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  ردود من احلكومات

  اجلزائر -١

  ]بالفرنسية: األصل[  
  ]٢٠٠٩فرباير / شباط٣[  

 ميدان حقوق اإلنسان وتدعو إىل احلوار      ما فتئت حكومة اجلزائر تعمل لتعزيز التعاون الدويل يف          )أ(  
دعم التعاون الـدويل يف     إىل   اجلزائر   سعىواستناداً هلذه املعتقدات، ت   . واحترام سيادة كل بلد وخصائصه الثقافية     

التصديق على املعاهدات الدولية، اليت تشكل إجنازاً قانونيـاً للتعـاون           : ميدان حقوق اإلنسان يف اجملاالت التالية     
نشيط يف حمافل   القوق اإلنسان؛ واحلضور    ُتعىن حب التعاون التقليدي مع املؤسسات اإلقليمية والدولية اليت        والدويل؛  

  .حقوق اإلنسان

  التصديق على املعاهدات الدولية

أدرجت حكومة اجلزائر املعاهدات اليت صدقت عليها مبا يف ذلك اتفاقيات جنيف األربع اليت صدقت    )ب(  
زداد اوقـد  . الوطنية مما عكس التزامها بالتعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنـسان          التحرير  ب  عليها اجلزائر خالل حر   

 مـن   ١٣٢م املادة   وتسلّ. االنضمام ألهم الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان     مع تأييد   تعزيز هذا االلتزام بعد االستقالل      
  .اخليةالدستور بغلبة االتفاقيات اليت صدقت عليها اجلزائر على قوانينها الد

  الصكوك الرئيسية

العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق        : حلقوق اإلنسان التالية  صدقت اجلزائر على الصكوك الدولية        )ج(  
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛

ثاق األفريقي حلقـوق اإلنـسان      املي: حلقوق اإلنسان التالية  صدقت اجلزائر على الصكوك اإلقليمية        )د(  
والشعوب والربوتوكول امللحق به بشأن إنشاء حمكمة أفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب؛ بروتوكول حمكمـة العـدل             

  . ؛ امليثاق العريب حلقوق اإلنسانالتابعة لالحتاد األفريقي

  : كما صدقت اجلزائر على الصكوك احملددة التالية  

: ادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية والتعـذيب         الصكوك املتعلقة باإلب    )ه(  
اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية        

  يف أفريقيا؛أو الالإنسانية أو املهينة؛ اتفاقية االحتاد األفريقي للقضاء على االرتزاق 

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري؛          :الصكوك املتعلقة مبكافحة التمييز     )و(  
التمييز مكافحة االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها؛ اتفاقية منظمة التربية والعلم والثقافة بشأن 



A/HRC/10/26/Add.1 
Page 3 

؛ االتفاقية الدولية   )١١١تفاقية رقم   الا (ةواملهناالستخدام  التمييز يف   بشأن  العمل الدولية   التعليم؛ اتفاقية منظمة    جمال  يف  
  ملناهضة الفصل العنصري يف األلعاب الرياضية؛ االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ 

ع أشكال التمييز ضد املرأة؛ اتفاقية حقوق       اتفاقية القضاء على مجي   : الصكوك املتعلقة باملرأة والطفل     )ز(  
 أشكال عمل األطفال واختـاذ      أالطفل؛ اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة، اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة حبظر أسو           

متر  اليت اعتمدها مؤ   ١٩٠املكملة بتوصية منظمة العمل الدولية رقم       ) ١٨٢االتفاقية رقم   (إجراءات فورية للقضاء عليها     
؛ الربوتوكول االختياري التفاقية حلقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال              ١٩٩٩العمل الدويل يف عام     

شراك األطفال يف الرتاعات إتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بوواستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛ الرب  
  ل ورفاهه؛ االتفاقية العربية بشأن إنشاء منظمة املرأة العربية؛ املسلحة؛ امليثاق األفريقي حلقوق الطف

اخلاصـة  تفاقية  ال االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني؛ ا     :الصكوك املتعلقة بالقانون اإلنساين والالجئني      )ح(  
الالجئني دميي اجلنسية؛ اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية اليت حتكم املظاهر اخلاصة مبشكالت            ـاص ع ـع األشخ ـوضب

  يف أفريقيا؛ 

 االتفاقية اخلاصة بالرق والربوتوكول املعدل هلا املؤرخ يف         :الصكوك املتعلقة بالرق واالجتار بالرقيق      )ط(  
؛ االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق؛ اتفاقية حظر االجتار              ١٩٥٣عام  

؛ اتفاقية  )١٠٥االتفاقية رقم   ( السخرة   تحرمية الغري؛ اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة ب       باألشخاص واستغالل دعار  
بروتوكول منع االجتـار باألشـخاص،      (األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالن امللحقان هبا           

  ؛ )فحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو بروتوكول مكا؛وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه

 أعاله، على االتفاقية الدولية ا، إىل جانب املعاهدات اليت صدقت عليها املشار إليه أيضاًوقعت اجلزائر  )ي(  
  .توكوهلا االختياريوحلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبر

  التقليدي مع املؤسسات اإلقليمية والدولية املعنية حبقوق اإلنسانالتعاون 

للمنظمات الدوليـة بـأداء     للسماح   والتربعات اليت قدمتها اجلزائر      نظاميةإىل جانب االشتراكات ال     )ك(  
  : اجلزائر يف أنشطة املؤسسات التاليةحكومة واليتها، شاركت 

   الدوليةاهليئات - ألف 

فتئت تؤكد علـى    وما،اجلزائر من األعضاء املؤسسني لهكانت  حقوق اإلنسان،   فيما يتعلق مبجلس    )ل(  
أن االنتقال من جلنة حقوق اإلنسان إىل جملس حقوق اإلنسان فرصة للتغلب على املمارسة السابقة املتمثلة يف إضـفاء                   

كن إحراز تقدم يف جمال حقـوق       فال مي . حقوق اإلنسان  لسائمتباع سياسة املعايري املزدوجة يف      ايس واالنتقائية و  يالتس
 وقد بذلت اجلزائر جهداً كبرياً لدعم مرحلة التفاوض متهيداً للتوصـل   ، من خالل احلوار والتعاون    اإلنسان يف العامل إالّ   

ويف اجمللس، دعت اجلزائر إىل معاملة مجيع الدول على قدم املساواة،           . إىل أكرب قدر من التوافق يف اآلراء إلنشاء اجمللس        
  حتقيق أهداف حقوق اإلنسان العاملية؛ من أجل والتعاون اء األولوية للحوار إعطو
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 العديد من املكلفني بواليات مبوجـب       ،استقبلت حكومة اجلزائر، يف السنوات القليلة املاضية      و  )م(  
عبد الفتاح ، ، زار اجلزائر املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد٢٠٠٢سبتمرب /ففي أيلول: اإلجراءات اخلاصة

،  زارت اجلزائر املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة، وأسبابه ونتائجـه           ٢٠٠٧يناير  /ويف كانون الثاين  عمر،  
تعزيز ومحايـة   خلاص املعين ب  اوفضالً عن ذلك وافقت اجلزائر، من حيث املبدأ، على زيارة املقرر            . ياكني إرتورك 

  التعبري؛ واحلق يف حرية الرأي 

األمم املتحـدة  ، زار اجلزائر نائب مفوض ٢٠٠٨أبريل / نيسان٦مارس إىل / آذار ٣١ الفترة من    ويف  )ن(  
   الذي عقد مناقشات مع املسؤولني اجلزائريني؛ جونستونغكري، السامي لشؤون الالجئني

الذي جاكوب كيلينبريغر،  ،، استضافت اجلزائر رئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر٢٠٠٨ويف عام   )س(  
  مارس حواراً رفيع املستوى مع املسؤولني اجلزائريني؛ / آذار١٥ إىل ١٣يف الفترة من عقد 

ومن أجل تبادل اآلراء بشكل بناء مع املنظمات غري احلكومية يف جمال محاية وتعزيز حقوق اإلنسان،                 )ع(  
، "مراسلون بال حدود  "ظمة  منت حكومة اجلزائر ممثلني من منظمة العفو الدولية، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، و            دع

  واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان، إلجراء مناقشات؛

آلية االستعراض الدوري الشامل جمللـس      يف إطار    تعرضتندرج اجلزائر يف اجملموعة األوىل اليت استُ        )ف(  
ـ وقد . ٥/١ وقرار اجمللس ٦٠/٢٥١حقوق اإلنسان اليت ُشرع فيها مبوجب قرار اجلمعية العامة         زائـر، يف  ت اجلعرض

جنازاهتا يف جمال احلقوق املدنية والسياسية، وكذلك يف جمال احلقـوق االقتـصادية         إل صورة دقيقة التقرير الذي قدمته،    
احلقوق اليت تعترض وأعاد التقرير بناء السياق التارخيي واالجتماعي والبيئي للصعوبات والعقبات . واالجتماعية والثقافية

وقد تعهدت حكومـة اجلزائـر      . ءات املقبلة اليت تقترحها اجلزائر لتعزيز احلقوق بالكامل       واحلريات وأشار إىل اإلجرا   
ر واالتصال  ا االستعراض الدوري الشامل حبسن نية وهي تعترب هذه اآللية مبثابة أداة تضيف روح احلو              ةبالتعاون مع آلي  

 دولـة   ١٧ات اليت قدمتها بصورة انفرادية      لتوصيمن ا افقت اجلزائر على الغالبية العظمى      وو. ميدان حقوق اإلنسان  إىل  
، شاركت اجلزائر يف اجتمـاع      ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠ و ١٩ويف يومي   . وستتخذ اخلطوات الالزمة لتنفيذها   

السامية حلقوق اإلنسان بشأن تقييم ومتابعة آلية االستعراض الدوري الشامل          األمم املتحدة   نظمته يف البحرين مفوضية     
  ستخلصة وأفضل املمارسات فيما يتعلق مبختلف التوصيات اليت قدمتها الدول يف إطار االستعراض؛ والدروس امل

. تعود عالقات اجلزائر مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إىل حرب حترير اجلزائـر                )ص(  
 ملساعدة الالجئني اجلزائريني، الذين     فوضيةاملاجلمعية العامة، تدخلت    صادر عن   ، وباالستناد إىل قرار     ١٩٥٩فمنذ عام   

وقد تعزز تعاون البلد مع املفوضية يف إطار املساعدة املقدمـة إىل الالجـئني              . حصلوا على اللجوء يف املغرب وتونس     
 يوجدقع اتفاق الفتتاح مكتب لألمم املتحدة يف البلد ومنذ ذلك احلني            ، وُ ١٩٨٤سبتمرب  / أيلول ٢٧ويف  . الصحراويني
  زائر؛وفد يف اجل

ربنامج املـساعدة  ال، أي عندما قدم ١٩٦٣ربنامج األغذية العاملي منذ عام      بللجزائر عالقات تربطها      )ق(  
الربنامج يف اجلزائـر    حضـور  ، ازداد   ١٩٨٦ومنذ عام   . إىل مئات املشردين داخل البلد وخارجه بعد حرب التحرير        
  . ١٩٨٦ اتفاق لتقدمي املساعدة يف عام فيما يتعلق مبوضوع الالجئني الصحراويني، بعد التوقيع على
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  اإلقليميةاهليئات  - باء 

 اجلزائر، إىل جانب تـصديقها علـى        كانتفيما يتعلق بالتعاون القائم بني اجلزائر واالحتاد األفريقي،           )ر(  
ي يتم استعراضـها    الصكوك القانونية لالحتاد األفريقي املتعلقة حبقوق اإلنسان، من أوىل البلدان األفريقية اليت تطوعت لك             

مبوجب اآللية األفريقية الستعراض األقران، وهو االستعراض الذي نبعت منه فكرة إنشاء آليـة االسـتعراض الـدوري                  
اجلزائر تقريريها الدوريني املدجمني الثالث والرابع إىل اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب            قدمت  وكذلك  . الشامل

وقد قدمت اجلزائر توضـيحات تتعلـق       .  يف برازافيل  ٢٠٠٧نوفمرب  / املعقودة يف تشرين الثاين    يف دورهتا الثانية واألربعني   
  ؛ )سوازيلند( يف أزولويين ٢٠٠٨مايو /ببعض األسئلة اليت طرحها أعضاء اللجنة أثناء االجتماع املعقود يف أيار

إن اجلزائر هي إحدى الدول العربية السبع اليت صدقت         :  الدول العربية  املشاركة والتعاون يف جامعة     )ش(  
ويف . وهي تشارك بصورة منتظمة يف عمل اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنـسان           . على امليثاق العريب حلقوق اإلنسان    

حقوق اإلنـسان   "ه   حلقوق اإلنسان عنوان   ة العربي ةالوطنيؤسسات  ، استضافت اجلزائر اجتماعاً للم    ٢٠٠٨مارس  /آذار
ستراتيجية جلامعة الدول العربيـة  الطة ااخلكما شاركت اجلزائر يف ". والتنمية، دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   

، وهي خطة تتصور تطوير املوارد املاليـة املخصـصة          ٢٠١٣ إىل   ٢٠٠٨لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف الفترة من        
  .ات بصورة أفضل وتنشيط آليات حقوق اإلنسان التابعة جلامعة الدول العربيةحلقوق اإلنسان، لضمان تطبيق القرار

  احلضور النشط يف حمافل حقوق اإلنسان

فقـد  . قدمت حكومة اجلزائر أيضاً معلومات عن حضورها النشيط يف خمتلف حمافل حقوق اإلنسان              )ت(  
ويف املـؤمتر العـاملي      ؛٢٠٠٨ديسمرب  /ألولشاركت يف أول مؤمتر عريب حلقوق اإلنسان ُعقد يف الدوحة يف كانون ا            

؛ ويف ٢٠٠٨نوفمرب /الثالث ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني، املعقود يف ريو دي جانريو يف تشرين الثاين
السامية حلقـوق اإلنـسان   األمم املتحدة ها مفوضية تحلقة العمل اإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان واإلرهاب اليت نظم        

؛ ويف املنتدى العاملي املعـين بـاهلجرة        ٢٠٠٨أكتوبر  /ال أفريقيا يف عمان يف تشرين األول      مشلشرق األوسط و  بلدان ا ل
 االستعراضـي،   ديربـان االجتماع اإلقليمي التحضريي ملؤمتر     ؛ ويف   ٢٠٠٨أكتوبر  /املعقود يف مانيال يف تشرين األول     

التنمية واألمن وحقوق اإلنسان؛ ويف املؤمتر الوزاري املعين ب يجني؛ ويف حمفل ب٢٠٠٨أغسطس /املعقود يف أبوجا يف آب
؛ ويف ٢٠٠٧سـبتمرب  /ه بلدان حركة عدم االحنياز يف طهران يف أيلولتاملعين حبقوق اإلنسان والتنوع الثقايف الذي نظم    

يف نيويورك يف تـشرين     ثنائية بني اجلزائر والنرويج؛ ويف حوار احلضارات، املعقود         املعنية بوضع خطة    احللقة الدراسية   
؛ ويف حلقة دراسية دولية بشأن تعديل اجلزاءات اجلنائية يف اجلزائر وإعمال قرار اجلمعية العامـة                ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

زائر العاصمة يف اجله اللجنة االستشارية الوطنية يف      تلألمم املتحدة الذي يدعو إىل وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام، الذي نظم          
  .ايرين/كانون الثاين
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   املكسيك-٢

  ]باإلسبانية: األصل[  
  ]٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٩[  

تعتقد حكومة املكسيك أن املشاركة النشيطة يف النظام الدويل حلقوق اإلنسان والتعاون الـدويل يف                 )أ(  
لك فإن السياسة   ولذ.  حقوق اإلنسان ومحايتها   تعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي الداخلي ل     دعيمؤدي إىل ت  تهذا اجملال س  

وهيئـات  االنفتاح والتعاون مع وكاالت :  جماالت ةاألجنبية اليت تعتمدها املكسيك إزاء حقوق اإلنسان تستند إىل ثالث         
،  وأداء دور قيادي فيها    املشاركة يف احملافل الدولية حلقوق اإلنسان     وحقوق اإلنسان واآلليات الدولية حلقوق اإلنسان؛       

  ان الدولية على املستوى الوطين؛وتنفيذ معايري حقوق اإلنس

  :قدمت حكومة املكسيك معلومات عن التزامها بالتعاون الدويل يف اجملاالت التالية  )ب(  

 يف مجيع   اًدولة طرف ، بوصفها   تعترف املكسيك  .التعاون مع هيئات وآليات حقوق اإلنسان الدولية        ‘١‘
د املوجودة، مبا يف ذلك وظيفة هذه  باختصاص مجيع هيئات الرص،الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

وتقدم املكسيك تقارير دورية إىل هيئـات املعاهـدات هـذه    . فرديةلبالغات االاهليئات يف تلقي  
، وجهت املكسيك دعـوة     ٢٠٠١ومنذ عام   . وتشارك بنشاط فيها وتتبع التوصيات اليت تصدرها      

  ت؛ وحـىت اآلن اسـتقبل     البلد مفتوحة ودائمة إىل آليات حقوق اإلنسان الدولية املختصة لزيارة        
من منظمة آليات   ٧من منظومة األمم املتحدة و    آلية   ١٤ منها آلية من هذه اآلليات،      ٢١املكسيك  

  البلدان األمريكية؛

، واملكسيك تستـضيف  ٢٠٠٢منذ عام . السامية حلقوق اإلنسان األمم املتحدة   التعاون مع مفوضية      ‘٢‘
وأدى التعاون مع املفوضية إىل تقـدمي مـسامهات         . احلكومة أنشئ بدعوة من   ميثل املفوضية    اًمكتب

ملحوظة لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف املكسيك، مبا يف ذلك تقييم حالة حقوق اإلنسان يف عام                
. ٢٠١٢- ٢٠٠٨، وكذلك إجراء تقييم لوضع برنامج وطـين حلقـوق اإلنـسان للفتـرة            ٢٠٠٣

 والقضائية واملؤسسات األكادميية    تشريعيةفيذية وال وثيقة مع الفروع التن   وعالقات  وللمكتب اتفاقات   
، وقعت حكومة املكسيك واملفوضية اتفاقاً بشأن األنشطة        ٢٠٠٨فرباير  /ويف شباط . واجملتمع املدين 

املستمرة اليت تضطلع هبا املفوضية يف البلد، مما مسح للمفوضية برصد حالة حقوق اإلنسان يف البلد،                
 احلكومة بشأن قضايا تتعلق حبقوق اإلنسان وتقدمي املشورة إىل جهـات            وتقدمي املشورة التقنية إىل   
  فاِعلة أخرى عند الطلب؛

قامـت  . حمافل متعددة األطراف معنية حبقوق اإلنـسان   إطار  يف  متخذة  التعاون الدويل يف مبادرات       ‘٣‘
صـلية،  يف هذا الصدد، مببادرات متعددة تتعلق حبقوق اإلنسان للمـرأة، والـشعوب األ             املكسيك،

مكافحة اإلرهاب، وعقدت بشأهنا    سياق  واملهاجرين، واألشخاص ذوي اإلعاقة وحقوق اإلنسان يف        
وتقدم املكسيك بعض هذه املبادرات باالشتراك      . مفاوضات موسعة وحواراً مفتوحاً مع مجيع البلدان      

يف ذي اشتركت   مع بلدان أخرى يف املنطقة، مثل القرار املتعلق حبقوق اإلنسان والشعوب األصلية ال            
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 مثل القرار الذي    ،وتقّدم مبادرات أخرى باالشتراك مع بلدان من مناطق أخرى        . مع غواتيماال تقدميه  
ته باالشتراك مع نيوزيلندا بشأن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري            مقد

 والقرار املتعلق حبقوق اإلنـسان      ،نيامللحق هبا، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والست         
 اشـتركت كمـا   . لألشخاص ذوي اإلعاقة، الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته السابعة          

دول جمموعـة   يف اجلمعية العامة    القرار املتعلق حبقوق الطفل الذي تقدمه تقليدياً        يف تقدمي   املكسيك  
  ؛الكارييب واالحتاد األورويبمنطقة أمريكا الالتينية و

تـشارك املكـسيك   . التعاون الدويل يف آلية االستعراض الدوري الشامل جمللس حقوق اإلنسان       ‘٤‘
بنشاط وبصورة بناءة يف الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل لتحديد احتياجـات             

كما أعدت املكسيك تقريرها الوطين . لتعاون من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف كل بلدا
فروعها مبا يف ذلك    ،  ةاملصلحأصحاب  حوار ضم طائفة متنوعة من      إجراء  هلذه اآللية من خالل     

التنفيذية والتشريعية والقضائية واملؤسسات األكادميية واجملتمع املـدين واملؤسـسات الوطنيـة            
  واحلكومية املعنية حبقوق اإلنسان؛

لـدى  . عنية مبسائل حقـوق اإلنـسان     ثنائية ومتعددة األطراف م   وآليات  املشاركة يف حوارات      ‘٥‘
اإلنـسان مـع كنـدا      مسائل حقوق   املكسيك آليات مؤسسية ودورية للتشاور والتحاور بشأن        

حقوق مسائل ويف األشهر األخرية، عقدت املكسيك حوارات بشأن . والواليات املتحدة األمريكية
ململكة املتحدة لربيطانيـا    واوكوبا  الصني وفرنسا   والسويد و بلجيكا  االحتاد الروسي و  اإلنسان مع   

  العظمى وآيرلندا الشمالية؛

قع ، وُ ٢٠٠٨مايو  /يف أيار . برنامج التعاون بني املكسيك واالحتاد األورويب يف جمال حقوق اإلنسان           ‘٦‘
للفتـرة  بني االحتـاد األورويب واملكـسيك       مايل بشأن املرحلة الثانية لربنامج حقوق اإلنسان        اتفاق  
بلورة اإلجراءات الرامية إىل تعزيـز تنفيـذ        إىل  الل التعاون األفقي    ، يهدف من خ   ٢٠١٠- ٢٠٠٨

التدابري والسياسة العامة والتنسيق التشريعي يف قضايا تتعلق بصورة أساسية باملساواة بني اجلنـسني،              
 النظام القضائي، وتدريب املوظفني احلكوميني      صالحوالسعي إىل حتقيق العدالة للشعوب األصلية، وإ      

األمهية اليت تعلقها   تأكيد  ويكرر التوقيع على املرحلة الثانية لربنامج التعاون        . قوق اإلنسان يف جمال ح  
توسيع وتعزيز التعاون يف جمال حقوق اإلنسان القائم مع االحتاد األورويب منذ       على  حكومة املكسيك   

  .٢٠٠١عام 

 يف إطـار آليـات      ينيالدول واحلوارلتعزيز التعاون   ووسائل  كما اقترحت حكومة املكسيك وسبالً        )ج(  
  :حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، مبا يف ذلك جملس حقوق اإلنسان، وهي

ترى املكسيك أن من اإلجيايب للغاية أن يشارك عدد  أكـرب مـن      : آلية االستعراض الدوري الشامل     ‘١‘
وتـذكِّر  . ملالبلدان من مجيع املناطق بنشاط يف الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشا             

تزويـدها باملـساعدة التقنيـة    املكسيك بأهداف آليات االستعراض، وال سيما تعزيز قدرة الدولة و   
أموراً منـها تقـدمي     يتضمن  أن التقرير النهائي لالستعراض     بالتشاور مع الدولة املعنية ومبوافقتها، و     ب
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وتعتقد املكسيك أن قيام مفوضية     . هاملساعدة التقنية وبناء القدرات بالتشاور مع البلد املعين ومبوافقت        
طلبات عقد مشاورات ثنائيـة     لحقوق اإلنسان بالتنظيم املنهجي لطلبات املساعدة التقنية، وكذلك         

  بشأن حقوق اإلنسان ضمن إطار االستعراض الدوري الشامل سيشكل تقدماً بالغاً؛

ادة تعزيز املبادرات املـشتركة      املكسيك زي  ؤيدت. حقوق اإلنسان يف جمال   مبادرات متعددة األطراف      ‘٢‘
 احلوار بني البلدان واملناطق، والتوفيق بني املواقف وتعزيـز  دعيمواألقاليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان لت 

، وهو من أفضل الطرق لتقاسـم       ملناطقويتضمن ذلك تعزيز التفاعل بني البلدان وا      . التعاون الدويل 
كما أن من املستصوب    . شتركة يف جمال حقوق اإلنسان    اخلربات، واملمارسات احلميدة واألهداف امل    

تعزيز التعاون مع الدولة املعنية عند صياغة واعتماد مبادرات متعددة األطراف تتعلـق باألوضـاع               
طريقة متزنة وموضوعية للتصدي للحالة السائدة      هذه املبادرات   الوطنية حلقوق اإلنسان، بغية جعل      

  حمدَّدة لتحسني احلالة يف البلد؛تعاونية راءات يف هذا اجملال والتمهيد الختاذ إج

سيكون من املفيد للغاية أن ُتجري املفوضية السامية حلقوق       :  التعاون يف ميدان حقوق اإلنسان     اتآلي  ‘٣‘
اإلنسان استطالعاً عاماً بشأن احلالة الراهنة آلليات التعاون يف ميدان حقوق اإلنسان يف مجيع أحنـاء            

ن اإلجيايب مواصلة تعزيز املمارسة املتمثلة يف إقامة احلوار بني خمتلف اهليئـات             كما سيكون م  . العامل
واآلليات اإلقليمية، وكذلك بني هذه اآلليات واآلليات العاملية مبا يف ذلـك هيئـات املعاهـدات،                

  .القضائيةاهليئات واإلجراءات اخلاصة، واآلليات شبه القضائية و
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