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جلنة القضاء على التمييز العنصري

املالحظااا اخلتاميااة بش ا التقرياار اجلااام للتقااا ير الدو يااة م ا الثااام
عشر إىل احلادي والعشري للمكسيك*
 -1نظرت اللجنر ﰲ التقتيرت اجلرمع للتقرمييت الدويير عر الثرمع عشرت إىل احلرمي والعشرتي
للمكس ر ) ،(CERD/C/MEX/18-21املقررد ﰲ وث قر ر واح ررد  ،ﰲ جل ررست م  2745و2746
( CERD/C/SR.2745و )2746املعقرريي ن ي رريع  8و 9آب  /أغس ر  .2019واعتم ررد ﰲ
جلست م  ،2765املعقيي ﰲ  23آب/أغس  ،2019هذه املالحظم اخلتمع .

ألف -مقدمة
تحر ر اللجنر ر بتق رردم التقتي ررت اجل ررمع للتق ررمييت الدويير ر عر ر الث ررمع عش ررت إىل احل ررمي
-2
والعش رتي للدول ر ال ررت  ،املقررد ﰲ وث ق ر واحررد  .و رريي اللجن ر أن عررتب ع ر قررديتهم للح رياي
املفت رري والبنَّررم ال ررذ ج ررت ع ر اليف ررد التف ر ر املس ررتي ال ررذ عثّ ر مج ر ر ف ررتو حكيعر ر الدولر ر
ال ت  ،و عتب ع اعتنمهنم للمعليعم اإلضمف اليت قُدعت بعد احلياي.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
تحر ر اللجنر ر ابلتق ررد ال ررذ أحتز ر ر الدولر ر ال ررت ﰲ عكمفحر ر التم ر ر العنص ررت ،
-3
وال س مم اعتممي التدابري التشتيع واملؤسس والس مسم التمل :
االعر ر ا الدس ررتيي ابألشر ر م املكسر ر ك ن املنح ررديي عر ر أصر ر أفتيقر ر
(أ)
وابجملتمعم احملل املكس ك املنحدي ع أص أفتيق ()2019؛
(ب) التعررديال املدخل ر عل ر القررمنين االحتررمي املتعلر مبن ر التم ر والقضررم عل ر
(ح يتان/يين )2018؛

__________

*

(ج)

إنشم املع د اليطين للشعيب األصل ()2018؛

(ي)

اعتممي الربانعج اليطين للشعيب األصل للف 2024-2018؛

اعتمدهتم اللجن ﰲ يويهتم التمسع والتسعن ( 29-5آب/أغس
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(هر) إجر رتا أول يياسر ر استقص ررم وطن ر ر عر ر التم ر ر ( )2017عر ر قِبر ر املع ررد
اليطين لإلحصم ا واجلغتاف م.
 -4و الح ر ر اللجن ر ر ع ر ر االي ررم أن الدول ر ر ال ررت وج ررت يع رري يا م ر ر إىل املكلف ررن
بيالاي ﰲ إطمي اإلجتا ا اخلمص جملل حقيق اإلنسمن ل ايي البلد .وﰲ هذا الصدي ،تح
اللجن ر ابس ررتقبمل الدول ر ال ررت ع ررديا كبر رريا ع ر ال ر اييا ع ر املكلف ررن ب رريالاي ﰲ الس ررنيا
األخري  .و تح  ،عل وج اخلصي  ،ب ايي املقرتي اخلمصر املعن ر حبقريق الشرعيب األصرل ﰲ
ش ر رتي الث ررمف/نيفمرب  ،2017و ش ررج الدول ر ر ال ررت عل ر ر ضر ررممن التنف ررذ الياج ر ر جلم ر ر
التيص م اليايي ﰲ قتيتهم (انظت .(A/HRC/39/17/Add.2
 -5و تح ر اللجن ر ابملشررميك النش ر للمجتم ر املرردف املكس ر ك  ،مبررم ﰲ ذل ر سررل م
وعنظم ررم الش ررعيب األص ررل والس رركمن املنح ررديي ع ر أص ر أفتيق ر  ،واللجن ر اليطن ر حلق رريق
اإلنسمن ،ﰲ عمل قدم التقمييت ع طتي قدم املعليعرم شرفياي وخ رم إىل اللجنر  .و شرج
اللجنر الدولر ال ررت علر عياصررل ع ير فررت التشررمي عر اجملتمر املرردف وأن عر ز عموهنررم عر
اللجن اليطن حلقيق اإلنسمن.

جيم -دواعي القلق والتوصيا
مج البياان
 -6يغررم نيي ر اللجن ر ابجل رريي الرريت بررذ م الدول ر ال ررت لتحسررن عمل ر مج ر الب ررمان ،
عتب اللجن ع قلق م بشأن اإلخفمق املستمت ﰲ اعتممي أسليب حمدي جلم املعليعم امليثيق
ع ر ال ك ب ر اإلثن ر للسرركمن ،األعررت ال ررذ يعررين اسررتمتاي وج رريي نمقضررم خ ررري ﰲ الب ررمان
النمجتر ر  .و س ررلم اللجنر ر أبن االستقص ررم ال ررذ أج ررت ﰲ ع ررم  ،2015ﰲ عنتصر ر امل ررد ب ررن
عدايي  ،أُييجت ب فئ عكنت األش م املنحديي ع أص أفتيق ع عتي أنفس م هبذه
الصف  .غري أهنم شعت ابلقل ألن األش م املنحديي ع أص أفتيق  ،ﰲ بعر أحنرم البلرد،
مل ن ب عل م متمعم املص لحم املست دع  ،األعت الذ أعمق مج ععليعم عيثيق عر هرذه
الفئ ع السكمن (املمي .)2
 -7توصااي اللجنااة أب تواص ا الدولااة الطاار ب ا ل جهودهااا لتحساان اجلم ا املنهجااي
للبياان  ،وأب جتري استعراضا لفئا اهلوية وأساليب التحديد ال ايت للهوية املستخدمة يف
اجلم املنهجي للبياان ما أجا احلصاول علاى معلوماا موثوقاة وحمدثاة ومصانفة وشااملة
ع التكوي العرقي لسكا الدولة الطر وع احلالة االجتماعياة  -االقتصاادية للساكا ،
مبا يف ذلك فيما يتعلق ابحلصول على العم والتعليم واخلدما الصحية والعدالاة وتشاج
اللجنة الدولة الطر على مواصلة جهودها الرامية إىل اعتماد منهجية مناسبة للتعداد العام
للسااكا واملسااا لعااام  ،2020مبااا يف ذلااك فيمااا يتعلااق ابلتحديااد الا ايت للهويااة ،وذلااك
مبشااا ة نشااطة ما الشااعو األصاالية ،واملكساايكين املنحااد ي ما أصا أفريقااي ،واجلماعااا
العرقية األخرى ،ومنظما اجملتم املدين وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطار إىل توصايتها العاماة
قم  )1973(4بش تقدمي الدول األطرا تقا ير ع الرت يبة الدميغرافية للسكا .
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تعريف التمييز العنصري
شعت اللجن ابلقل ألن القيانن املتعلق مبن التم العنصرت والقضرم عل ر ﰲ ال ر 32
-8
ك مان احتمياي للدولر ال رت  ،وفقرم للمعليعرم املقدعر عر اليفرد ،ال شرم بشرك عيحرد مج ر
العنمصت املب ن ﰲ املمي  1ع اال فمق (املمي .)1
 -9توص ااي اللجن ااة أب تراجا ا الدول ااة الط اار قوانينه ااا االحتادي ااة وق ااوانن الكي اااان
االحتادية لضاما مطابقاة التعريفاا واحملظاو ا الاوا د يف تلاك القاوانن لنصاو املااد 1
م االتفاقية ،وضما أ تشم ها ه القاوانن أفعاال التميياز املباشار وغار املباشار يف مجيا
جم ا اااال الق ا ااانو واحلي ا ااا العام ا ااة وحتيا ا ا اللجن ا ااة الدول ا ااة الط ا اار إىل توص ا اايتها العام ا ااة
قم  )1993(14بش املاد  )1(1م االتفاقية
الكراهية العنصرية والتحريض على التمييز العنصري
 -10كر رتي اللجنر ر اإلعر رتاب عر ر قلق ررم الس ررمب ) ،CERD/C/MEX/CO/16-17الفق ررت )11
بشررأن عررد وجرريي ش رتي جيررت مج ر األفعررمل ال ريايي ﰲ املررمي  4ع ر اال فمق ر  .و شررعت اللجن ر
ابلقل ر السررتمتاي الفش ر ﰲ جع ر الرردواف القم م ر عل ر األص ر العتق ر ظتوفررم عشرردي للجتمي ر
(املمي .)4
 -11حتث اللجنة الدولاة الطار علاى جتارمي أفعاال التميياز العنصاري واإلجاراءا املبيناة
يف املاد  4م االتفاقية ،على النحاو الا ي أوصا باه اللجناة وأمار باه احملكماة العلياا يف
قرا هااا قاام  2018/805امل ا  30ااانو الثاين/يناااير  2019وابإلضااافة إىل ذلااك،
توصي اللجنة أب تكفا الدولاة الطار اعتباا الادواف القائماة علاى األصا العرقاي ظروفاا
مشاادد للعقوبااة وحتي ا اللجنااة الدولااة الطاار إىل توصاايتيها العااامتن قاام )1993(15
بش املاد  4م االتفاقية و قم  )2013(35بش مكافحة خطا الكراهية العنصرية
امل سسا
 -12ش ررعت اللجن ر ابلقل ر إذ ،ب ررتغم اجل رريي املبذول ر  ،ال يتمت ر اجملل ر ال رريطين ملن ر التم ر
ابمليايي اململ والبشتي والتقن اليت متكن ع التصد بفعمل جلم حمال التم ر العنصرت ﰲ
الدول ر ال ررت  .وابإلضررمف إىل ذل ر  ،ال يجررد لررد ععظررم الك ررمان االحتميي ر للدول ر ال ررت
عؤسس عسؤول ع عن التم العنصت والقضم عل (املمي .)2
 -13توصي اللجنة أب تب ل الدولة الطر مزيدا م اجلهود لتزويد اجمللس الاوطي ملنا
التمييااز مبااا حيتاجااه م ا مااوا د بش ارية وماليااة وتقنيااة لالضااطال بواليتااه بفعاليااة ،وأب تتخ ا
تاادابر لض ااما ام ااتال ا ا ي ااا احت ااادي م سسااة مسا ا ولة عا ا تلق ااي الش ااكاوى املتعلق ااة
ابلتمييز العنصري وتشجي السياسا والتدابر الرامياة إىل القضااء علاى التميياز العنصاري
وتشااج اللجنااة الدولااة الطاار علااى إنشاااء آليااا لتمكاان تلااك امل سسااا واجمللااس م ا
التنسيق فيما بينها
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مكافحة التمييز العنصري
 -14يغررم نيي ر اللجن ر بتنف ررذ الررربانعج الرريطين للمسررموا وعررد التم ر  ،شررعت ابلقل ر ألن
التم ر العنصرت ا كلر والتررمي ضرد الشرعيب األصرل والسرركمن املكسر ك ن املنحرديي عر
أصر ر أفتيقر ر ال ير ر ال عم ر ر اجل ررذوي ويع رريق بن ررم جمتمر ر عتع رردي الثقمف ررم ق ررم م علر ر املس ررموا
واإلنصم (املمياتن  2و.)7
 -15حتث اللجنة الدولة الطر على وض سياسة وطنية شااملة بشا مكافحاة التميياز
العنصااري ،تشاام اعتماااد خطااة وطنيااة ملكافحااة العنص ارية والتمييااز ،م ا ضااما املشااا ة
الفعالااة م ا قِب ا الشااعو األصاالية ،والسااكا املكساايكين املنحااد ي م ا أص ا أفريقااي،
وأفراد األقليا األخرى ال ي ال يزالو يقعو ضاحاا للتميياز العنصاري ،يف وضا وتنفيا
م السياسة واخلطة الوطنيتن وتوصي اللجنة أيضا أب ختصا الدولاة الطار املاوا د
البشارية والتقنيااة واملالياة الضاارو ية وأب تنشا آليااا لتمكان امل سسااا احمللياة واحلكوميااة
واالحتادية م التنسيق فيما بينها لضما تنفي ه ه السياسة على النحو السليم
التمييز ضد السكا املكسيكين املنحد ي م أص أفريقي
 -16ب نمررم تحر اللجنر جب رريي الدولر ال ررت التاع ر إىل جعر وضر السرركمن املكسر ك ن
املنحررديي عر أصر أفتيقر أكثررت بررتوزا ،شررعت اللجنر ابلقلر لعررد وجرريي ععليعررم حمرردي عر
الترردابري اخلمص ر الرريت عك ر الدول ر ال ررت عل ر اختمذهررم لضررممن ممميس ر هررذه الفئ ر السرركمن
حلقيق ررم ومتتع ررم هب ررم .و الح ر اللجنر ر بقل ر أن األشر ر م املكس ر ك ن املنح ررديي ع ر أصر ر
أفتيقر وجمتمعررمهتم احملل ر ال ي الررين يتعتضررين للتم ر وملسررتياي عمل ر عر الت مر واالسررتبعمي
االجتممع (املياي  1و 2و.)5
 -17توصي اللجنة ،استنادا إىل توصيتيها العامتن قم  )2009(32بش معىن ونطاق
الت اادابر اخلاص ااة ال ااوا د يف االتفاقي ااة ،و ق اام  )2011(34بشا ا التميي ااز العنص ااري ض ااد
السااكا املنحااد ي م ا أص ا أفريقااي ،أب تتخ ا الدولااة الطاار  ،ابملشااا ة الواجبااة م ا
السااكا املكساايكين املنحااد ي ما أصا أفريقااي ،وابملراعااا الواجبااة لالحتياجااا اخلاصااة
هل ه الفئة ،اإلجراءا التالية:
اعتم اااد الت اادابر اخلاص ااة الض اارو ية لكفال ااة مما س ااة الس ااكا املكس اايكين
(أ)
املنحد ي م أص أفريقي حلقوقهم املدنية والسياساية واالقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة،
والتمت هبا ،بغية تعزيز إدماج تلك الفئة م الساكا يف اجملتما وإشارا هم الفعاال يف احلياا
العامة والسياسية ،مبا يف ذلك تقلدهم ملناصب اختاذ القرا ؛
(ب) با ا ل املزي ااد ما ا اجله ااود للقض اااء عل ااى التميي ااز العنص ااري ض ااد الس ااكا
املكساايكين املنحااد ي م ا أص ا أفريقااي ،وضااما محااايتهم م ا مجي ا أفعااال التمييااز الااي
ترتكبه ا ااا أجه ا ااز الدول ا ااة واملسا ا ا ولو احلكومي ا ااو العمومي ا ااو وغ ا اارهم ما ا ا األش ا ااخا
أو اجلماعا أو املنظما
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حالة الشعو األصلية
 -18شررعت اللجن ر ابلقلر ألن الشررعيب األصررل  ،يغررم الترردابري الرريت اختررذهتم الدول ر ال ررت ،
ال ال تضتي ع التم العنصت  ،وهري عرم يتضر عر اي فرم ععردال الفقرت والت مر لردي م
وعررم ياج ر عر صررعياب ﰲ احلصرريل علر فررت العمر املنمسررب واخلرردعم التعل م ر والصررح
املنمسب (املياي  1و 2و.)5
 -19توصي اللجنة أب تضاعف الدولاة الطار جهودهاا ما أجا القضااء علاى التميياز
امل سسي واهليكلي ضد الشعو األصلية وضما تنفي الربانمج الوطي للشاعو األصالية
للف اارت  2024-2018وغ ااره ما ا السياس ااا ذا األه اادا املماثل ااة وينبغ ااي للدول ااة
الطاار  ،لاادى ب ا ل ه ا ه اجلهااود ،أ أتخ ا يف االعتبااا أوجااه الالمساااوا الااي تعاااين منهااا
الشااعو األصاالية واحتياجاهتااا اخلاصااة بغيااة حتقيااق خفااض حقيقااي يف معاادال الفقاار وعاادم
املساااوا لاادى ه ا ه الفئااة م ا السااكا وتوصااي اللجنااة أب تكف ا الدولااة الطاار مشااا ة
الشعو األصلية يف تصميم وتنفي الربامج االجتماعية الرامية إىل حتقيق مصاحلها
املوافقة احلر واملسبقة واملستنر
 -20يغم نيي اللجن ابع ا الدولر ال رت حبر الشرعيب األصرل ﰲ أن ُستشرمي ب تيقر
حت وعسبق وعستنري وعال م ثقمف م ،الحر اللجنر بقلر أن عمل رم التشرموي ال ر ال ع ي رم
أوج قصيي خ ري  .و ف د التقمييت أبن ععظم املشمويا الريت ُجترت هبرد احلصريل علر امليافقر
احلررت واملسرربق واملسررتنري ال ُجتررت قب ر نف ررذ النشررم املعررين ،وال تاع ر قمل ررد الشررعيب املعن ر
وعمياهتم وثقمفت م وال متث ل م الضتوي  ،وال ت ععليعم واضح ويق ق وعال م ثقمف م ،ب إن
هذه املشمويا ُجتت ﰲ أح رمن كثرري ﰲ ظر هتديردا وجترتم وعضرميق  ،ممرم يعرين أن أ عيافقر
أُع ررت ال عترررب أهنررم أُع ررت حبتير  .وﰲ هررذا الصرردي ،الحر اللجنر بقلر التقررمييت الرريت لقت ررم
بشأن املشمويا ع املياطنن بشأن املشميي االسرتثمميي الكبرري  ،عثر شربك ق رميا عرماي وممرت
 ،trans-isthmusاللذي قد يرؤثتان علر أياضر الشرعيب األصرل  .ومل أتخرذ املشرمويا املعن ر ﰲ
االعتبررمي آيا اجملتمعررم األصررل ومل حت ر شررتو ا فمق ر عنظم ر العم ر الدول ر بشررأن الشررعيب
األصل والقبل ﰲ البلدان املستقل  ،لسن ( 1989يقم ( )169املمياتن  2و.)5
 -21توصي اللجنة أب تقوم الدولة الطر مبا يلي:
وض ا ا واعتما اااد إج ا اراء قا ااانوين للحصا ااول علا ااى املوافقا ااة احلا اار واملسا اابقة
(أ)
واملسااتنر للشااعو األصاالية ،اسااتنادا إىل طريقااة تكف ا حقهاام يف أ يُستشااا وا بش ا أي
تدابر تشريعية أو إدا ية ما املارج أ تا ثر علاى حقاوقهم ،وذلاك مباا يتماشاى ما املعااير
الدولية ،وابلتشاو م ه ه الشعو  ،ومبراعا تقاليدها وخصائصها الثقافية؛
(ب) الت ا ااد ،قبا ا ا م ا اان الرتاخ ا ااي  ،وبداي ا ااة ما ا ا تص ا ااميم مش ا ااا ي التنمي ا ااة
االقتصااادية والطاقااة والسااياحة واهليا ا األساسااية ومشااا ي اسااتغالل املااوا د الطبيعيااة ،م ا
االحا ارتام الواج ااب حل ااق الش ااعو األص االية ،ال ااي ق ااد تتا ا ثر حقوقه ااا وأ اض اايها وأقاليمه ااا
وموا دها ،يف التشاو معها بغية احلصول على موافقتها احلر واملسبقة واملستنر ؛
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(ج) ضااما أ تك ااو عملي ااا التشاااو منهجي ااة ومناس اابة م ا حي ااث التوقيا ا
وشفافة ومالئمة ثقافيا وآمنة ،وأ تُنف حبس نية ،وأ ُُتث فيها الشاعو املعنياة علاى النحاو
الواجب ،وأ ُحترتم املعاير الدولياة املتعلقاة ابحارتام حقاوق الشاعو األصالية؛ وضاما إجاراء
د اسا حمايد  ،بوصفها جزءا ال يتجزأ م ه ه العمليا  ،تتناول ماا ملشاا ي التنمياة املنفا
يف مناطق الشعو األصلية م أثر حمتم على البيئة وحقوق اإلنسا ؛
(ي) إيااالء االعتبااا الواجااب للتوصاايا املتعلقااة ابلتشاااو املساابق الااي قاادمتها
املقر اخلاصة املعنية حبقاوق الشاعو األصالية يف ا ما تقريرهاا ()A/HRC/39/17/Add.2
وما رهتا التقنيااة املقدمااة يف شااباف/فرباير  2019بشا التشاااو ما الشااعو األصاالية يف
املكسيك واحلصول على موافقتها احلر واملسبقة واملستنر
أ اضي الشعو األصلية وأقاليمها وموا دها
 -22الحر ر اللجنر ر بقلر ر أن الدولر ر ال ررت لر ر ل رردي م آل ررم عتضر ر حلممير ر األياضر ر
واألقمل م وامليايي اليت شغل م أو ست دع م الشعيب األصل عنذ القرد  ،ولصريهنم واستصرالح م
وإعميهت ررم إىل أص ررحمهبم .وأي ه ررذا اليضر ر  ،إىل جمنر ر عياعر ر أخ ررت  ،عن ررم إط ررالق عش ررميي
االسررتثممي والتنم ر  ،إىل التشرتيد القسررت للشررعيب األصررل  ،ممررم أثررت بشررك غررري عتنمسر عل ر
أسررمل ح مهتررم وسررب ع ش ر م التقل دي ر  .وعررالو عل ر ذل ر  ،شررعت اللجن ر ابلقل ر ألن اآلاثي
امل ب عل أزع املنمخ ،عثر ردهيي األياضر واملريايي املم ر  ،قرد رؤثت بشرك غرري عتنمسر علر
الشعيب األصل (املمياتن  2و.)5
 -23إ اللجنة ،إذ تشر إىل توصيتها العاماة قام  )1997(23بشا حقاوق الشاعو
األصلية ،حتث الدولة الطر على يلي:
أ تنشا ا ا  ،ابلتنس ا اايق ما ا ا الس ا االطا القض ا ااائية والز اعي ا ااة وغره ا ااا ما ا ا
(أ)
امل سسا املعنية ،آلية مرضية وفعالة تيسر استصالح أ اضي األسال وأقاليمهم وإعادهتا
إىل أصحاهبا ،وأ تكف هل ه اآللية ما يكفي م املوا د البشرية والتقنية واملالية؛
(ب) أ تكف محاية حق الشعو األصلية يف امتال أ اضيها وأقاليمهاا وموا دهاا،
واسااتخدامها وتنميتهااا وبس ا ساايطرهتا الكاملااة عليهااا ،وذلااك بوسااائ منهااا االع ارتا القااانوين
الالزم هب ا احلق وتوفر الضماان الالزمة ،وفقا للمعاير الدولية؛
(ج) أ تااوفر محايااة مرضااية ما التشاريد القسااري ،ما احارتام حقااوق الشااعو
األصلية وعاداهتا وتقاليدها وثقافتها ،وم مراعا املاد  10م إعال األمم املتحد بشا
حقوق الشعو األصلية ،وضما خيا العود  ،إ أمك ؛
(ي) أ حتدد ،ابلتشاو م الشعو األصلية ،التدابر الي تعازز التخفياف ما
األضارا أو اخلسااائر والتعااويض عنهااا ،واملشااا ة يف مثااا املشااا ي اإلمنائيااة؛ وأ حتاادد أيضااا
تدابر التخفيف م آاث أزمة املناا علاى أ اضايها وأقاليمهاا وموا دهاا ،بغياة محاياة أسااليب
حياهتا وسب عيشها التقليدية
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أشكال التمييز املتعدد
 -24شعت اللجن ابلقل بشأن أشركمل التم ر املتعردي املرؤثّت علر نسرم الشرعيب األصرل
والنسرم املكسر ك م املنحررديا عر أصر أفتيقر  ،الرريت حتررد عر حصرري علر التعلر م والعمر
واخلدعم الصح املال م ثقمف م ،وع عشرميكت ﰲ احل رم العمعر واخترمذ القرتاي .وابإلضرمف إىل
ذل ر  ،شررعت اللجن ر بقل ر ابل ر بشررأن التقررمييت ال رريت ف ررد أبن املرريظفن ال ب ررن ﰲ املؤسس ررم
الص ررح العمعر ر عس ررؤولين عر ر التم ر ر والعنر ر ض ررد نس ررم الش ررعيب األص ررل ال ررالي يلتمسر ر
خرردعم الصررح اجلنسر واإلجنمب ر  ،وأبن عمل ررم عقر م أُجتيررت ﰲ بعر لر احلررمال يون
امليافق احلت واملستنري ؤال النسم (املمياتن  1و.)5
 -25توصااي اللجنااة ،يف ضااوء توصاايتها العامااة قاام  )2000(25بش ا أبعاااد التمييااز
العنصري املتعلقة بنو اجلنس ،أب تقوم الدولة الطر مبا يلي:
تكثيف جهودها ،م إيالء االعتباا الواجاب لالختالفاا الثقافياة واللغوياة،
(أ)
م أج مكافحة األشكال املتعدد للتمييز الاي تتعار هلاا نسااء الشاعو األصالية والنسااء
املكسايكيا املنحاد ا ما أصا أفريقااي ،لضاما أ تتااح هلاام فار افيااة للحصاول علااى
العم والتعليم واخلدما الصحية واملشا ة الكاملة يف الش و العامة؛
(ب) ضما حصول نساء الشاعو األصالية والنسااء املكسايكيا املنحاد ا
م أص أفريقي على خدما الصحة اجلنساية واإلجنابياة املالئماة ثقافياا ،بطارق منهاا تعزياز
خطااة وزا الصااحة املتعلقااة بتااوفر الرعايااة اإلنسااانية والثقافيااة واآلمنااة للم ارأ أثناااء احلم ا
والوالد وما بعد الوالد ؛
(ج) التحقي ااق يف مجيا ا أفع ااال التميي ااز والعن ااف املرتكب ااة ض ااد نس اااء الش ااعو
األصلية والنساء املكسيكيا املنحد ا م أص أفريقي يف نظام الرعاياة الصاحية ،مباا يف
ذل ااك ح اااال التعق اايم غ اار الط ااوعي ،ح ااى يتس ااىن مقاض ااا املسا ا ولن عا ا ها ا ه األفع ااال
ومعاقبتهم على النحو الواجب؛
(ي) تنظ اايم مح ااال توعي ااة وت ااد يب للم ااوظفن الطبي اان لرفا ا مس ااتوى ال ااوعي
والقضاااء علااى التمييااز العنصااري يف النظااام الصااحي ،ال ساايما ضااد نساااء الشااعو األصاالية
والنساء املكسيكيا املنحد ا م أص أفريقي
التمييز يف نظام العدالة
 -26يس ررموي اللجنر ر القلر ر ألن الفس ررمي وانع رردا الش ررفمف  ،فض ررال عر ر اس ررتمتاي املمميس ررم
التم ي ﰲ النظم القضرم  ،عتقر إىل حرد كبرري وصريل الشرعيب األصرل إىل العدالر  ،و فضر
إىل انت مكررم حلقيق ررم ﰲ اإلج رتا ا القمنين ر الياجب ر والرردفم املنمس ر  .وابإلضررمف إىل ذل ر ،
الح اللجن بقل اي فم ييج اإلفال ع العقمب ﰲ نظرم العدالر  ،مبرم ﰲ ذلر ف مرم يتعلر
ابلعن اجلنسمف ،و شدي عل أن عد التنس برن نظرم العدالر العرمي ونظرم العدالر اخلرم
ابلشعيب األصل يشك عم قم أعم وصيل أفتاي الشعيب األصرل إىل العدالر  ،وال سر مم نسرم
الشعيب األصل الالي يقع ضحماي للعن اجلنسمف (املمياتن  2و.)6
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 -27توصي اللجنة ،يف سياق اإلشا إىل توصيتها العاماة قام  )2005(31بشا منا
التمييز العنصري يف إدا وسر عم نظام العدالة اجلنائية ،أب تقوم الدولة الطر مبا يلي:
القضاااء علااى التمييااز العنصااري يف نظااام العدالااة ونظااام السااجو  ،بتقاادمي
(أ)
التد يب إىل أفراد الشرطة وأعضااء النياباة واحملاامن وحماامي الادفا والقضاا ومسا وي نظاام
العدالة ونظام السجو  ،م أج توعيتهم ابآلاث السالبية للتميياز العنصاري وضاما تطبياق
أحكام االتفاقية بفعالية؛
(ب) اختاذ التدابر الالزماة ملكافحاة الفسااد وضاما الشافافية يف نظاام العدالاة،
ابعتبا ذلك وسيلة ملكافحة التمييز العنصري ولضما احرتام حقوق اإلنسا ؛
(ج) تكثيااف جهودهااا الراميااة إىل فالااة إمكانيااة جلااوء أف اراد الشااعو األصاالية إىل
العدال ااة ،ودع اام حقوقه ااا األساس ااية وض ااماان اإلجا اراءا القانوني ااة الواجب ااة ،وذل ااك بض ااما
إمكانية االستعانة ،عند الضرو  ،ابحملامن امل هلن ما ذوي املعرفاة ابللغاا األصالية واملرتمجان
الشفوين ال ي ميكنهم أ يوضحوا ألفراد الشعو األصلية حمتوى اإلجراءا القضائية؛
(ي) إجا اراء حتقيق ااا ش اااملة يف مجيا ا ح اااال العن ااف اجلنس اااين ،مب ااا يف ذل ااك
العنف اجلنسي ،املرتكب ضد نساء الشعو األصلية والنساء املكسيكيا املنحد ا م
أصا أفريقااي ،وضاما معاقبااة اجلناا بعقااواب ادعاة ،وضااما وصاول الضااحاا إىل العدالااة
وإىل آليا احلماية الفعالة واملناسبة ثقافيا؛
(هر) مواصاالة با ل اجلهااود ما أجا االعارتا بنظااام العدالااة اخلااا ابلشااعو
األصاالية واحرتامااه وتعزياازهُ ،تشاايا ما القااانو الاادوي حلقااوق اإلنسااا  ،بسااب منهااا املواءمااة
والتعاو والتنسايق بان سالطا النظاام القضاائي العاادي وسالطا النظاام القضاائي اخلاا
ابلشااعو األصاالية علااى املسااتوين احمللااي واالحتااادي ،ال ساايما فيمااا يتعلااق بوصااول نساااء
الشعو األصلية الاليت يقع ضحاا للعنف اجلنساين إىل العدالة
حرية التعبر
 -28شر ررعت اللجن ر ر بقل ر ر ابل ر ر بشر ررأن التقر ررمييت الر رريت تحر ررد ع ر ر حمر ررموال قت ر ر الصر ررحف ن
واإلعالع ررن الررذي ينررديون ابنت مكررم حقرريق اإلنسررمن ،وال سر مم حقرريق الشررعيب األصررل  ،مبررم ﰲ
ذل حق م ﰲ أياض م .و ف رد التقرمييت بت ايرد االعتردا ا علر الصرحف ن بنسرب يرد علر  163ﰲ
املم ر ر ب ررن ع ررمع  2010و .2016و ش ررعت اللجنر ر ابلقلر ر أيض ررم بش ررأن العقب ررم البريوقتاط ر ر ال رريت
ع ض سج احمل م اإلذاع اجملتمع  ،مبم ﰲ ذل احمل م اإلذاع اخلمصر ابلشرعيب األصرل ،
وقل الدعم امل صص ﰲ امل ان لتشغ هذه احمل م (املمياتن  2و.)5
 -29حتااث اللجنااة الدولااة الطاار علااى إج اراء حتقيقااا شاااملة يف مجي ا حماااوال قت ا
ومضايقة أو اضطهاد الصحفين واإلعالمين واملدافعن عا حقاوق الشاعو األصالية علاى
وجه اخلصو  ،وحما مة ومعاقبة مرتكبيها بعقواب ادعة وتوصي اللجنة أب تتخ الدولة
الطر اخلطوا الالزمة لتيسر تسجي احملطا اإلذاعية للشعو األصالية وضاما إنفااذ
القااانو االحتااادي لالتصاااال والبااث اإلذاعااي ،حبيااث حتص ا احملطااا اإلذاعيااة للشااعو
األصلية ،ابلنظر إىل دو ها األساساي يف نقا معاا الشاعو األصالية وثقافتهاا وتقاليادها،
على ما حتتاجه م دعم ماي لتشغيلها
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املدافعو ع حقوق اإلنسا
 -30شعت اللجن بقل ابل ألن املدافعن عر حقريق اإلنسرمن ،مبر فر م ق رميا الشرعيب
األص ر ررل وامل ر رردافعين عر ر ر حقيق ر ررم واألشر ر ر م املكسر ر ر ك ين املنح ر ررديون عر ر ر أصر ر ر أفتيقر ر ر
وامل ررمجتون ،ال ي الررين يتعتضررين للعنر والت ديررد وحمررموال قررتل م .و شررعت اللجنر ابلقلر أيضررم
بشررأن إسررم اسررت دا نظررم العدالر اجلنم ر ﰲ عقمضررم املرردافعن عر حقرريق الشررعيب األصررل
واألش ر م املكس ر ك ن املنحررديي ع ر أص ر أفتيق ر وامل ررمجتي  .وإضررمف إىل ذل ر  ،الح ر
اللجنر بقلر التقررمييت الرريت ف ررد أبن السررل م احلكيع ر وممثلر الق ررم اخلررم يرردلين ﰲ بع ر
األح ررمن بب ررمان رردعي إىل التشررك ﰲ شررتع عم ر املرردافعن ع ر حقرريق الشررعيب األصررل
(املمياتن  2و.)5
 -31توصي اللجنة أب تقوم الدولة الطر مبا يلي:
إجاراء حتقيقااا شاااملة ونزيهااة وفعالااة يف مجيا التقااا ير املتعلقااة مبحاااوال
(أ)
قت املدافعن ع حقوق اإلنسا أو االعتداء على سالمتهم البدنية أو حريتهم ،فضال عا
أفعااال العن ااف والتهدي ااد واملض ااايقة والرتهي ااب والض ااغ والتش ااهر ال ااي تس ااتهد قي ااادا
الشااعو األصاالية واملاادافعن ع ا حقوقهااا ،واألشااخا املكساايكين املنحااد ي م ا أص ا
أفريقي ،واملهاجري ؛
(ب) اعتماااد مااا يلاازم م ا تاادابر ،مبااا يف ذلااك ختصااي اعتمااادا يف امليزانيااة،
لضما فعالية أداء آلية محاية املدافعن ع حقوق اإلنساا والصاحفين ،حبياث ميكا لآللياة،
ابملشااا ة الفعالااة ما قِبا اجملتما املاادين ،وممثلااي الشااعو األصاالية واألشااخا املكساايكين
املنحد ي م أص أفريقي ،أ تض وتعتمد اسارتاتيجيا فعالاة للحماياة تراعاي االختالفاا
الثقافيااة واإلقليميااة واجلنسااانية الااي قااد تتساام هبااا الشااعو األصاالية والسااكا املكساايكين
املنحد ي م أص أفريقي ،وتراعي أيضا النهج اجلماعي ال ي تتطلبه بعض التدابر؛
(ج)
املاادافعو عا
هب ا العم م
مب م م مجي

تنظاايم محااال إعالميااة وتوعويااة بش ا األعمااال املهمااة الااي يضااطل هبااا
حقااوق اإلنسااا  ،ومحا الساالطا االحتاديااة واحلكوميااة علااى االعارتا علنااا
أج هتيئة منا م التسام مي ّك املدافعن عا حقاوق اإلنساا ما العما
أنوا الرتهيب والتهديد واالنتقام

ظرو العم
 -32الحر اللجنر بقلر أن األشر م املكس ر ك ن األصررل ن والعمررمل امل ررمجتي املنتمررن
إىل الشعيب األصل ﰲ أعتيكم اليس  ،العمعلن بشك خرم ﰲ الق رم ال ياعر وﰲ اخلدعر
املن ل ر  ،يقعرين ضرحماي للتم ر والنت رم حقريق العمر املكفيلر رم ،ممرم يرؤي إىل اسرتغال م ﰲ
العم (املمياتن  2و.)5
 -33حتااث اللجنااة الدولااة الطاار علااى أ تكف ا  ،حبكاام القااانو ويف املما سااة العمليااة،
ظاارو عما عادلااة ومرضااية للعمااال املكساايكين املنتماان إىل الشااعو األصاالية ،وللعمااال
املهاجري املنتمن إىل الشعو األصلية يف أمريكا الوسطى العااملن يف القطاا الز اعاي ويف
اخلدمة املنزلية وحتث اللجنة الدولة الطر أيضاا علاى أ تتخا تادابر مناسابة ملنا العما
GE.19-16098

9

CERD/C/MEX/CO/18-21

القسااري والتحقيااق يف مجي ا حاااال االسااتغالل يف العم ا  ،مبااا يف ذلااك العم ا القسااري،
ومقاضا الضالعن فيه ،وأ تضم إمكانية جلاوء الضاحاا إىل القضااء ونظاام التفتاي علاى
العما  ،وحصااوهلم علااى احلمايااة املناساابة واالنتصااا املناسااب ،وحما مااة األطارا املسا ولة
ومعاقبتها بعقواب تتناسب م جسامة اجلرم
املهاجرو وطالبو اللجوء والالجئو
 -34رردي اللجن ر ر أن الدول ر ر ال ررت ”ممر ررت هجر ررت “ .غر ررري أهن ررم شر ررعت ابلقل ر ر ألن نف ر ررذ
س مس ررم ا ج ررت ال رريت اعتُم ررد ال يض ررم عل ر النح رري الياجر ر  ،ﰲ بع ر األح ررمن ،احلممير ر
الفعمل حلقيق امل مجتي وطمليب اللجري  ،وال سر مم األطفرمل .و الحر اللجنر بقلر أن علتمسر
اللج رري وامل ررمجتي غ ررري النظ ررمع ن ،مب ر ف ر م األطف ررمل املص ررحيبين وغ ررري املص ررحيبن ب ررذوي م،
يُييعررين لقم رم عررم يسررم عتاك ر احتجررمز امل ررمجتي  ،الرريت تسررم بظررتو عع ش ر غررري عتض ر .
و شررعت اللجن ر ابلقل ر أيضررم بشررأن التررأثري السررليب احملتم ر ألعمررمل احلررت الرريطين املعررين مبتاقب ر
ا ج ررت  ،وبش ررأن جل رري س ررل م ا ج ررت إىل التنم ر العنص ررت  ،األع ررت ال ررذ أي إىل االحتج ررمز
التعسف وال رتي املن جر للم رمجتي يون املشريي القمنين ر الكمف ر  .وابملثر  ،شرعت اللجنر بقلر
ابل بشرأن التم ر واالسرت دا املفرت للقري ضرد امل رمجتي  .وأخرريا ،الحر اللجنر أيضرم بقلر
أن ظ ر ررمهت قيافر ر ر امل ر ررمجتي أي إىل زايي اخل ر ررمب ال ر ررذ غذير ر ر اآليا التم ير ر ر والكتاه ر ر ر
العنصتي وكته األجمن اليت ست د امل مجتي (املمياتن  2و.)5
 -35توصي اللجنة أب تقوم الدولة الطر مبا يلي:
الوفاء ابلتزامها بتنفي سياسة اهلجر للفرت  2024-2018بطريقة حترتم
(أ)
وحتمي حقوق اإلنسا املكفولة للمهاجري وتتقيد مببدأ عدم اإلعااد القسارية وتراعاي علاى
النحو الواجب االتفاق العاملي م أج اهلجر اآلمنة واملنظمة والنظامية؛
(ب)

وض بدائ الحتجاز ملتمسي اللجوء واملهاجري غر النظامين؛

(ج) أ تكفا ا  ،وفقا اا للق ااانو الع ااام املع ااي حبق ااوق األطف ااال واملا اراهقن ،ع اادم
احتجاز األطفال املهاجري بسبب وضعهم مهااجري  ،واتباا بروتو اوال الرعاياة واحلماياة
الكافيتن ،م مراعا مبدأ مصاحل الطف الفضلى؛
(ي) اختاااذ التاادابر الالزمااة لضااما ظاارو معيشااية مرضااية يف مرا ااز احتجاااز
املهاجري  ،وفقا للمعاير الدولية؛
(هر) تقييم اآلاث املرتتبة على نشر احلار الاوطي لغار مراقباة اهلجار  ،هباد
سحبه م تلك املهمة ،وتكثيف اجلهود الرامية إىل القضاء علاى التنماي العنصاري يف إدا
اهلجر وعملياهتا ،بطارق منهاا توزيا الادلي املتعلاق ابإلجاراءا العاماة للوقاياة ما التنماي
العنصري على نطاق واس واتبا مبادئه على النحو الواجب؛
(و) إجراء حتقيقا شاملة يف مجي أفعاال التميياز ،واالساتخدام املفارف للقاو ،
وإس اااء اس ااتعمال الس االطة ،املرتكب ااة ض ااد امله اااجري  ،وض ااما وص ااول الض ااحاا إىل س ااب
االنتصا القضائي الفعالة ،ومقاضا اجلنا ومعاقبتهم على النحو الواجب؛
(ز) اختا اااذ تا اادابر فعالا ااة ملن ا ا ومكافحا ااة التح ا اريض علا ااى التمييا ااز العنصا ااري
واخلطا العنصري جتاه املهاجري يف وسائ اإلعالم
10

GE.19-16098

CERD/C/MEX/CO/18-21

دال -توصيا أخرى
التصديق على معاهدا أخرى
 -36إ اللجنة ،إذ تض يف اعتبا هاا عادم قابلياة حقاوق اإلنساا للتجزئاة ،حتاث الدولاة
الطاار علااى النظاار يف التصااديق علااى املعاهاادا الدوليااة حلقااوق اإلنسااا الااي مل تص ا ِّدق
عليهااا بعااد ،مثا الربوتو ااول االختيااا ي امللحااق ابلعهااد الاادوي اخلااا ابحلقااوق االقتصااادية
واالجتماعية والثقافياة ،والربوتو اول االختياا ي التفاقياة حقاوق الطفا املتعلاق إبجاراء تقادمي
البالغااا  ،واتفاقيااة خفااض حاااال انعاادام اجلنسااية لعااام  ،1961واتفاقيااة منظمااة العم ا
الدوليااة ( قاام  )189بش ا العما الالئااق للعمااال املن ازلين ،لعااام  2011وأخ ارا ،توصااي
اللجن ااة أب تنظ اار الدول ااة الط اار يف التص ااديق عل ااى اتفاقي ااة البل اادا األمريكي ااة ملكافح ااة
العنصرية والتمييز العنصري وما يتص ب لك م أشاكال التعصاب ،لعاام  ،2013واتفاقياة
البلدا األمريكية ملكافحة مجي أشكال التمييز والتعصب ،لعام 2013
متابعة إعال وبرانمج عم ديراب
 -37توصااي اللجنااة ،يف ضااوء توصاايتها العامااة قاام  )2009(33بش ا متابعااة م ا ُتر
اسااتعرا نتااائج ديااراب  ،أب تنف ا الدولااة الطاار  ،عنااد تطبيااق أحكااام االتفاقيااة يف نظامهااا
القانوين الداخلي ،إعال وبرانمج عم ديراب  ،الل ي اعتماداا يف أيلول/سابتمرب 2001
امل ا ُتر العاااملي ملناهضااة العنص ارية والتمييااز العنصااري و ااره األجانااب ومااا يتص ا ب ا لك م ا
تعصااب ،م ا مراعااا الوثيقااة اخلتاميااة مل ا ُتر اسااتعرا نتااائج ديااراب املعقااود يف جنيااف يف
نيسا /أبري  2009وتطلب اللجنة إىل الدولة الطر أ تد ج يف تقريرها الدو ي املقبا
معلومااا حماادد عا خطا العما والتاادابر األخاارى املتخا لتنفيا إعااال وباارانمج عما
ديراب على الصعيد الوطي
العقد الدوي للمنحد ي م أص أفريقي
 -38يف ضا ا ااوء ق ا ا ارا اجلمعيا ا ااة العاما ا ااة  ،237/68ال ا ا ا ي أعلن ا ا ا فيا ا ااه اجلمعيا ا ااة
الف اارت  2024-2015عق اادا دولي ااا للمنح ااد ي ما ا أصا ا أفريق ااي ،وقا ارا اجلمعي ااة
العامااة  16/69بش ا باارانمج األنشااطة لتنفي ا العقااد ،توصااي اللجنااة أب تعااد الدولااة
الطار وتنفا برانجماا مناساابا للتاادابر والسياساا  ،ابلتعاااو ما املنظماا املعنيااة وما
األشخا املنحاد ي ما أصا أفريقاي وتطلاب اللجناة إىل الدولاة الطار أ تاد ج يف
تقريرهاا املقبا معلومااا مفصالة عا التاادابر العملياة املعتماد يف ذلااك اإلطاا  ،ما مراعااا
توصيتها العامة قم  )2011(34بش التمييز العنصري ضد املنحد ي م أص أفريقي
التشاو م اجملتم املدين
 -39توصاي اللجنااة أب تواصا الدولااة الطاار  ،يف ساياق إعااداد تقريرهاا الاادو ي املقبا
ومتابعااة ه ا ه املالحظااا اخلتاميااة ،التشاااو والتحاااو املكثااف م ا اللجنااة الوطنيااة حلقااوق
اإلنسا وم منظما اجملتم املدين املعنية حبماية حقوق اإلنسا  ،وال سيما املنظما الي
تعم على مكافحة التمييز العنصري
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نشر املعلوما
 -40توصي اللجنة أب تتي الدولة الطر تقا يرها لعامة اجلمهاو  ،لادى تقادميها ،وأب
تنشاار ه ا ه املالحظااا اخلتاميااة بلغتهااا الرمسيااة وابللغااا األخاارى الشااائ اسااتخدامها يف
الدولة الطر
متابعة ه ه املالحظا اخلتامية
 -41تطلااب اللجنااة ،وفقااا للفقاار  1م ا املاااد  9م ا االتفاقيااة واملاااد  65م ا نظامهااا
الااداخلي ،إىل الدولااة الطاار أ تقاادم ،يف غضااو ساانة واحااد م ا اعتماااد ه ا ه املالحظااا
اخلتامي ااة ،معلوم ااا عا ا تنفيا ا ها للتوص اايا الا اوا د يف الفقا ارا ( 11الكراهي ااة العنصا ارية
والتحريض على التميياز العنصاري) و( ) (21املوافقاة احلار واملسابقة واملساتنر ) و) (31
(املدافعو ع حقوق اإلنسا ) أعاله
الفقرا ذا األاية اخلاصة
 -42تود اللجنة أ توجه انتباه الدولة الطار إىل األاياة اخلاصاة للتوصايا الاوا د يف
الفقا ارا  7و 15و 23و 25و(35ه) أع اااله ،وتطل ااب إىل ال اادول الط اار أ ت ااد ج يف
تقريرها الدو ي املقب معلوما مفصلة ع التدابر العملية املتخ لتنفي ه ه التوصيا
إعداد التقرير الدو ي املقب
 -43توصااي اللجنااة أب تقا ّدم الدولااة الطاار تقريرهااا اجلااام للتقااا ير الدو يااة ما الثاااين
والعشاري إىل الرابا والعشاري  ،يف وثيقااة واحااد  ،حبلااول  22آذا /مااا  ،2022مراعيااة
يف ذلك املبادئ التوجيهية لتقدمي التقاا ير الاي اعتمادهتا اللجناة يف دو هتاا احلادياة والسابعن
) ،(CERD/C/2007/1ومتناولااة مجي ا النقاااف املثااا يف ه ا ه املالحظااا اخلتاميااة ويف ضااوء
قرا اجلمعية العامة  ،268/68حتث اللجنة الدولة الطر على التقيد ابحلد األقصى لعدد
الكلما البالغ  21 200لمة للتقا ير الدو ية
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