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التفاقية الدولية للقضاء علىا
 التمييز العنصريمجيع أشكال 

  جلنة القضاء على التمييز العنصري
  الدورة الثمانون

  ٢٠١٢مارس / آذار٩ - فرباير/ شباط١٣

   من االتفاقية٩النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة     

  حظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصرياملال    

  املكسيك    
 ٢١٣٠ و ٢١٢٩نظرت جلنـة القـضاء علـى التمييـز العنـصري يف جلـستيها                 -١
)CERD/C/SR.2129 يف التقريرين   ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٥ و ١٤املعقودتني يف يومي    ) 2130 و ،

 يف وثيقـة واحـدة     مـني املعمالدوريني السادس عشر والسابع عشر املقدمني من املكـسيك          
)CERD/C/MEX/16-17 .(    ٢١٥٩ و٢١٥٨واعتمدت اللجنة يف جلـستيها) CERD/C/SR.2158 
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢مارس / آذار٦، املعقودتني يف )2159و

  مقدمة  -ألف  
ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف وباألجوبة الشفوية اليت قدمها وفد              -٢
  .ولة الطرف رداً على أسئلة اللجنة، وكذلك باحلوار الذي متكنت من إجرائه مع الوفدالد
 تقـدمي ويسر اللجنة أن تالحظ مشاركة ممثلي اجملتمع املدين النـشطة يف إعـداد و               -٣

  . معلومات قيمة أثناء النظر يف تقرير الدولة الطرف
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
خول الدستور السياسي املعدَّل للواليات املتحدة املكسيكية       هتنئ اللجنة الدولة الطرف بد      -٤

  .احلماية املؤقتة والدعاوى اجلنائية والدعاوى اجلماعيةبيتعلق  فيما حيز النفاذ، وال سيما
كما هتنئ اللجنة الدولة الطرف برفع املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صّدقت              -٥

بذلك تطبيقها مباشرةً،   ميّسرة  اقية، إىل املرتبة الدستورية؛     عليها الدولة الطرف، مبا فيها االتف     
اإلصـالح  افتقار الدولة الطرف حىت اآلن إىل تشريعات ثانوية تضمن تنفيذ هذا            مع مراعاة   
  . يتعلق حبقوق اإلنسان فيما تنفيذاً تاماً

 يف  وترحب اللجنة بإجراء الدراسة االستقصائية الوطنية الثانيـة املتعلقـة بـالتمييز             -٦
يعانون ممن  واألشخاص  اجملموعات  ، بوصفها مسعى للكشف عن      ٢٠١٠املكسيك، يف عام    

  . من متييز منهجي يف الدولة الطرف
البلد من برامج ومؤسسات ملكافحة التمييز العنصري       وضعه  كما ترحب اللجنة مبا       -٧

لغوية للـشعوب   وأبرزها، بوجه خاص، اجمللس الوطين ملنع التمييز، والقانون العام للحقوق ال          
  .٢٠١٢-٢٠٠٩األصلية، وبرنامج تنمية الشعوب األصلية للفترة 

واصلة الدولة الطرف تعاوهنا مع مفوضية األمم املتحدة        عن ارتياحها مل  اللجنة  وتعرب    -٨
  . ، وترحب بتوثيق هذا التعاون على مدى السنوات٢٠٠٢السامية حلقوق اإلنسان منذ عام 

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم  
تعرب اللجنة عن بالغ قلقها من أنه على الرغم مما لدى الدولة الطرف من مؤسسات     -٩

ال يزال يشكل واقعاً متأصالً يف هياكل       التمييز   ملكافحة التمييز العنصري، إال أن       متطورة جداً 
كما تالحظ اللجنة بقلق عدم توافر معلومات عن اآلثار والنتـائج الفعليـة هلـذه               . الدولة

  ).٢املادة (والربامج واخلطط واالستراتيجيات يف الدولة الطرف املؤسسات 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديد أساليب لقياس نتائج تنفيذ السياسات العامة              

تتيح تقييم نطاق عمل مؤسساهتا وعملية اختاذ هذه التدابري، بسبلٍ تشمل وضع مؤشـرات              
تقدمي معلومات عن هذا املوضوع     أيضاً  رف  تطلب اللجنة إىل الدولة الط    و. حلقوق اإلنسان 

يف تقريرها املقبل، وتقترح جعله أوىف وأوجز، وتضمينه جداول وبيانات ومعلومات تيـّسر             
كما توصي اللجنـة الدولـة   . فهم مدى ما أحرزه البلد من تقدم يف تنفيذ توصيات اللجنة          

 من أجـل    ، املتعلقة بالتمييز  الطرف بأن تأخذ يف االعتبار نتائج دراستها االستقصائية الثانية        
 وتعزيـز   ،األجانبالقائمة على كره    التمييزية و املواقف  تنظيم وتنفيذ محالت فعالة ملكافحة      

املزيد من أسـاليب    من أجل تزويده ب   اجمللس الوطين ملنع التمييز،     وصالحيات  اختصاصات  
   .ىمكافحة العنصرية وكراهية األجانب وما يتصل هبما من أشكال التعصب األخر
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وتالحظ اللجنة بقلق عدم وضوح وضع السكان املنحدرين من أصل أفريقي، على              -١٠
وتأسف اللجنة لعدم تقدمي الدولة الطـرف       . الرغم من تكرر توصياهتا وطلباهتا املتعلقة بذلك      

معلومات مفصلة عن السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف تقريرها الدوري، على الرغم من 
  ). ١املادة  (٢٠٠٦ عام طلب اللجنة ذلك يف

، املتعلقة بالتمييز العنصري ضد     )٢٠١١(٣٤يف ضوء التوصية العامة للجنة رقم         
السكان املنحدرين من أصل أفريقي، تكرر اللجنة طلبها إىل الدولـة الطـرف تقـدمي               

هم قليلو العـدد وأوضـاعهم      الذين  معلومات عن السكان املنحدرين من أصل أفريقي،        
وتـدعو  . ب منحهم مجيع ضمانات احلماية املنصوص عليها يف االتفاقيـة       ضعيفة، مما يوج  

 اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف مسألة االعتراف بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي            
  .، وكذلك يف اعتماد برامج هتدف إىل تعزيز حقوقهمكمجموعة عرقية

، تالحظ اللجنـة بقلـق      ورغم ما أجرته الدولة الطرف من إصالحات تشريعية هامة          -١١
تعريف القانون االحتادي ملنع التمييز والقضاء عليه ال يشمل التمييز العنصري وال يتماشـى               أن

 من أن التشريعات املتعلقة باملسائل الـيت متـس          هاوتعرب اللجنة عن قلق   . مع أحكام االتفاقية  
وأن السياسات املتصلة هبـا   ،الشعوب األصلية ختتلف اختالفاً كبرياً من والية احتادية إىل أخرى     

كما تكرر اللجنة تأكيد قلقها إزاء عـدم       . مرهونة جبداول أعمال حكومات الواليات االحتادية     
وجود تشريعات داخلية جتّرم مجيع أشكال نشر األفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية              

يع أعمال العنف املدفوعة    العرقية، ومجيع أشكال التحريض على التمييز العنصري، فضالً عن مج         
املرتكبة ضد األشـخاص املنـتمني إىل الـشعوب األصـلية           تلك  بأسباب عرقية، وال سيما     

  ). ٤ من املادة )أ( والفقرة الفرعية ١املادة (املنحدرين من أصل أفريقي يف الدولة الطرف  أو
 تعريفاً  ، الذي يتضمن   االحتادي شروع تعديل القانون  مبباهتمام  علماً  اللجنة  حتيط    

 من االتفاقية ويهدف إىل حفز سن قوانني حملية يف البلد، وتشجع      ١للتمييز يتفق مع املادة     
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف      . عملية اعتماده إمتام  الدولة الطرف بقوة على     

جهودها من أجل مواءمة التشريعات واللوائح املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية على مجيع            
ات الدولة، واعتماد قانون حمدد جيّرم خمتلف أشكال التمييز العنصري وفقاً ألحكام           مستوي
  .  من االتفاقية٤املادة 
وتالحظ اللجنة اعتراف البلد بالنظام القانوين للشعوب األصلية يف النظام القـانوين              -١٢

 علـى الـصعيد     ، وال سيما يف اختيار ممثليهم     "ممارساهتم وعاداهتم "مراعاة  مع  احمللي وتطبيقه   
جمتمعـات  " مبمارسـات "بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها حملدودية اجملال املتاح لألخذ      . احمللي

  ).٥املادة " (عاداهتا"الشعوب األصلية و
، املتعلقة مبنع التمييز العنصري     )٢٠٠٥(٣١يف ضوء التوصية العامة للجنة رقم         

نظـم  على احترام   نة الدولة الطرف    اللجحتث  يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية،        
وضع العدالة التقليدية للشعوب األصلية وفقاً للنظام الدويل حلقوق اإلنسان، بسبل منها            

  . والية قضائية خاصة بالشعوب األصلية
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وتالحظ اللجنة بقلق بالغ ما يردها من بالغات عن حالة العنف الـيت تـشهدها                 - ١٣
من آثار سـلبية علـى   عنها ة املنظمة وما قد يترتب الدولة الطرف يف إطار مكافحة اجلرمي   

، مبن فيهم األشخاص املنتمون إىل الشعوب األصلية         بالنسبة للسكان  اإلنسانمحاية حقوق   
 )ب(الفقرة الفرعية (واملنحدرون من أصل أفريقي الذين هم عادةً أضعف وضعاً من غريهم 

  ).٥من املادة 
ا يلزم من تدابري إلهناء حالة العنف ورصد حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ م   

  . احترام حقوق اإلنسان رصداً دقيقاً
ومع أن اللجنة حتيط علماً مبا تبذله الدولة الطرف من جهود يف جمال إصالح جهاز                 -١٤

األمن ونظام القضاء، إال أهنا تكرر تأكيد قلقها بشأن الصعوبات الـيت يواجههـا األفـراد                
ألصلية يف إمكانية االحتكام إىل القضاء، والعدد املفزع ملا يـرد مـن             املنتمون إىل الشعوب ا   

 وقوعها يف العديد من القضايا اليت يتورط فيهـا أشـخاص مـن              ىدعُيلفات  بالغات مبخا 
الشعوب األصلية، وكذلك بشأن عدد األشخاص املنتمني إىل الشعوب األصلية املوجـودين            

عدم وجود عدد كاٍف مـن      إزاء  وجه خاص،   وتعرب اللجنة عن قلقها، ب    . يف نظام السجون  
اللغة األكفاء الالزمني لـسري اإلجـراءات       الثنائيي  املترمجني الشفويني واملوظفني القضائيني     

االحتادية ألمني املظامل ونوعية أدائهـا يف هـذا         اهليئة  مدى استعداد   إزاء  القضائية؛ وكذلك   
مجة الشفوية يف البلد على الرغم من       وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم تقدمي خدمات التر       . الصدد

اللجنـة  حتـيط   و. املتهم اللغة القشتالية  الشخص  وجودها، استناداً إىل تقييم سطحي إلجادة       
 وتعرب عن تقديرها لعرض القضية علـى حمكمـة          زوغو سانتشي هقضية السيد   ببقلق  علماً  

  ). ٥ من املادة )أ(الفقرة الفرعية (العدل العليا 
يف اعتبارها أن نقص املترمجني الشفويني قد يكون سبباً يف وجود          وإذ تأخذ اللجنة      

أعداد غري متناسبة من األشخاص املنتمني إىل الشعوب األصلية يف نظام السجون، توصي             
  : اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

إمكانية استعانة األفراد املنتمني إىل الشعوب األصـلية اسـتعانةً          ضمان    ) أ(  
  اع وموظفني قضائيني ثنائيي اللغة يف اإلجراءات القضائية؛كاملة مبحاميي دف

إمكانية استعانة األفراد املنتمني إىل الشعوب األصـلية اسـتعانةً          ضمان    ) ب(  
كاملة خبدمات الترمجة الشفوية املالئمة ثقافياً يف مجيع مراحل الدعوى القضائية، حىت وإن             

  كانت لدى الشخص معرفة بسيطة باللغة القشتالية؛
القضاة واملساعدين القضائيني   موجهة إىل   دورات تدريبية   مواصلة توفري     )ج(  

من أجل كفالة إمكانية احتكام السكان األصليني إىل القضاء بفعالية وعلى قدم املـساواة              
  . مع سائر السكان



CERD/C/MEX/CO/16-17 

5 GE.12-41668 

 زعدل العليا يف قضية الـسيد سانتـشي       وتتطلع اللجنة إىل صدور قرار حمكمة ال        
مـدى ضـرورة    استكشاف  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على      . لياًاملعروضة عليها حا  

احتـرام األصـول القانونيـة      يرد من بالغات مبخالفات ادعي وقوعها يف         فيما   التحقيق
  . شخاص من الشعوب األصليةاألاألحكام املتعلقة ب أو/و

تعدياً شكلت  وتعرب اللجنة عن قلق بالغ بشأن ما وقع مؤخراً من أحداث خطرية               -١٥
الـيت  األحداث  وأبرزها  لى السالمة البدنية لبعض املدافعني عن حقوق الشعوب األصلية،          ع

  ).٥ من املادة )ب(الفقرة الفرعية (تعرض بعضهم للقتل خالهلا 
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتحقيق مع املسؤولني عن وقوع جـرائم القتـل               

ن تعّجل بعملية اعتماد تـشريع      كما هتيب اللجنة بالدولة الطرف أ     . ومعاقبتهماملذكورة  
حمدد يكفل احلماية للمدافعني عن حقوق اإلنسان، مبن فيهم املـدافعون عـن حقـوق               

هذه األفعال، ويشمل ذلك    مثل  تتخذ التدابري املناسبة ملنع وقوع      أن  الشعوب األصلية، و  
 املتعلق اعتماد آلية خاصة حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، ُتراعى فيها أحكام اإلعالن 

باملدافعني عن حقوق اإلنسان، الذي اعتمدته اجلمعية العامة، والتوصيات الصادرة عـن            
  . املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان

وعلى الرغم من أن اللجنة حتيط علماً مبا تبذله الدولة الطرف من جهود من أجل                 - ١٦
 السياسية، وال سيما يف املؤسسات التمثيليـة،        ةليشاركة الشعوب األصلية يف العم    كفالة م 

أهنا تكرر تأكيد قلقها إزاء عدد ودرجة الوظائف احلكومية اليت يـشغلها أشـخاص                إال
 من الفرع   ٢وتالحظ اللجنة بقلق أن املادة      . منتمون إىل الشعوب األصلية، وخباصة النساء     

ار ممثليها الـسياسيني وفقـاً      السابع من الدستور قد قّيدت حق الشعوب األصلية يف اختي         
البلديات فقط؛ كما تالحظ اللجنة بقلق عـدم تـوافر   مستوى لقواعدها هي بقْصره على  

الفقـرة  (معلومات عن املشاركة السياسية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف الـبالد           
  ). ٥ من املادة )ج(الفرعية 
املتعلقـة  ) ١٩٩٧(٢٣توصي اللجنة، آخذة يف حسباهنا توصيتها العامة رقـم            

حبقوق الشعوب األصلية، بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لضمان مشاركة الشعوب           
األصلية، وخباصة املرأة، مشاركةً كاملة يف مجيع مؤسسات صنع القـرار، وال سـيما يف               

أن تتخذ تدابري فعالة لضمان مـشاركة مجيـع         املؤسسات التمثيلية ويف القضايا العامة، و     
كما توصي اللجنة بشدة بأن تتخذ      . مجيع مستويات اإلدارة العامة   على  الشعوب األصلية   

الدولة الطرف تدابري تكفل للسكان املنحدرين من أصـل أفريقـي املـشاركة العامـة               
خاصة أو تـدابري  توصي اللجنة، يف احلالتني، بأن تنفذ الدولة الطرف تدابري        و .والسياسية

، )٢٠٠٩(٣٢للعمل اإلجيايب، باملعىن الوارد يف االتفاقية ويف التوصية العامة للجنة رقـم             
  .املتعلقة مبعىن ونطاق التدابري اخلاصة الواردة يف االتفاقية
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وحتيط اللجنة علماً بأن لدى اللجنة الوطنية لتنمية الشعوب األصلية نظاماً للتـشاور            -١٧
 من الدستور وقانون اللجنة الوطنيـة       ٢٦ و ٢ة يقوم على أساس املادتني      مع الشعوب األصلي  

بيد أهنا تعرب عن قلقها من أن نظام التشاور هذا ال يتوخى مفهوم             . لتنمية الشعوب األصلية  
وتعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء تصاعد التوترات املقترنة         ". املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية   "

 الطبيعية بني اجلهات الفاعلة اخلارجية والشعوب األصلية، مشددةً، بوجـه           باستغالل املوارد 
وتكرر اللجنة تأكيد قلقها إزاء ما وردها من معلومات عـن           . خاص، على حاالت التعدين   

نشوب نزاعات على أراضٍ هي حبكم التاريخ ملك للشعوب األصـلية، وألن حـق هـذه                
ل املوارد الطبيعيـة املوجـودة يف أراضـيها         الشعوب يف أن ُتستشار قبل الشروع يف استغال       

كما حتيط اللجنة علماً بوجود ثالثة مـشاريع        . ُيحترم احتراماً كامالً يف املمارسة العملية      ال
ُيقلق اللجنة أيضاً   ما  و. قوانني بشأن هذه املسألة وتأسف لعدم تلقيها معلومات مفصلة عنها         

شكال التقليدية حليازة األراضـي وامتالكهـا       حاجة البالد إىل اعتماد تدابري إدارية تكفل األ       
  ).٥من املادة ‘ ٥‘)د(الفقرة الفرعية (

  :، الدولة الطرف مبا يلي)١٩٩٧(٢٣توصي اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة رقم   
أن تضمن يف كل مرحلة من مراحل عملية اسـتغالل املـوارد إجـراء                )أ(  

تضرر من مشاريع التنمية واستغالل املوارد      مشاورات فعالة مع اجملتمعات احمللية اليت قد ت       
الطبيعية، هبدف احلصول على موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية، وال سيما يف حـاالت             

يف التعجيل بعملية اعتماد    جهداً  وتوصي اللجنة أيضاً بأال تدخر الدولة الطرف        . التعدين
تفاقية منظمة العمل الدولية    يذ ا لوائح لتنف قانون هبذا الشأن، مذكّرة إياها بأن عدم وجود         

مينع  ، املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة، ال        ١٩٨٩ لعام   ١٦٩ رقم
  إجراء عمليات تشاور مسبق مع هذه الشعوب؛من 

حوار يشارك فيها ممثلون حكوميون     منتديات  أن تعمل على تكثيف عقد        )ب(  
ائـد  مع الشعوب األصلية، وتكفلَ إسـفار مو      مشاركة نشطة يف خمتلف جماالت احلوار       

ـ والتحقّق منها   ميكن   قابلة للتطبيق    احلوار هذه عن اتفاقات حمددة     تنفيـذاً فعـاالً؛    ذ  ُتنف
زعات انامللتسوية  بتشجيع استخدام األساليب البديلة     الدولة الطرف   توصي اللجنة    كما

  ب األصلية؛وفقاً للمعايري الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وحقوق الشعو
أن تراعي، يف احلاالت االستثنائية اليت ترى فيها ضرورة نقل الـشعوب              )ج(  

األصلية وإعادة توطينها، احترام األحكام الواردة يف املعايري الدولية لدى تنفيذ عمليـات           
ويف هذا السياق، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري            . النقل هذه 
مات عن الشعوب األصلية ونظام حيازة األراضي، وال سيما يف احلاالت اليت            املقبل معلو 

  . تستهدف استغالل املوارد الطبيعية املوجودة يف هذه األراضي
التقرير املتعلق بالتنمية البـشرية للـشعوب       وتعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء نتائج          -١٨

مم املتحدة اإلمنـائي، يف جمـاالت       ، الصادر عن برنامج األ    ٢٠١٠ لعام   األصلية يف املكسيك  
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التعليم والصحة والضمان االجتماعي واإلسكان واخلدمات األساسية والتغذية؛ إذ تبني هذه           
 من حق واحد على األقل ةة من سكان الشعوب األصلية حمروم     يف املائ  ٩٣,٩النتائج أن نسبة    

 وإذا. نها علـى األقـل     من ثالثٍة م   ة يف املائة منهم حمروم    ٦٤,٢نسبة  من هذه احلقوق وأن     
ُعّرف الفقر املتعدد األبعاد بأنه نسبة األشخاص الذين يفتقرون إىل ما ال يقل عن خدمـة                 ما

 يف املائة مـن     ٧٠,٩، فإن نسبة    دخلهماجتماعية واحدة ويعانون من الفقر بسبب اخنفاض        
لـق  كما تعرب اللجنة عن ق. سكان الشعوب األصلية يندرجون يف هذه الفئة من األشخاص   

يتعلق مبؤشر التنمية البشرية، تفيد بأن مستويات التنمية         فيما   بالغ إزاء ما وردها من معلومات     
البشرية للشعوب األصلية يف البلديات املكسيكية أدىن إمجاالً مـن مـستوياهتا يف صـفوف               

  ). ٥ من املادة ) ه(الفقرة الفرعية (الشعوب غري األصلية 
تتخذ تدابري هتدف إىل القضاء علـى التمييـز         هتيب اللجنة بالدولة الطرف أن        

اهليكلي والتارخيي يف الدولة باعتماد سياسات إدماج اجتماعي حتد من ارتفاع مستويات            
ساواة ومستويات الفقر والفقر املدقع فيها كي تكفل للمكسيكيني كافة، وخباصـة            المال
االجتماعي واإلسكان  لمنتمني إىل الشعوب األصلية، احلق يف التعليم والصحة والضمان          ل

واخلدمات األساسية والتغذية، على حنو كامل، مع مراعاة انتماءاهتم الثقافية واحترامهـا،         
  . ومشاورة الشعوب اليت قد تتضرر من مبادرات الدولة هذه

يف سبيل إمداد الشعوب األصلية بالتغطية املبذولة وتسلِّم اللجنة جبهود الدولة الطرف        -١٩
بيد أن قلقاً يساورها ألن الشعوب األصـلية        .  حسباهنا خصائصها الثقافية   الصحية، آخذةً يف  

وتعرب اللجنة عن قلقها لـنقص      . تسجل أكرب أعداد من الوفيات النفاسية ووفيات املواليد       
 لعدم كفايـة البيانـات املتعلقـة        ،اخلدمات الصحية املناسبة واملتاحة هلذه اجملتمعات احمللية      

  ).٥ من املادة ) ه(الفقرة الفرعية ( املعتمدة لتحسينها مبؤشرات الصحة والتدابري
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، بالتشاور عن كثب مع اجملتمعات احمللية              

 صـحية   رعايةبالشعوب األصلية   تتمتع  املتضررة، استراتيجية شاملة ومالئمة ثقافياً كي       
في لذلك من موارد مجـع      وجيب ضمان تنفيذ هذه االستراتيجية بتخصيص ما يك       . جيدة

وجيب إيالء اهتمـام    . املؤشرات وتوخي الشفافية يف متابعة ما أُحرز يف تنفيذها من تقدم          
. خاص لتحسني إمكانية حصول نساء وأطفال الشعوب األصلية على الرعاية الـصحية           

وتشدد اللجنة على ضرورة توفري مترمجني شفويني يف هذا اجملال أيضاً ضـماناً إلمكانيـة     
ومن املهم االعتـراف    . ل الشعوب األصلية على حنو كامل على اخلدمات الصحية        حصو

بنظام الصحة وتنفيذه ودعمه وتعزيزه على أساس نظم الصحة للشعوب األصلية لتحقيق            
وتطلب اللجنة إىل   . نتماءات املستفيدين الثقافية  ال أكثر مراعاة تغطية صحية أكثر فعالية و    

واضحة عن نسبة الوفيات النفاسية ومتوسـط العمـر         الدولة الطرف استحداث بيانات     
وأخـرياً،  . املتوقع يف جمتمعات الشعوب األصلية والسكان املنحدرين من أصل أفريقـي          

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الداعمة للصحة اجلنسية واإلجنابية لنـساء     
  . الشعوب األصلية والنساء املنحدرات من أصل أفريقي
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 من جمتمعـات    اًأساسزال اللجنة قلقة بشأن وضع العمال املهاجرين القادمني         وال ت   -٢٠
الشعوب األصلية يف غواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا؛ واملهاجرين العابرين، وال سيما النساء           

وتعرب اللجنة عن قلق بالغ ألن هذه اجملتمعات احمللية عرضة          . الالئي يقعن ضحايا العتداءات   
تعذيب والقتل، كما تعرب عن بالغ قلقها ألن خوف هذه اجملتمعات مـن             جلرائم اخلطف وال  
 األجانب مينع أفرادها من التماس ما حيتاجونه من مساعدة ومحايـة يف             كرهمواجهة التمييز و  
  ). ٥من املادة ‘ ١‘) ه(الفقرة الفرعية (الوقت املناسب 

العامـة  جمـدداً، آخـذة يف حـسباهنا التوصـية          الدولة الطرف   توصي اللجنة     
ما جيري تنفيذه مـن     بضمان إمتام   املتعلقة بالتمييز ضد غري املواطنني،      ) ٢٠٠٤(٣٠ رقم

وتـدعو  . يف املمارسة العمليـة بشكل مناسب   برامج وتدابري حلماية املهاجرين وحقوقهم      
اللجنة الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات عما أُحرز من تقـدم              

  . املهاجرينبشأن وضع العمال
وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها عدم قابلية حقوق اإلنسان للتجزئة، فإهنا تشجع الدولة               -٢١

الطرف على النظر يف إمكانية االنضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل              
  .اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املتعلقـة  ) ٢٠٠٩(٣٣ ضوء توصيتها العامة رقم      ، يف  الدولة الطرف  اللجنةتشجع  و  -٢٢
مبتابعة مؤمتر استعراض نتائج ديربان، بأن تأخذ يف حسباهنا، لدى إدماج االتفاقية يف تشريعاهتا 

 املؤمتر العاملي   ٢٠٠١سبتمرب  /الوطنية، إعالن وبرنامج عمل ديربان، كما اعتمدمها يف أيلول        
 األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضالً عن         ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره    

.  يف جنيـف   ٢٠٠٩أبريـل   /الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان، املعقود يف نيسان        
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات حمـددة عمـا               

ذ إعالن وبرنـامج عمـل      ستكون قد اعتمدته من خطط عمل وتدابري أخرى من أجل تنفي          
  .ديربان على الصعيد الوطين

وتالحظ اللجنة برضا إتاحة الدولة الطرف اطّالع عامة اجلمهور علـى تقاريرهـا               -٢٣
اعتباراً من وقت تقدميها وُتوصيها بأن تفعل األمر نفسه بشأن املالحظات اخلتامية للجنـة،              

 االسـتخدام يف الدولـة الطـرف،       تنشرها باللغات الرمسية، وباللغات األخرى الشائعة      وأن
  .اقتضى األمر ذلك إذا
 مـن االتفاقيـة     ٩ مـن املـادة      ١وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف، وفقاً للفقرة          -٢٤

 يف غضون عام من تاريخ اعتمـاد هـذه          ، من نظامها الداخلي املعدَّل أن توافيها      ٦٥ واملادة
ع به لتنفيذ التوصـيات الـواردة يف        علومات عن مسار العمل املضطلَ    مب ،املالحظات اخلتامية 

  . أعاله١٧ و١٠الفقرتني 
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كما تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة للتوصيات الواردة               -٢٥
 وتطلب إليها أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبـل معلومـات           ،١٨ و ١٥ و ١٤يف الفقرات   

  . لتنفيذهامفّصلة عما ستكون قد اعتمدته من تدابري حمددة
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية من الثامن عشر إىل احلادي          -٢٦

، آخذة يف حسباهنا املبـادئ التوجيهيـة        ٢٠١٦مارس  / آذار ٢٢والعشرين يف موعد أقصاه     
دورهتا املتعلقة بإعداد الوثيقة املقدمة حتديداً إىل اللجنة، وهي املبادئ اليت اعتمدهتا اللجنة يف               

، وأن تتطرَّق يف تلك الوثيقة إىل مجيع املـسائل الـيت            )CERD/C/2007/1(احلادية والسبعني   
وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل حتديث وثيقتـها         . أُثريت يف هذه املالحظات اخلتامية    

 كما حتث اللجنة الدولة الطرف على احتـرام     .)HRI/CORE/MEX/2005(األساسية املوحَّدة   
 صفحة بالنـسبة إىل التقـارير       ٤٠د األقصى املقرَّر لعدد صفحات التقارير املقدمة وهو         احل

 صفحة بالنسبة إىل الوثيقة األساسية املوحَّدة       ٨٠و ٦٠املقدمة إىل هيئات املعاهدات وما بني       
، HRI/GEN.2/Rev.6انظر املبادئ التوجيهية املنسَّقة املتعلقة بإعداد التقارير الواردة يف الوثيقة           (

  ).١٩الفقرة 

        


