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  .١٢/١٠افتتحت اجللسة الساعة   
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

  )تابع( من العهد ٤٠
) تـــــابع(التقريـــــر الـــــدوري اخلـــــامس للمكـــــسيك   

)CCPR/C/MEX/5(  
أعـــضاء وفـــد املكـــسيك اختـــذ بـــدعوة مـــن الـــرئيس،   - ١

  .اللجنةإىل طاولة أماكنهم 
علـى  دعا أعضاء وفد املكسيك إىل اإلجابـة        : الرئيس  - ٢

األســئلة الــشفوية املطروحــة مــن أعــضاء اللجنــة يف اجتماعــات 
  .سابقة

ــياس   - ٣ ــادوا كاسـ ــال إن ): املكـــسيك (الـــسيد مريكـ قـ
 يهــدف ســيوداد خــواريز، برناجمــا، يف بــدأت مــؤخرااحلكومــة 

 مـن  ،اديـة مجيـع الـوزارات االحت  تشمل  دخل  تخطة لل وضع  إىل  
ــرميم النـــسيج        ــة للعنـــف وتـ ــة األســـباب اجلذريـ ــل معاجلـ أجـ

وتركز اخلطـة علـى املنـاطق األشـد قابليـة           . االجتماعي للمدينة 
ــذها     ــصميمها وتنفيـ ــواطنني يف تـ ــشاركة املـ ــرب مـ ــأثر، وتعتـ للتـ

وتعـاجل اخلطـة مخـس      . ومتابعتها أحد اجلوانـب األساسـية فيهـا       
 يف براثنـه، والـصحة،      الفقر وقابلية الوقـوع   : نقاط، هي حتديداً  

ــساحات أخــرى،      ــصالح م ــساحات واست ــيم، وإجيــاد م والتعل
  . وفرص التنمية االقتصادية والعمالة

قال إن احلكومة االحتادية ملتزمة بتحـسني األوضـاع     و  - ٤
عنــف  الالقانونيــة مــن أجــل االعتــراف حبــق املــرأة يف العــيش بــ

معاقبـة  وكفالة ممارستها هلذا احلق، وإنـشاء آليـات مؤسـسية لل          
وهـي عمليـة واسـعة النطـاق      . على العنف ومنع تكرار حدوثـه     

هتدف إىل تعزيـز قـدرات النظـام القـائم وتوحيـدها عـن طريـق                
إدخـــال إصـــالحات علـــى مجيـــع املـــستويات، ويـــشمل ذلـــك 

ــوانني املدنيـــة واجلنائيـــة   ــل احلكومـــة علـــى تنفيـــذ    . القـ وتعمـ
جلنـائي،  مقترحات إللغـاء القـوانني التمييزيـة وتعـديل القـانون ا           

  . الذي يعوق إمكانية حصول املرأة على العدالة

قـال إنـه علـى      ): املكـسيك  (نافـارييت غـوترييز   السيد    - ٥
لعنـف ضـد املـرأة،      لالرغم من إدانة حكومة املكسيك القاطعـة        

 تعــيش املــرأة دون عنــف فــإن تــوفري الــضمانات الــيت تكفــل أن
 عن القـضاء    ميثل حتديا رئيسيا، وما زال اإلطار القانوين عاجزا       

 ترمـي   كومة جهودا احلوبرغم ذلك، بذلت    . أةعلى معاداة املر  
ــة     إىل تعزيــز الــسياسات العامــة بغــرض تغــيري األســباب اهليكلي

 خصـــصت ،وعلـــى الـــرغم مـــن األزمـــة االقتـــصادية . للعنـــف
ــل ألغــراض مكافحــة     ــة مــن التموي احلكومــة مــستويات تارخيي

 كـل ثالثـة     التمييز ضـد املـرأة، مـع اسـتعراض هـذه املـستويات            
 وزارة  ١٢ويدل إنشاء وحدات للشؤون اجلنـسانية يف        . أشهر

. احتادية على أن الـشواغل اجلنـسانية شـاملة جلميـع القطاعـات            
ــددها      ــالغ ع ــة الب ــات االحتادي ــع اهليئ ــة ٣١وتوجــد يف مجي  هيئ

آليات من أجل النهوض باملرأة، يوفر هلا التمويل والدعم علـى    
ــذا ا    ــق هـ ــادي لتحقيـ ــستوى االحتـ ــرضاملـ ــاء  . لغـ ــشئ زهـ وأنـ

هيئة علـى مـستوى البلـديات مـن أجـل معاجلـة القـضايا                ٩٠٠
ــي، جبانــب إعــداد     ــسانية علــى املــستوى احملل مــن جمموعــة اجلن

املبادرات مـن جانـب اجلهـاز القـضائي بغـرض تعزيـز إنـصاف               
وأنشأت هيئات أخرى، مبا فيها احملكمة العليـا وحمكمـة          . املرأة

ــة  ــشؤون االنتخابي ــشؤ ال ــن أجــل   ، وحــدات لل ــسانية م ون اجلن
تدريب العـاملني يف اجلهـاز القـضائي علـى الـشؤون اجلنـسانية              

وعلى الرغم مـن أن العمليـة تتـسم بـالبطء،           . وحقوق اإلنسان 
. ٢٠٠٧ فــرد، منــذ عــام ١٠ ٥٠٠فقــد مت تــدريب أكثــر مــن 

وأدجمــت وزارة الــدفاع الــوطين املنظــور اجلنــساين يف عمليــات  
جــت مــواد حقــوق اإلنــسان يف دروأُ. التعــيني جلميــع املناصــب

ــات      ــل مرتبــ ــوة يف هيكــ ــت الفجــ ــي، وأزيلــ ــهج التعليمــ املنــ
ــا  ــسكريني، مم ــائف      الع ــي إىل الوظ ــة الترق ــرأة إمكاني ــاح للم أت

وتستطيع املرأة اآلن االلتحـاق بكليـة       . والعلياالوسيطة  القيادية  
. على الرجـال  كانت مقتصرة   اهلندسة العسكرية البحرية، اليت     

 الــــدفاع الــــوطين والبحريــــة مــــؤخراً نــــشرت وزاراتــــاقــــد و
  .برناجميهما للمساواة بني اجلنسني
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ومع ما يتسم به قـانون مكافحـة العنـف مـن جوانـب                - ٦
وكانـت بعـض    . يستغرق أكثر من سنتني    ملقصور فإن تطبيقه    

ــق   ــى حتقي ــات تعمــل عل ــوانني   الوالي ــشريعاهتا مــع الق ــساق ت  ات
ــا وقــد عــدلت وال. اديــة واملعاهــدات الدوليــة االحت ــيت شيواواه ت

 تتعلـق   اوتشاباس تـشريعاهتما مـؤخراً بغـرض تـضمينها أحكامـ          
إىل بتأســيس آليــات للمتابعــة يف إطــار النظــام االحتــادي للتنبيــه  

 املعمول به يف كافة أرجـاء إقلـيم املكـسيك           ،لقضايا اجلنسانية ا
  . يف تشريعاهتا هذا النظاميدرج ملمبا يف ذلك الواليات 

 مسألة احلـق يف احليـاة فقـال إنـه           والتفت املتحدث إىل    - ٧
ــة   ١٨يف نفــذت إصــالحات دســتورية   ــة مــن أجــل كفال  والي

 واليـات منـها مـضت إىل حتـرمي     ١٠احلق يف احلياة؛ مضيفاً أن  
اســتنادا إىل  واليــات قوانينــها اجلنائيــة  ٤وعــدلت . اإلجهــاض

تــستثن  ملو. اإلصــالحات الدســتورية علــى املــستوى االحتــادي
ــشريعي  ــالحات التـ ــال إىل   اإلصـ ــن االمتثـ ــات مـ ــة الواليـ ة احملليـ

ــة   ــى     أواملعاهــدات الدولي ــة، عل ــات الرقاب ــة آللي ــايري الوطني املع
النحــــو الــــذي أشــــارت إليــــه احملكمــــة العليــــا فيمــــا خيــــتص  

. االحتاديــة التــشريعاتباإلصــالحات املتعلقــة باإلجهــاض يف   
 بـشأن   ٤٦تكن مهمـة تطبيـق املعيـار الرمسـي الـوطين رقـم               ملو

ئلي علــى مــستوى البلــد، وإزالــة االختالفــات بــني  العنــف العــا
الدوليـة   املعاهـدات    أو/ و التشريعات الوالئية وأحكام الدستور   

بيد أن احلكومـة ملتزمـة بتعزيـز        . حلقوق اإلنسان، مهمة سهلة   
حقــوق املــرأة، وخباصــة حقوقهــا اإلجنابيــة واجلنــسية، وبكفالــة 

  . ممارستها هلذه احلقوق بشكل كامل
قـال إن   ): املكـسيك  (وللانديز ديل كاستي  السيد فرن   - ٨

الوالية القانونية على الرعاية الصحية قد انتقلـت إىل الواليـات          
، حينما كانت خدمات الرعايـة الـصحية تـدار          ١٩٩٦يف عام   

وعلــى الــرغم مــن أن وزارة الــصحة . علــى املــستوى املركــزي
وضــعت إجــراءات بــشأن كيفيــة تطبيــق قــانون الرعايــة        قــد

سـيما فيمـا خيـتص بتقـدمي اخلـدمات إىل ضــحايا       الالـصحية، و 

االغتصاب، فإن السلطات احمللية حرة يف أن تطبـق التوصـيات           
  .طنية على النحو الذي تراه مناسباالو
ــاغوميز    - ٩ ــاالدوس فيـ ــسيد بـ ــسيك(الـ ــال إن  ):املكـ قـ

ــن احلــاالت        ــدد م ــت يف ع ــد بت ــة ق ــشؤون االنتخابي ــة ال حمكم
ــا  وجــرى توضــيح . ة الــسياسيةاملتعلقــة مبــشاركة املــرأة يف احلي

ــة احلــصول علــى الوظــائف الــسياسية    . األنظمــة املتعلقــة بكفال
ــدي إلحــدى       ــتعراض نق ــى اس ــة االطــالع عل ــستطيع اللجن وت

وازداد عـــدد . احلـــاالت أجـــراه بعـــض األكـــادمييني املـــستقلني
ــادي؛       ــستوى االحت ــى امل ــشكاوى عل ــدمن ب ــي يتق ــساء الالئ الن

ت الــيت اسـتمعت إليهــا   يف املائــة مـن احلـاال  ٥٠وكانـت نـسبة   
.  مرفوعــة مــن نــساء٢٠٠٩جلنــة الــشؤون االنتخابيــة يف عــام  

ــن     ــر مـ ــشتمل علـــى أكثـ ــة تـ ــد قائمـ ــدم الوفـ ــة، ٢٠٠وقـ  حالـ
العهـد عنـد إصـدار      بفيها حمكمة الـشؤون االنتخابيـة       استهدت  

األحكــام، وجــرى الكــشف بالكامــل عــن تلــك األحكــام إىل   
ــدان األ   ــة ومعهــد البل ــدول األمريكي ــة حلقــوق  منظمــة ال مريكي

وعملت احملكمة بصورة منهجية علـى مـنح األولويـة          . اإلنسان
ــساواة يف احلــصول      ــة املناصــرة للم ــسريات القانوني ــع التف جلمي
على احلقوق االنتخابية والوصول إىل نظام العدالة، وأصـدرت   
ــايري      ــن أن املعـ ــرغم مـ ــى الـ ــاالت علـ ــذه احلـ ــرة هـ ــداًء ملناصـ نـ

ووردت تفاصــيل اجملــاالت . تتــيح ذلــك الاالنتخابيــة الــسائدة 
الـيت أُحـرز فيهــا تقـدم فيمـا يتعلــق بـضمان احلقـوق االنتخابيــة       

 بــشأن ٢٦للــسكان األصــليني يف فــرع التقريــر املتعلــق باملــادة  
احلــــق يف التمتــــع باملــــساواة أمــــام القــــانون دون أي متييــــز      

)CCPR/C/CMEX/5 ٩٥٧ إىل ٩٥٤، الفقرات .(  
قـــال إن  ):كـــسيكامل(الـــسيد ديـــوران أورتيغـــون     - ١٠

احلكومة تعمل على متكـني نـساء الـشعوب األصـلية مـن أجـل               
ولتحقيـــق تلـــك الغايـــة، بـــدأت احلكومـــة . ممارســـة حقـــوقهن

 لتنظيم اإلجناب يشمل التـدريب علـى حقـوق اإلنـسان             ابرناجم
ــساين و ــور اجلنـ ــضايا واملنظـ ــتدامة؛  قـ ــة واالسـ ــة الثقافيـ التعدديـ

ــسبة   ــش  ٧٠وأبلغـــت نـ ــساء الـ ــن نـ ــة مـ ــلية  يف املائـ عوب األصـ
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ــامج حبــدوث اخنفــاض يف تعرضــهن      ــذا الربن ــشاركات يف ه امل
ــشاركة    ــذه امل ــز نتيجــة ه ــأن    . للتميي ــشاركات ب ــا امل ــاد ثلث وأف

ــى أن مــشاركتهن يف      ــاك شــواهد عل ــد ارتفــع، وهن ــهن ق دخل
 أكثـر مـن     توُنفـذ . شؤون األسرة واجملتمـع قـد ازدادت أيـضاً        

جلنــسني،  حلقــة عمــل مــن أجــل تعزيــز املــساواة بــني ا١ ٠٠٠
.  امرأة من نـساء الـشعوب األصـلية        ٤٠ ٠٠٠لصاحل أكثر من    

ومن الواضح أن كفالة حقوق الـسكان األصـليني قـد تزامنـت           
  . مع املكافحة الفعالة للفقر والتهميش

قالـت أنـه علـى      ): املكـسيك  (السيدة هرييـديا روبيـو      - ١١
الـــرغم مـــن اإلجنـــازات البـــارزة فيمـــا يتعلـــق مبـــشاركة املـــرأة  

ــسياس ــه    الية، ال ــتعني عمل ــذي ي ــزال هنالــك الكــثري ال ــد . ي وق
كفلـــت اإلصـــالحات الدســـتورية احلقـــوق االنتخابيـــة جلميـــع 

ــضت أن تكفــ   ــواطنني، واقت ــسياسية حــصول   لامل  األحــزاب ال
 يف املائـة علـى األقـل مـن الترشـيحات يف             ٤٠املرأة على نـسبة     

ــة لعــضوية جملــس النــواب   ــسبة . قوائمهــا االنتخابي وارتفعــت ن
مقابـل  ،  يف املائـة تقريبـا   ٢٨املرأة يف جملس النواب إىل      عضوية  

وجيـــــوز حملكمـــــة الـــــشؤون . ٢٠٠٠ يف املائـــــة يف عـــــام ١٧
ــة النظـــر يف الـــدعاوى املتعلقـــة بعـــد      االمتثـــال إىل ماالنتخابيـ

القوانني االنتخابيـة، كمـا جيـوز للمـواطنني التقـدم بـشكاواهم             
 كـانون   ويف. إىل احملكمة مـن أجـل محايـة حقـوقهم االنتخابيـة           

، تقدم اجلهاز التنفيذي مبقترح ملواصـلة       ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
توسيع وتعزيـز املـشاركة الـسياسية جلميـع املـواطنني، وقـدمت             

. اهليئــات الــسياسية األخــرى مقترحــات هامــة يف هــذا الــصدد 
ــرر       ــادرات املق ــن املب ــل، م ــى األق ــادرات عل ــالث مب ودعــت ث

 توســــيع مناقــــشتها يف جملــــس الــــشيوخ، دعــــوة صــــرحية إىل 
املــشاركة الــسياسية مــن خــالل حظــر إعــادة انتخــاب أعــضاء   
اهليئــات التــشريعية، وتــشجيع املبــادرات املقدمــة مــن املــواطنني 
ــشغل      ــدم لـ ــستقلني بالتقـ ــحني املـ ــسماح للمرشـ ــرة، والـ مباشـ

  .املناصب

قـال إن تعـديل     ): املكسيك(السيد جيوفارا برموديز      - ١٢
النـهائي لطـرد األجانـب       من الدستور أكد أن القرار       ٣٣املادة  

ــة        ــى العملي ــضاً عل ــشرف أي ــذي ي ــذي، ال ــاز التنفي ــد اجله يف ي
 إىل  ونظـرا . تحديـد مكـان ومـدة احتجـازهم       اإلدارية املتعلقـة ب   

تعقيــد العمليــة التــشريعية يف املكــسيك، يــستحيل حتديــد إطــار  
زمــين الكتمــال اإلصــالحات الدســتورية، علــى الــرغم مــن أن  

القـصد مـن    كـان   و. السـتعراض جملس الشيوخ تعهـد بتـسريع ا      
اليت وردت يف الـرد علـى       (“ أدوات لتوفري احلماية هلم   ”عبارة  

ــة   )  يف قائمــة القــضايا ١الــسؤال  ــز بــني آليــات محاي هــو التميي
وتتعـاون  . حقوق اإلنـسان وآليـات احلمايـة القانونيـة األخـرى          

احلكومة مع عدد من اهليئات التابعـة لألمـم املتحـدة وتنظـر يف              
وعلـى الـرغم   . انونية للجنة املعنية باالختفاء القسري   الوالية الق 

ــن  ــال أن مـ ــد   االمتثـ ــك، فقـ ــدة دون شـ ــسألة معقـ التزمـــت مـ
 حقـول القطــن احلكومـة بـأن متتثـل بالكامـل إىل أحكـام قـضية       

ــدان       ــصادرة عــن حمكمــة البل ــا مــن األحكــام األخــرى ال غريه
وقــد نــشرت قــرارات احملكمــة يف . األمريكيــة حلقــوق اإلنــسان

 مــن ٢١٥ويعطــي تعــديل املــادة .  وعلــى اإلنترنــتمطبوعــات
قانون العقوبات االحتادي، من أجل حتقيق اتساقها مع أحكـام          

يـــف يآخـــر اللتـــزام احلكومـــة بتك الاملعاهـــدات الدوليـــة، مثـــا
. التـــشريعات اســـتجابة لقـــرارات حمكمـــة البلـــدان األمريكيـــة  

وُتبـذل جهـود علـى املـستوى الـوطين مـن أجـل كفالـة اتـساق          
برتوكـول ألبـا    مـع    و ،التحقيق مع بروتوكـول مينيـسوتا     طرائق  

ــالـــذي أُعـــد مـــن أجـــل معاجلـــة احلالـــة يف    . يوداد خـــواريزسـ
وباإلضافة إىل ذلك يعمـل مكتـب املـدعي العـام علـى تأسـيس               

  .  لألشخاص املفقودينDNAقاعدة بيانات للحامض النووي 
ــة مــن        - ١٣ ــستويات متفاوت ــات االحتاديــة م ــت اهليئ وحقق

ــدم  ــز     رز احملــالتق ــسان، لكــن جيــري تعزي ــوق اإلن يف جمــال حق
وأدت االتفاقـات الـيت وقعتـها       . التعاون علـى مجيـع املـستويات      

احلكومة االحتاديـة واحلكومـات احملليـة إىل إجـراء دراسـات يف             
ــرامج حلقـــوق اإلنـــسان يف  ضـــع جمـــال حقـــوق اإلنـــسان، و  بـ



CCPR/C/SR.2687  
 

10-26431 5 
 

اهليئــات االحتاديــة، وتنظــيم تــدريب يف جمــال حقــوق اإلنــسان  
 وتعزيــز حقــوق اإلنــسان علــى مــستوى الدولــة ،د األمــنألفــرا

ويـــسرت آليـــات التنـــسيق بـــني اهليئـــات احلكوميـــة . بأكملــها 
ــة،       ــات الدولي ــصادرة عــن اهليئ ــارير والتوصــيات ال ــة التق متابع

أصدرته منها حمكمـة البلـدان األمريكيـة حلقـوق      يف ذلك ما  مبا
ز وتعمـل احلكومـة علـى تعزيـ       . اإلنسان وجلنة حقوق اإلنـسان    

قدرات اآلليـات املختـصة مـن أجـل تـسريع التحقيقـات احملليـة               
  .مع تفادي إحلاق ضرر دائم حبقوق األفراد

وأقـــرت املكـــسيك بـــدور املنظمـــات غـــري احلكوميـــة    - ١٤
واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف جمال تعزيز حقـوق اإلنـسان           

ــها  ــدفاع عن ــوق اإلنــسان     . وال ــامج الــوطين حلق واشــتمل الربن
.  علــى تــدابري للحمايــة ضــد العنــف    ٢٠١٢-٢٠٠٨للفتــرة 

وقبلـت احلكومـة معظــم التوصـيات الــصادرة عـن االســتعراض     
ــك       ــا يف ذلـ ــسان، مبـ ــوق اإلنـ ــس حقـ ــشامل وجملـ ــدوري الـ الـ

وأُعـد مـشروع   . يتصل منها باملدافعني عن حقـوق اإلنـسان       ما
خطــة عمــل لتعزيــز حقــوق املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان        

باالمتثــــال إىل توصــــيات ومحايتــــها، ووضــــع تــــدابري تتعلــــق  
وشـجعت  . االستعراض الدوري الـشامل وتعزيـز هـذه التـدابري         

خطة العمل حكومات الواليات على نشر الـصكوك القانونيـة          
ــسان،        الدوليــة ذات الــصلة بعمــل املــدافعني عــن حقــوق اإلن
ــن حقــوق       ــدافعني ع ــصحفيني وامل ــة ال ــات حلماي ــشأت آلي وأن

ت أيـضاً علـى تـدابري       واشـتمل . اإلنسان ورّوجت هلذه اآلليـات    
للتحقيــق يف حــاالت التحــرش والتهديــد وغريهــا مــن اجلــرائم   

  . األخرى املرتكبة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان
قــــال إن ): املكــــسيك (الــــسيد ألكانتــــارا مــــارتينيز  - ١٥

احملكمة العليا اعترفت جبميع املعاهدات الدولية املتعلقة حبقـوق         
يــؤثر قرارهــا الــذي  ملو. اإلنــسان الــيت صــدقت عليهــا الدولــة 

صـدر مــؤخراً علــى األولويـة املمنوحــة للمعاهــدات الدوليــة يف   
وأضـاف املتحـدث أن ذلـك القـرار      . التسلسل اهلرمي القـانوين   

  .معروف للجميع وأنه متاح على شبكة اإلنترنت

قال إن اجمللس   ): املكسيك(السيد غويفارا بريموديز      - ١٦
 حالة تتعلق بأعمال متييـز  ٣ ١٨٤الوطين ملنع التمييز استعرض  

 حالـة علـى يـد مـوظفني يف          ١ ٧٩٠ ارتكاهبا، من بينـها      يدعأ
ــت يف    ــة، ومت الب ــة االحتادي ــة املدني ــها  ٣ ٠٢٤اخلدم ــة من . حال

ــل      ــات عمـ ــت حلقـ ــة، ونظمـ ــة للتوعيـ ــدابري إداريـ ــذت تـ وُنفـ
ــة   . للمــشورة والتــدريب للــشركات اخلاصــة واهليئــات االحتادي

التمييـــز القائمـــة علـــى نـــوع وحيظـــر الدســـتور مجيـــع أشـــكال 
اجلنس، مبا يف ذلك التمييـز علـى أسـاس التوجهـات اجلنـسانية              

وجيري استعراض بـرامج لتعزيـز قبـول امليـول          . وامليول اجلنسية 
اجلنسية واهلوية اجلنسانية وقـوانني للرعايـة الـصحية، مـن أجـل          
تعزيــز إمكانيــة احلــصول علــى الرعايــة الــصحية لألفــراد الــذين  

ــ وأثبــت الربنــامج . نــوع جنــسهم أوهم اجلنــسية يغــريون هويت
 وجـــوب ،٢٠١٢-٢٠٠٨الـــوطين حلقـــوق اإلنـــسان للفتـــرة  

ــرام الشخــصية القانونيــة لألفــراد الــذين يغــريون هويتــهم        احت
 ووجـــوب إعـــداد بـــرامج للعمـــل ،نـــوع جنـــسهم أواجلنـــسية 

 إىل أمــاكن العمــل الوصــولاإلجيــايب مــن أجــل كفالــة إمكانيــة 
وشــارفت املوافقــة أن .  نــوع جنــسهاللفئــات املهّمــشة بــسبب

تتم على مقترح تقدمت به اللجنـة املعنيـة بالـسياسة احلكوميـة             
 يومـا وطنيـا   مـايو   / أيـار  ١٧حلقوق اإلنسان من أجـل تكـريس        

ووفــرت احملكمــة العليــا احلمايــة لكــل  . حملاربــة رهــاب املثلــيني
شخص تقدم بطلب للحصول على شهادة ميالد جديـدة بعـد           

سياسات االحتاديـة محايـة مماثلـة       الـ  ووفـرت    تغيري نـوع جنـسه؛    
ــانون بتــــسجيل معاشــــرة  . هلــــؤالء األشــــخاص ويــــسمح القــ

األشخاص ألشخاص من نوع جنسهم؛ حيـث سـجلت نـسبة          
ويــنص . االحتــاديعلــى املــستوى   مــن هــذه املعاشــرات   ٩٦

ــه جيــوز لألشــخاص       ــى أن ــّدل عل ــانون املــدين االحتــادي املع الق
وقــد رفــضت احملكمــة . فــالمثليــي اجلــنس التــزاوج وتــبين األط

هــذا التعــديل، لكنــها  بــشأن دســتورية قبــول مناشــدات العليــا 
العـــام  املـــدعيتـــستعرض قراراهـــا اآلن بعـــد أن رفـــع مكتـــب 

  . دعوى يف هذا الصدد
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ويتوىل مكتب املدعي العـام التحقيـق يف مجيـع جـرائم              - ١٧
جيــري العمــل علــى   و. القتــل، مبــا يف ذلــك جــرائم الكراهيــة    

تأسيس مكتـب ادعـاء للتحقيـق يف اجلـرائم          لحتادي  االاملستوى  
ــيني  ــاب املثلــ ــصلة برهــ ــ.املتــ ــاق   ال عمــ ــام االتفــ  A/02بأحكــ

وستعمل الدولة على متابعة املالحظات اخلتاميـة       . ٢٠١٠ لعام
للجنــة بــشأن التقريــر الــدوري اخلــامس، علــى غــرار مــا فعلتــه  

يتعلق مبتابعة التوصيات النامجـة عـن االسـتعراض الـدوري        فيما
قـوق  حللشامل، من خالل جلنتها املعنيـة بالـسياسية احلكوميـة           ا

وتعمــل جلنــة فرعيــة تابعــة هلــذه اللجنــة علــى إعــداد   . اإلنــسان
برنامج تثقيفي وطين بشأن حقـوق اإلنـسان واملـدافعني عنـها،            

 مــن ت الدوليــة حلقــوق اإلنــسان، ابتــداء نــشر املعاهــداعلــى و
  . ٢٠١٠منتصف عام 

قالــت إن عــدد ): املكــسيك( مدريــد ال الــسيدة دي  - ١٨
يتعلـق   مـا القدرة يف   انعدام اإلرادة   يعكس   الحاالت التعذيب   

 التــزام احلكومــة  يــشهد علــى و. بتطبيــق مبــدأ منــع التعــذيب   
 ،٢٠١٢-٢٠٠٨الربنـــامج الـــوطين حلقـــوق اإلنـــسان للفتـــرة  

الـــذي يتـــضمن قاعـــدة بيانـــات حلـــاالت التعـــذيب مـــن أجـــل 
الواليـة  عرضت  و. يةالكشف عن التوجهات واألمناط السلوك    

 هيئــة ٣١القانونيــة االحتاديــة واهليئــات االحتاديــة البــالغ عــددها 
ــة      ــشورة الطبي ــدمي امل ــشأن تق ــدريب ب ــسانية يف -تنظــيم ت  النف

ســــوء املعاملــــة املمكنــــة، يف مجيــــع  أو/حــــاالت التعــــذيب و
دعـاء  املعنيـة بالـسالمة ومجيـع مكاتـب اإل    الوزارات واإلدارات  

دعـاء العـام باالمتثـال      اً مـن مكاتـب اإل     مكتبـ  ١٣وتعهد  . العام
 النفـــسانية - الطبيـــة الفتـــوى أو/ســـطنبول وإإىل برتوكـــول 

سوء املعاملة املمكنـة،     أو/حاالت التعذيب و  بشأن  املتخصصة  
  . وسنت قانوناً يتعلق هبذه املسألة

،  قـرارا  ١٧٢ملدعي العام للجمهورية    وأصدر مكتب ا    - ١٩
ــول  ــن أيلـــــ ــرة مـــــ ــبتمرب /يف الفتـــــ ــانون ٢٠٠٣ســـــ  إىل كـــــ

، واكتـــــشف حـــــدوث تعـــــذيب يف  ٢٠٠٩ديـــــسمرب /األول
 حالـة   ١١ حـاالت تعـذيب جـسدي و         ٩حالة، من بينها     ٣٤

ــة      ــا مجعــت احلــاالت املتبقي ــساين، بينم ــذيب نف ــني تع ــوعي ب ن
ومتكــن مكتــب املــدعي العــام للجمهوريــة، يف الفتــرة . تعــذيب

، مــن تــدريب آالف األفــراد العــاملني  ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٣مــن 
ل الرعاية الصحية واجملال األمين على الصعيد االحتـادي،         يف جما 

 النفــسانية املتخصــصة  - الطبيــة الفتــوىفيمــا يتعلــق بتطبيــق   
وجيــري . ســوء املعاملــة املمكنــة أو/حــاالت التعــذيب وبــشأن 

ــوفري     ــدريب، ووضــع خطــط لت ــة مــن الت اآلن تنظــيم دورة ثاني
ت آليـــات ئوأنـــش. دعـــاء مكاتـــب إضـــافية لإل٧التـــدريب يف 

  . لتسجيل اآلراء الطبية املتعلقة بالتعذيب
وتطرقــــت املتحدثــــة إىل مــــسألة عــــبء اإلثبــــات يف   - ٢٠

حاالت التعذيب، فقالت إن افتراض الرباءة قد أدرج يف املـادة       
 مـــن الدســـتور، عقـــب إصـــالح نظـــامي القـــضاء اجلنـــائي ٢٠

ويستند القانون االحتادي ملنع التعـذيب واملعاقبـة        . واألمن العام 
ــه  ــة مبنـــع التعـــذيب   عليـ ــة املتعلقـ ــة البلـــدان األمريكيـ إىل اتفاقيـ

واملعاقبــة عليــه، وإىل اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملناهــضة التعــذيب  
الالإنـسانية   أوالعقوبـة القاسـية      أووغريه مـن ضـروب املعاملـة        

وأضافت أن عملية االتساق أثبتت صـعوبتها لكنـها         . املهينة أو
  . تتقدم بثبات

ة إن مكتـب املـدعي العـام للجمهوريـة          وقالت املتحدث   - ٢١
قد يـشترك يف احلـاالت املتعلقـة باالجتـار باألشـخاص والعنـف              
ضد املرأة فقط حينما تكـون هـذه احلـاالت ذات طبيعـة حمليـة               

التخطيط  أووتتضمن جرائم يتم التحريض عليها      معا  واحتادية  
 إحـداث تـأثري داخـل إقلـيم          بقـصد  ارتكاهبا خارج البلـد    أوهلا  

ــة      أوك، املكــسي ــذه احلــاالت مرتبطــة باجلرمي ــدما تكــون ه عن
ويعمل مكتب املـدعي العـام للجمهوريـة علـى إعـداد            . املنظمة

مـــشاريع إلدخـــال تعـــديالت قانونيـــة بغـــرض توســـيع واليتـــه 
القانونيــة لتــشمل احلــاالت الــيت تــشكل فيهــا مــصلحة اجملتمــع   

  أمـام تقـدمي املتـهمني إىل       فراد، عائقـا  مصاحل األ  أو ،بصفة عامة 
ويف الوقت الذي تنـدرج فيـه معظـم اجلـرائم املتعلقـة        . احملاكمة

باالجتار باألشخاص والعنف ضد املرأة ضمن الواليـة القانونيـة       
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 شكوى على املـستوى االحتـادي،       ٣٨٩للدولة، فقد استلمت    
 حالــــة ٥١مــــن بينــــها   :٢٠١٠فربايــــر / شــــباط١٦حــــىت 
تتعلــق حالــة منــها مبوظــف يف اخلدمــة     (باألشــخاص  لالجتــار

واكتملــت .  حالــة عنــف ضــد املــرأة٢٢٨و ) املدنيــة االحتاديــة
حـاالت منـها     ٤ حـاالت تعـذيب، تتعلـق        ٨إجراءات حماكمة   

ــة عنــف ضــد املــرأة ١٦باجلرميــة املنظمــة، و  وصــدرت، .  حال
 أحكـام يف حـالتني للعنـف        ٢٠٠٩أكتـوبر   /حىت تـشرين األول   

حدامها حالـة اعتـداء جنـسي؛ واألخـرى مـشمولة           ضد املرأة، إ  
  .بالقانون الوالئي

وتعمل املكسيك على حتقيق اتساق تعريـف االختفـاء           - ٢٢
القــسري املــشمول يف قــانون العقوبــات االحتــادي مــع املعــايري   
الدولية، وخباصة املعايري الواردة يف معاهـدة البلـدان األمريكيـة            

مكتـــب املـــدعي العـــام وأغلـــق . املتعلقـــة باالختفـــاء القـــسري
ــاق   ــة، مبوجـــب االتفـ ــدعي  A/317/06للجمهوريـ ، مكتـــب املـ

اخلـاص املعــين باحلركــات االجتماعيـة والــسياسية الــيت حــدثت   
يـتم البـت فيهـا إىل مكتـب      مليف املاضي، وأحال احلاالت اليت  

املنــسق العــام للتحقيقــات التــابع ملكتــب املــدعي العــام، بــدون   
ــه   يف ه املنــسق العــام حتقيقاتــ وجيــري مكتــب . اإلخــالل خبدمات

ــة   ٥٥١ ــات متقدمــ ــتخدام تكنولوجيــ ــة باســ ــر  ملو.  حالــ جيــ
االلتفــات إىل التوصــيات املتعلقــة بإعــادة فــتح مكتــب املــدعي   

نونية الـيت حـدثت يف      اخلاص املعين باحلركات االجتماعية والقا    
 إىل أن هـــذه احلـــاالت تعـــاجل اآلن يف مكتـــب  املاضـــي، نظـــرا

  .املنسق العام
كومــــة ملتزمــــة بتهيئــــة بيئــــة آمنــــة للــــصحفيني   واحل  - ٢٣

ــصاالت  ــال االتـ ــاملني يف جمـ ــة  . والعـ ــة اإلمنائيـ ــددت اخلطـ وحـ
 حرية التعبري باعتبارهـا عنـصراً       ٢٠١٢-٢٠٠٨الوطنية للفترة   

ويعمـــل مكتـــب املـــدعي العـــام  . أساســـياً يف الـــسياسة العامـــة
لتحقيـق يف اجلـرائم املرتكبـة       لللجمهورية مـع سـلطات الواليـة        

وأعربـت احلكومـة    . حفيني، بغـرض معاقبـة مرتكبيهـا      ضد الص 

يتعلـق    حمددة من اللجنة، فيما    اتعن ترحيبها بتلقي أية معلوم    
  . اليت أحيلت إليهاةباحلاالت األربعة عشر

جيــوز تعليــق  القــال إنــه ): املكــسيك(الــسيد برييــرز   - ٢٤
احلقوق حىت يف حاالت الطوارئ، بدون اتفاق بـني اجلهـازين            

ويـتعني أيـضاً    ).  مـن الدسـتور    ٢٩املـادة   (لتشريعي  التنفيذي وا 
أن تتم املوافقـة علـى إعـالن حالـة الطـوارئ يف جملـس النـواب                 

. والوزارات احلكومية املعنية ومكتب املدعي العام للجمهورية      
ــزمن وأن تكــون      ــة الطــوارئ حمــدودة ب وجيــب أن تكــون حال

وطين ون األمـن الـ  قانيشمل و. التدابري املطبقة ذات طبيعة عامة  
ــصوصا  ــه ن ــة احلقــوق  وتعديالت ــات حلماي ــق بآلي جيــر  ملو.  تتعل

ــع       ــة بغــرض من ــة والي ــسان األساســية يف أي ــوق اإلن ــق حق تعلي
 مــن ٨٩وجتيــز املــادة . تيــسري اســتتباب األمــن العــام  أوجرميــة 

الدستور دعوة القوات املـسلحة لتقـدمي املـساعدة، وقـد أثبتـت       
ــا تــنص عليــه هــذه        ولــذا . املــادةاحملكمــة العليــا مــشروعية م

ــتور    مل ــة تعــــديالت علــــى الدســ يــــدخل جملــــس النــــواب أيــ
ــلطات أكـــرب     أو ــنح القـــوات املـــسلحة سـ ــوانني بغـــرض مـ القـ
. هاواكان لديها قبل إعـالن حالـة الطـوارئ يف واليـة تـشيو              مما

 ٥٧وكــان تــدخل القــوات املــسلحة حمــدوداً مبوجــب املــادة       
ــانون القــضاء العــسكري   ــة مــن ق ، وعــالوة علــى ذلــك . املعدل

ضـبط  اختذت إجراءات لتعزيز ثقافة احتـرام حقـوق اإلنـسان و          
  .سلوك أفراد القوات املسلحة

وكــان نظــام الــسجون يف حاجــة ماســة إىل االهتمــام     - ٢٥
ــا ــصري     ممـ ــراءات يف األجلـــني القـ ــاذ إجـ ــة إىل اختـ ــدا بالدولـ حـ

ويــستطيع الــسجناء املــشاركة يف . ٢٠٠٨واملتوســط، يف عــام 
ــت  قين وبـــرامج تعليميـــة وصـــحية  بـــرامج للعمـــل والتـــدريب الـ

وقُـدمت  . ورياضية هتدف إىل دعم إعادة إدمـاجهم يف اجملتمـع         
لقطــاع األعمــال التجاريــة حــوافز للتعــاون يف بــرامج إعــادة       

تتـــيح اإلدمـــاج الـــيت ُتمكّـــن الـــسجناء مـــن كـــسب الـــدخل و 
ويتمثــل اهلــدف يف إجيــاد نظــام مــستدام  . للــضحايااالنتــصاف 

ومتثّلت إحدى املـشاكل امللحـة يف     . يتميز باجلدوى االقتصادية  
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ــاظ  ــالغ     ٢٣١اكتظـــ ــسجون البـــ ــوع الـــ ــن جممـــ ــجنا مـــ ســـ
وألغـراض معاجلـة تلـك احلالـة، اقترحـت وزارة           . سجنا ٤٤٢

األمن العام إنشاء نظام وطين للمعلومـات بغـرض املـساعدة يف           
توزيع السجناء، وإقامـة هياكـل أساسـية جديـدة تتميـز مبعـايري              

نـساين علـى املـستوى االحتـادي        موحدة ويراعى فيهـا البعـد اجل      
 مثـل عـدم اإليـداع       ةومستوى الواليات، واستخدام ُنهج بديلـ     

 وإطالق سراح الـسجناء قبـل انقـضاء         ،يف السجون مع املراقبة   
ويف إطار برامج العون االجتمـاعي، ُيـستثىن املتـهمون          . العقوبة

ــذين      ــديهم دخــل كــاف وال ــيس ل ــذين ل ــا   الال ــون هتم يواجه
  .فراج بالكفالةخطرية من نظام اإل

ونظرا إىل أن كـل واحـدة مـن الواليـات متلـك نظامـا                 - ٢٦
يا خاصا هبا توجد اختالفات واسعة بني مرافـق الـسجون           ئقضا

 يف املائــة مــن ٥وتــشكل النــساء نــسبة  . اخلاصــة بالنــساء فيهــا 
 نظامـا  ٣١جمموع السجناء على مستوى الدولة، بينمـا يوجـد          

الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان    وإذ أوصـت اللجنـة     . خمتلفا للسجون 
بعــدم إيــداع النــساء يف مرافــق الــسجون االحتاديــة، يــتم إيــداع 

وتوجــد يف بعــض  .  مرفقــا يف الواليــات ٢٦٣الــسجينات يف 
الواليات مراكـز خاصـة بالنـساء فقـط بينمـا توجـد يف بعـضها         

وتعمــل بعــض مرافــق الواليــات علــى   . اآلخــر مراكــز خمتلطــة 
لتوصـيات والتقـارير الـيت      معاجلة بعض جوانب القصور وفقـا ل      

تذكر فيها اجلوانب املختلفة لعدم اإلنصاف علـى أسـاس نـوع        
ــاس   . اجلــنس ــسالس ماري ــق إي ــرأة ٥٩وأودعــت يف مرف  يف ام

وعلى الـرغم   . مع أسرهن مستقلة  انتظار حتويلهن إىل جممعات     
ــة      ــا يف وســعها كــي تتــسق معامل ــذل كــل م ــة تب مــن أن الدول

يري العامليـة حلقـوق اإلنـسان       أطفال النـساء الـسجينات مـع املعـا        
ــا بـــني     ــا تتفـــاوت يف مـ فـــإن اخلـــدمات الـــيت ُتقـــدم هلـــم حاليـ

  .واملرافق املواقع
قـال إن اهليئـات     ): املكـسيك  (السيد تشافيز غارسـيا     - ٢٧

االحتاديـــة تعمـــل علـــى تعـــديل نظمهـــا للعدالـــة اجلنائيـــة منـــذ   
ــام   ــتورية لعـ ــانون  ،٢٠٠٨اإلصـــالحات الدسـ  الـــيت مشلـــت قـ

ويتمثل اهلدف من ذلـك يف حتقيـق غايـات          . كريالقضاء العس 
الربنـــامج الـــوطين حلقـــوق اإلنـــسان وكفالـــة االتـــساق مـــع       

 مــن ٤٣٩ومتــنح املــادة . املعاهــدات الدوليــة حلقــوق اإلنــسان 
ــادة    ــضاء العــسكري وامل ــانون الق  مــن الدســتور ضــحايا  ٢٠ق

  .احملاكم العسكرية احلق يف اإلطالع على السجالت
ل إن كل واحدة من الواليـات متلـك         قا: يلنيثالسيد    - ٢٨

احلــق يف مكافحــة اجلرميــة املنظمــة باســتخدام أقــوى الوســائل    
وأشـار إىل اجلهـود     . املتاحة هلا بغـرض صـون حقـوق اإلنـسان         

اليت تبذهلا احلكومة جملاهبة العنف الـذي ُيمـارس ضـد املـدافعني             
ــة     ــة إىل مكافحـ ــا الراميـ ــسان، وإىل جهودهـ ــوق اإلنـ ــن حقـ عـ

وأعــــرب عــــن ترحيبــــه باحلــــصول علــــى . جــــرائم التعــــذيب
ــتورية      ــام دســـ ــاك أحكـــ ــت هنـــ ــا إذا كانـــ ــضاحات عمـــ إيـــ

إصــالحات حمــددة يف قــانون العقوبــات االحتــادي تقــضي       أو
االعترافــات املتحــصل عليهــا باســتخدام  أوبعــدم قبــول األدلــة 

وأضــــاف املتحــــدث أن التحــــول إىل نظــــام فــــض     . القــــوة
ـــ     ــصول عل ــي احلـ ــى دواعـ ــضاء علـ ــري بالقـ ــصومات حـ ى اخلـ

اعترافات مبكرة على النحو الذي اشتهر بـه نظـام التحقيقـات            
  .القضائية

قالـــت إن تفـــويض ســـلطة إقامـــة : الـــسيدة تـــشانيت  - ٢٩
العدالة يف احلاالت املدنية للعـسكريني يـشكل انتـهاكا حلقـوق            

 بني مقاتلة األعـداء العـسكريني       االختالفونظرا إىل   . اإلنسان
ــام    ــام العـ ــى النظـ ــة علـ ــه واحملافظـ ــراد   فإنـ ــدريب األفـ ــتعني تـ يـ

ــصدي     ــون بالت ــذين يكلف ــسكريني ال ــل  لالع ــاهرات والقالق لتظ
كافحــة االجتــار غــري املــشروع باملخــدرات واجلرميــة   ملاملدنيــة و
يرد أحـد علـى الـسؤال املتعلـق بالتحفظـات علـى              ملو. املنظمة
وعلـى الـرغم مـن أنـه        . السؤال املتعلق بالسيد هرييـرا     أوالعهد  

أن يرد علـى األسـئلة بـصورة فوريـة، فـإن            يتعني على الوفد     ال
تلقــي الــردود قبــل إعــداد مــشروع مالحظاهتــا      حتبــذ اللجنــة 
وأعربت املتحدثة عن استعدادها لتقدمي ما لديها مـن         . اخلتامية

  .معلومات تتعلق بالسيد هرييرا
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 قال إن موقع املعاهدات الدوليـة       :يلدورالسري نيغيل     - ٣٠
 القـــوانني املكـــسيكية أولويـــات لمحلقـــوق اإلنـــسان علـــى ســـ

وأعرب عن ترحيبـه باحلـصول علـى تفاصـيل عـن            . واضح غري
ــة تغ ــة     لكيفي ــشريعات الوطني ــى الت ــة عل يــب االلتزامــات الدولي

وتــساءل عمــا إذا كانــت الدولــة الطــرف  . وقــوانني الواليــات
ــه   ــة ألن ــضايا      المدرك ــر يف الق ــسكري النظ ــضاء الع ــوز للق جي

ــهاكات حلقــو   ــيت تتــضمن انت ــة ال ــساناجلنائي  وعمــا إذا ،ق اإلن
 ،كانـــت مدركـــة لوجـــود نظـــام مـــستقل للقـــضاء العـــسكري

ــن        ــد م ــة الطــرف أن حتــدد مبزي ــى الدول ــتعني عل ــه ي ــضيفا أن م
الوضوح مسألة عبء اإلثبات وأن توضح ما إذا كانت هنـاك           

. مبادرات إلعداد تسجيالت صوتية ومرئية لعمليات التحقيـق       
 أن ُيعـــرف وأخـــريا قـــال املتحـــدث أنـــه ســـيكون مـــن املفيـــد  

 مكتـب املـدعي العـام للجمهوريــة    ت إعـادة هيكلـة  كانـ  إذا مـا 
ــشرعي مــن اآلن      ــشمل الطــب ال ــن ت تعــين أن مهــام املكتــب ل

  .فصاعدا
طلــب معلومــات إضــافية عمــا ورد    : الــسيد بوزيــد   - ٣١

ــسلحني عنــد نقــاط        ــشأن قتــل أفــراد غــري م لتفتــيش تابعــة  لب
  .للشرطة واجليش

ينبغـي، قبـل أن تعـد اللجنـة      قال إنه   : السيد سالفيويل   - ٣٢
ــا     ــد كتابيــ ــح الوفــ ــة، أن يوضــ ــا اخلتاميــ ــشروع مالحظاهتــ مــ

ــر     إذا مــا ــار يف احملــاكم أكث كانــت معــايري حقــوق اإلنــسان تث
لدورات التدريبية املقدمة للعـاملني يف اجلهـاز        ل نتيجة   ،سبق مما

. القــضائي فيمــا يتعلــق بــاحلقوق اإلنــسان واملــسائل اجلنــسانية  
لتــزام املكــسيك بتطبيــق املعيــار الــوطين وأعـرب عــن ســروره ال 

ــم  ــاالت   ٤٦الرمســـي رقـ ــع جمـ ــائلي يف مجيـ  بـــشأن العنـــف العـ
اخلـــــــدمات الـــــــيت تقـــــــدم لـــــــضحايا االغتـــــــصاب علـــــــى 

  .الواليات مستوى
طلــب توضــيحا للقــرار الــذي أصــدرته : مــورأالــسيد   - ٣٣

احملكمة العليا مؤخرا يف ذلك الصدد، مبا يف ذلـك تقـدمي أمثلـة              

ــايري     حمــددة للحــاال  ــب املع ــا تغلي ــضاة فيه ــستطيع الق ــيت ي ت ال
  .الدولية على القوانني الوطنية

قـال إن احلـق يف      ): املكـسيك  (السيد غوميز سانشيز    - ٣٤
عــدم التعــرض للتعــذيب حــق مطلــق وغــري قابــل للــنقض، وإن  

 غــري مقبولــة املتحــصل عليهــا عــن طــرق التعــذيب  اتاالعترافــ
 املتـهم، ويـستطيع     يقع عبء اإلثبـات علـى      الو. على اإلطالق 

القضاة دائمـا اسـتخدام وسـائلهم اخلاصـة للتأكـد مـن الكيفيـة             
ومع التسليم حبقيقـة أن     . اليت يتم احلصول هبا على االعترافات     

يعطــي املتــهم  الألنــه للتحقيــق، االعتــراف املبكــر أكثــر فائــدة 
توجـد   الو. مطلقـا  اليعتـرب دلـي    الأنـه    الوقتا كافيـا للـتفكري، إ     

متكـني القـضاة مـن تطبيـق         أو على تطبيق الدسـتور      آلية للرقابة 
وإذا رأت األطــراف املعنيــة أن قــرار احملكمــة    . قــانون ثــانوي 

ــب      ــة مبوجــ ــية املمنوحــ ــوق األساســ ــهاكا للحقــ ــشكل انتــ يــ
املعاهدات الدولية والدستور، فإهنم يستطيعون الطعن يف ذلـك        

  .القرار مما قد يؤدي إىل إبطاله
ــداياب    - ٣٥ ــارين نانــ ــسيد ناتــ ــسيك (االــ ــال إن ): املكــ قــ

اإلصـــالحات الدســـتورية جيـــب أن تـــؤدي إىل إلغـــاء نظـــام       
التحقيقات القضائية بنوعيه املفروضـني حبكـم القـانون وحبكـم           

وتقــضي اللــوائح اجلديــدة، الــيت تنطبــق أيــضا علــى        . الواقــع
. االعتــراف املبكــر، بقبــول األدلــة املتحــصل عليهــا علنــا فقــط  

 ،٢٠١٦د لن يطبق حىت عـام       وعلى الرغم من أن النظام اجلدي     
فإن املكسيك ملتزمـة بتغـيري النظـام املطبـق يف مجيـع الكيانـات               

ويعمــل النظــام اجلديــد بالفعــل يف . االحتاديــة بأســرع مــا ميكــن
ست واليات، ومن املقرر أن تتحول إليـه واليتـان أخريـان يف             

وقد أنشأت احلكومة وكالة متخصصة من أجـل        . غضون عام 
  .قنية وتوفري التمويل أثناء عملية التحولتقدمي املساعدة الت

قـال إن املكـسيك     ): املكـسيك (السيد لوبيز بورتيلو      - ٣٦
ــن        ــصادرة ع ــام ال ــع األحك ــال إىل مجي ــن أجــل االمتث ــل م تعم

وتعمـــل وزارة . حمكمـــة البلـــدان األمريكيـــة حلقـــوق اإلنـــسان
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ــادة     ــف امل ــى تكيي ــوطين عل ــدفاع ال ــضاء   ٥٧ال ــانون الق ــن ق  م
 االهتام وحتاول جعلـها أكثـر قابليـة لتطبيـق           العسكري مع نظام  

وحتــاول الــوزارة أيــضا إجيــاد ســبل لتحقيــق اتــساق  . األحكــام
ونظــرا إىل أن . قــانون القــضاء العــسكري مــع النظــام القــضائي

ــة اإلصــالح   ــإن النظــام القــدمي    ملعملي ــزال  التكتمــل بعــد ف ي
ــا      ــا حاليــ ــق فيهــ ــري التحقيــ ــيت جيــ ــاالت الــ ــا يف احلــ . مطبقــ

ــد ــن   عاجلـــت  وقـ ــر مـ ــسان أكثـ ــوق اإلنـ ــة حلقـ ــة الوطنيـ اللجنـ
ــك      ٢ ٠٠٠ ــا يف ذل ــشأهنا، مب شــكوى وأصــدرت توصــيات ب

ــراد عــسكريني   ــصادرة حبــق أف وأحيلــت حــاالت  . األحكــام ال
  .أخرى إىل القضاء العسكري ووزارة الدفاع الوطين

قال إن قـضاة    ): املكسيك (يزشانسالسيد كاستيللو     - ٣٧
ــوا إىل   ــد احتكمـ ــة قـ ــل  الـــشؤون العائليـ ــة حقـــوق الطفـ اتفاقيـ

وغلّبوها علـى القـوانني الوطنيـة واحملليـة يف عـدد مـن احلـاالت                
  . وطبقوا املبادئ الواردة فيها

قـال إن الربنـامج     ): املكـسيك  (السيد ناغرين مونـوز     - ٣٨
الوطين حلقوق اإلنسان يعمل على استكشاف طرائـق لتـسريع          
ســحب التحفظــات علــى املعاهــدات، مبــا يف ذلــك الــتحفظ       

 مــن املعاهــدة، ومــن أجــل التــصديق علــى      ١٣أن املــادة بــش
وقـــد ألغـــت . الــصكوك الدوليـــة والربوتوكـــوالت االختياريــة  

ــق       ــتحفظ املتعل ــسان ال ــوق اإلن ــة حلق ــدان األمريكي ــة البل حمكم
 مـــن اتفاقيـــة البلـــدان األمريكيـــة املتعلقـــة باختفـــاء ١٤باملـــادة 

  .األشخاص القسري
قـــال إن ): يكاملكـــس (الـــسيد جويفـــارا بريمـــوديز    - ٣٩

احلكومــة مدركــة لواقعــة اختفــاء الــسيد هرييــرا وأهنــا اختــذت    
وقد ُعقـدت اجتماعـات مـع ممـثلني         . تدابري للتحقيق يف اجلرمية   

اللجنــة الوطنيــة قــد شــرعت لألشــخاص املخــتفني وأُســرهم، و
ــة ووزارة     ــام للجمهوري ــدعي الع ــسان ومكتــب امل حلقــوق اإلن

 /آذار ٤ويف . االــــدفاع الــــوطين يف إجــــراء حتقيقــــات بــــشأهن
ــة حلقــوق   ٢٠١٠ مــارس ــدان األمريكي ، أصــدرت حمكمــة البل

اإلنسان أمرا يقـضي بـأن تتخـذ احلكومـة ثالثـة تـدابري حتوطيـة           
حلمايــة الــضحايا، وأن تتخــذ مزيــدا مــن التــدابري أيــضا لــدعم    

واريز، خـ ومن املقرر أن جيتمع فريق عامل يف سيوداد    . أُسرهم
  . ه التدابريمن أجل بدء التطبيق الفعلي هلذ

قال إنه سيقدم   ): املكسيك (السيد ألكانتارا مارتينيز    - ٤٠
ــسان       ــوق اإلن ــق حبق ــدريب املتعل ــشأن الت ــة ب ــات مكتوب معلوم

. والتوعية اجلنسانية، قبل إعـداد مـشروع املالحظـات اخلتاميـة          
يغـري   ملوأضاف أن القرارالذي أصدرته احملكمـة العليـا مـؤخرا        

.  الدســتور والقــوانني الوطنيــة  وضــع املعاهــدات الدوليــة إزاء  
ونظرا إىل أن القرار قد صدر يف املاضي القريب فإن نصه غـري             

واقتـرح االنتظـار إىل حـني إتاحـة الـنص مـن أجـل               . متاح بعـد  
وأضـاف املتحـدث أن     . التوصل إىل فهـم كامـل لـرأي القـضاة         

احلمايــة إجــراء حملــي ميكــن الطعــن فيــه مــن حيــث مــشروعيته   
  .  الصكوك الدوليةالدستورية وتوافقه مع

قـــال إنـــه ): املكـــسيك (الـــسيد بـــاالدوس فيـــاغوميز  - ٤١
سيقدم تفاصـيل مكتوبـة بـشأن األحكـام الـصادرة فيمـا يتعلـق               

وقـــد أدخلـــت حمكمـــة الــــشؤون    . باملـــساواة بـــني اجلنـــسني   
ريـال  لالفياالنتخابية املنظور اجلنساين يف قرارها املتعلق بقـضية         

ــضــد حــزب الثــورة الدميقراطيــة،   ــه يــتعني علــى  أعلن ــه أن ت في
األحـزاب الـسياسية أن تأخـذ يف اعتبارهـا متثيـل اجلنـسني عنـد        

وحينما طعن حزب العمـل الـوطين يف        . إعداد قوائم املرشحني  
نظــام التمثيــل النــسيب صــدر إليــه توجيــه بــأن يأخــذ يف اعتبــاره 

  .كفالة اإلنصاف للجنسني
قالـت إنـه يـتعني      ): املكـسيك  (مدريد ال السيدة دي   - ٤٢

على املدعي العام وممثـل املتـهم إجـراء حتقيـق يف احلـاالت الـيت                
. ُيــشتبه فيهــا أن االعتــراف قــد انُتــزع عــن طريــق التعــذيب       

ــوطين     ــن الـ ــة ووزارة األمـ ــام للواليـ ــدعي العـ ــافت أن املـ وأضـ
بربوتوكــول اســتانبول وتعريــف  لــموالقــوات املــسلحة علــى ع

املــدعي تــؤثر إعــادة هيكلــة مكتــب   ملو. التعــذيب الــوارد فيــه
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ــة       ــاألدوات التقني ــة ب ــى اخلــدمات املتعلق ــة عل ــام للجمهوري الع
وقـــد ســـّجلت الواليـــة القانونيـــة . الـــرباءة أوإلثبـــات الـــذنب 

االحتادية ووالية جاليسكو ومكتـب املـدعي العـام للجمهوريـة           
ــة   ولــدى . عمليــات االســتجواب يف تــسجيالت صــوتية ومرئي

 اقدم وصـف  توسـ وزارة الدفاع الوطين برنامج حلقـوق اإلنـسان         
  .ا لهمكتوب
قال إن وزارة   ): املكسيك (زالسيد فلوريس غونزالي    - ٤٣

بالـسياسات العامــة   لـم الـدفاع الـوطين ووزارة البحريـة علـى ع    
املتعلقــــة حبقــــوق اإلنــــسان وأهنمــــا راغبتــــان يف العمــــل مــــع 

وقد عـزز   . املؤسسات األخرى من أجل تنفيذ هذه السياسات      
لوطنيـة حلقـوق اإلنـسان قـدرهتما       تعاون الوزارتني مـع اللجنـة ا      

على معاجلـة مجيـع املـسائل املؤسـسية املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان               
والعمل على متابعة الربنامج الـوطين حلقـوق اإلنـسان ومعاجلـة           

التـــدابري الـــيت اختـــذهتا وزارة نـــشرت وقـــد . جوانـــب قـــصوره
ــا        ــوة وفق ــشروع للق ــة االســتخدام امل ــن أجــل مراقب ــة م البحري

؛ وستقدم معلومـات    اجلريدة الرمسية تحدة يف   لصكوك األمم امل  
  . مكتوبة بشأهنا إىل اللجنة

دعـــا الوفـــود إىل الـــرد علـــى األســـئلة مـــن  : الـــرئيس  - ٤٤
  ).CCPR/C/MEX/Q/5( يف قائمة القضايا ٢٦إىل  ١٤
قــال يف معــرض ): املكــسيك (الــسيد نيغــرين مونــوز  - ٤٥

ــسؤال   ــى الـ ــضايا إن اإلصـــالحات   ١٤رده علـ ــة القـ  يف قائمـ
ووجــه االنتبــاه إىل . الدســتورية ركّــزت علــى حقــوق اإلنــسان

 يف الـــــــــردود علـــــــــى قائمـــــــــة القـــــــــضايا ١٥٢ الفقـــــــــرة
)CCPR/C/MEX/Q/5/Add.1( مـــــشريا إىل أن مجيـــــع مـــــواد ،

ــدلت    ــد ُع ــا ق ــات تقريب ــانون العقوب وأضــاف املتحــدث أن  . ق
وهو يـشمل إدخـال     . تطبيق اإلصالحات تدرجيي لكنه مستمر    

لعقوبات االحتادي والعسكري، عـالوة     تعديالت على نظامي ا   
على أنظمة عقوبات الكيانات االحتادية األخرى البالغ عـددها         

ــا٣١ ــة     .  كيانـ ــة بامليزنـ ــسائل املتعلقـ ــاول املـ ــضا تنـ ــتعني أيـ ويـ

 يف املائـة مـن   ٤١وقـد شـرعت نـسبة      . واملنشورات والتـدريب  
ــة يف تطبيـــق اإلصـــالحات، ومـــن املقـــرر أن    اهليئـــات االحتاديـ

. ٢٠١٢اليـــة تنفيـــذ اإلصـــالحات بنهايـــة عـــام  و٢٥ُتكمـــل 
ومـــن املقـــرر أن . وأجـــرت بعـــض الواليـــات جتـــارب شـــفوية

  .٢٠١٦تكتمل اإلصالحات الدستورية للنظام قبل عام 
 بــشأن االحتجــاز ١٥والتفــت املتحــدث إىل الــسؤال    - ٤٦

فقـــال إن اإلطـــار ) CCPR/C/MEX/Q/5(قبــل توجيـــه االهتــام   
حتــادي ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة، القــانوين حمكــوم بالقــانون اال

وقـد جعلـت اإلصـالحات      . املرفق مع التقرير الدوري اخلامس    
الدســتورية نظــام االحتجــاز لفتــرة قــصرية قبــل توجيــه االهتــام    
ــايري       ــة املع ــدون خمالف ــة ب ــة املنظم ــة ملكافحــة اجلرمي وســيلة فعال

ــسان  ــوق اإلنــ ــة حلقــ ــراف  . الدوليــ ــع لإلشــ ــراء خاضــ واإلجــ
ــا يف ذ  ــضائي، مب ــذيب    الق ــع التع ــضمان من ــدابري ل . لــك اختــاذ ت

ــاة    ــراء مراعـ ــذا اإلجـ ــزين وفـــق هـ وُتكفـــل لألشـــخاص احملتجـ
إمكانيـة التقـدم    وتتـاح هلـم     األصول القانونية يف التعامل معهـم       

ــشكوى؛ إ ــه  الب ــا أشــخاص      الأن ــّرض فيه توجــد حــاالت تع
  .للتعذيب أثناء االحتجاز لفترة قصرية قبل توجيه االهتام

ــسة  - ٤٧ ــة  ُحـــددت مخـ ــدابري إصـــالحية تتـــصل مبحاكمـ  تـ
يف الفقـرة  )  يف قائمـة القـضايا   ١٦الـسؤال   (األفراد العسكريني   

ويـــــوىل ). CCPR/C/MEX/Q/5/Add.1( مـــــن الـــــردود ١٨٢
اهتمــام خــاص لإلصــالحات املتعلقــة بالــسجون، مبــا يف ذلــك   

ــشييد  ــها لألحــداث   ١٥ت ــة من ــدا وختــصيص ثالث ــا جدي .  مرفق
ــيم مرا     ــن أجــل تنظ ــود م ــذل جه ــاجرين   وُتب ــز احتجــاز امله ك

ــرات ( ــردود ١٩٩ إىل ١٩٥الفق ــك حتــسني   )  مــن ال ــا يف ذل مب
ــاعهم  ــع   أوضـ ــد املواقـ ــذ نظـــم لتحديـ ــز، وتنفيـ ــذه املراكـ يف هـ

ُتطبــق  ملو. اجلغرافيــة وتــوفري الرعايــة الطبيــة للنــساء واألطفــال
 وروعيــت حقــوق ، مــن الدســتور لفتــرة مــن الــزمن ٣٣املــادة 

  . اإلنسان اخلاصة باملهاجرين
  .٠٠/١٣ُرفعت اجللسة الساعة   


