد الربنامج الوطين حلقوق اإلنسان وبالتعاون مـع مكتـب              -٤١
تواصـل  ) أ (:وأوصت النمسا املكسيك بأن   . املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف املكسيك     

. تدعيم آليات التنفيذ الفعال للربنامج الوطين حلقوق اإلنسان على مجيع مستويات احلكومـة            
ويف معرض اإلشارة إىل الشواغل اليت أعربت عنها هيئات املعاهدات خبصوص االسـتخدام             
املفرط للقوة من جانب الشرطة يف سان سلفادور أتينكو وأواخاكا، ذكرت النمسا أنه يبدو              

تكفـل  ) ب: (وأوصت املكسيك بأن  . ملرتكبني يستفيدون من ثقافة إفالت من العقاب      أن ا 
تنفيذ إصالح نظام األمن العام والعدالة اجلنائية بسرعة لضمان التحقيق املنتظم يف انتهاكات              

. قوات األمن حلقوق اإلنسان وتقدمي مرتكيب هذه االنتهاكات إىل العدالة وتعويض الضحايا           
ا أن الصحفيني يواجهون هتديدات خطرية، فإهنا استفسرت عما إذا كان           وإذ الحظت النمس  

مشروع القانون اجلديد يف هذا الصدد يعترب ذا فعالية كافية يف املعاقبة على هذه األفعـال يف                 
 للتحقيقات، وبـرامج     كافياً توفر متويالً ) ج: (وأوصت النمسا املكسيك بأن   . الواقع العملي 

 ألفراد الشرطة لتوعيتـهم مبـشكلة        خاصاً ساء املتأثرات، وتدريباً  لدعم الضحايا من أجل الن    
  .العنف ضد املرأة

وأثنت فييت نام على املكسيك للجهود اهلائلة اليت تبذهلا للتغلب على الصعوبات يف               -٤٢
وقالت إن املكسيك   . جماالت ختفيف حدة الفقر، ومحاية الصحة، واملساواة بني الرجل واملرأة         

 مكافحة اجلرائم والفـساد والتعـذيب، ويف محايـة العدالـة واألمـن              كثفت جهودها يف  
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عتماد الربنامج الوطين لتعزيز حقوق اإلنـسان     الوأعربت فييت نام عن تقديرها      . االجتماعي
وأوصت . الربنامج الوطين حلقوق اإلنسان    و اخلاص مبوظفي هيئات الشرطة وإدارة السجون     
إضافية لضمان احلق يف الغـذاء واحلـق يف         بأن تواصل املكسيك حهودها وتتخذ خطوات       

  الصحة لشعبها، وبصفة خاصة للفئات الضعيفة اليت تعيش يف فقر مـدقع، مبـن يف ذلـك                
  .السكان األصليون

تعزز التنفيذ احمللي الفعال اللتزاماهتا الدولية حبقوق       ) أ: (وأوصت كندا املكسيك بأن     -٤٣
بري أخرى على املستوى االحتادي ومستوى      اإلنسان من خالل اعتماد سياسات وقوانني وتدا      

الواليات ومن خالل املشاورات املنتظمة مع األطراف املعنية الرئيسية، مبا فيهـا الواليـات              
تعزز تنفيذ إصـالحات    ) ب: (كما أوصت املكسيك بأن   . ومنظمات اجملتمع املدين وغريها   

عـن القلـق إزاء     ويف معرض اإلعـراب     . الشرطة والقضاء، الذي أعربت عن ترحيبها به      
االدعاءات املتعلقة بارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان أثناء مكافحة كارتالت املخـدرات،           

جتري حتقيقات كاملة يف مجيع االدعاءات املتعلقة بارتكاب        ) ج: (أوصت كندا املكسيك بأن   
عناصر من القوات العسكرية وقوات األمن انتهاكات حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اعتمـاد              

والحظت التقدم اهلام احملرز يف حتقيق      . لتوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان      ا
األهداف اإلمنائية لأللفية وأعربت عن القلق إزاء استمرار التهميش والفقر الواسعي االنتشار،            

ويف معرض الترحيب بالتعاون املكثف، على الصعيدين       . وبصفة خاصة يف الواليات اجلنوبية    
    :اخلي والثنائي، لتعزيز تقدم جمتمعات الشعوب األصلية، أوصت كندا املكـسيك بـأن            الد
  .تواصل تعزيز الربامج الرامية إىل حتقيق النمو وتوفري فرص العمل ومكافحة الفقر) د(

والحظت بلجيكا استمرار وجود مناخ إفالت من العقاب، وال سيما فيما يتعلـق               -٤٤
وأعربت عـن   .  اإلنسان للمرأة واملدافعني عن حقوق اإلنسان      باالنتهاكات املنهجية حلقوق  

أسفها للقرار الذي اختذ إللغاء مكتب املدعي اخلاص املعين باحلركات السياسية واالجتماعية            
السابقة، املكلف بالتحقيق يف االدعاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنـسان املرتكبـة يف             

ر من بينها التأثريات اإلجيابية، اليت حيدثها االتفاق        واستفسرت بلجيكا عن مجلة أمو    . املاضي
 بشأن األمن والعدالة والشرعية، يف مكافحة اإلفـالت مـن العقـاب،             ٢٠٠٨الوطين لعام   

واملتابعة املضطلع هبا ملختلف القضايا اليت كان يتناوهلا مكتب املدعي اخلاص واليت أحيلت إىل              
جعل مكافحـة   ) أ: (جيكا املكسيك مبا يلي   وأوصت بل . ٢٠٠٦مكتب املدعي العام يف سنة      

ووضع تدابري هيكلية ملواجهة أعمـال      ) ب(اإلفالت من العقاب إحدى أولويات احلكومة؛       
العنف وانتهاك حقوق اإلنسان املنهجية، اليت توقع النساء واملدافعني عن حقـوق اإلنـسان              

 السياسية واالجتماعية   وإعادة إنشاء مكتب املدعي اخلاص املعين باحلركات      ) ج(ضحايا هلا؛   
السابقة أو إنشاء مكتب مماثل، وسيكون هذا اإلجراء إشارة قوية تبني للـضحايا وأسـرهم               

  .التوجه حنو مكافحة اإلفالت من العقاب
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وسألت أملانيا عن املوعد الذي سينسحب فيه اجليش املكسيكي بشكل كامل مـن               -٤٥
التـدابري  "زيـادة فعاليـة     ) أ: (كسيك مبا يلي  وأوصت أملانيا امل  . املهام املتعلقة باألمن العام   

حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان وإجراء حتقيقات يف البالغات املتعلقة حباالت    " االحتياطية
املدافعون عن حقوق اإلنسان     القتل والتهديدات واهلجمات وأعمال التخويف اليت يتعرض هلا       

الدعاية للربنامج الـوطين حلقـوق اإلنـسان        وتدعيم  ) ب(بغية تقدمي مرتكبيها إىل العدالة؛      
وتدعيم حقوق ) ج(وتدعيم تنفيذه ورصده، وتنشيط احلوار مع اجملتمع املدين يف هذا الصدد؛        

الصحفيني ووسائط اإلعالم احلرة؛ وجيب التحقيق يف التهديدات اليت يتعرض هلا الصحفيون،            
  . محاية حرية وسائط اإلعالموينبغي أن تفي حكومات الواليات والبلديات مبسؤوليتها عن

ورحبت شيلي بالتعهدات مبكافحة اإلفالت من العقاب وباإلصالح الذي أجـري             -٤٦
ختصص مـوارد  ) أ: (وأوصت شيلي املكسيك بأن.  لنظام األمن العام والعدالة اجلنائية مؤخراً

مالئم علـى  مالية وبشرية كافية لتنفيذ هذا النظام اجلديد، مبا يف ذلك نشر املعلومات بشكل     
ويف معرض اإلعـراب عـن      . املنتفعني بالنظام وتدريب القضاة واحملامني فيما يتعلق بالنظام       

تتخذ التدابري  ) ب: (التقدير للجهود املبذولة حلماية حقوق املرأة، أوصت شيلي املكسيك بأن         
ـ              ل الالزمة للتقدم حنو حتقيق االتساق بني التشريعات على مجيع املستويات والقضاء على ك

ومع وضع تقرير املقـرر     . زالت موجودة يف قوانني بعض الواليات      العناصر التمييزية اليت ما   
تضطلع بتنفيذ القـانون    ) ج: (اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة يف االعتبار، أوصت شيلي بأن         

العام بشأن إفساح اجملال أمام املرأة لتعيش حياة خالية من العنف مجيع السلطات املعنية على               
ملستوى االحتادي ومستوى الواليات ومستوى البلديات، علـى أن يـشمل ذلـك منـع               ا

  . واستئصال العنف ضد املرأة ورعاية الضحايا أيضاً
تسرع اجلهود الرامية إىل حتقيق اتساق القـوانني        ) أ: (وأوصت تركيا املكسيك بأن     -٤٧

ذها بفعالية على مجيـع  االحتادية وقوانني الواليات مع معاهدات حقوق اإلنسان وتضمن تنفي        
ويف معرض الترحيب باالتفاق الوطين بشأن األمن والعدالة والشرعية، أوصـت           . املستويات

مواصلة إصالحات األمن العام والعدالة ومكافحة اجلرمية املنظمة من         ) ب: (تركيا بأن جتري  
 وصت أيضاً وإذ أعربت تركيا عن قلقها إزاء العنف ضد املرأة، فإهنا أ          . خالل سياسات فعالة  

ينفذ على حنو فعال الربنامج الشامل ملنع العنف ضد املرأة ومواجهته واملعاقبة عليه             ) ج: (بأن
وطلبت تركيا معلومات عن فرق بيتا حلمايـة املهـاجرين          . واستئصاله يف مجيع أرجاء البلد    

، ٢٠٠٨واستفسرت عما إذا كانت استراتيجية العيش على حنو أفضل، املوضوعة يف عـام              
         نامج البيت بيتك يتضمنان تدابري موجهة لصاحل السكان املهاجرين واألصـليني األشـد             وبر
  . بالفقرتأثراً
والحظت نيجرييا أن املكسيك، على الرغم من التقدم احملـرز يف جمـال حقـوق                 -٤٨

تنفيذ إصالحات نظام العدالة؛ وضمان حق الفرد       : اإلنسان، ال تزال تواجه حتديات كربى يف      
األمان على شخصه؛ والتنفيذ الفعال للمعايري الدولية حلقوق اإلنـسان علـى خمتلـف              يف  
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املستويات، مبا يف ذلك حتقيق االتساق التام بني القوانني االحتادية وقوانني الواليات وتعزيـز              
وشجعت نيجرييـا   . املؤسسات؛ والتطبيق الفعال هلذه املعايري يف قرارات احملاكم وأحكامها        

 مواصلة إصالحاهتا وحتسيناهتا الواسعة النطاق لسياسات حقـوق اإلنـسان           املكسيك على 
وهياكلها األساسية بغية معاجلة جوانب القصور وأوجـه الـضعف املؤسـسية املـستمرة،          
والتصدي للجرمية املنظمة، وإجراء التغيريات الالزمة يف نظام إقامة العدل، ووضع برنـامج              

  .وبرنامج إمنائي موجه حنو القضاء على الفقرمتكامل حلقوق اإلنسان واألمن العام 
 وأشارت نيوزيلندا، وهي ترحب بالتغيريات اهلامة يف مؤسسات املكسيك، إىل أنـه              -٤٩
وقالت إن من املمكن أن يكون هناك فهـم         . تزال هناك تشريعات متييزية يف عدة واليات       ال

تياجـات اخلاصـة للـشعوب      للمتطلبات التشريعية ملراعاة االح    حمدود على املستوى احمللي   
إجراء مراجعة موقوتة ملا ينطوي على متييز       ) أ: (وأوصت نيوزيلندا املكسيك مبا يلي    . األصلية

والتعهد بإلغاء هذه التشريعات فورا،     ) ب(ضد املرأة من التشريعات على مستوى الواليات؛        
يز واقعي أو فعلي ضد     مع إيالء االهتمام على سبيل األولوية لقوانني األسرة اليت تسفر عن متي           

       النساء والفتيات، وللتشريعات اليت حتول دون وصول املرأة إىل العدالـة، وبـصفة خاصـة              
وقيام احلكومـة   ) ج(ه؛  تفيما يتعلق باإلبالغ عن العنف األسري واللجوء إىل القضاء ملواجه         

ضمان تنفيذ هـذه    االحتادية بتقدمي إرشادات إىل مجيع الواليات بشأن اعتماد تدابري عملية ل          
وقيام احلكومة االحتادية بتعزيز جهودها الرامية      ) د(التغيريات التشريعية على املستوى احمللي؛      

إىل إذكاء الوعي حبقوق الشعوب األصلية ولغاهتا وعاداهتا، من خالل تقـدمي اإلرشـادات              
الـدوائر  والتدريب للعسكريني واملوظفني احملليني، مبن يف ذلك الشرطة والقضاء وأعـضاء            

ومع التسليم بالتحديات اليت تواجههـا احلكومـة يف         . القانونية، وال سيما يف املناطق الريفية     
تعترف مبركزية حقوق اإلنسان    ) ه: (مكافحة اجلرمية املنظمة، أوصت نيوزيلندا املكسيك بأن      

اإلقامة "وسيادة القانون يف هنجها املتبع لتحسني األمن العام، وتنهي على وجه التحديد نظام              
  . يف أقرب وقت ممكن وتضمن احترام حقوق احملتجزين" اجلربية
 باجلهود الضخمة اليت تبذهلا املكسيك لتعزيز حقوق اإلنسان         وأحاطت تونس علماً    -٥٠

وصوهنا، وبإنشاء اللجنة احلكومية لسياسات حقوق اإلنسان واللجنـة الوطنيـة حلقـوق             
 ٣٢ومؤسسات حقوق اإلنسان، البالغ عـددها        ملبادئ باريس،    اإلنسان، اليت أنشئت وفقاً   

والحظت تونس التزام املكسيك بتكافؤ الفرص واحلقـوق        . مؤسسة، يف الكيانات االحتادية   
 من املعلومات عن برنامج العيش علـى حنـو          وطلبت مزيداً . فيما يتعلق بالقضاء على الفقر    

  .أفضل املتعلق بتدعيم آليات وإجراءات مكافحة الفقر
ترسي عملية فعالة وشاملة ملتابعـة توصـيات        ) أ: (لنرويج املكسيك بأن  وأوصت ا   -٥١

وأعربت عن قلقها إزاء هشاشة وضع املدافعني عـن حقـوق           . االستعراض الدوري الشامل  
اإلنسان، وأشارت إىل آراء املفوضة السامية حلقوق اإلنسان اليت مفادها أن حـاالت قتـل               

مالبساهتا تسهم يف وجود منـاخ يقيـد حريـة    الصحفيني واالعتداء عليهم اليت ال ُتكشف       
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التحقيق واملقاضاة على حنو فعال يف اجلرائم       ) ب: (وأوصت النرويج املكسيك مبا يلي    . التعبري
واالنتهاكات اليت ترتكب ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني واحملامني، ومعاقبـة            

 بأعمال التهديد والتحرش والتخويف     املسؤولني عنها، واالستجابة الفورية للشكاوى املتعلقة     
 اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان والصحفيون واحملامون، واختاذ التدابري املالئمـة            

وحتسني برنامج احلماية احلايل، عن طريق وسائل مـن بينـها           ) ج(للحفاظ على سالمتهم؛    
ي واالحتادي، ملنع اهلجمات    اعتماد استراتيجيات وقائية فعالة وشاملة، على الصعيدين املركز       

على املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني ومحاية أرواحهم وسالمتهم البدنيـة، ودعـم     
ودعوة املنظمات غري   ) د(الربامج من هذا القبيل بالتزام سياسي قوي وتزويدها مبوارد كافية؛           

ليت مبكن هبا للمكسيك    احلكومية العاملة يف جمال حرية الصحافة إىل حوار بناء بشأن الكيفية ا           
  . وقف العنف الذي يتعرض له الصحفيون وضمان حرية الصحافة

وشددت الصني على أن املكسيك تواجـه صـعوبات يف تنميتـها االقتـصادية                -٥٢
واالجتماعية والحظت اجلهود املبذولة لتنمية االقتصاد والقضاء على الفقر، وحتسني مستوى           

التقدم احملرز فيما يتعلق حبماية البيئة واحلق يف كل من          معيشة الشعب والضمان االجتماعي، و    
واستفسرت الصني عن الكيفية اليت أدجمت هبا املكسيك األهـداف         . التعليم والصحة والثقافة  

اإلمنائية لأللفية يف خطتها أو استراتيجيتها اإلمنائية الوطنية، وعن التحديات اليت واجهتـها يف           
ىل أن املكسيك كانت من أوائل البلدان الـيت اعتمـدت           ويف معرض اإلشارة إ   . هذا الصدد 

برامج خاصة ملساعدة األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع، سألت الصني عما إذا كـان               
عدد هؤالء األشخاص قد اخنفض بأكثر من النصف يف عشر سنوات وعما إذا كانت لـدى             

  .صدداملكسيك أي خربات ميكن تقامسها مع غريها من البلدان يف هذا ال
 وبالتزام املكسيك بدفع عجلـة      ٢٠٠٥ورحبت فنلندا بإلغاء عقوبة اإلعدام يف عام          -٥٣

ويف معرض التشديد على االفتقار إىل الوصول إىل        . عمليات اإلصالح اهلامة يف قطاع العدالة     
          :العدالة، وبصفة خاصة يف الواليات وفيما يتعلق بالشعوب األصلية، أوصت فنلنـدا بـأن             

 توىل، عند تناول املسائل املتعلقة باإلفالت من العقاب، أولوية عالية حلقـوق اإلنـسان               )أ(
للشعوب األصلية، وجيري حتسني إمكانية وصول الشعوب األصلية إىل العدالة، عن طريـق             

. وسائل من بينها تعزيز الدفاع العام عن هذه الشعوب وحتسني خدمات الترمجـة املقدمـة              
 انطلق هبا يف الواليات تنفيذ القانون املتعلق حبماية املرأة من العنف،            وسألت عن الكيفية اليت   

وأوصـت  . وعن الكيفية اليت متكنت هبا احلكومة االحتادية من ضمان تنفيذه حسب األصول           
تدعيم مكتب املدعي اخلاص املعين بالنظر يف جرائم العنف ضد          ) ب: (فنلندا املكسيك مبا يلي   

 والتحقيق،  ، لكي يتمكن من التحقيق يف احلاالت على حنو أفضل         النساء واالجتار باألشخاص  
  . الواجبة، يف احلاالت املندرجة يف االختصاص القضائي احمللي مع بذل العناية

تساعد وتشجع سلطات الدولة االحتادية علـى       ) أ: (وأوصت آيرلندا املكسيك بأن     -٥٤
عيش حياة خالية من العنف، باعتبار هـذا  تنفيذ القانون العام بشأن إفساح اجملال أمام املرأة لت        
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مسألة عاجلة، وتكفل وضع لوائح مالئمة لضمان التنفيذ الفعال هلذا القانون العـام حيثمـا               
وأعربت آيرلندا عن القلق إزاء استمرار استخدام       . يكون قد مت إدراجه يف تشريعات الواليات      

 حلقوق اإلنسان وأشارت إىل أن      احملاكم العسكرية للتحقيق والفصل يف انتهاكات العسكريني      
يعاد النظر  ) ب: (وأوصت آيرلندا بأن  . العسكريني يضطلعون بدور الشرطة يف واليات كثرية      

يف قانون العدالة العسكرية بغية توسيع نطاق اختصاص احملاكم املدنية يف القضايا اليت تنطوي              
ى حنو أوثـق مـع      على انتهاكات حلقوق اإلنسان من جانب العسكريني، حبيث يتمشى عل         

ويف معرض اإلعراب عن القلـق إزاء األعـداد         . االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان     
ختـصص مـوارد    ) ج: (الكبرية من السجناء الذي مل حيكم عليهم بعد، أوصت آيرلندا بأن          

كافية لنظم العدالة اجلنائية والسجون يف مسعى للحد من تراكم احلاالت اليت يلزم إصـدار               
 ميكـن   "اإلقامة اجلربيـة  "أن ممارسة الوضع حتت      ويف معرض التشديد على   . م بشأهنا أحكا

 جتري تقييماً ) د: (وصفها بأهنا ضرب من االحتجاز التعسفي، أوصت آيرلندا املكسيك بأن         
  .الستخدام هذه املمارسة

وسلطت إيطاليا الضوء على اجلهود اليت تبذهلا املكسيك من أجل إصـالح النظـام            -٥٥
         وأوصـت إيطاليـا   . ائي والتصدي للجرمية املنظمة ووضع هناية لإلفالت من العقـاب         القض

 للمعايري الدولية    متاماً  مطابقاً تنفيذ اإلصالحات اجلارية يف النظام القضائي تنفيذاً      ) أ: (مبا يلي 
دابري وتعزيز الت ) ب(حلقوق اإلنسان، وإشراك اجملتمع املدين على حنو مالئم يف هذه العملية؛            

وإدراج جوانب حقوق اإلنسان يف مجيع الـربامج        ) ج(املناهضة للفساد وجتاوزات الشرطة؛     
واستفسرت إيطاليـا عـن نتـائج       . التدريبية، وتوسيع نطاقها لتشمل كل وحدات الشرطة      

: وأوصت بأن . التحقيقات اليت أجريت حىت اآلن يف اغتيال النساء يف مدينة سيوداد خواريث           
 عن هذه اجلرائم، ويقدم املسؤولون عنها واملتواطئون معهم، مبـن            متاماً يكشف النقاب ) د(

فيهم املوظفون املدنيون الذين تقاعسوا عن إجراء التحقيقات الالزمة، إىل العدالة، وتتخـذ             
  .تدابري فعالة ملنع حدوث جرائم من هذا القبيل يف مدينة سيوداد خواريث

ة لضمان حصول مجيع األطفال على التعلـيم        واستفسرت فرنسا عن التدابري املتوخا      -٥٦
 املقـررة  ٢٠٠٨والقضاء على عمل األطفال، وعن حالة تنفيذ التوصيات اليت قدمتها يف عام   

ويف . اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة            
على وسائط اإلعالم وهتديـدات     معرض اإلشارة إىل البالغات املنتظمة عن حدوث ضغوط         

اختاذ التدابري الالزمة لـضمان حريـة       ) أ: (ضد الصحفيني، أوصت فرنسا املكسيك مبا يلي      
واختاذ التدابري الضرورية ملكافحة ممارسات التعـذيب    ) ب(التظاهر وتأمني محاية املتظاهرين؛     

املقـررون   يت أبداها  للمالحظات ال  وإساءة املعاملة من جانب قوات األمن يف السجون، وفقاً        
              وحتـسني أحـوال املعيـشة     ) ج(اخلاصون، وملكافحة اإلفالت من العقاب يف هذا الصدد؛         

  .يف السجون
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اإلدارة العامة حلقوق اإلنسان يف وزارة الدفاع وبالتـدابري         ورحبت فلسطني بإنشاء      -٥٧
أن تنفيذ إصالح نظام    والحظت فلسطني   . املتخذة لتعويض ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان     

العدالة، وضمان احلق يف األمن الشخصي، والتنفيذ الفعال للمعايري الدولية حلقوق اإلنـسان             
 وأوصت فلسطني .  مستويات اجملتمع، ال تزال تشكل حتديات بالنسبة للمكسيك        خمتلفعلى  

ديثـه يف   تواصل العمل على إضفاء الطابع املهين على النظام القضائي وحت         ) أ: (املكسيك بأن 
  .مجيع اجملاالت، مبا يف ذلك إنفاذ القانون وإقامة العدل

وأشارت مجهورية كوريا إىل التحديات املتعددة اجلوانب اليت يواجههـا الـشعب              -٥٨
          وأوصت بأن تنظر املكسيك يف منح اختصاص لـسلطاهتا وحماكمهـا املدنيـة             . املكسيكي

لذين يؤدون مهام إنفاذ القانون، وأضافت قائلـة إنـه          فيما يتعلق بأفعال األفراد العسكريني ا     
جيب، إذا كان من الضروري إشراك العسكريني يف مكافحة اجلرمية املنظمة، موازنة التوسـع              

وشجعت مجهورية كوريا املكسيك    . يف دور العسكريني بتدابري لتعزيز محاية حقوق اإلنسان       
األقليات على حنو استراتيجي يف مجيـع   وحقوق اجلنساين تعميم مراعاة املنظورعلى مواصلة 

  .براجمها ملكافحة الفقر
اإلدماج الكامل للحقوق اليت ينص عليهـا       :  مع التقدير مبا يلي    وأحاطت اهلند علماً    -٥٩

؛ واعتماد الربنـامج     كياناً ٣٢الدستور املكسيكي يف دساتري الكيانات االحتادية البالغ عددها         
حلكومة االحتادية الرفيع املستوى املعلن لتوصيات اللجنـة        الوطين حلقوق اإلنسان؛ وامتثال ا    

قيق العديد  ن الفقر؛ واملستويات املرتفعة لتح    الوطنية حلقوق اإلنسان؛ واجلهود املبذولة للحد م      
وسياسات البلد احملددة لالرتقاء باألحياء الفقرية ومنع نشأهتا؛        من األهداف اإلمنائية لأللفية؛     

ملعاجلة  اعي االقتصادي بني الشعوب األصلية؛ وختصيص موارد كبرية       بالقصور االجتم وإقراره  
 من املعلومات عن الشواغل اليت أعرب عنها فيمـا يتعلـق            وطلبت اهلند مزيداً  . هذا الوضع 

 بتقدمي شهادة بعدم احلمل إىل أصحاب العمل، وعن مالحظـة عامـة             مبطالبة النساء أحياناً  
عقاب على جل أنواع اجلرائم اليت ترتكب يف البلـد،    اجلماهري ارتفاع مستوى اإلفالت من ال     

  .وكذلك عن الترتيبات احمللية املتعلقة بعودة املهاجرين من البلدان اجملاورة
واستفسرت األرجنتني عن التدابري املتوخاة للقضاء على العنف اجلنساين والتمييـز             -٦٠

ة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،    جلنويف معرض اإلشارة إىل مالحظات      . ضد املرأة 
استفسرت عن التعديالت اليت أجريت على قانون العمل للقضاء على القيود املفروضة علـى              

وأشارت األرجنتني إىل التقارير اليت تشري إىل حدوث متييز ضـد           . حقوق النقابات العمالية  
 مل ٢٠٠١ي أجـري يف عـام   الشعوب األصلية، وأضافت قائلة إن اإلصالح الدستوري الذ 

وأوصت بـأن تعتمـد املكـسيك       . يتضمن سوى محاية حمدودة حلقوق الشعوب األصلية      
  . مع املعايري الدولية بشأن حقوق الشعوب األصليةتشريعات مالئمة متوافقة متاماً

 مـن   وقال إنه قلق ألن جزءاً    . وأعرب الكرسي الرسويل عن القلق إزاء قتل النساء         -٦١
يسر له ما يليب احتياجاته األساسية مثل الغذاء واملـاء واملـسكن والتـصحاح              السكان ال يت  
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تواصل املكسيك جهودها الرامية إىل القضاء على الفقـر         ) أ(: والرعاية الصحية وأوصى بأن   
تضاعف ) ب: (وأوصى، وهو يشدد على معدل الوفيات النفاسية املرتفع نسبيا، بأن         . املدقع

خفيض عدد الوفيات النفاسية، وبصفة خاصة بني النـساء مـن           احلكومة اجلهود املبذولة لت   
ويف معرض  . الشعوب األصلية، عن طريق تدريب القابالت وإنشاء مزيد من عيادات التوليد          

إشارته إىل القلق الذي أعرب عنه املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين إزاء التقارير    
ري املصحوبني مبرافق، والعنف ضد املهاجرات الـذي        املتعلقة بعمل األطفال، وحالة القصر غ     

  .يبدو واسع االنتشار، طلب معلومات عن التدابري املتخذة ملواجهة هذه املشاكل
 يف   بـارزاً  وأعربت بنغالديش عن سرورها ملالحظة أن حقوق اإلنسان حتتل موقعاً           -٦٢

اول احلازم لالدعـاءات    التن) أ: (وأوصت بنغالديش مبا يلي   . اإلصالحات الدستورية اجلارية  
املتعلقة باإلفراط يف استخدام القوة والتعذيب من جانب وكاالت إنفاذ القانون بغيـة إهنـاء               

وسيادة أسبقية النظام القانوين املدين على إجراءات القضاء        ) ب(ثقافة اإلفالت من العقاب؛     
إلناث من خالل   وتناول حوادث العنف األسري وقتل ا     ) ج(العسكري يف خمتلف أحناء البلد؛      
واحلد مـن  ) د( تدابري قانونية فعالة وبرامج توعية اجتماعية؛ هنج متعدد احملاور، يتضمن أيضاً    

 حلملة املكسيك الدولية للدعوة إىل مكافحة اجلرائم من         انتشار العقاب البدين لألطفال، وفقاً    
 للدور البارز   رين وفقاً واختاذ تدابري ملعاجلة هتميش السكان األصليني واملهاج      ) ه(هذا القبيل؛   

وضمان سـالمة وأمـن الـصحفيني       ) و(الذي تضطلع به املكسيك على الصعيد الدويل؛        
  .والعاملني يف وسائط اإلعالم أثناء اضطالعهم مبسؤولياهتم املهنية

 بالدستور،   على األسئلة، أوضح الوفد أن انتهاكات حقوق اإلنسان يتم، عمالً          ورداً  -٦٣
وقال الوفد إن الوسائل غري القـضائية       . ق وسائل قضائية وغري قضائية    التحقيق فيها عن طري   

تتضمن هيئات حقوق اإلنسان، اليت جتمع كل املعلومات املوثوق هبا لتحديد ما إذا كان أفراد  
ويتضمن نظام العدالـة املـدعي العـام        . عسكريون قد ارتكبوا انتهاكات حلقوق اإلنسان     

 وتفـرض   تبت فيما إذا كان سلوك ما يـشكل جرمـاً         العسكري واحملاكم العسكرية، اليت     
وباإلضافة إىل ذلك، فإن املفتش واملراقب العام للجيش ينفذ         . العقوبات والتعويضات املقابلة  

اإلجراءات اإلدارية الالزمة لتحديد ما إذا كانت أية خمالفات قد ارتكبت يف نطـاق واليـة            
 أقيمت فيها دعاوى ضد أفراد عسكريني  حالة٢٧ويف العامني املاضيني، كانت هناك . اجليش

وحتتفظ القوات املسلحة بتعاون    .  بتهم متعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان      فرداً ٤٠جمموعهم  
وثيق مع اآلليات الوطنية والدولية حلقوق اإلنسان واملنظمات الوطنية والدولية غري احلكومية            

  .العاملة يف هذا امليدان
 القضاء العسكري موجود يف معظـم البلـدان وأن          وشدد الوفد على أن اختصاص      -٦٤

الدستور ينشئ حماكم عسكرية للبت يف اجلرائم اليت متس االنضباط العسكري ويقصر نطاق             
  .اختصاصها على العسكريني
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 نصت علـى منـوذج      ٢٠٠٨وقال إن اإلصالحات الدستورية اليت أجريت يف عام           -٦٥
واعتمادهم، وإنشاء آليـات للتنـسيق بـني        جديد للشرطة يتم مبوجبه تنظيم أفراد الشرطة        

مستويات احلكومة الثالثة، وإتاحة مكافحة الفساد من خالل ضوابط صارمة، وإنشاء قواعد            
وقـد  . بيانات جنائية، وحتقيق مشاركة اجملتمع يف منع اجلرمية عن طريق مراصد املـواطنني            

ية لوضع بروتوكوالت بـشأن      مع جلنة الصليب األمحر الدول     أبرمت وزارة األمن العام اتفاقاً    
وقـد وصـل    . االستخدام املشروع للقوة على أساس مبادئ التناسب والضرورة والعقالنية        

الربنامج الوطين لتعزيز حقوق اإلنسان اخلاص مبوظفي هيئات الشرطة وإدارة السجون علـى       
بلد بأكمله،  يف املائة من أفراد الشرطة على نطاق ال    ٣٠مستويات احلكومة الثالثة خبدماته إىل      

بعد اعتماده على أساس مدونة قواعد سلوك موظفي إنفاذ القانون ومبادئ األمـم املتحـدة             
وتقـدم  . األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون          

، تقدم خدماهتا، مبا فيها املـشورة   ٢٠٠٨شبكة وطنية لدعم ضحايا اجلرائم، أنشئت يف عام         
نونية والرعاية الطبية والنفسية والتعويض، وتبقي هوية القصر سرية، حـىت يف احلـاالت              القا

  .املنطوية على أخطر اجلرائم
. والحظت الدامنرك حتسن احلالة العامة حلقوق اإلنسان على الرغم من التحـديات             -٦٦

وإسـاءة   مع القلق بالتقارير ذات املصداقية اليت تشري إىل حاالت التعـذيب             وأحاطت علماً 
         املعاملة املتواصلة اليت يرتكبها ضباط الشرطة وإىل استمرار اإلفالت مـن العقـاب، وبأنـه              

. زالت حتدث، فيما يبدو، تفاوتات يف اإلجراءات القانونية اليت تشمل السكان األصـليني           ما
        : وأوصت الدامنرك املكسيك مبـا يلـي      .  موضع قلق  وقالت إن سالمة الصحفيني تظل أيضاً     

بذل مزيد من اجلهود لوقف التعذيب وإساءة املعاملة، والقضاء على اإلفالت من العقاب             ) أ(
والقيام علـى حنـو     ) ب(على هذه األعمال، وضمان تقدمي مرتكبيها املزعومني إىل العدالة؛          

ا كاف وعادل باستشارة الشعوب األصلية وغريها من اجملتمعات احمللية املهمشة اليت تؤثر عليه         
وبذل مزيد من اجلهود لضمان سـالمة       ) ج(االقتصادية أو اإلمنائية املخطط هلا؛       املشروعات

  .الصحفيني ولضمان أن يصبح التحقيق يف اهلجمات على املطالبني حبرية التعبري قضية احتادية
ورحبت سويسرا بإدراج املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف الدستور واخلطة اإلمنائية             -٦٧
تائج والربنامج الوطين حلقوق اإلنسان، ولكنها أشارت إىل أن هذا مل حيقق بعد كل الن نيةالوط

موس للمعايري الدولية حلقوق    ل السلطات االحتادية التنفيذ امل    تطبق) أ: (وأوصت بأن . املتوقعة
وأوصت سويسرا املكسيك، وهي تذكر أنه يبـدو أن         . اإلنسان على مجيع مستويات الدولة    

 وإدراكاً. تلغي هذه املمارسة) ب: ( تبلغ حد االحتجاز التعسفي، بأن"قامة اجلربيةاإل"ممارسة 
للتحديات اليت تنطوي عليها مكافحة اجلرمية املنظمة واالجتار باملخدرات، رأت سويسرا أن             
االستراتيجية احلالية املتعلقة باستخدام القوات املسلحة قد تفضي إىل انتـهاكات وأوصـت             

تكفل التدريب املالئم يف جمال حقوق اإلنسان ألفراد قواهتـا املـسلحة            ) ج: (املكسيك بأن 
  . والشرطة والعاملني يف السجون واحملاكم
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وأشاد األردن بتوطيد األطر التنظيمية واملؤسسية لزيادة تعزيـز حقـوق اإلنـسان               -٦٨
نـات  وقال إن هذه اجلهود تتضمن اإلدراج التام هلذه احلقـوق يف دسـاتري كيا             . ومحايتها

 مع التقدير بوضـع اخلطـة    وأحاط األردن علماً  .  كياناً ٣٢املكسيك االحتادية البالغ عددها     
 من املعلومات عن برنامج التحالف من أجل جـودة التعلـيم            وطلب مزيداً . اإلمنائية الوطنية 

  .٢٠٠٨الذي أنشئ يف عام 
. ة املهـاجرين   مع االرتياح باجلهود املبذولة لتحسني حال      وأحاطت هندوراس علماً    -٦٩

دعـم  ) أ: (وأشارت هندوراس إىل مكافحة املكسيك للجرمية املنظمة وأوصت مبـا يلـي           
سياسات احلكومة واستراتيجياهتا وتبادهلا مع بلدان املنطقة من أجل مكافحة هذه اجلرمية على             

ومواصلة عقد حلقات العمل اإلقليمية لتقاسم اخلربات من أجل نقل          ) ب( املستوى اإلقليمي؛ 
: كما أوصت هندوراس املكسيك بـأن     . عارف يف جمال نظم األمن العام والعدالة اجلنائية       امل
تواصل توسيع وتدعيم نظام الرعاية الصحية األولية وحتسني نوعية هذه اخلدمات مـع             ) ج(

 مع االرتياح بإدراج برنامج     وأحاطت هندوراس علماً  . إيالء اهتمام خاص للشعوب األصلية    
تتخذ تدابري للحد من مشكلة الفقر      ) د: (ات احلد من الفقر وأوصت بأن     غذائي يف استراتيجي  

وأوصـت  . املدقع الذي يؤثر على السكان، وبصفة خاصة على حقوق الشعوب األصـلية           
تنشر التقرير املقدم من احلكومة املكـسيكية، باإلضـافة إىل          ) ه: (هندوراس املكسيك بأن  

  . الستعراض الدوري الشامل، على الصعيد الوطيناملالحظات والتوصيات النهائية الناجتة عن ا
وهنأت اليابان املكسيك على تعهدها بتنفيذ التوصيات الناجتـة عـن االسـتعراض        -٧٠

وأوصت اليابان بأن تواصل املكسيك تدعيم وتعزيز اجلهود املبذولة حلظـر           . الدوري الشامل 
 يف تعزيز حقـوق الـشعوب       وامتدحت اليابان التقدم احملرز   . التعذيب واإلفالت من العقاب   
االختالالت يف العمالة والتعلـيم واملـستويات      والحظت أن . األصلية ومحاية لغاهتا وثقافاهتا   

املعيشية والوصول إىل العدالة ال تزال قائمة بني السكان األصليني والسكان غـري األصـليني    
ـ    من أجل إزالة الثغرات يف العمالـة         وأوصت باختاذ تدابري أكثر حتديداً     دة اواألجـور، وزي

كما أوصت بأن   . معدالت التحاق أطفال السكان األصليني باملدارس، ومراجعة نظام العدالة        
جيري يف أقرب وقت ممكن تنفيذ الربنامج الشامل ملنع العنف ضد املرأة ومواجهته واملعاقبـة               

 لتعيش حياة   عليه واستئصاله، الذي أنشئ مبوجب القانون العام بشأن إفساح اجملال أمام املرأة           
  .خالية من العنف

واستفسرت غواتيماال عن االستراتيجيات املستخدمة لتعزيز عملية اإلصالح املتعلقة           -٧١
حبقوق اإلنسان، وعن الربامج املوضوعة إلعادة إدماج املهاجرين، العائـدين إىل البلـد، يف              

ين الداخلي على مجيع    مواءمة إطارها القانو  ) أ: (وأوصت بأن تقوم املكسيك مبا يلي     . اجملتمع
     مستويات احلكومة حنو التنفيذ القضائي الفعال جلميع املعايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان؛             

وإعطاء أولوية للتوصيات اليت قدمها املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهـاجرين؛            ) ب(
 أجل محاية   وضمان أن تتيسر للمهاجرين وسيلة فعالة لالنتصاف أمام سلطة خمتصة من          ) ج(
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حقوقهم، ومقاضاة ومعاقبة املوظفني املدنيني املسؤولني عن إساءة معاملة املهاجرين وارتكاب           
ومواصلة حتسني ظروف عمل العمال الزراعيني املؤقتني وتدعيم أعمال         ) د(خمالفات ضدهم؛   

الـة  ومواصلة تناول التوصيات املقدمة من املقرر اخلاص املعين حب        ) ه(سلطات تفتيش العمل؛    
  .حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية

وأيدت الفلبني األولوية املمنوحة لألسر اليت تعيش يف فقر مدقع واعتربت أن إنـشاء      -٧٢
وأوصت بأن تقوم   . وحدات خاصة حلقوق اإلنسان يف الوزارات االحتادية هو أفضل ممارسة         

االجتار بالبشر وتقدمي املساعدات إليهم، مع      تدعيم تدابري محاية ضحايا     ) أ: (املكسيك مبا يلي  
وإيالء اهتمام خـاص حلالـة الـسكان        ) ب(التشديد بوجه خاص على األطفال الضحايا؛       

والسعي إىل حتسني معـدل التحـاق البنـات         ) ج(األصليني يف براجمها للقضاء على الفقر؛       
 املكسيك جباليات املهاجرين    وسألت عن الكيفية اليت تستعني هبا     . باملدارس االبتدائية والثانوية  

  .واملغتربني يف اخلارج يف املسامهة يف اجلهود والربامج اإلمنائية الوطنية
وأبدت كولومبيا تفهمها للصعوبات اليت تواجهها املكسيك يف مكافحة اإلفالت من             -٧٣

وأشادت كولومبيا على   . العقاب والفساد واخلطف واالجتار باملخدرات ومجيع أشكال العنف       
اللجنـة    حالة اختفاء قسري أشارت إليها     ٢٧٥جه اخلصوص باجلهود الرامية إىل استجالء       و

الوطنية حلقوق اإلنسان، وحثت على مواصلة التحقيقات واحملاكمات من أجل إقامة العـدل             
وأوصت كولومبيا بأن تواصل املكسيك التشجيع على اعتماد مـشروع          . وتعويض الضحايا 

وإذ رحبت كولومبيا بااللتزام باستجالء حـاالت       . ختفاء القسري القانون املتعلق حباالت اال   
اغتيال واختفاء النساء اليت حدثت يف مدينة سيوداد خواريث، فإهنا استفسرت عن التقـدم              
             الذي أحرزته اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف منـع العنـف ضـد النـساء يف املدينـة                  

  .والقضاء عليه
وأوصـى  .  الروسي أن املكسيك أجرت تغيريات ضخمة يف مؤسساهتا        ورأى االحتاد   -٧٤

ختول احملاكم املدنية اختصاص إجراء احملاكمات يف قـضايا انتـهاكات           ) أ: (املكسيك بأن 
          وطبقـاً . حقوق اإلنسان اليت يرتكبها أفراد القوات املسلحة عند أداء مهام إنفـاذ القـانون       

مية، فإن بعض مصادر وسائط اإلعالم اجلماهريي مركـزة يف          ملا أوردته املنظمات غري احلكو    
 ملا أوردته احملكمة العليا نفسها، فـإن التعـديالت الـيت           وطبقاً ،أيدي بضع أسر ذات نفوذ    

أدخلتها احلكومة على قانون اإلذاعة والتلفزة وقانون االتصاالت السلكية والالسلكية تتعارض 
تنفذ إصالحات قانونية لضمان    ) ب: (د الروسي بأن  وأوصى االحتا . مع حرية التعبري والرأي   

  .حتقيق دميقراطية وسائط اإلعالم يف البلد
وأبدت بريو تقديرها للربنامج الوطين حلقوق اإلنسان وللربامج الرامية إىل احلد مـن              -٧٥
مراجعة األحكام القانونية ذات الصلة لضمان      ) أ: (وأوصت بأن تقوم املكسيك مبا يلي     . الفقر
ية إحالة مجيع اجلرائم اليت ترتكبها القوات املسلحة ضد حقوق اإلنـسان إىل احملـاكم               إمكان

وتوفري مزيد من الضمانات واألمن للصحفيني واملهنيني العاملني يف وسائط    ) ب(املدنية أيضا؛   
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اإلعالم، وبصفة خاصة الذين جيرون حتقيقات يف حاالت االجتار باملخدرات والفساد ويبلغون   
 والقيام على حنو عاجل بتنفيذ اإلصالح القضائي بغية ضمان التحقيق الشامل يف             )ج(عنها؛  

  .الشكاوى املقدمة يف حاالت التعذيب واالحتجاز التعسفي واالختفاء القسري
وأعربت اجلمهورية العربية السورية عن تقديرها اللتزام املكسيك الواضح حبمايـة             -٧٦

ة يف جماالت التخفيف من حدة الفقر وتـوفري         حقوق اإلنسان رغم التحديات، وبصفة خاص     
وأوصـت  . التعليم للجميع والتصدي ألوجه عدم املساواة اليت تعاين منها الشعوب األصلية          

اء واملـواد اإلباحيـة     غاجلمهورية العربية السورية بأن تواصل املكسيك خططها ملكافحة الب        
  .واالجتار باألطفال واملراهقني ألغراض االستغالل اجلنسي

. والحظت أوروغواي أن املكسيك توشك على إمتام حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية            -٧٧
وقالت إن من دواعي سرورها أن ترى أن سلطات األمن العام والقضاء اختذت إجراءات ضد    

وأوصت أوروغواي املكسيك   . عمليات اغتيال النساء اليت حدثت يف مدينة سيوداد خواريث        
 الرامية إىل حتقيق االتساق بني التـشريعات االحتاديـة وتـشريعات           تواصل اجلهود ) أ: (بأن

قوق اإلنسان، ومن األمثلة يف هذا الصدد أن    لتطبيق التام للمعايري الدولية حل    الواليات لضمان ا  
وآليـة  " االختفاء القسري "ميد إىل الكيانات االحتادية األخرى نطاق كل من توصيف جرمية           

تلغى احملاكم  ) ب: ( بأن وأوصت أوروغواي أيضاً  . راد أسرهم التعويض الكامل للضحايا وأف   
هنا تعتقد أنه ليس من الصواب أن يعهد إىل القوات املـسلحة            إوقالت أوروغواي   . العسكرية

  . مبهام الشرطة واألمن العام، حىت عندما يكون هذا من أجل مكافحة اجلرمية املنظمة
ر املكسيك يشري إىل احلقوق األساسية      والحظت اململكة العربية السعودية أن دستو       -٧٨

واستفـسرت  .  من اهليئات احلكومية وغري احلكومية يرصد إعمال حقوق اإلنسان         وأن عدداً 
اململكة العربية السعودية عن الربامج املنفذة إلعمال احلق يف الصحة وعن الدور الذي يؤديه               

تواصل اجلهود املبذولة ) أ: (بأنوأوصت اململكة العربية السعودية املكسيك . إطار األمن العام
  .إلعمال احلق يف التعليم واحلق يف الصحة وتعزيز الربنامج الوطين املتعلق هبذين احلقني

ورحبت بنما بإنشاء آلية وطنية ملنع التعذيب وبإبرام اتفاق إلنشاء مكتب للمفوضية              -٧٩
انون يف الكـونغرس    والحظت مع االستحسان إقرار ق    . السامية حلقوق اإلنسان يف املكسيك    

زيـادة احلـوار    ) أ: (وأوصت بنما املكسيك مبـا يلـي      . ملنع االجتار بالبشر واملعاقبة عليه    
واملشاورات مع منظمات اجملتمع املدين يف تصميم تدابري املتابعة وتنفيذ االستعراض الـدوري             

رار جملـس   ملا هو منصوص عليه يف قالشامل بغية تعزيز تأثري سياسات حقوق اإلنسان، وفقاً       
 من خالل   ومواصلة جهودها بال كلل لبناء دميقراطية شاملة حقاً       ) ب(؛  ٥/١حقوق اإلنسان   

ومواصلة إعطاء األولوية إلهنـاء إفـالت       ) ج(االعتراف الكامل حبقوق الشعوب األصلية؛      
 كان وضعهم االجتماعي، من العقاب، وتقـدمي        مرتكيب مجيع أشكال العنف ضد املرأة، أياً      

  .علومات عن التقدم احملرز ملنع االنتهاكات من هذا القبيلمزيد من امل
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وأثنت ماليزيا على املكسيك لقيامها بإدراج منظور جنـساين يف اخلطـة اإلمنائيـة            -٨٠
الوطنية وبإرساء عملية حوار تتضمن مشاركة اللجنة الوطنية لسياسات حقـوق اإلنـسان             

ق مع املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان       وأشارت إىل تعاون املكسيك الوثي    . واجملتمع املدين 
وأثنت ماليزيا علـى اجلهـود      . واستضافتها املكتب اإلقليمي للجنة الصليب األمحر الدولية      

 من املعلومات عن إصالحات نظام األمن العام        املبذولة ملكافحة اجلرمية املنظمة وطلبت مزيداً     
. الهتامي وممارسة احلمايـة القـضائية     والعدالة اجلنائية، وبصفة خاصة إنشاء النظام اجلنائي ا       

مواصلة اجلهود الرامية إىل تقدمي متويل كاف لتـوفري         ) أ: (وأوصت ماليزيا املكسيك مبا يلي    
والتنفيذ الكامل لربنامج الدعم الغـذائي واإلمـدادات        ) ب(السكن ألفقر شرائح السكان؛     

ألغذية التكميلية من أجـل     الغذائية للريف، وبرنامج التوزيع االجتماعي للحليب، وبرنامج ا       
أفضل، واالستراتيجية الشاملة للمعونة الغذائية، بغيـة تلبيـة االحتياجـات            العيش على حنو  

  .الغذائية ألضعف قطاعات اجملتمع
 من املعلومات عن حالة العمال املهاجرين، وبصفة خاصـة          وطلبت إكوادور مزيداً    -٨١

راعاة شواغل املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان املهاجرين غري احلائزين للوثائق الالزمة، مع م
وأشارت إىل  . للمهاجرين واللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم         

 حلقـوق  أن املفوضة السامية حلقوق اإلنسان قيمت اجلهود الدولية اليت تبذهلا املكسيك دعماً     
  . إجيابياًالعمال املهاجرين تقييماً

 للطالق يف القوانني  على األسئلة، قالت املكسيك إن العنف األسري يعترب مربراً     رداًو  -٨٢
وستواصل املكسيك حتقيـق االتـساق بـني        .  والية ٢٩املدنية جلميع الواليات وجرمية يف      

كما أن التزام املكسيك مبكافحة العنف مكرس يف دعمهـا         . التشريعات يف مجيع أرجاء البلد    
وبناء على التوصيات الصادرة عن اللجنة املعنية بالقـضاء        . ة حلماية املرأة  إلنشاء آليات إقليمي  

. على التمييز ضد املرأة، أصدرت املكسيك القانون العام بشأن املساواة بني املرأة والرجـل             
  .وينسق املعهد الوطين للمرأة سياسة احلكومة بشأن املساواة بني اجلنسني

ساء اليت حدثت يف مدينة سيوداد خواريث، شددت        وفيما يتعلق بعمليات اغتيال الن      -٨٣
املكسيك على أن مكتب املدعي العام لوالية تشيهواهوا جيري حتقيقات باالستعانة مبـوظفني             

وقد أنشئ خمتربان جنائيان يف مدينة سيوداد خواريث وخمتـرب          .  رفيع املستوى  مدربيني تدريباً 
ـ     لضجنائي يف مدينة تشيهواهوا لتيسري حتديد هوية ا        ومت . ةحايا باستخدام األسـاليب اجليني

      ، يف املائة مـن احلـاالت      ١٦ يف املائة من احلاالت، ومل يبت بعد يف          ٤٥كشف مالبسات   
  . يف املائة من احلاالت قيد التحقيق٣٣تزال  وال
وسياسة املكسيك بشأن حقوق اإلنسان ترتكز على ترابط مجيع حقوق اإلنـسان              -٨٤

وينطوي هذا النهج على درجة عالية من التعاون .  إىل حلول دائمة   وهتدف إىل ضمان التوصل   
  .بني خمتلف فروع احلكومة، وهو تعاون يتجسد يف السياسات املتعلقة باألطفال املهاجرين
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 مليون طفل تتراوح    ٣ر٦وأعرب الوفد عن قلقه البالغ إزاء عمل األطفال، وذكر أن             -٨٥
وشدد علـى أن  .  شىت القطاعات يف املكسيك سنة يعملون يف١٥ سنوات و ٥أعمارهم بني   

 طفل وساعدت على تقليص حاالت ٣٠٠ ٠٠٠سياسات احلكومة وبراجمها أفادت أكثر من      
  . يف املائة١٧عمل األطفال بنسبة 

 وطبقاً. وقال الوفد إن للسكان األصليني احلقوق نفسها املكفولة جلميع أفراد األمة             -٨٦
  . حبقوق حمددة ترتكز على اختالفاهتا الثقافيةيضاًللدستور، تتمتع الشعوب األصلية أ

وحيتوي الربنامج الوطين لتنمية الشعوب األصلية على غايات حمددة جتسد أهـداف              -٨٧
       احلكومة يف جمال التغلب على الصعوبات االجتماعية والبيئيـة واإلمنائيـة الـيت تواجههـا               

  .الشعوب األصلية
، ٢٠٠١اإلصالح الدستوري الذي أجـري يف عـام         وذكر الوفد بأنه جرى، بعد        -٨٨

االعتراف باحلقوق اجلماعية للشعوب األصلية، وبصفة خاصة احلق يف تقرير املصري واحلق يف             
  .االستقالل الذايت وكذلك احلق يف الوصول إىل العدالة

وقد جرى توفري التعليم الثنائي اللغة ألطفال السكان األصليني منذ السبعينيات مـن               -٨٩
إعالن األمم املتحـدة بـشأن حقـوق         إىل أنه متت ترمجة      وأشار الوفد أيضاً  . لقرن املاضي ا

  . لغة٢٠الشعوب األصلية إىل 
ويف اخلتام، ذكر الوفد أن املكسيك، اليت كان عدد سكاهنا الذين يعيشون حتت خط        -٩٠

سبة ، قلصت هذه الن   ١٩٩٦ يف املائة من السكان، يف عام        ٦٤ مليون شخص، أي     ٦٤الفقر  
كما مت ختفيض عدد األشخاص الذين يعيـشون يف فقـر           .  يف املائة اآلن   ٤٣حبيث أصبحت   

وينعكس التـزام املكـسيك     .  مليون شخص خالل الفترة ذاهتا     ١٤ مليون إىل    ٣٧مدقع من   
بالسياسة االجتماعية يف املوارد املخصصة هلذه السياسة وكذلك يف االستراتيجية اليت جيـري             

 يف املائة من الناتج     ٨,٣ االحتادية املخصصة للسياسة االجتماعية    امليزانيةفقد كانت   . تنفيذها
وزادت املخصـصات لعـام     . ٢٠٠٠ يف املائة من اإلنفاق العام يف عام         ٤٠احمللي اإلمجايل و  

.  من اإلنفاق العام   ٤٤ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، وهي نسبة تشكل           ٩,٧ إىل   ٢٠٠٨
 إليها، ثالثة   ، املوجهة حنو أشد الناس احتياجاً     "العيش على حنو أفضل   "وللسياسة االجتماعية   

. عناصر هي تنمية القدرات األساسية، وإجراءات زيادة التغذية، ومشاريع البنية األساسـية           
ويكفل نظام التأمني الشعيب توفري الرعاية الصحية واألدوية لألشخاص الـذين ال تـشملهم              

وتسعى املكـسيك إىل حتقيـق التغطيـة        . ماعي التقليدية خبدماهتا مؤسسات الضمان االجت   
  .٢٠١٠حبلول عام  الشاملة، وتوفري التأمني الطيب جلميع األطفال

وقال الوفد إن احلكومة جتاهد بثبات مـن أجـل رفـع املـستويات االقتـصادية         -٩١
ـ  . واالجتماعية والثقافية والتعليمية، وكذلك من أجل التغلب على الفقر والعنف          رت وقد أق
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املكسيك بالتحديات العديدة اليت يواجهها البلد وأشارت إىل وجود عزم عام لـدى كـل               
  . يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاأعضاء احلكومة على املضي قدماً

وشـكر الوفـد    .  إن احلكومة تتقبل النقد ومستعدة للتعلم منه       وأضاف الوفد قائالً    -٩٢
زامه الكامل بالعمل على التوصل إىل أفضل السبل        الفريق العامل على توصياته وأعرب عن الت      

وقال إن املكسيك مستعدة للتجاوب مع اجملتمـع        . لتحقيق التقدم فيما يتعلق هبذه التوصيات     
  .الدويل يف كل املسائل املندرجة يف نطاق مسؤوليتها

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
  .ربت عن تأييدها هلافحصت املكسيك التوصيات املدرجة أدناه، وأع  -٩٣

مواصلة تشجيع املصادقة على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال      -١
  )املغرب(املهاجرين وأفراد أسرهم 

النظر يف السحب التدرجيي لتحفظاهتا بشأن الصكوك الدوليـة حلقـوق             -٢
  )الربازيل(اإلنسان 

 ملواطنيها حبقـوق    النظر يف اإلصالحات املستحدثة لضمان التمتع الكامل        -٣
احلريات األساسية، ال سيما حتقيق االتساق بـني التـشريعات           و اإلنسان

  )املغرب(الداخلية وااللتزامات الدولية 
استكمال جهودها املؤسسية من أجل تأمني إضفاء طابع دستوري علـى             -٤

املعايري الدولية حلقوق اإلنسان اليت اعتمدهتا املكسيك، وتطبيـق هـذه           
  )إسبانيا(عتبارها القانون األعلى يف إجراءات احملاكم املعايري با

إدراج أحكام الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان بـصورة فّعالـة يف               -٥
  )أذربيجان(التشريعات الوطنية 

حتقيق االتساق بني القوانني االحتادية وقـوانني الواليـات مـن جهـة               -٦
 غواتيمـاال،   بوليفيا،(والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان من جهة أخرى        

وضمان احلماية  ) تركيا(من أجل تأمني تنفيذها الفّعال      ) تركيا، أوروغواي 
، على املستوى االحتادي ومستوى الواليات )إسبانيا(والضمانات املتكافئة 

  )إسبانيا، تركيا(
كندا، (تأمني التنفيذ امللموس ملعايري حقوق اإلنسان على مجيع املستويات            -٧

تماد السياسات والقوانني وغريها مـن التـدابري       ، من خالل اع   )سويسرا
على املستوى االحتادي ومستوى الواليات من خالل املشاورات املنتظمة         
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مع أصحاب املصلحة الرئيسيني مبا فيهم الدول ومنظمات اجملتمع املـدين           
  )كندا(وغريهم 

حتقيق االتساق بني التشريعات الوطنية واإلقليمية مـن أجـل حتاشـي              -٨
، واستبعاد  )الربازيل(ات التمييزية حبق النساء والسكان األصليني       املمارس

  )شيلي(العناصر التمييزية اليت ال تزال ماثلة يف قوانني بعض الواليات 
دعم اآلليات من أجل التنفيذ الفّعال للربنامج الوطين حلقوق اإلنـسان             -٩

ربنـامج  ، ال سيما تعزيز الدعاية لل)النمسا(على مجيع مستويات احلكومة  
  )أملانيا(وتنفيذه ورصده، وإجراء حوار مع اجملتمع الدويل هبذا الشأن 

بذل كافة املساعي املمكنة لتقليل أوجه عدم املـساواة بـني الطبقـات               -١٠
  )كوبا(االجتماعية واملناطق اجلغرافية املختلفة 

اختاذ خطوات إضافية ملواجهة التمييز ضد الفئات الـضعيفة مبـا فيهـا               -١١
ال واألقليات والسكان األصليون، ومحايتها وتقـدمي العـون هلـا           األطف

  )اململكة املتحدة(
مواجهة التمييز والعنف ضد النساء من خالل التعليم والتشريعات احملددة   -١٢

يف القطاعني العام واخلاص، ووضع برامج للتمييـز اإلجيـايب للنـهوض            
ـ                   ع صـنع  باملستويات املعيشية للنـساء، وتـأمني حـضورهن يف مواق

  )باكستان(القرار 
إجراء استعراض موقوت للتشريعات على مستوى الواليات واليت تنطوي      -١٣

على التمييز ضد النساء، والتعهد بإلغاء هذه التشريعات دون إبطاء، مع           
إيالء عناية خاصة لقوانني األسرة اليت تؤدي إىل التمييز ضـد النـساء             

عات اليت حتول دون تـوفري العدالـة        والفتيات يف واقع األمر، وللتشري    
للمرأة، ال سيما فيما يتعلق باإلبالغ عن العنف األسـري واللجـوء إىل             
القضاء ملواجهته، وتقدمي اإلرشادات على املستوى االحتـادي إىل مجيـع           
الواليات بشأن اعتماد تدابري عملية لضمان تنفيـذ هـذه التغـيريات            

  )يلندانيوز(التشريعية على املستوى االحتادي 
) اليابان(وبأسرع ما ميكن    ) تركيا(التنفيذ الفّعال على املستوى القطري        -١٤

ومعاجلته واملعاقبة عليه واستئصاله     للربنامج الشامل ملنع العنف ضد املرأة     
  )اليابان، تركيا(

تأمني التساوق بني قوانني الواليات والتشريعات االحتاديـة مـن جهـة              -١٥
نون العام بشأن متتع املرأة حبياة خالية من العنـف      واإلطار الذي أقامه القا   

؛ واضطالع مجيع السلطات املعنية بتنفيذ القانون على املستوى         )هولندا(
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االحتادي ومستوى الواليات واملستوى البلـدي، مبـا يف ذلـك منـع             
؛ ومـساعدة   )شـيلي (واستئصال العنف ضد املرأة، ورعاية الـضحايا        

ة على تنفيذ القانون على وجه السرعة،       وتشجيع سلطات الدولة االحتادي   
ووضع لوائح مالئمة يف حالة إدراجه يف تشريعات الواليات مـن أجـل             

  )آيرلندا(تنفيذه الفّعال 
مواصلة اجلهود من أجل استئصال حاالت العنف الذي يستهدف املـرأة             -١٦

، واستغالل األطفـال    )اجلزائر(، والعنف األسري    )إندونيسيا، السويد (
  )، إندونيسيااجلزائر(

اختاذ تدابري فّعالة ملكافحة العنف والتمييز حبق النساء، مبا يف ذلك حاالت              -١٧
  )أذربيجان(واالختفاء  االغتيال

مواصلة إعطاء األولوية إلهناء إفالت مرتكيب مجيع أشكال العنف ضـد             -١٨
املرأة من العقاب، بغض النظر عن وضعهم االجتماعي؛ وتقدمي املزيد من           

؛ ودعـم   )بنمـا (مات عن التقدم احملرز ملنع مثل هذه االنتهاكات         املعلو
مكتب املدعي اخلاص االحتادي املعين بالعنف ضد املرأة، لكي يتمكن من           
التحقيق يف مثل هذه احلاالت على حنو أفضل، وأن يتم التحقيق باحلرص            

  )فنلندا(الواجب يف احلاالت اليت تندرج يف االختصاص احمللي 
حقيق الفّعال يف جرائم قتل النساء واملعاقبة عليهـا، واعتمـاد           ضمان الت   -١٩

              تدابري إضـافية ملكافحـة هـذه الظـاهرة، وإذكـاء الـوعي هبـذا              
  )أوكرانيا(التهديد 

ضمان إلقاء الضوء كامالً على جرمية قتل النساء يف مدينـة خـواريس،               -٢٠
الة، مبن فيهم املوظفـون     وتقدمي مرتكيب اجلرمية واملتواطئني معهم إىل العد      

املدنيون الذين تقاعسوا عن إجراء التحقيقات الالزمة، واختاذ التـدابري          
  )إيطاليا(الفّعالة ملنع هذه اجلرائم يف تلك املدينة 

تناول حوادث العنف األسري وقتل النساء على املستوى احمللي من خالل   -٢١
ة الفّعالة وبرامج التوعيـة     هنج متعدد احملاور، يشمل أيضاً التدابري القانوني      

  )بنغالديش(االجتماعية 
تقدمي التمويل الكايف للتحقيقات يف العنف ضد املرأة، وبـرامج دعـم              -٢٢

الضحايا من النساء، وتوفري تدريب خاص للشرطة لتوعيتـهم مبـشكلة           
  )النمسا(العنف ضد املرأة 

ألساسـية،  انتهاك احلقوق ا   و وضع تدابري هيكلية ملواجهة أشكال العنف       -٢٣
  )بلجيكا(اليت تستهدف النساء وأنصار حقوق اإلنسان 
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مواصلة العمل من أجل تعزيز امليثاق اخلاص بعمليات االختفاء القـسري     -٢٤
  )كولومبيا(لألشخاص 

يف كيانـات احتاديـة     " االختفاء القسري لألشخاص  "إدخال فئة جرمية      -٢٥
             أخــرى، وكــذلك آليــة التعــويض الكامــل للــضحايا وأعــضاء

  )أوروغواي(أسرهم 
اختاذ مجيع التدابري الضرورية من أجل ضمان التطبيق الفّعـال للقـانون              -٢٦

  )اجلزائر، الربتغال(االحتادي ملنع التعذيب، واملعاقبة عليه 
سوء /حظر استخدام التعذيب  /اختاذ مجيع التدابري الضرورية من أجل منع        -٢٧

 سيما من جانـب قـوات األمـن يف          ؛ ال )اليابان، أوزبكستان (املعاملة  
           السجون، وفقـاً للمالحظـات الـيت أبـداها عـدد مـن املقـررين              

  )فرنسا(اخلاصني 
إجراء حتقيقات مناسبة التوقيت وفّعالة ومرتهة عن الغـرض يف املـزاعم              -٢٨

        املتعلقة بالتعذيب، ملكافحة اإلفـالت مـن العقوبـة يف هـذا اجملـال             
  )فرنسا، اليابان(

، ومواصلة استحداث التدابري    )فرنسا(حتسني ظروف املعيشة يف السجون        -٢٩
  )الربتغال(لتحسني أوضاع السجون، وتدريب موظفي السجون 

احلد من انتشار العقوبة البدنية لألطفال، وفقاً للحملة الدولية للمكسيك            -٣٠
الكاملة ، واختاذ التدابري لضمان احلماية      )بنغالديش(ملكافحة هذه اجلرائم    

                 لألطفال مـن العقـاب البـدين وغـريه مـن ضـروب العنـف أو               
  )السويد(االستغالل 

تناول مشكالت أطفال الشوارع عن طريق توفري محاية الدولة والتدريب            -٣١
  )باكستان(املهين هلم 

اختاذ التدابري إلدراج جرمية االجتار يف األشخاص يف خمتلف أجزاء االحتاد،             -٣٢
، وتشديد التدابري حلماية    )بيالروس(قوية قاعدة املوارد حلماية الضحايا      وت

الضحايا وتقدمي املساعدة هلم، مع التأكيد بوجه خاص علـى األطفـال            
  )الفلبني(الضحايا 

، )بـيالروس (مواصلة اجلهود للقضاء على االستغالل اجلنسي لألطفال          -٣٣
األطفال واملراهقني ألغراض   ومكافحة الدعارة واملواد اإلباحية، واالجتار ب     

  )اجلمهورية العربية السورية(االستغالل اجلنسي 
  )كندا(تشجيع تنفيذ اإلصالحات يف جمال الشرطة والسلطة القضائية   -٣٤
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، والتأكـد مـن   )تركيا(مواصلة إصالحات األمن العام والعدالة اجلنائية         -٣٥
يف انتـهاكات  تنفيذها بسرعة، لضمان إجراء التحقيقات على حنو منتظم      

حقوق اإلنسان من جانب قوات األمن، وتقدمي مرتكيب املخالفـات إىل           
  )النمسا(العدالة وتعويض الضحايا 

إعادة النظر يف قانون العدالة العسكرية حبيث يتمشى على حنو أوثق مـع               -٣٦
  )آيرلندا(االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 

ن وحكم القانون يف هنجها املتبـع إزاء        االعتراف مبركزية حقوق اإلنسا     -٣٧
  )نيوزيلندا(حتسني األمن العام 

  )نيوزيلندا(تأمني احترام حقوق احملتجزين   -٣٨
  )آيرلندا" (اإلقامة اجلربية"تقييم استخدام   -٣٩
تنفيذ اإلصالح القضائي بدون إبطاء لضمان إجراء حتقيقات شـاملة يف             -٤٠

طبقـاً  ) بـريو (الختفاء القسري   حاالت التعذيب واالعتقال التعسفي وا    
للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وإشراك اجملتمع املدين يف هذه العمليـة           

  )إيطاليا(على حنو كاٍف 
مواصلة العمل حنو إضفاء طابع مهين كامل على النظام القضائي وحتديثه             -٤١

  )فلسطني(يف مجيع اجملاالت، مبا يف ذلك إنفاذ القانون وإقامة العدل 
ختصيص موارد مالية وبشرية كافية من أجل تنفيذ النظام اجلديد لألمـن              -٤٢

العام والعدالة اجلنائية، مبا يف ذلك توصيل املعلومات إىل األطراف املعنية،           
، وختصيص موارد كافية لنظم العدالـة       )شيلي(وتدريب احملامني والقضاة    

  )رلنداآي(اجلنائية والسجون من أجل ختفيف تراكم إصدار األحكام 
إجراء حتقيقات كاملة يف مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبـها             -٤٣

عناصر من القوات العسكرية وقوات األمن، مبا يف ذلك اعتماد توصيات           
  )كندا(صادرة عن اللجنة الوطنية املكسيكية حلقوق اإلنسان 

جانب إجراء حتقيقات شاملة يف املخالفات وانتهاكات حقوق اإلنسان من         -٤٤
القائمني على إنفاذ القانون يف السجون، وتأمني توقيـع العقوبـة علـى             

؛ التحقيق يف مجيع مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان ال )الربتغال(مرتكبيها  
سيما فيما يتعلق باألشخاص الذين جرى توقيفهم أثناء عمليات الشرطة،          

  )أوزبكستان(وضمان إحالة مرتكبيها إىل العدالة ومعاقبتهم 
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مكافحة اإلفالت من العقوبة، باعتبارها إحدى األولويـات احلكوميـة            -٤٥
، وبذل جهود متضافرة للتصدي هلذه املشكلة على املـستوى          )بلجيكا(

  )اململكة املتحدة(الوطين 
التحقيق يف حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان من جانب القائمني علـى             -٤٦

 اإلفالت من العقاب يف هذه      إنفاذ القانون يف خمتلف أحناء البالد ومكافحة      
؛ التصدي حبزم ملزاعم اإلفـراط يف اسـتخدام القـوة           )كوبا(احلاالت  

والتعذيب من جانب هيئات إنفاذ القانون، من أجل إهناء ثقافة اإلفـالت            
؛ التحقيق يف احلاالت املزعومة للتعذيب وغريها       )بنغالديش(من العقاب   

بـها قـوات الـشرطة      من أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتك      
والقوات العسكرية وأفراد األمن، ووضع هناية ملناخ اإلفالت من العقاب          

؛ وبذل جهود حثيثة لوقف التعذيب وسوء املعاملة، والقضاء         )أذربيجان(
على اإلفالت من العقاب عن مثل هذه األعمال، والتأكد مـن تقـدمي             

  )الدامنرك(مرتكيب املخالفات املزعومني إىل العدالة 
اختاذ تدابري حازمة للقضاء على الفساد واإلفالت من العقاب يف اهليئات             -٤٧

؛ ومضاعفة اجلهود مـن اجـل       )باكستان(القضائية واألمنية والتنفيذية    
؛ وتعزيز التدابري املناهـضة     )كوبا(مكافحة الفساد على املستويات كافة      

 فعَّالة  ؛ ومواصلة وضع وتنفيذ سياسة    )إيطاليا(للفساد وجتاوزات الشرطة    
  )بيالروس(يف مكافحة اجلرمية املنظمة والفساد 

اعتماد التدابري الضرورية للقضاء على اإلفالت من العقاب عن انتهاكات            -٤٨
حقوق اإلنسان، ال سيما تلك اليت متس النـساء والـسكان األصـليني        

  )السويد(والصحفيني ) بوليفيا(
يالء أولوية حلقوق اإلنسان    ينبغي عند تناول مسائل اإلفالت من العقاب إ         -٤٩

املتعلقة بالسكان األصليني، وحتسني إمكانات حصوهلم علـى حقـوقهم          
العادلة، مبا يف ذلك دعم الدفاع العام عن هـؤالء الـسكان وحتـسني              

  )فنلندا(خدمات الترمجة 
؛ ودعم سياسات )تركيا(مكافحة اجلرمية املنظمة من خالل سياسات فعَّالة   -٥٠

جياهتا ملكافحة اجلرمية املنظمة على املستوى اإلقليمـي،        احلكومة واستراتي 
وتبادهلا مع بلدان املنطقة، ومواصلة حلقات العمل لتقاسم اخلربات مـن           

  )هندوراس(أجل نقل املعرفة يف نظم األمن العام والعدالة اجلنائية 
إدراج جوانب حقوق اإلنسان يف مجيع الربامج التدريبية، وتوسيع نطاقها            -٥١

؛ تأمني التدريب املالئـم ألفـراد      )إيطاليا( مجيع وحدات الشرطة     لتشمل
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القوات املسلحة والشرطة والعاملني بالسجون واحملاكم يف جمال حقـوق          
  )سويسرا(اإلنسان 

االعتراف عالنية بالدور اهلام للمدافعني عن حقوق اإلنسان واملنظمـات            -٥٢
  )ململكة املتحدةا(غري احلكومية يف محاية حقوق اإلنسان يف املكسيك 

دعوة املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حرية الصحافة إىل حـوار              -٥٣
بناء عن السبل اليت ميكن للمكسيك انتهاجها لوقف العنف الذي يتعرض           

  )النرويج(له الصحفيون، وتأمني حرية الصحافة 
دعم حقوق الصحفيني ووسائل اإلعالم احلرة؛ وينبغي للدولة وهيئـات            -٥٤

  )أملانيا(احلكم احمللي أن تضطلع مبسؤولياهتا حلماية حرية وسائل اإلعالم 
إجراء إصالحات قانونية لتأمني انفتاح وشفافية وسائل اإلعالم يف البلـد             -٥٥

؛ واستعراض التشريعات اليت حتكم اإلذاعة والتلفـزة        )االحتاد الروسي (
مة إطـار قـانوين     واالتصال، ومتابعة تنفيذ حكم احملكمة العليا بشأن إقا       

  )هولندا(جديد يساعد على التنوع يف جمال وسائل اإلعالم 
اختاذ تدابري أكثر فعالية ملواجهة العنف الذي يطال الصحفيني والعـاملني             -٥٦

؛ وتقدمي مزيد مـن الـضمانات هلـم         )اململكة املتحدة (بوسائل اإلعالم   
أثنـاء  ) بنغالديش، الدامنرك، بـريو   (؛ وضمان سالمتهم وأمنهم     )بريو(

ال سيما أولئك الـذين يـضطلعون       ) بنغالديش(أدائهم لواجباهتم املهنية    
      واإلبـالغ ) بـريو (بتحقيقات يف حاالت هتريب املخدرات والفـساد        

  )بريو(عنها 
هتيئة إطار قانوين مالئم يتيح للمدعي اخلاص املعين باجلرائم اليت يتعـرض              -٥٧

أكرب يف إجراء التحقيقـات     هلا الصحفيون، صالحيات كافية واستقالل      
  )هولندا(وتوجيه االهتام ملرتكيب اجلرائم 

العنف والتهديدات الـيت يتعـرض هلـا        /التحقيق يف حاالت اهلجمات     -٥٨
من أجـل تقـدمي     ) أذربيجان، أملانيا (الصحفيون وأنصار حقوق اإلنسان     

؛ وبذل اجلهود لضمان حتويـل التحقيـق يف         )أملانيا(الفاعلني إىل العدالة    
  )الدامنرك(جمات على املطالبني حبرية التعبري إىل قضية احتادية اهل

ضمان التحقيق واملقاضاة بطريقة فعَّالة يف اجلرائم واالنتـهاكات الـيت             -٥٩
تستهدف أنصار حقوق اإلنسان والصحفيني واحملامني؛ ومعاقبة املسؤولني        

ش عنها، واالستجابة السريعة للشكاوى بشأن عمليات التهديد والتحـر        
والتخويف اليت يتعرض هلا أنصار حقوق اإلنسان والصحفيون واحملامون،         

  )النرويج(واختاذ تدابري كافية حلمايتهم وتأمينهم 
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، )أملانيـا (حلماية أنصار حقوق اإلنسان     " التدابري االحتياطية "زيادة فعالية     -٦٠
عن طريق اعتماد استراتيجيات وقائية فعَّالة وشاملة، علـى الـصعيدين           

ركزي واحمللي، ملنع اهلجمات ومحاية حياة أنـصار حقـوق اإلنـسان            امل
والصحفيني وسالمتهم البدنية، وضمان دعم هذه الربامج بالتزام سياسي         

  )النرويج(قوي وتوفري موارد كافية هلا 
  )فرنسا(اختاذ التدابري لضمان حرية تنظيم املظاهرات ومحاية املتظاهرين   -٦١
  )كندا(رامية إىل دعم النمو وتوفري فرص العمل مواصلة دعم الربامج ال  -٦٢
مواصلة تعزيز ظروف عمل العمال الزراعيني املؤقتني، وتقويـة عمـل             -٦٣

  )غواتيماال(هيئات التفتيش على العاملني 
اختاذ تدابري أكثر جناعة لسد الثغرات يف العمالـة واألجـور، وزيـادة               -٦٤

رس، واستعراض نظـام    معدالت التحاق أطفال السكان األصليني باملدا     
  )اليابان(العدالة 

، ومواصلة اجلهود الستئـصال  )اجلزائر، هندوراس(مكافحة الفقر املدقع    -٦٥
  )اجلزائر، القاصد الرسويل، هندوراس(شأفته 

وختصيص املزيد من   ) الربازيل، كندا (الربامج ملكافحة الفقر    /تعزيز اجلهود   -٦٦
  )أذربيجان( املناطق الريفية املوارد املالية للقضاء عليه، ال سيما يف

إيالء عناية خاصة ألوضاع السكان األصليني يف بـرامج اسـتراتيجيات             -٦٧
واختاذ التدابري  ) اجلزائر، أذربيجان، الفلبني  (احلد من الفقر والقضاء عليه      

  )هندوراس(لتخفيف وطأة الفقر املدقع الذي يعانونه 
ية لتخفيض املعدالت املرتفعة    بذل املزيد من اجلهود وختصيص موارد إضاف        -٦٨

   للوفيات وسوء التغذية، ال سيما يف املنـاطق الريفيـة وبـني الـسكان             
  )أذربيجان(األصليني 

مواصلة توسيع وتدعيم نظام الرعاية الصحية األولية، وحتسني نوعية هذه            -٦٩
؛ وتعزيز اجلهود لتخفيض عدد الوفيات النفاسـية        )هندوراس(اخلدمات  

دريب القابالت وإنشاء املزيد من مستوصفات التوليد       وذلك من خالل ت   
، مع إيالء عناية خاصة للنساء من السكان األصـليني          )القاصد الرسويل (

  )القاصد الرسويل، هندوراس(والسكان األصليني عامة 
مواصلة اجلهود واختاذ خطوات إضافية لدعم الربنامج الوطين لتأمني احلق            -٧٠

، )اململكة العربية السعودية، فييت نام    ( الصحة   ، ويف )فييت نام (يف الغذاء   
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ال سيما للفئات الضعيفة اليت تعاين ) اململكة العربية السعودية(ويف التعليم  
  )فييت نام(الفقر املدقع، مبا يف ذلك السكان األصليون 

التنفيذ الكامل لربنامج دعم وتوفري األغذية الريفية، وبرنـامج األلبـان             -٧١
ج األغذية اإلضافية من أجل حياة أفضل، واالستراتيجية        الشعبية، وبرنام 

الشاملة للمعونة الغذائية، بغية تلبية املتطلبات الغذائية ألضـعف فئـات           
  )ماليزيا(اجملتمع 

مواصلة اجلهود الرامية إىل توفري متويل كاف لإلسكان لـصاحل فئـات              -٧٢
  ).ماليزيا(السكان األشد فقراً 

ى التعليم، ال سيما األطفال املهاجرين وأطفال       تأمني حصول األطفال عل     -٧٣
السكان األصليني، واختاذ تدابري فعالة ملكافحة إقـصائهم عـن النظـام            

  )اجلزائر(التعليمي 
  )الفلبني(السعي لتحسني التحاق البنات باملدارس االبتدائية والثانوية   -٧٤
يني زيادة اجلهود لتحسني النظام كله فيمـا يتعلـق بالـسكان األصـل              -٧٥

؛ ومواصلة اجلهود بال كلل لبناء دميقراطية شاملة حقاً مـن           )أذربيجان(
؛ واختاذ التدابري   )بنما(خالل االعتراف الكامل حبقوق السكان األصليني       

لعالج هتميش السكان األصليني واملهاجرين، مبا يتمـشى مـع الـدور            
  )بنغالديش(الرئيسي اليت تضطلع به املكسيك على الصعيد الدويل 

مواصلة تناول التوصيات اليت أعدها املقرر اخلاص املعين بوضع حقـوق             -٧٦
، ودعـوة   )غواتيمـاال (اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني      

املقررين اخلاصني ذوي الصلة لزيارة املكسيك وإعداد التوصيات الالزمة         
لتحسني مصري اجلماعات األصلية، طبقاً اللتزامات املكسيك والصكوك        

  )باكستان(دولية ذات الصلة ال
اعتماد تشريعات مالئمة وفقاً للمعايري الدولية املتعلقة حبقوق الـسكان            -٧٧

؛ واختاذ التدابري املالئمة لتأمني حقـوق الـسكان         )األرجنتني(األصليني  
اجلماعات املهمشة األخرى املتأثرة باملشروعات االقتصادية أو       /األصليني

بوليفيـا،  (ن تستشار على حنو كاف وعـادل        اإلمنائية املخطط هلا، يف أ    
وفقاً لاللتزامات الناشئة عن املصادقة على اتفاقية منظمة العمل         ) الدامنرك

  )بوليفيا(، واليت تتعلق بالشعوب األصلية والقبلية ١٦٩الدولية رقم 
تعزيز اجلهود على املستوى االحتادي إلذكاء الوعي حبقـوق الـسكان             -٧٨

داهتم، من خـالل تقـدمي املـشورة والتـدريب          األصليني ولغاهتم وعا  
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للعسكريني واملوظفني احملليني، مبا يف ذلك الشرطة والـسلطة القـضائية           
  )نيوزيلندا(وأعضاء اجلماعة القانونية، ال سيما يف املناطق الريفية 

التأمني الكامل حلقوق املهاجرين على أراضيها من خالل سن التشريعات            -٧٩
  )باكستان(فني املعنيني وتوفري التدريب للموظ

           إعطاء أولوية للتوصيات اليت أعدها املقـرر اخلـاص املعـين حبقـوق              -٨٠
  )غواتيماال(الالجئني 

اختاذ مجيع التدابري الضرورية حلماية حقوق العمال املهاجرين وأعـضاء             -٨١
، وإتاحـة   )أوزبكـستان (أسرهم، ال سيما من خالل توفري العدالة هلم         

؛ )غواتيمـاال (لة للطعن أمام هيئة خمتصة حلمايـة حقـوقهم          وسائل فعا 
ومقاضاة املوظفني املدنيني املسؤولني عن إسـاءة معاملتـهم وارتكـاب           

  )غواتيماال(خمالفات حبقهم 
استحداث عملية فعَّالة وشاملة ملتابعة توصيات االسـتعراض الـدوري            -٨٢

ت اجملتمع املدين   ؛ وزيادة احلوار واملشاورات مع منظما     )النرويج(الشامل  
يف تصميم تدابري املتابعة وتنفيذ االستعراض الدوري الشامل حنو تقويـة           

 الصادر عـن    ٥/١تأثري سياسات حقوق اإلنسان، كما وردت يف القرار         
  )بنما(اجمللس 

توزيع التقرير املقدم إىل احلكومة املكسيكية، باإلضـافة إىل املالحظـات             -٨٣
ن االستعراض الدوري الشامل، على الصعيد والتوصيات النهائية الناجتة ع   

  ).هندوراس(الوطين 
. ستنظر املكسيك يف التوصيات التالية وستقدم استجابات هلا يف الوقت املناسب            -٩٤

وستدرج استجابة املكسيك هلذه التوصيات يف تقرير النتائج املعتمد من جملـس حقـوق        
  :اإلنسان يف دورته احلادية عشرة

ة املنظمة طبقاً التفاقية األمم املتحدة املناهضة للجرمية        وضع تعريف للجرمي    -١
  املنظمة العابرة لألوطان

                بأسـرع ) نيوزيلنـدا، سويـسرا   " (اإلقامـة اجلربيـة   "إلغاء ممارسـة      -٢
  )نيوزيلندا(ما ميكن 

تأمني أسبقية النظام القانوين املدين على عملية القضاء العسكري يف خمتلف   -٣
  )بنغالديش(لبلد أحناء ا

توسيع نطاق اختصاص احملاكم املدنية يف احلاالت اليت تتضمن انتهاكات            -٤
  )آيرلندا(حلقوق اإلنسان من جانب العسكريني 
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متابعة توصيات اللجنة املناهضة للتعذيب، ومفوضـية األمـم املتحـدة             -٥
 السامية حلقوق اإلنسان، لتمكني احملاكم املدنية من النظر يف انتـهاكات          

حقوق اإلنسان، ال سيما ضروب التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية   
أو املهينة اليت يرتكبها العسكريون، حىت وإن كان يـزعم أهنـا تـرتبط              

  )الربتغال(بدواعي اخلدمة 
انتهاكات حقـوق  /حماكمها املدنية بشأن األفعال   /منح اختصاص لسلطاهتا    -٦

 املسلحة أثناء أدائهم ملهـام إنفـاذ        اإلنسان اليت يرتكبها أعضاء القوات    
؛ وإذا كان تدخل العـسكريني      )مجهورية كوريا، االحتاد الروسي   (القانون  

يف مكافحة اجلرمية املنظمة ضرورياً، فال بد من أن يقترن هذا التوسع يف             
دور العسكريني بتدابري لتعزيز محاية حقوق اإلنـسان حتقيقـاً للتـوازن            

  )مجهورية كوريا(
ض األحكام القانونية ذات الصلة لكـي يتـسىن إحالـة مجيـع             استعرا  -٧

املخالفات اليت ترتكبها القوات املسلحة يف جمال حقـوق اإلنـسان إىل            
  )بريو، أوروغواي(احملاكم املدنية 

إعادة إنشاء مكتب املقرر اخلاص املعين باحلركات السياسية واالجتماعية           -٨
 اإلجراء مبثابة إشارة قويـة      السابقة أو إنشاء مكتب مماثل، وسيكون هذا      

  ).بلجيكا(حنو مكافحة اإلفالت من العقاب من اجل الضحايا وعائالهتم 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير عن موقف الدولة         /تعبِّر مجيع االستنتاجات و     -٩٥

وال جيوز اعتبارها مؤيدة من     . أو الدولة اليت جرى استعراض أوضاعها     /املقدِّمة و ) الدول(
  .فريق العامل كلهال

  االلتزامات الطوعية للدولة موضوع االستعراض  - ثالثاً  
لتدعيم سيادة القانون مبؤسسات أمن وعدالة قادرة على محاية حقوق اإلنـسان              -٩٦

 التـدابري  ذعلى حنو فعال، وللتغلب على التفاوتات االجتماعية، تلتزم املكـسيك باختـا         
الربنامج الـوطين حلقـوق     ري الشامل يف إطار     توصيات االستعراض الدو   ذالالزمة لتنفي 

وستعمل املكسيك أيضا يف إطار االتفاق املـربم مـع          . ٢٠١٢-٢٠٠٨ اإلنسان للفترة 
  . التوصياتذمكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف املكسيك على تعزيز تنفي

ملدين وستتابع املكسيك تنفيذ التوصيات، مع حتقيق املشاركة الكاملة للمجتمع ا           -٩٧
واملؤسسات املستقلة حلقوق اإلنسان يف هذا الصدد، عن طريق جلنة السياسات احلكومية            

  .املتعلقة حبقوق اإلنسان
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