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  )ج(١٥للفقرة  ه املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً أعدتموجز
  *٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  املكسيك

.  من أصحاب املصلحة إىل عملية االستعراض الدوري الشامل        ١٨ املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للورقات      
وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر        .  اإلنسان وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق         

وذُكرت بصورة . أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن مبطالبات حمددة
 النـصوص   منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه، بقدر املستطاع، مل جير تغـيري                 

واالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم تقـدمي أصـحاب                    . األصلية
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة   . املصلحة ورقات بشأن هذه املسائل بعينها     

  .أربع سنوات لالستعراض وهي ىلاجلولة األو هذا التقرير مع مراعاة دورية وقد أُِعّد. جلميع الورقات الواردة

  

  ـــــــــــــــ
 .تأخر تقدميهاو. مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدة  *  
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
   نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

للمحكمة  لتنفيذ نظام روما األساسي      القوانني احمللية  )٢(ه مل يتم بعد اعتماد    فادت منظمة العفو الدولية أن    أ  - ١
ه على الرغم من كون املكسيك صدقت مؤخراً على االتفاقيـة  نأ )٣(١ضافت الورقة املشتركة  أو. اجلنائية الدولية 

تسلُّم شكاوى  باختصاص اللجنة   بكومة مل تعترف    الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، فإن احل        
  .)٤(األفراد والنظر فيها

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

تعـديل  باقتراحـاً   إىل الكونغرس    أن املئات من منظمات اجملتمع املدين قدمت         ١أفادت الورقة املشتركة      - ٢
غرض ضمان تفعيل الصكوك الدولية حلقـوق  الدستور مبا يتوافق مع التزامات املكسيك يف جمال حقوق اإلنسان ب       

االحتادي املتخذة على الصعيد    إلجراءات   إىل أن ا   )٦(٢وأشارت الورقة املشتركة    . )٥(اإلنسان يف النظام املكسيكي   
. )٧(، حيث تستمر حاالت التأخري يف حتقيق التوافق التشريعي        اتأو البلدي / تنعكس بعد على صعيد الواليات و      مل

 أن جلنة سياسة حقوق اإلنسان مل تساهم يف حتقيق أي تقدم ملموس يف هذا اجملال،                ١شتركة  وأضافت الورقة امل  
  .)٨(فهي مل تكن منتظمة يف عملها ومل تشرك اجملتمع املدين بالقدر الكايف

ملتعلق بالعنف املرتيل ال يتـضمن االلتزمـات        االحتاد والواليات ا   أن تشريع    ١وأفادت الورقة املشتركة      - ٣
 عليها يف اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة وأن التشريع احمللي يكون أحياناً غري كاٍف أو حىت مناقضاً املنصوص

جلنة أمريكا أشارت و. )١١( دواعي قلق مشاهبةإىل )١٠(٦ الورقة املشتركة شارتوأ. )٩(مات املكسيك الدوليةااللتز
العنف املرتيل ال ُيعترب جرمية ضد احلياة والسالمة اجلسدية، وإمنا إىل أن الالتينية والكارييب للدفاع عن حقوق املرأة 

جرمية يف حق األسرة، مما يشجع اتباع معايري إلنفاذ القوانني تسعى إىل احلفاظ على رابطة الزوجية على حساب                  
  .)١٢(النساء ضحايا العنف

خبطوات باجتاه إنشاء نظـام     غرس  إىل أنه ينبغي أن يقوم الكون     اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان،     اشارت  و  - ٤
  .)١٣(شامل لقضاء األحداث، وفقاً للدستور وللمعاهدات الدولية اليت تكون املكسيك طرفاً فيها

   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها- جيم 

شبكة جلان حقوق اإلنسان، مبا فيها اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان،            أن  منظمة العفو الدولية،    ترى    - ٥
بقدر كاف من ال تتمتع حلقوق اإلنسان، الحتادية  جلنة واللجنة ا٣١لجان على مستوى الواليات البالغ عددها وال

بعض اللجان يف التصرف حبزم بناًء على ما تبلَّغ به من انتهاكات حلقوق             تتردد  االستقالل عن احلكومات احمللية و    
سان فإن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أخفقـت        ومثلما أشارت إىل ذلك منظمة رصد حقوق اإلن       . )١٤(اإلنسان

كسيك يف جمال حقـوق     يف السعي إىل االنتصاف ويف تشجيع القيام بإصالحات لتحسني سجل امل          بشكل متكرر   
التخلي عن قضايا حقوق اإلنـسان الـيت   ا وممارساهتا ومنها اإلنسان، ويعود السبب الرئيس يف ذلك إىل سياساهت      

  .)١٥("التوفيق"فصل فيها وإقصاء الضحايا من عملية توثقها من قبل أن يتم ال
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وأفادت منظمة العفو الدولية كذلك أن وحدات حقوق اإلنسان يف اجليش، ويف مكاتب املدعي العـام،                  - ٦
وداخل قوات الشرطة، أُنشئت من أجل تنسيق التدريب يف جمال حقوق اإلنسان والرد على التحقيقـات الـيت                  

إداري وهي باألساس ال متلك هي وحدات ذات طابع غري أن تلك الوحدات . إلنسانُتجريها شبكة جلان حقوق ا
  .)١٦(سلطة التحقيق

   التدابري السياساتية- دال 

احتادية ال ميكن اسـتخدمها     نامج الوطين حلقوق اإلنسان هو أداة        إىل أن الرب   ٢أشارت الورقة املشتركة      - ٧
 لغاءإ على املسيحي للعمل الدويل االحتادوأضاف  . )١٧(لبلدياتاملموسة على صعيد الواليات أو      الختاذ إجراءات   

، ومل  )١٨( أن الربنامج الوطين حلقوق اإلنسان ليس مرتبطاً بتشخيص حالة حقوق اإلنسان يف املكـسيك              التعذيب
وطلبت . )١٩(ُترصد له ميزانية حمددة وله روابط حمدودة بعملية وضع خطط وطنية بشأن العنف ضد املرأة والطفل               

منظمة العفو الدولية إىل احلكومة أن تضع جدوالً زمنياً واضحاً وآليات لتنفيذ ذلك الربنامج الوطين ولتقييمه على 
  .)٢٠(االحتاد والواليات والبلدياتصعيد 

 إىل أن االتفاق الوطين من أجل األمن العام والعدالة والشرعية، املـؤرخ يف              ٢وأشارت الورقة املشتركة      - ٨
 .)٢١(، ال يتصدى للمشاكل األساسية اليت تشجبها منظمات حقوق اإلنسان وضحايا اجلرمية      ٢٠٠٨أغسطس  /آب

ومن جانبها، أعربت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان عن أسفها ألن استراتيجيات احلكومة اليت وردت يف الربامج                
 التنفيذية االحتاديـة باختاذهـا      التدابري العشرة اليت تعهدت السلطة    "الرمسية على مدى العقد املاضي، مبا يف ذلك         

والربامج ، مل حتقق النتائج املرجوة بسبب عدم استمرارية اخلطط "منهاج عمل املكسيك"و" ملكافحة اجلرمية املنظمة
  .)٢٢(الرمسية، وبسبب االرجتال يف قطاع اخلدمات العامة، والفساد واإلفالت من العقاب

  ض الواقع تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أر- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

األفرقة الدولية املعنيـة    ، فإنه رغم تقدمي املكسيك دعوة مفتوحة إىل         ٢الورقة املشتركة   وفقاً ملا ورد يف       - ٩
، فإن ذلك مل ُيفـض إىل    بشأهنا عدد من التوصيات  صدور  ، واستقباهلا عدداً كبرياً من املقررين، و      حبقوق اإلنسان 

  .)٢٣(من أولويات السياسة العامةدابري ملموسة ومل جيعل من حقوق اإلنسان أولوية اختاذ ت

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

ويتمثـل  . أفادت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أنه مت إحراز تقدم يف وضع إطار قانوين ملكافحة التمييز                - ١٠
بري اآلن يف تطبيق املعايري الواردة يف التشريعات تطبيقاً صحيحاً ويف القضاء على احلاالت التمييزية اليت التحدي الك

ال بد من إجراء استعراض شـامل       إىل أنه   اللجنة الوطنية   أشارت  و. )٢٤(جيد الكثري من املكسيكيني أنفسهم فيها     
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حقـوق  صد احلقوق املنصوص عليهـا يف اتفاقيـة         للتشريعات املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة، وإنشاء آلية لر       
  .)٢٥(األشخاص ذوي اإلعاقة، والنظر يف سحب اإلعالن التفسريي الصادر عن احلكومة بشأن االتفاقية

   الشخصيواألمن حق الفرد يف احلياة واحلرية - ٢

هناك مشاكل  و. يهاوال ُيعاقب عل  عامة  ال يزال التعذيب ممارسة منهجية و     أنه  ،  ١الورقة املشتركة   أفادت    - ١١
عدم سطنبول؛ و ابانعدام إرادة التحقيق يف التعذيب؛ وبعدم الرتاهة واالستقالل يف تطبيق بروتوكول            خطرية تتعلق   

 ١وأشارت الورقة املشتركة . توحيد املعايري اخلاصة بالتعذيب؛ وعدم التواؤم مع املعايري الدولية يف خمتلف الواليات
أقل خطورة خمتلفة و يصنفون أفعاالً ميكن وصفها بأهنا أفعال تعذيب على أهنا جرائم كذلك إىل أن املدعني العامني

  .)٢٦(عند التحقيق فيها

وأفادت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن االحتجاز التعسفي ال يزال أمراً شائع احلدوث لذلك فإن هناك   - ١٢
 ذات الصلة بواقع احلال وإلجراء حتقيقات أولية،        حاجة إىل آليات إشراف لضمان إخبار هيئات املراقبة الداخلية        

وال تزال حوادث االختفاء القسري تقع يف املكسيك وهي وثيقة االرتبـاط            . املسؤولنيلتحديد  حسب االقتضاء،   
 أن حالة التلبس ُتستخدم كوسيلة إللقاء القبض على زعماء          ٢وأفادت الورقة املشتركة    . )٢٧(باالحتجاز التعسفي 

، فـإن   ١ومثلما أشارت إىل ذلك الورقة املشتركة       . )٢٨(ات االجتماعية دون أوامر بإلقاء القبض     وأعضاء احلرك 
  .)٢٩(حتصى من انتهاكات حقوق اإلنسان قد أدى إىل حاالت ال تعد وال" تلبس"الفهم العام ملصطلح 

على األمن  اظ  يف جمال احلف   إىل أن احلكومة كلفت اجليش بوظائف الشرطة         ٢وأشارت الورقة املشتركة      - ١٣
أشـارت  و. العام، ومكافحة االجتار باملخدرات، ومكافحة اإلرهاب، واحتواء احلركات االجتماعية واملتمردين          

وحىت . ميارس اجليش سلطة قصوى   يف والية شيهواهوا حيث     فعلية  ن هناك حالة طوارئ     إىل أ  ٢الورقة املشتركة   
وأفـادت  .  شكوى تتعلق بالتعذيب   ١٣ة شيهواهوا   ، سجلت جلنة حقوق اإلنسان يف والي      ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

غـري  عمليات التفتـيش    تمر  تس كذلك وقوع حرب منخفضة احلدة يف والية تشياّباس حيث           ٢الورقة املشتركة   
عات شـبه   امجل بشكل تعسفي وتعذيبهم، واسُتؤنف تدريب ا      وحبس املدنيني القانوين، وإساءة استعمال السلطة،     

 حالة انتهاك حلقوق اإلنسان ١٢ حدوث ٢أفادت الورقة املشتركة إلضافة إىل ذلك باو. العسكرية على يد اجليش
حيث ارتكبت اعتـداءات    ،  ٢٠٠٨مايو  / وأيار ٢٠٠٧يونيه  /على يد اجليش يف غريِّيُرو يف الفترة ما بني حزيران         

  .)٣٠(اتعسكرامل، وأثناء عمليات تفتيش املنازل، وعند إقامة بإساءات خطرية وخباصة عند حواجز الطرق

  ف، وهو  نأزمة أمن عام تتسم بتزايد مستويات جرائم الع       تعاين  املكسيك  أن   ١الورقة املشتركة   أفادت  و  - ١٤
لكـن احلكومـة    . ما يتطلب رداً احترافياً من ِقبل الشرطة، ومنع الفساد يف صفوف قوات األمن واملعاقبة عليه              

ن السكان، وتشديد العقوبات، ونـشر قـوات        أعمال قمع استهدفت شرائح واسعة م     واجهت األزمة بارتكاب    
  .)٣١(أخرى تنتهك حقوق اإلنسانتدابري اجليش حملاربة اجملرمني يف الشوارع، وتنفيذ 

  معـاً،  االحتـادي    أن اإلطار القانوين، على صعيد الواليات وعلى الصعيد          ١والحظت الورقة املشتركة      - ١٥
 نهجي املفـرط  نمط من االستخدام امل   ببالتايل  يسمح  قوة و ال ينظم بشكل ملموس استخدام أفراد قوات األمن لل        

 حاالت وقعت يف ميتُشَواكان يف      ١وذكرت الورقة املشتركة    . الحتجاج االجتماعي وخباصة يف مواجهة ا   للقوة،  
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؛ ويف سان سلفادور أِتنكو     ٢٠٠٦، ويف أَُواهاكا ابتداًء من عام       ٢٠٠٤؛ ويف وادي احلجارة يف عام       ٢٠٠٦عام  
، ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ أن القمع بلغ أشد درجاته يف أَُواهاكا يف عامي ٧وأفادت الورقة املشتركة . )٣٢(٢٠٠٦يف عام 

كما ذكرت سبع حاالت حملتجزين اختفوا ما بـني         . )٣٣( آخرين ٥٠٠ شخصاً وعن احتجاز     ٢٦مسفراً عن قتل    
ص بصورة غري    أشخا ٣٠٤، وأفادت أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان سجلت احتجاز          ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧عامي  

 احلكومة أن تسمح    ٧وناشدت الورقة املشتركة    . )٣٤(٢٠٠٦ديسمرب  /يونيه وكانون األول  /قانونية ما بني حزيران   
وجهتها الدعوة املفتوحة اليت    بتفعيل  بالتحقق يف عني املكان من خطورة االنتهاكات اليت شهدهتا أَُواهاكا، وذلك            

 امرأة على األقل تعرضن ٢٦ إىل أن ٢وأشارت الورقة املشتركة . )٣٥(إىل اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان
 ١١٢وعالوة على ذلك، عوقب قادة احلركة االجتماعيـة بالـسجن           . لالعتداء اجلنسي يف سان سلفادور أِتنكو     

توصياهتا بشأن إساءة اسـتعمال     رفضت  وزارة األمن العام    أن  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان،     أفادت  و. )٣٦(سنة
السلطة من ِقبل الشرطة يف ميتُشوآكان ويف سان سلفادور أِتنكو، واستبعدت متاماً إمكانية التحقيق يف سلوك أفراد 

بأن ليس من اختصاصها التحقيق يف مسؤولية املوظفني على مـستوى           االحتادية  واحتجت السلطات   . )٣٧(الشرطة
ضلع مباشر الحتادية كان للسلطات االيت االت احل يف وحىت. الواليات، مثلما أشارت إىل ذلك منظمة العفو الدولية

  .)٣٨(يف أحيان كثرية إىل مالحقة قضائيةاالحتادي فيها، مل تفض التحقيقات اليت أجراها مكتب املدعي العام 

يف حاالت العنف ضد النساء، إضافة التحقيق أو العقاب إىل قصور أو انعدام  ١الورقة املشتركة شارت وأ  - ١٦
وأشارت تلك الورقة إىل أن املشكلة اخلطرية املتمثلة يف جـرائم           . املوظفنيلتدريب والوعي يف صفوف     اإىل نقص   

فعالية وأكدت إغالق مقر جلنة منع العنف ضد املرأة والقضاء عليه يف ْسُيوداد ْخوِاريز وعدم               . قتل النساء مل حتل   
 والبحـر   الالتينية أمريكا جلنةوأعربت  . )٣٩(لبشراملدعي اخلاص املعين جبرائم العنف ضد املرأة واالجتار با        مكتب  

ن قتل أ ٢الورقة املشتركة أفادت و. )٤٠( بدورها عن قلقها بشأن فعالية هذه اهليئةاملرأة حقوق عن للدفاعالكارييب 
مرصد ويقال إن . ، وأنه مل ُيوضع سجل وطين بأمساء النساء اللوايت قُتلن أو اختفنياحتاديةصنَّف كجرمية يال امرأة 

 والية يف الفترة ١٥ جرمية قتل ذهبت ضحيتها نساء يف ١ ٠٨٨املواطن الوطين جلرائم قتل النساء أبلغ عن حدوث 
  .)٤١(٢٠٠٧يونيه / وحزيران٢٠٠٦يونيه /ما بني حزيران

  يف املائة من النساء الالئي تتجاوز٦٧تفيد أن دراسة استقصائية وطنية إىل نظمة العفو الدولية أشارت مو  - ١٧
أشكال العنف يف البيت أو العمل أو اجملتمع احمللي أو املدرسة يف لشكل من  سنة أبلغن عن تعرضهن ١٥أعمارهن 

 سنة ويعشن مع شريك ١٥وأشارت املنظمة أيضاً إىل أن امرأة من كل أربع نساء تتجاوز أعمارهن . ٢٠٠٦عام 
ويرى االحتاد الدويل للعمل املسيحي . )٤٢(يك هذا الشرهلن أبلغن عن تعرضهن للعنف اجلسدي أو اجلنسي على يد

عيش بال عنف تدبري جيد لكنه مل يفرز أي تغيريات          المن أجل إلغاء التعذيب أن القانون العام لتمكني النساء من           
 ٢٣ بأن هذا القانون مل ينفَّـذ إالّ يف          ٢وأضافت الورقة املشتركة    . )٤٣(مؤسسية وال قوانني جديدة على الصعيد احمللي      

جلنة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب للدفاع عـن        وترى  . )٤٤(لوائح خاصة بتطبيقه  ية، لدى ثالث منها فقط      وال
 مسؤوليات فروع احلكومة الثالثـة      وتفصِّلالالئحة التنفيذية املتعلقة هبذا القانون      دد  حتأن   أنه ينبغي حقوق املرأة   

 .)٤٥(يهفيما خيص منع العنف ضد املرأة ومعاجلته والقضاء عل
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  إقامة العدل واإلفالت من العقاب وسيادة القانون - ٣

، تعهدت احلكومة بأن تلقي الضوء على انتهاكات حقوق اإلنسان العديـدة            ٢٠٠٠بعد انتخابات عام      - ١٨
املدعي اخلاص املعـين باحلركـات االجتماعيـة        كتب  وهلذا الغرض، أنشأت م   . يف املاضي حدثت  واجلسيمة اليت   
وأُقفل .  حالة اختفاء قسري   ٤٧٦حدوث  ملاضي، ورأى املدعي اخلاص أن هناك أدلةً قاطعة على          والسياسية يف ا  

 مل تؤد أي منـها إىل أيـة         -  الئحة اهتام فقط     ١٦ بعد أن قدم     ٢٠٠٦نوفمرب  /املذكور يف تشرين الثاين   كتب  امل
، مثلما أشارت إىل    االحتادي وأعيدت القضايا اليت نظر فيها املدعي اخلاص إىل مكتب املدعي العام          . )٤٦(عقوبات

 إىل أكثر يشريلمدعي اخلاص لتقرير صدور ومل يتحقق أي تقدم يف تلك القضايا رغم        . ذلك منظمة العفو الدولية   
 حالة اختفـاء، وآالف مـن حـاالت االحتجـاز التعـسفي             ٧٠٠ حالة إعدام خارج القضاء، وإىل       ١٠٠من  

االحتادي منح  ملكسيك بأن تطلب إىل مكتب املدعي العام        وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان ا     . )٤٧(والتعذيب
لسري التحقيقات، وبأن تنشئ جلنة مستقلة لتقصي يش تلك القضايا األولوية وبأن تأمر وزير الدفاع بإهناء عرقلة اجل

كـان  وفضالً عن ذلك، أفاد املركز الدويل للعدالة االنتقاليـة أن م          . )٤٨(دعني العامني احلقيقة بغية دعم عمل امل    
وأوصى . )٤٩(، وأنه ال توجد قاعدة بيانات متاحة للعموم ميكن االطالع عليها جمهولاحملفوظات املؤسسية التارخيية

املركز الدويل للعدالة االنتقالية الدولة بأن تقدِّم تقريراً علنياً عن احلالة الراهنة للعدالة االنتقالية وبأن تفرج عـن                  
  .)٥٠(خدمها مكتب املدعي اخلاصمجيع الوثائق التارخيية اليت است

مكتب املدعي العام ومل يتراجع كفاءة وتستنتج اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أنه مل يطرأ أي حتسن على   - ١٩
  .)٥١(اإلفالت من العقاب ومل ُيقض على الفساد

حات ، سلسلة مـن اإلصـال  ٢٠٠٨يونيه /، يف حزيرانصدرت أن احلكومة أ١املشتركة رقة وأفادت الو   - ٢٠
وكمثال على  . الدستورية يف جمال القضاء اجلنائي، منها إصالحات عديدة تشكل نكسةً بالنسبة حلقوق اإلنسان            

ذلك، إعالن حالة طوارئ حتد من الضمانات األساسية للمحاكمة وفق األصول القانونية بالنـسبة لألشـخاص                
تجاز السابق لتوجيه االهتـام يعـرف باسـم    شكال االحأشكل من املتهمني بالتورط يف اجلرمية املنظمة، وإدراج   

"arraigo" ُوأشارت الورقة  . )٥٢(سمح باحتجاز شخص ما ملدة قد تبلغ مثانني يوماً قبل توجيه أي اهتامات إليه              ي
 عالوة على ذلك إىل أن تعريف اجلرمية املنظمة خيتلف عن التعريف الوارد يف اتفاقية األمم املتحـدة                  ٢املشتركة  

أشخاص أبرياء وأعضاء يف احلركـات االجتماعيـة زوراً         ما أدى إىل اهتام     ة املنظمة عرب الوطنية،     ملكافحة اجلرمي 
  .)٥٣( ألسباب سياسية، ال قانونية،باالنتماء إىل مجاعات اجلرمية املنظمة

، اليت تعتربهـا    )أمبارو(عدم كفاية دعوى إنفاذ احلقوق الدستورية        أنه تبني    ١وأكدت الورقة املشتركة      - ٢١
  .)٥٤(حلكومة وسيلة مناسبة حلماية حقوق اإلنسانا

، ال يزال أفراد اجليش يفلتون من العقاب على ما يرتكبونه من ١ومثلما أشارت إىل ذلك الورقة املشتركة   - ٢٢
اختصاص القضاء  اعتداءات أثناء قيامهم مبهام حفظ األمن العام، ويعود السبب يف ذلك جزئياً إىل توسيع نطاق                

اختـصاص  وينص الدستور املكسيكي علـى  . قضايا انتهاك حقوق اإلنسانيشمل لل غري قانوين    العسكري بشك 
لكن السلطات العـسكرية حتقـق يف       القضاء العسكري بالنظر يف اجلرائم واملخالفات املخلة باآلداب العسكرية          

وأشارت . )٥٥( العسكريةدابآلجرائم خملة بابأي حال من األحوال تصنيفها على أهنا كن القضايا حىت عندما ال مي
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اختصاص القـضاء   لك القضايا من    إخراج ت منظمة العفو الدولية إىل أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مل تطلب            
. )٥٦(وق اإلنسان بأن تنظر السلطات واحملاكم املدنية يف تلك القضايا    حلقآلليات الدولية   العسكري رغم توصيات ا   

كسيك بأن تضمن قيام السلطات املدنية بالتحقيق يف انتهاكات حقـوق          وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان امل     
جليش وبأن تضمن تعاون العسكريني تعاوناً تاماً مع املدعني العامني املدنيني ومع السلطات             اإلنسان اليت يرتكبها ا   

  .)٥٧(القضائية املدنية يف مالحقة العسكريني مبختلف رتبهم ومعاقبتهم يف احملاكم املدنية

حلبس االحتياطي واإلفراط يف استعمال اقاسية  أن استعمال عقوبات السجن ال١وذكرت الورقة املشتركة   - ٢٣
وأضافت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن ندرة استعمال اإلفـراج قبـل    .)٥٨(سجون البلديتسببان يف اكتظاظ  

ي إىل  كما تـؤد   بشكل صحيح،    انقضاء مدة العقوبة تساهم يف اكتظاظ السجون وتعوق عمل مراكز االحتجاز          
وأوصت اللجنة املذكورة . االجتماعي واحلق يف الضمانات القانونيةالتظلم واحلق يف رد االعتبار انتهاكات احلق يف 

واحمللي من أجل منح اإلفراج قبل انقضاء       االحتادي   التشريعني   كالبأن توضع معايري وأهداف موحدة على صعيد        
  .)٥٩(شكل خطراً على اجملتمعاملدة ألي شخص يستحقه وال ي

  حرية التنقل -  ٤

قالت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إهنا تلقت عدة شكاوى بشأن حواجز الطرق اليت تقيمها خمتلـف                  - ٢٤
يف بعض تؤدي إىل أي أساس حقيقي يف الدستور وال تستند وحدات الشرطة واجليش الوطين، ألن تلك اإلجراءات 

ُتـستخدم  هذه   أن حواجز الطرق     ٢وأفادت الورقة املشتركة    . )٦٠(ى أناس أبرياء وقتلهم   األحيان إىل االعتداء عل   
  .)٦١(كآلية لرصد ومراقبة تنقُّل املواطنني، وخباصة أفراد الشعوب األصلية

مـع  جمعيات والت اجلحرية التعبري، وتكوين    حرية الدين أو املعتقد، و      - ٥
  ويف احلياة السياسيةواحلق يف املشاركة يف احلياة العامة  السلمي،

.  يف املائة من مجيع قنوات التلفزة التجارية       ٩٦، تسيطر عائلتان على     ١رقة املشتركة   وفقاً ملا ذُكر يف الو      - ٢٥
املتعلـق باإلذاعـة    على القانون االحتـادي     احلكومة سلسلةً من اإلصالحات     دخلت  ، أ ٢٠٠٦أبريل  /ويف نيسان 

وهي إصالحات أقرت احملكمة العليا بأهنا      االتصاالت السلكية والالسلكية    املتعلق ب االحتادي  والتلفزيون والقانون   
الوصول إىل مجيع وسائل اإلعالم على أساس من اإلنصاف، خاصة حق تنتهك احلق يف حرية التعبري ألهنا ال تضمن 

 )٦٣(٣ة املشتركة   وعربت الورق . )٦٢(الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية املشاهبة يف تسيري وسائل إعالم خاصة هبا          
لتحقيق القانوين الضروري إلصالح عن قلق مستمر إزاء افتقار السلطة التشريعية لإلرادة السياسية الالزمة لفرض ا

  .)٦٤(وسائل اإلعالمالدميقراطية يف 

 صحفياً وعامالً يف ٢٤ أن ١٩ واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمة املادة ١وأفادت الورقة املشتركة   - ٢٦
وأضافت الورقة . )٦٥(سائل اإلعالم، على األقل، قد قُتلوا يف السنوات األخرية بينما ال يزال مثانية آخرون خمتفني        و

وذلك يف منـاخ    أعمال أجنزوها    أن عشرات آخرين مت هتديدهم أو االعتداء عليهم انتقاماً منهم على             ١املشتركة  
الذاتية يف صفوف الصحفيني  فيه الرقابة والرقابة عممتاخ ه احلالة إىل منذدت هوقد أ. يتيح اإلفالت من العقاب

وأفادت الورقة . )٦٦(الذين حيققون يف االجتار باملخدرات وكذلك الصحفيني من اجملتمعات احمللية والشعوب األصلية
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، ٢٠٠٦منذ عام    أن االعتداءات اليت تتعرض هلا وسائل اإلعالم اخلاصة باجملتمعات احمللية قد شهدت ارتفاعاً               ٣املشتركة  
ذلك إغالق حمطات للبث اإلذاعي سواء بإذن وفق األصول املرعية أو بغري إذن، وهتديدات السالمة البدنية،                ومشل  

  .)٦٧(واالحتجاز التعسفي، والتعذيب، وحماوالت القتل وجرائم القتل

فيني وهم مسؤولون الدولة ال يزالون املضطهِدين الرئيسيني للصحموظفي ، فإن ١٩وحسب منظمة املادة   - ٢٧
وتضيف املنظمة أن مكتب املدعي اخلاص املعين باجلرائم املرتكبة يف حق . )٦٨( يف املائة من احلاالت املسجلة٤٢عن 

 حالة ُعرضت عليه منذ أن أنشئ ١٧٤الصحفيني، التابع ملكتب املدعي العام، مل يعاجل سوى حالة واحدة من بني      
 من تلك احلاالت ١١٢، ولكنه مل يتناول ٢٠٠٧ حالة يف عام ١٦٣خلاص املدعي امكتب وتناول . ٢٠٠٦يف عام 

بصورة مباشرة وإّنما تناولتها هيئات أخرى داخل مكتب املدعي العام ّمما قلّص دور املدعي اخلاص املعين باجلرائم 
وأضافت منظمـة  . )٦٩(على نتائج التحقيقاتمميز ليس له تأثري مباشر املرتكبة يف حق الصحفيني إىل جمرد مراقب        

وحكومات الواليات تعطل اجلهود اليت تبذهلا      االحتادية  مراسلون بال حدود أن االنقسامات القائمة بني احلكومة         
  .)٧٠(السلطتان القضائية واالحتادية ملكافحة اإلفالت من العقاب

يني يواجهـون   وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن املدافعني عن حقوق اإلنسان والنشطاء االجتمـاع              - ٢٨
هتديدات ومضايقات وإىل أن التحقيقات اليت ُتجرى على مستوى الواليات تكون يف العادة غري كافيـة وتتـرك             

 أن األشخاص الذين يشاركون يف ٢وأضافت الورقة املشتركة     .)٧١(املدافعني ُعرضة ملزيد من التخويف أو اهلجوم      
بني وُيّتهمون جبرائم سياسية أو جبرائم هتديد األمن القومي باعتبارهم جمرمني وخمرِّعاملون مظاهرات واحتجاجات ي

وسـجلت الورقـة   . )٧٢(للمحاكمةأما قادة أو أعضاء احلركات فيسجنون ويقدمون  ). املصنفة كجرائم خطرية  (
وتتعلق العديد من هذه االحتجاجات .  والية١٧ حالة من حاالت جترمي االحتجاج االجتماعي يف ٦٠ ،٢املشتركة 

  .)٧٣(بشأن املوارد الطبيعيةعند وضع املشاريع االقتصادية، وخباصة يف سياق املنازعات اكات حقوق اإلنسان بانته

  اتيةو عمل عادلة ومبظروف احلق يف العمل ويف التمتع - ٦

 إىل أن املكسيك مل ُتسوِّ وضع األشخاص العاملني يف القطاع غـري الرمسـي               ١أشارت الورقة املشتركة      - ٢٩
 ٦٠ أن ١وأكدت الورقة املشتركة . أن توسع نطاق برامج دعم وتوظيف األشخاص الباحثني عن عمل ينبغي هلاو

اخلطـة اإلمنائيـة   مثل يف القطاع غري الرمسي، وأن برامج      هم من العاملني    يف املائة من السكان النشطني اقتصادياً       
وأعربت الورقة  . )٧٤(لى القطاع الرمسي  الوطنية واخلطة القطاعية لوزارة العمل واخلدمات االجتماعية مقصورة ع        

  .)٧٥(اثل عن قلق مم٥املشتركة 

األجور اليت تنتهجها املكسيك العهد الـدويل       ضبط  ، تنتهك سياسة    ١ورقة املشتركة   وفقاً ملا ورد يف ال    و  - ٣٠
ة الـشرائية   األجور من أجل زيادة القدر    ألهنا ال تسمح بتعديل     اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

 ١وأفادت الورقة املشتركة  .)٧٧( دواعي قلق مشاهبةإىل ٥الورقة املشتركة شارت وأ .)٧٦(وضمان ظروف حياة كرمية
النقابات املوجودة يتعرضون حتقيق الدميقراطية يف ذلك أن العمال الذين يسعون إىل إنشاء نقابات مستقلة أو إىل ك

وأشارت الورقة  .)٧٨(عدد العقود اجلماعية املتحيزة ألصحاب العمل يف فصل من اخلدمة وأن هناك زيادةللقمع وال
 يف املائة من العقود املربمة، مما يؤدي إىل     ٩٠متثل  " حلماية أصحاب العمل  " إىل أن االتفاقات اجلماعية      ٥املشتركة  
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 اإلضراب، وإىل تزويـر     األجور بقدر يعادل الزيادة يف األجر األدىن غري الكايف، وإىل احلرمان من احلق يف             تعديل  
  .)٧٩(وغري ذلك ممثلي أعضاء النقاباتانتخابات 

ـ أفادت اللجنة القانونية للتنمية الذاتية لشعوب منطقة األنديز األوائل، أن     و  - ٣١ ذهبون عمال املزارع الذين ي
اهبة يعملون ويعيشون يف ظـروف مـش      ال البلد   ـات يف مش  ـمارس إىل والي  /نوفمرب إىل آذار  /من تشرين الثاين  

  .)٨٠(لظروف االسترقاق

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق-٧

واخلـدمات االجتماعيـة    الضمان االجتماعي    أن تعديل القانون املتعلق مبعهد       ٥أفادت الورقة املشتركة      - ٣٢
دستور ألنه ينتهك اتفاقيـة  ، ميثل خطوة إىل الوراء وينايف ال٢٠٠٧مارس /لفائدة موظفي الدولة، الصادر يف آذار    

 احلصول على أنالبيانات الرمسية تفيد و). ١٠٢رقم (منظمة العمل الدولية بشأن املعايري الدنيا للضمان االجتماعي 
وتبني أحدث األرقام املتعلقـة بالعمـل أن        . عمل ال يضمن دفع صاحب العمل اشتراكات الضمان االجتماعي        

  .)٨١( يف املائة من السكان العاملني يف املكسيك٦٢,٦ل ري متاح الوصول إىل مرافق اخلدمات الصحية غ

مبدأ تعميم  رباجمه االجتماعية األربعة، يتجاهل     ب أن الربنامج الوطين للصحة،      ٥وأفادت الورقة املشتركة      - ٣٣
وأضافت اللجنة الوطنيـة حلقـوق       .)٨٢( لصاحل تدخالت مركّزة   - ضمان احلق   ل شرط أساسي    و وه - اخلدمات  

ان أنه من الالزم اختاذ تدابري مالئمة يف مؤسسات الصحة العامة لضمان تزويد األفرقـة الطبيـة باألدويـة       اإلنس
  .)٨٣(والتجهيزات واإلمدادات الطبية الكافية يف الوقت املناسب

ليت فتئ الفارق يتسع بني الظروف الصحية اليت يعيشها السكان األصليون وتلك ا ، ما١املشتركة وفقاً للورقة و  - ٣٤
 عن  ٥وحتدثت الورقة املشتركة     .)٨٤(يعيشها باقي السكان فيما يواكب التمييز يف توفري اخلدمات الصحية هذا االجتاه           

مشاكل سوء التغذية املثرية للجزع اليت يعانيها أطفال الشعوب األصلية وعن ارتفاع معدالت الوفيـات النفاسـية يف                  
  .)٨٥(ة عن األمراض املعوية والتنفسيةيات النامجصفوف نساء تلك الشعوب وعن ارتفاع معدل الوف

 اًلدى األطفال دون سن اخلامسة يف الريف مـثري        ) الطفيف واحلاد ( لنقص التغذية    اإلمجايلاملعدل  وكان    - ٣٥
 ٢٤ بلغت   ٢٠٠٦فقد أشارت التقارير إىل أن نسبة السكان الذين يعانون من الفقر الغذائي يف عام               . للقلق أيضاً 
قد تصل أجورهم إىل األجور حصول العمال الذين مل تضمن سياسة و.  يف املائة يف احلضر٧,٥ الريف ويف املائة يف

وأضـافت الورقـة     .)٨٦(على كمية كافية من املواد الغذائية هلم وألسرهم       ثالثة أمثال األجر األدىن كحد أقصى       
وفقاً ملا  و. ة باألمن الغذائي غري متاح     أن احلصول على معلومات بشأن موارد ميزانية احلكومة املتعلق         ١املشتركة  

االنتـهاكات  اإلبالغ عن   ال جيد املتضررون سبيالً إىل      و، ال حيظى احلق يف الغذاء حبماية الدستور         ورد يف الورقة  
  .)٨٧(هبذا املوضوعاملتصلة 

 الصعيد  كذلك إىل أن تنسيق التشريعات املتعلقة باإلجهاض أمر مطلوب على٥وأشارت الورقة املشتركة   - ٣٦
لحصول على فئة واسعة سوى فرص حمدودة ل للنساء تتاحوعالوة على ذلك، ال  .  وعلى صعيد الواليات   االحتادي

جهـاض  اإلن إمكانيـة    أ ٢ الورقة املشتركة    وتفيد .)٨٨(من وسائل منع احلمل، وخاصة موانع احلمل املستعجلة       
 ال حيصلن على أي معلومات خبصوص       ء الضحايا وأن هؤال  حمدودة بالنسبة لضحايا االغتصاب والسفاح       القانوين
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 الضحايا إىل السلطات القانونية، يكتشفن أنه ال توجد         تلجأوعندما  .  وال بعده  الشكوىاإلجهاض ال قبل تقدمي     
  .)٨٩(إلجهاض، أو أن موظفي مكتب املدعي العام يرفضون إصدار اإلذن ذي الصلةلإجراءات صحية وال قانونية 

اإلغالق ب مهدداإليدز / أن املركز الوطين ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري٦ملشتركة وأفادت الورقة ا  - ٣٧
  مـع املـراهقني    منذ أن تولت احلكومة احلالية مهامها وتضمنت توصيات خمتلفة من أجل ضمان عمل املركـز                

   .)٩٠(والشباب ولصاحلهم

 إىل إطار قـانوين وإداري يـؤمن الـسكن جلميـع      تفتقراملكسيكإىل أن  ١ الورقة املشتركة  وأشارت  - ٣٨
األشخاص ويضمن احلماية القانونية من املضايقات واإلخالء غري الطوعي، لعدم تنفيذ قانون السكن الـصادر يف                

وباإلضافة إىل ذلك، ال تـستجيب      . كما ال تتوفر معلومات رمسية بشأن عمليات اإلخالء القسري        . ٢٠٠٦عام  
ر الكايف الحتياجات الفقراء من املساكن وهي ال توفر السكن بكلفة معقولة يف الوقـت               الربامج احلكومية بالقد  

   .)٩٢( دواعي قلق مشاهبةإىل ٥ الورقة املشتركة وأشارت .)٩١(الذي يتم فيه جترمي املستوطنات غري النظامية

 تضمن محاية احلق يف بيئة انعدام سبل االنتصاف القضائية الفعالة اليتإىل  )٩٣(٤ الورقة املشتركة وأشارت  - ٣٩
ومع أن اإلجراءات اإلدارية والقضائية متاحة يف املكسيك، فإهنا صارت عدمية اجلدوى يف دعم حقـوق                . صحية

 أن تنـشئ    ٤ومن مجلة ما أوصت به الورقة املـشتركة          .)٩٤(اإلنسان بسبب النواقص اليت تشوهبا وعدم تطبيقها      
   .)٩٥(يما يتعلق باملسؤولية عن األضرار فواإلنفاذ للتحقيق آليات فعالةاملكسيك 

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية-٨

 يف  ٨ االستثمار العام يف التعليم، الذي ميثل يف الوقت احلاضر أقل من             إىل أن  ١ الورقة املشتركة    أشارت  - ٤٠
سنوات  ٥ مليون طفل تتراوح أعمارهم ما بني ٢,١نه كافياً لكي يستفيد ممل يكن ،  اإلمجايلاملائة من الناتج احمللي

وال توجد سياسة عامة بشأن التعليم تراعي منظور حقوق اإلنسان          .  سنة ال حيصلون على التعليم األساسي      ١٤و
املياومة أطفال عمال ب بشكل خاص  يضرالتخلف يف املعايري التعليميةو. املعايري الدوليةب الكثري من الربامج يلتزموال 

   .)٩٦( اإلعاقة، والشعوب األصليةي، وأطفال الشوارع، واألشخاص ذولزراعينيا

 نقص املعلمني يف املـدارس االبتدائيـة        هو سبب قلق آخر     إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان      وأشارت  - ٤١
عدالت األمية  وتسجل تلك املناطق أعلى م    . والثانوية يف العديد من املناطق املعزولة اليت تقطنها الشعوب األصلية         

 الورقـة  وذكرت .)٩٧(ونسبة مرتفعة من األطفال دون سن السادسة عشرة الذين يعملون يف املزارع بوجه خاص         
   .)٩٨( دواعي قلق مشاهبة٥املشتركة 

   األقليات والشعوب األصلية- ٩

ت بكـون    أقـر  ٢٠١٢- ٢٠٠٧أفادت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن اخلطة اإلمنائية الوطنية للفترة             - ٤٢
  الشعوب األصلية ال تتمتع حىت اآلن بوضع اجتماعي واقتصادي يساعد على تنميتها، وبأن أفراد تلك الـشعوب                 
ال يزالون جيدون صعوبة يف احلصول على عمل وبأهنم يتقاضون أجوراً جد متدنية وبأهنم ال يتمتعون باملساواة مع               

   .)٩٩(فئات سكانية أخرى
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 وحتديث األدوات القانونية واإلدارية ملعاجلة      إىل ضرورة إصالح  حلقوق اإلنسان    اللجنة الوطنية    وأشارت  - ٤٣
املنازعات املتعلقة باألراضي الزراعية اليت حتول دون ممارسة العديد من جمتمعات الشعوب األصـلية حلقوقهـا يف         

الذي تواجهه الـشعوب    وّمما يثري القلق بوجه خاص الوضع        .)١٠٠(حيازة األراضي ويف التنمية والعدالة والسالم     
فمن غري املرجح أن تراعى عادات الشعوب األصلية ومميزاهتا الثقافية يف           . األصلية عندما تتصل باهليئات القضائية    

حيصلون على جل احملاكمات أو الدعاوى اليت يكون أشخاص أو جمتمعات من تلك الشعوب طرفاً فيها، ونادراً ما 
   .)١٠١(غتهم مترجم فوري أو حمام يتحدث لمساعدة

وقالت اللجنة القانونية للتنمية الذاتية لشعوب منطقة األنديز األوائل إن اجليش يتـدخل يف جمتمعـات                  - ٤٤
 وأفادت تقارير   .)١٠٢( االجتار باملخدرات  حبجة مكافحة الشعوب األصلية، فيستنطق الناس، وحيتجزهم، وخيوِّفهم،       

القضاء، واالحتجاز التعسفي، وحاالت    نطاق    خارج  واإلعدام لتعذيب،ل تتعرضأن الشعوب األصلية يف غريِّيُرو      
   .)١٠٣(اً تلك األفعال جنودوخباصة عندما يكون مرتكبواالختفاء القسري، دون أمل يف إحقاق العدالة 

تعرضت الشعوب األصلية يف والية أُواهاكا إىل أشياء عديدة          ،)١٠٤(٧ الورقة املشتركة    ووفقاً ملا ورد يف     - ٤٥
وأشارت . بصورة منهجية، وقد ازداد الوضع سوءاً يف السنوات األربع األخريةا  الطبيعية وثقافتها مواردهمنها هنب
نطقة ْسـيّريا ُسـور يف الواليـة املـذكورة يف     مل إىل هجوم قوات عسكرية على الشعوب األصلية البدائية   الورقة
وتشري التقديرات  . نطقة باسو دي ال رينا    ، وإىل تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهرمائية يف م        ٢٠٠٨أغسطس  /آب

اء  يف منطقة إستمو دي أواهاكا مت بالفعل ختصيصها لبناجلماعية األمالك  هكتار من١٠ ٠٠٠إىل أن ما يزيد على 
  .)١٠٥(حمطات توليد الكهرباء الرحيية

 تضمن حق الشعوب     وال  ال حتترم   الدولة رّوجتها مشاريع إمنائية عدة      إىل أن  ١وأشارت الورقة املشتركة      - ٤٦
 .)١٠٦(يف أخذ رأيها ومشاركتها يف عمليات صنع القرار       و على املعلومات املناسبة     احلصوليف  ويف تقرير مصريها    

  وجـاء يف الورقـة      .)١٠٧( دواعي قلـق مـشاهبة     إىل ومنظمة العفو الدولية     ٢ كل من الورقة املشتركة      وأشارت
نتهاك والتهديد بانتهاك حقوق اإلنسان تتعلق مبشاريع بىن حتتية         أهنا وثقت عدداً من حاالت اال      )١٠٨(٥املشتركة  

ومل تـدرس   . اخلاص الوطين وعرب الوطين   أو  /ومشاريع أخرى عمالقة يشارك فيها مستثمرون من القطاع العام و         
. تلك املشاريع دراسة كاملةً قبل أن تصدر تـراخيص لتنفيـذها          لالسلطات املكسيكية اآلثار االجتماعية والبيئية      

 أن أشد املتضررين يف العديد من احلاالت هم املزارعون والشعوب األصلية يف املنطقة              ٥وأفادت الورقة املشتركة    
 للتهجري، من أراضيهم دون احلصول على تعرضهم، أو وهتجريهم والضغط بشىت الوسائل بسبب تعرضهم للخديعة

 متثلـهم معاملـة      اليت نظماتاملاجملتمعات أو    أفراد تلك    يعاملوعالوة على ذلك،    . أي تعويض مبوجب القانون   
   .)١٠٩( تلك املشاريعملعارضتهماجملرمني 

بيـدات اخلطـرية يف   امل باستخدام املواد الكيميائية و تسمحاحلكومةإىل أن  اهلنود ملعاهدات الدويل جمللسا وأشار  - ٤٧
ويذكر اجمللس إضافة إىل    . ش فيها الشعوب األصلية   مجيع أحناء املناطق الزراعية املصنَّعة يف املكسيك، وخاصة تلك اليت تعي          

 تشوهات خلقية، وأورام سرطانية وحاالت وفاة يف قبيلة الياكي بسبب تعرض أفرادها ملبيـدات    دالئل على حدوث  ذلك  
ـ  )١١١(ويُشول يف ناياريـت   ه شعوب املايو يف سينالَُوا ، وشعوب        تعرض وأشار اجمللس إىل     .)١١٠(سامة نفس العواقـب   ل
   .)١١٢(ملساءلة من تقع عليه مسؤولية ذلكمة، مبيِّناً أن احلكومة مل تبذل أية جهود إنفاذ الوخي
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   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ١٠

 واإليذاءأفادت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن املهاجرين بدون وثائق يتعرضون لشىت أنواع االعتداء                - ٤٨
ومنذ عـام   .  الواليات واجملرمني العاديني والعصابات املنظمة     موظفيل من   وانتهاكات حقوق اإلنسان على يد ك     

كما يقـال إن    .  إلطالق سراحهم  دفع فدية طلب إىل أسرهم    ُي و  الذين ُيختطفون   أعداد املهاجرين  تتزايد،  ٢٠٠٧
الفتيات  عصابات هتاجم املهاجرين وتغتصب النساء و      تشكيلاملناخ السائد املتسم باإلفالت من العقاب أدى إىل         

   .)١١٣(وحتريضهاتلك العصابات  مبساعدة  أفراد الشرطةيقومويف بعض احلاالت، . على الطرقات اجلانبية

 ضرورة أن تكف السلطات اليت ليس من اختصاصها تدقيق مركز املهاجرين            ١وأبرزت الورقة املشتركة      - ٤٩
استخدام القـوة   ب إضايفل على دعم    واالحتجاز عن املشاركة يف تلك األنشطة؛ وضرورة أن يكون طلب احلصو          

طلباً خطياً من املعهد الوطين للهجرة؛ وضرورة السماح بإنشاء آليات بسيطة ومتاحة متكن املهاجرين من اإلبالغ             
  .عن أية سلطة خترق القانون

،  تنفيذية بدون الئحة ال يزال عليهعاقبةامل أيضاً أن قانون منع االجتار بالبشر و١وأفادت الورقة املشتركة   - ٥٠
وباإلضافة إىل ذلك، ليست هناك قواعد بيانات وال إحصاءات مناسبة تتيح فهم مـشكلة              . بعد عام من إصداره   

 .)١١٤(االجتار فهماً كامالً، كما ال يوجد برنامج وقائي يراعي املنظور اجلنساين ويقدم عناية شـاملة للـضحايا                
   .)١١٥( دواعي قلق مشاهبةإىل ٢ الورقة املشتركة وأشارت

   احلق يف التنمية- ١١

 اتفاقات  أكرب عدد من   املكسيك من الدول اليت وقَّعت على         إىل أن   نقابة الكهربائيني املكسيكيني   أشارت  - ٥١
وتدعي النقابة أيضاً . التجارة احلرة وحرية تدفق االستثمار لكن ذلك مل يؤد إىل أي حتسن يف الظروف االجتماعية

عت للشروط املنصوص عليها يف تلك االتفاقات واليت حتد بشكل كبري من ممارسة أن السياسة االجتماعية قد أُخض
وتوصي نقابة الكهربائيني بعدة أمور من بينها إعادة النظر يف برنامج التخطـيط              .)١١٦(حق تقرير املصري واستغالل املوارد    

يف التنمية وتوصي جبعل ذلـك الربنـامج        الدميقراطي للتنمية الوطنية لكي ُتدرج فيه األحكام ذات الصلة من إعالن احلق             
   .)١١٧(يتواءم كلياً مع عمليات التخطيط اليت قامت هبا جمتمعات الشعوب األصلية واجملالس احمللية واهليئات االحتادية

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  - ١٢

بلغ ،  ٢٠٠٦ يف عام     تعريف جرمية اإلرهاب، اليت صدر بشأهنا قانون       إىل أن  ٢ الورقة املشتركة    أشارت  - ٥٢
وينص القانون علـى عقوبـات      .  ميكن معها استخدام تلك اجلرمية ضد احلركات االجتماعية         من االلتباس  درجة

 أفعـال ضـد     يرتكب أفعاالً منها   سنة وعلى غرامات يف حق أي شخص         ٤٠ سنوات و  ٦بالسجن تتراوح بني    
زع أو اخلوف أو الرعب يف صفوف السكان أو       األشخاص أو املمتلكات أو اخلدمات العامة من شأهنا أن تبث اجل          

 أو الضغط على السلطات من أجل اختاذ        القومي على األمن    االعتداءيف جمموعة أو قطاع من السكان، عن طريق         
   .)١١٨(قرار من القرارات
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   اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات- ثالثاً 
 اجملال أمام الرقابة الدولية بإصدارها دعوة مفتوحـة   أفسحتومة احلكإىل أن ١ الورقة املشتركة  أشارت  - ٥٣

آللية حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة لكي تقوم بزيارات، وبإبرامها اتفاقاً مع املفوضية الـسامية حلقـوق                 
اإلنسان، وبوجود مكتب قطري للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وبرنامج وطين حلقـوق اإلنـسان، وجلنـة               

   .)١١٩(ياسات حقوق اإلنسانلس

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
  .ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  خامساً
  .ال ينطبق
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