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موجز الورقات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن

املكسيك*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االستعراض الدوري الشامل .وهاو ماو ل للمعلوماامل امقدما مان  45ها مان ااهاامل بااح
امصاال ( )1إىل االسااتعراض الاادوري الشااامل ،مقا ّدم ج اايل مااو ل تقصااداً ااد ا صا لعاادو
اليلمامل .وخيصص فرع منفصل مسامه امؤسسا الوننصا قاوق اإلنساان امعتماد علا أساا
التقصد اليامل مب اوئ ريس.

اثني ا -املعلومااات املقدمااة ماان امللسسااة الوق يااة حلقااوق اإلنسااان املعت اادة عل ا
أساس التقيد الكامل مببادئ ابريس
 -2حث اال الل نا ا الوننصا ا ق ااوق اإلنس ااان اميس ااصا علا ا التص اادي علا ا الربوتو ااوالمل
االختصاري ا للعه ااد ال اادو اق اااال ق ااوق اال تص اااوي واال تماعصا ا والثقافص ا والتفا ص ا حق ااوق
الطفاال ،وعل ا االتفا ص ا امتعلق ا فااد حاااالمل انعاادام اانسااص واتفا ص ا منةم ا العماال الدولص ا
ر م  189بشأن العمل الالئ للعمال امنللصني ،إلضاف إىل معاهدامل إ لصمص أخرى(.)2
 -3وأعرباال الل ن ا الوننص ا قااوق اإلنسااان عاان لقهااا لع ادم ااول اميسااصا الختصاااال
الل ن امعنص حباالمل االختفاء القسري ج تلقي ال الغامل الفروي (.)3
__________

*

مل حترر هذه الوثصق ل إرساهلا إىل ووائر الرتمج الت ريري
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 -4والحة اال الل نا ا الوننصا ا ق ااوق اإلنس ااان مؤ ا ارامل الفس اااو الا ا تُااد الة ااروهل اهلصيلصا ا
امس لعدم امساوا وللفقر واإل صاء والعنف ،ووعل إىل منع ممارسامل الفساو وامعا علصها(.)4
 -5وأ دمل الل ن الوننص قاوق اإلنساان أن اهلصئاامل الا ين ياي أن تاوفر ا مان هاي الا
ترتيب أفةع انتها امل لل ج ا من الشخصي(.)5
 -6و دمل الل ن الوننص قوق اإلنسان إىل احمليم العلصا نعنا ج وستوري انون ا مان
الداخلي ،لنةر إىل أنه ال ييفل الصقني القانوين وخيول للسلطامل سلط تقديريا بشاأن الساما
بتدخل ااصش(.)6
 -7وأوباال الل ن ا الوننصا قااوق اإلنسااان لس ا ب التاادر ي لل نااوو الااذين ي ااطلعون
مبهااام ا ماان العااام وبت سااني نةااام العدال ا اانائص ا القااائم عل ا تو صااه اال ااام وبتنفصااذ إبااال ٍ
لنةااام اوامل الشاارن إلضاافاء الطااابع امهااي علا عملهااا وإبنشاااء ميتااب للماادعي العااام يتمتااع
الستقاللص (.)7
 -8وأ ارمل الل ن الوننص قوق اإلنسان إىل أن االختفاء القسري ال يلال يطار مشايل
هصيلص ج إنار التصمصم امؤسسي هلصئامل الدول وعملها ،ولينهاا رح ال عتمااو القاانون العاام
امتعل ا الختف اااء القس ااري ل ااخاال وجب ارائم االختف اااء ال ا يرتي ه ااا ا ف اراو و لنة ااام ال ااوني
لل ث عن ا خاال ،وحثل عل وضع لوائ ه التنةصمص (.)8
 -9والحةل الل ن الوننص قوق اإلنسان أن التعاذيب مي ساار خاالل الفارت ا وىل الفابال
بني مرحل اعتقاال الشاخص ووضاعه رهان تصارهل السالط امختصا  ،ولينهاا الحةال أن القاانون
العام منع أفعال التعذيب والت قص فصها وامعا علصها يعلز اآللص الوننص منع التعذيب(.)9
 -10ونل ل الل ن الوننص قوق اإلنسان إلياء إ راء ا ا س علا ةما الت قصا ومواءما
انون الق اء العسيري و انون اإل راءامل اانائص العسيري مع امعايري الدولص (.)10
 -11و دمل الل ن الوننص قوق اإلنسان تقريراً بشأن استمرار اإلفاالمل مان العقاال علا
انتها ااامل حقااوق اإلنسااان ج ااا ماان بصنهااا ،عل ا س ا صل امثااال ،ااص الطااالل الا ا  43ج
معهد تدريب امدرسني ج أيوتثصنا  ،والي غرييرو ،و ص تالتال  ،والي ميسصيو(.)11
 -12وأ ااارمل الل نا الوننصا قااوق اإلنسااان إىل الطااابع املاار ل اارور أن يعاارتهل اموظفاون
العااامون بعماال اماادافعني عاان حقااوق اإلنسااان والص ا فصني ،ويط ق اوا ااانون ياي ا اماادافعني عاان
حقوق اإلنسان والص فصني عل حنو سلصم ويعلزوا آلص يايتهم(.)12
 -13ونل اال الل نا الوننصا قااوق اإلنسااان تنفصااذ سصاسااامل عاما لتهصئا بصئا تيفاال ا ماان
واالحرتام للص فصني ووسائط اإلعالم وامدافعني عن حقوق اإلنسان(.)13
 -14وأ ااارمل الل ن ا الوننص ا ق ااوق اإلنس ااان إىل أن  82,9ج امائ ا م اان ض ا ا اال ااار
نساااء و 39,8ج امائ ا ماانهم وون ساان الثامن ا عشاار وأن مث ا عشاار وال مل ال ي الال ااوز فصهااا
اللواج لقابرامل ،حبيم و وو إعفاءامل واستثناءامل(.)14
 -15ورغ اام سس اان الق ااانون الع ااام امتعلا ا بتمت ااع اما ارأ حبص ااا خالصا ا م اان العن ااف واعتم اااو مجص ااع
الوال مل لقانون ج هذا الشأن ،فقد أعربل الل ن الوننص قاوق اإلنساان عان لقهاا إزاء عادم
بدور إواانمل ج ا االعتداء اانسي و تل اإلانث(.)15
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 -16والحة اال الل نا ا الوننص ا ا ق ااوق اإلنس ااان أن اعتم اااو الق ااانون الع ااام امتعلا ا حبق ااوق
ا نف ااال واما اراهقني يش اايل إا ااازاً ،ولينه ااا أعرب اال ع اان لقه ااا إزاء حالا ا ا نف ااال واما اراهقني،
وال سصما وضع القابرين امها رين غري امص وبني(.)16
 -17و دمل الل ن الوننص قوق اإلنسان تقريراً عن استمرار عدم اساتقرار وضاع الشاعول
ا بلص  ،و دومل عل أنه ين ياي إ اراء مشااورامل مسا ق ومساتنري ماع ا تمعاامل احمللصا امتاأثر
مبشاريع التنمص وعملصامل مؤسسامل ا عمال الت اري (.)17
 -18ورأمل الل ن ا ا الوننص ا ا قا ااوق اإلنسا ااان أنا ااه ما اان ال ا ااروري إعطا اااء ا ولوي ا ا الع ا ارتاهل
الدستور لسيان امن درين من أبل أفريقي ج اميسصا(.)18
 -19وأ ارمل الل ن الوننص قوق اإلنسان إىل ضرور إعاو النةر ج سصاس اهل ر حبصاث
يي ااون احمل ااور ا ساس ااي ج معااا ا ت اادفقامل اهل اار ه ااو احا ارتام حق ااوق اإلنس ااان ،وإىل ض اارور
تش صع اعتماو االتفاق العامي من أ ل اهل ر اآلمن وامنةم والنةامص (.)19
 -20وأفاااومل الل نا الوننصا قااوق اإلنسااان خن وضااع ا ااخاال امشااروين بسا ب العنااف
النااا م عاان اارميا امنةما وبسا ب امسااائل الدينصا وامشاااريع ال ااخم والةاواهر الط صعصا ي عااث
عل القل (.)20

اثلث ا -املعلومات املقدمة من اجلهات األخرى صاحبة املصلحة
ألف -نط اااق االلتزام ااات الدولي ااة( )21والتع اااون ما ا اهللي ااات واةيحل ااات الدولي ااة حلق ااوق
()22
اإلنسان
 -21أوبل الور امشرت  15ومنةم منابارو حقاوق اإلنساان اميساصا لتصادي علا
الربوتو ا ا ااول االختصا ا اااري امل ا ا ا لعها ا ااد الا ا اادو اقا ا اااال قا ا ااوق اال تصا ا اااوي واال تماعص ا ا ا
والثقافصا ا ( .)23وأوب ااتها الور ا ا امش اارت  15لتص اادي عل ا ا ام اااوتني  31و 32م اان االتفا ص ا ا
الدولص ماي مجصع ا خاال من االختفاء القسري(.)24
 -22والحةل منةم إنقاة الطفول أن مسأل التصدي علا الربوتو اول االختصااري التفا صا
حقوق الطفل امتعل إب راء تقد ال الغامل ال تلال معلق (.)25
 -23وأوبل ان امقانع االحتاوي قوق اإلنساان اميساصا لتو صاع علا اتفا صا ال لادان
ا مرييص بشأن ياي حقوق اإلنسان لي اار السان واتفا صا ال لادان ا مرييصا مياف ا العنصاري
والتمصصل العنصري وما يتصل بذلا من أ يال التعصب(.)26
 -24وأوبا امر اال الاادو قااوق النقاا مل اميسااصا لتصاادي علا اتفا صا منةما العماال
الدولص ر م  )1949(98امتعلق حب التنةصم وامفاوض ااماعص (.)27

ابء -اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان

()28

 -25فصمااا يتعل ا لتوبااص  ،)29(39-148أفاااومل الور ا امشاارت  7خنااه ال تو ااد آلصااامل
حمدو متابع التوبصامل وال مؤ رامل لتقصصم التدابري عل الصعصد االحتاوي(.)30
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جيم -ت فيااال االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة قااوق اإلنسااانن م ا مراعاااة القااانون الاادو
اإلنساين الساري
 -1املسائل املشرتكة بني القطاعات

امساوا وعدم التمصصل

()31

 -26اعرتف اال الور ا ا امش اارت  14إلا ااازامل احمل اارز مث اال بروتو ااوالمل الرعايا ا  ،وا م ااالمل
امناه للتمصصل ،والصوم الوني مياف راهصا امثلصا اانساص  ،والدراساامل االستقصاائص الوننصا
بشأن عدم التمصصل ،وا وار ماع امنةماامل اال تماعصا مايا حقاوق امثلصاامل وامثلصاني وملوو اي
امصل اانسي وميايري اهلوي اانسانص ( .)32والحةل منةما منابارو حقاوق اإلنساان أن مجاعا
امثلصااامل وامثلصااني وملوو ااي امصاال اانسااي وميااايري اهلوي ا اانسااانص وحاااملي باافامل اانسااني
ال تلال تتعرض للتمصصل وام ايق والعنف(.)33
 -27وأوبال الور ا امشاارت  14اميسااصا بوضااع جسا ل رجلااي اارائم اليراهصا امرتي ا ضااد
امثلصامل وامثلصني وملوو ي امصل اانسي وميايري اهلوي اانسانص ج اميسصاج وإورا اه ج امصلانصا
وتنفصااذه( .)34وأوب ال منةم ا مناباارو حقااوق اإلنسااان اميسااصا بتعااديل الق اوانني اانائص ا امصااع
ال ااوال مل اميس ااصيص ااي تعت اارب ااا ارائم امرتي ا ا علا ا أس ااا مص اال ال ا ا ا اانس ااي أو ه ااويتهم
اانسانص رائم بدافع اليراهص (.)35
 -28وأفا اااومل ان ا ا امقانع ا ا االحتاوي ا ا قا ااوق اإلنسا ااان خنا ااه أُحا اارزمل إاا ااازامل ج مدين ا ا
ميساصيو مثاال إباادار ااهاوامل مااصالو ديااد وفقااً للهويا اانسااانص أو إضاافاء الطااابع القااانوين
علا الالواج بااني مثلصااي اااانس ،رغاام اسااتمرار و ااوو تفسااريامل تقصصديا معارضا لتسا صل أبنااائهم
وأ يال أخرى من التمصصل(.)36

التنمص وال صئ وا عمال الت اري وحقوق اإلنسان

()37

 -29أ اادمل الور ا ا امش اارت  6أن اإلف ااالمل اهلصيل ااي م اان العق ااال وع اادم االمتث ااال للم اااوئ
التو صهص امتعلق عمال الت اري وحقوق اإلنسان يؤثران بشيل متفااومل علا الفئاامل ال اعصف
مث اال النس اااء والشا ا ال والش ااعول ا ب االص والفالح ااني ومجاعا ا امثلص ااامل وامثلص ااني وملوو ااي امص اال
اانسي وميايري اهلوي اانسانص وأحرار اهلوي وامصول اانسص وحاملي بفامل اانسي(.)38
 -30وأوبل الور امشرت  6اميسصا بتنقصر انون إبال طاع الطا ا ليفالا ت امصنه
أحياما ااً واضا ا بش ااأن حتس ااني ظ ااروهل ع ااصش الش ااعول ا ب االص والفالح ااني وظ ااروهل عمله اام
وخدمامل الص والتعلصم امقدم إلصهم(.)39
 -2احلقوق املدنية والسياسية

ح الفرو ج ا صا وا ري وا مان عل

خصه

()40

 -31ادمل مؤسسا ا صاا ( )Fundación Vidaمعلوماامل عان انتشاار ظااهر االختطااهل ج
سااصاق العنااف واإلفااالمل ماان العقااال والفساااو( .)41ولفتاال الور ا امشاارت  2االنت اااه إىل ت اواتر
مشيل الق ور السري وانتشاارها علا نطااق واساع ،ماع تسالصط ال اوء علا الت اد مل امطروحا
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فصما يتعل حبماي ا ج ا صاا ( .)42وأ اارمل ا ملا الدولصا للق ااء علا ا سال
آاثر معاهد حةر ا سل النووي عل ا ج ا صا (.)43

النوويا إىل

 -32والحةا اال م ا اااور العدال ا ا ج ا تمعا ااامل امفتوح ا ا أن اعتما اااو اميسا ااصا الس ا ارتاتص ص
اسااتخدام القااو العس اايري منااذ عقااوو نويل ا فصمااا تساامصه جا اارل عل ا امخاادراملج تس ا ب ج
ارتيااال الق اوامل االحتاوي ا اميسااصيص النتها ااامل خطااري قااوق اإلنسااان( .)44وأوباال ام اااور
اميسصا إبنشااء آلصا وولصا تتاألف مان ماوظفني ميساصيصني ووولصاني يياون مقرهاا ج اميساصا
س
()45
وتتمتع بوالي الت قص امستقل ج اارائم الفةصع  ،وعند اال ت اء ،مقاضا مرتي صها .
 -33وة اارمل منةما ا العف ااو الدولصا ا أن الي ااونير أ اار ااانون جا م اان ال ااداخليج ج ااانون
ا ول/ويسمرب  .2017ويعلز هذا القانون وور القوامل امسال ج حفاا ا مان العاام وال يانص
عل ما ييفي مان امرا ا امدنصا لعملهاا( .)46وة ارمل الور ا امشارت  11أن هاذا القاانون يهادو
أي ااً حري ا تيااوين اامعصااامل وحريا التع ااري( .)47والحةاال الور ا امشاارت  17أن هااذا القااانون
ي ع تعاريف غام ا اداً لتهديادامل ا مان الاداخلي ويساند مهاام مجاع امعلوماامل االساتخ اري
موضوع نعاون متعادو معروضا ج الو ال الاراهن
إىل القوامل امسل  .وتشيل مسأل وستوريته
س
عل احمليم العلصا(.)48
 -34وأ دمل الور امشرت  20أن ا يوم رف ل االعرتاهل بو وو منط ائع من االختفااء
القسري ل خاال( .)49والحةل منةما العفاو الدولصا أن حااالمل االختفااء القساري الا يتاور
فصهااا موظفااو الدول ا و ارائم االختفاااء ال ا ترتي هااا هااامل غااري لبع ا للدول ا ال ت الال تقااع ج مجصااع
أحناء اميسصا .ووفقاً للس ل الوني ل خاال امفقووين وامختفني ،ال يلال ميان و اوو 410
 35أ اخاال جمهاوالً( .)50وة ارمل منةما هصاومن راياتس ووتاش أن ميتاب امادعي العاام اد ار
 369حتقصقاً ج حاالمل االختفاء القسري ،ولين حتقصقاته مل تفد إىل إوان أي خص(.)51
 -35وأ ا اادمل الور ا ا امش ا اارت  18أن ا ااص االختف ا اااء القس ا ااري للطا ااالل ال ا ا ا  43مبعه ا ااد
جإيسااصدرو بورغااو ج لتاادريب امدرسااني ج أيوتثصنااا  ،ج أيلول/س ا تمرب  ،2014شاافل ا زم ا
اقطااري قااوق اإلنسااان وسااصاق اإل ارام اليلااي القااائم ،وحتولاال إىل وعااو مل ا إىل مياف ا
اإلف ااالمل م اان العق ااال .وح اادومل امس اااعد التقنصا ا الا ا وفر ااا انا ا ال ل اادان ا مرييصا ا ق ااوق
اإلنسااان اخااتالالمل مثاال عاادم إ اراء ال ااث خااالل الساااعامل ا وىل ماان االختفاااء وزرع ا ول ا
والتالعب بسالسل امسؤولص واالستخدام الواسع النطاق للتعذيب خالل الت قصقامل(.)52
 -36والحة اال منةما ا العف ااو الدولصا ا أن الي ااونير أ اار ج تشا ارين ا ول/أ ت ااوبر 2017
ااانوانً عام ااً بشااأن حاااالمل االختفاااء القسااري و ارائم االختفاااء ال ا ترتي هااا هااامل غااري لبع ا
()53
للدول ِّّ
يعرهل هذه اارمي وفقاً للقاانون الادو وياوفر أووامل مهما منعهاا ومقاضاا مرتي صهاا .
وأضافل منةم هصومن رايتس ووتش أنه ال يلال يللم تنفصذ هذا القانون(.)54
 -37وأ ااارمل الور ا امشاارت  10إىل التعااذيب بوباافه ممارسا مسااتمر ( .)55وأضااافل الور ا
امش اارت  20أن نس ا  95ج امائ ا م اان ح اااالمل التع ااذيب تُرتي ااب ج إن ااار الت قصق ااامل ،وأن
مرتييب هذه اارمي ال يلالون يفلتون بشيل لم من العقال(.)56
 -38وأ اد مر ال العدالا والقاانون الادو أناه ،وإن اعتُمادمل تادابري إ ابصا مثال القاانون العااام
من ااع أفع ااال التع ااذيب وغ ااريه م اان ض اارول امعاملا ا أو العقوبا ا القاس ااص أو الالإنس ااانص أو امهصنا ا
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والت قص فصها وامعا علصها ،وإنشاء الوحاد امتخصصا ج الت قصا ج ارائم التعاذيب التابعا
ميتااب اماادعي العااام لل مهوري ا  ،وساان الربوتو ااول ااديااد امنس ا للت قصا ج رمي ا التعااذيب،
مل يين تنفصذها فعاالً ج منع التعذيب وال ج امعا علصه(.)57
 -39وأوب اال الور ا امش اارت  18اميس ااصا بيفال ا امواءم ا الفوري ا للق ااانون الع ااام امتعل ا
حباالمل االختفاء القسري و رائم االختفاء الا يرتي هاا ا فاراو والقاانون العاام امتعلا مبناع أفعاال
التعااذيب وغااريه ماان ضاارول امعامل ا أو العقوب ا القاسااص أو الالإنسااانص أو امهصن ا والت قصا فصهااا
وامعا ا علصهااا ج مجصااع صاااانمل ال لااد االحتاوي ا وتنفص اذمها عل ا حنااو فعااال ،مااع إلح ا التموياال
الياج واعتماو إ راء مفتو لتعصني امدعني اقابني(.)58
 -40والحةاال الور ا امشاارت  17أن القااانون الااوني امتعل ا بتنفصااذ ا حيااام اانائص ا ميثاال
خطااو حنااو ا مااام فصمااا يتعلا بنةااام السا ون وبيفالا تنفصااذ ا حيااام اانائصا اسااتناواً إىل م اادأ
إعاو اإلوماج ج ا تمع( .)59وأ ارمل ان امقانع االحتاوي قوق اإلنسان إىل انتهاك حقوق
اإلنسان اميفول ل خاال سلصيب ا ري ج مدين ميسصيو(.)60
 -41والحةل منةم منابارو حقاوق اإلنساان أن إ اراء جا ا س علا ةما الت قصا ج ،وإن
ااان ااد ُوضااع خصصص ااً مياف ا اارمي ا امنةم ا  ،تعاارض لالنتقاااو بس ا ب اسااتخدامه ماان اال
الساالطامل النتالاع االعرتافااامل ماان امشاات ه فااصهم حتاال التعااذيب( .)61وأ اادمل الور ا امشاارت 20
أن إ راء ا س عل ةم الت قص ميثال ايالً مان أ ايال االحت ااز التعسافي الاذي اد تصال
مدته إىل  80يوماً(.)62
 -42وأبليل الور امشرت  10عان ممارسا االحت ااز التعسافي ارو علا مقاوما امدرساني
ج وا سا ا إلبال نةام التعلصم(.)63

إ ام العدل ،مبا ج ةلا مسأل اإلفالمل من العقال ،وسصاو القانون

()64

 -43أفاااومل الور ا امش اارت  18خن إب ااال ااانون الق اااء العس اايري لع ااام  2014ن ااص
ول مر عل تقصصد اختصاال الق اء العسيري فصما يتعل بق اا انتها اامل حقاوق اإلنساان
للمدنصني( .)65وأضافل الور امشرت  20أنه مل يتسن إلياء اختصاال احملا م العسايري لنةار
ج انتها ااامل حق ااوق اإلنس ااان عن اادما يي ااون ال ا ا ا عس اايريني( .)66وأوب اال منةما ا العف ااو
الدولصا ا اميس ااصا بتع ااديل ااانون الق اااء العس اايري ليفالا ا ع اال مهما ا الت قصا ا وامقاض ااا
واحملا م عل الن و امالئم ج مجصع االوعاءامل امتعلق نتها امل حقوق اإلنسان الا يرتي هاا
أفراو القوامل امسل اختصاباً حصر ً للسالطامل الق اائص امدنصا  ،بصارهل النةار عماا إةا اان
ال ص خصاً مدنصاً أم عسير ً(.)67
 -44وس ا لل الور ا ا امش اارت  17مئ ااامل ا اااالمل الا ا ت ااني أن نة ااام العدالا ا اانائصا ا ج
اميسااصا يتس اام لفساااو والتوان ااؤ م ااع ااماعااامل اإل رامص ا و ل ريو رانص ا امفرن ا  ،ويفتق اار إىل
االستقاللص واليفاء امهنص وآلصامل امساءل (.)68
 -45وأفاومل الور امشرت  20خن عدم رغ مياتب امدعني العامني ج مقاضا اموظفني
الع ااامني يت ل ا ا س ااتمرار ج عر ل ا ا اإل ا اراءامل ،وخن إع اااو تص اانصف اا ا ارائم وإخف اااء ا ول ا ا
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وتيصريها وعدم استقاللص ووائر الطب الشرعي وعدم استقاللص الق اء من بني أس ال استف ال
أزم اإلفالمل من العقال(.)69
 -46وة ا اارمل الور ا ا امش ا اارت  11أن اميس ا ااصا ع ا اادلل وس ا ااتورها ج ا ا ا /فرباير 2014
للسما إبنشاء ميتب ديد للمادعي العاام لل مهوريا  ،يتمتاع الساتقالل عان السالط التنفصذيا
ومبصلانصا ا مس ااتقل غ ااري أن ااه ال ي ا الال يتع ااني علا ا الي ااونير إ ا اراء إب ااالحامل وس ااتوري و انونص ا ا
إض ااافص ( .)70وأوب اال الور ا ا امش اارت  20ومنةما ا مناب اارو حق ااوق اإلنس ااان اميس ااصا إبنش اااء
ميتب للمدعي العام مستقل و ائم بذاته ولديه مصلانص خاب إل راء حتقصقامل نليه (.)71
 -47والحةل الور امشرت  17أن نةام العدال اانائص اادياد القاائم علا م ادأ احملا ما
ا ااوري ميث اال تق اادماً غ ااري مس ا ا وق ج تص اامصم اإل ا اراءامل اانائصا ا وإناره ااا امعص اااري ،ولي اان
السنوامل القلصل اماضص هدمل وعوامل عام إىل إ راء إبالحامل م او بس ب نقص اإلراو
والقاادرامل لاادى مياتااب اماادعني العااامني لتعااديل ممارسااا ا( .)72وة اارمل منةما مناباارو حقااوق
اإلنسان أن هذا النةام ااديد ييرر امشا ل القدمي (.)73
 -48وأف اااومل الور ا امش اارت  20خن اإلف ااالمل م اان العق ااال ج اميس ااصا واس ااع االنتش ااار
ويشايل سا اً ونتص ا ً لل ارائم اقطاري امرتي ا ج ال لاد( .)74وأ ااارمل الور ا امشاارت  21إىل أن
امعدل العام إلفالمل مرتييب االعتداءامل عل الص فصني من العقال يفوق  99ج امائ  ،ولصس
ماان ااأن ةلااا إال أن يشا ع وواما العنااف( .)75وأوباال الور ا امشاارت  20اميسااصا إبنشاااء
آلص وولص تيمصلص  ،برعاي ا مم امت د  ،للتصدي مشيل اإلفالمل من العقال(.)76
 -49والحةاال الور ا امشاارت  6أن لاادى اميسااصا ان ا تنفصذي ا لرعاي ا ال ا ا  ،ولياان
بعد التدابري ال تنفذها هذه امؤسس ت ر هبؤالء ا خاال و علهم ض ا مر أخرى(.)77
 -50والحةل الور امشرت  12أنه اعتُمد إبال وستوري ينص عل إنشاء و ال وننصا
مياف ا الفساااو و 32نةام ااً مياف ا الفساااو عل ا مسااتوى الااوال مل .و ااد امتثل ال  19والي ا
هلااذه االلتلامااامل ااديااد  ،ج حااني أو اايل  11واليا أخاارى علا اسااتيمال اقطاوامل الالزما
ل ا ا اذلا غا ا ااري أن معةا ا اام اإل ا ا اراءامل التش ا ا اريعص الالزم ا ا ا ال ت ا ا الال معلق ا ا ا ج والي ا ا ا تش ا ا ااصواوا
وتال سياال(.)78

ا ر مل ا ساسص وا

ج امشار ج ا صا العام وا صا السصاسص

()79

 -51أعربل الور امشرت  8عن القل ن اإلفالمل من العقال وعدم توفري ا ماي للقاو
الادينصني ال يالاالن ياؤثران سال اً علا ا ا ج حريا الادين أو امعتقاد .وة ارمل أن  27مان القاااو
الاادينصني ُتلاوا خااالل الفاارت اممتااد بااني تشارين الثاااين/نوفمرب  2013و ا ا /فرباير .)80(2018
والحااا بااندوق الت ااالف الاادو للاادفاع عاان ا ريا وامر اال ا ورول للقااانون والعدال ا أن س ا ب
اضطهاو امسص صني ييمن ج تنةصمامل اارمي امنةم وعصا مل امخدرامل(.)81
يالحا إحراز أي تقدم حناو حتقصا تعدويا وساائط
 -52وأ ارمل الور امشرت  9إىل أنه مل س
اإلع ااالم ،رغ اام اعتم اااو الق ااانون االحت اااوي لالتص اااالمل الس االيص والالس االيص وال ااث اإلةاع ااي ج
ع ا ااام  .)82(2014وأوب ا اال منةما ا ا ال ق ا اااء الثق ا اااج اميس ا ااصا بتنفص ا ااذ ام ا اااو  89م ا اان ا ااانون
االتص اااالمل الس االيص والالس االيص لتش اااور م ااع مهنصا اي وس ااائط اإلع ااالم امنتم ااني إىل الش ااعول
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()83
ا بلص  .وة رمل الور امشرت  21أن انون الشفافص وا صول عل امعلومامل يعترب مثاالً
رائداً عل بعصد العامل ج جمال ا ماي القانونص  ،ولين ال تلال مث ثيرامل ج تنفصذه(.)84

 -53والحة اال الور ا ا امش اارت  21أن ااه ،وإن ااان الدس ااتور االحت اااوي حيم ااي حريا ا التع ااري
واإلعالم ،ال تلال أحيام القوانني اانائص لوال مل عديد غري متوائم مع القاانون الادو قاوق
اإلنسااان ،ويُسااتند إلصهااا عاااو لت اار عماال الصا فصني وتقااويد حا عاما النااا ج أن يعرف اوا،
علا سا صل امثااال ،مواضااع اسااتخدام ا حيااام امتعلقا لتشااهري مبسااؤو الدولا واالفارتاء علااصهم
و تمهم(.)85
 -54والحة اال الور ا ا امش اارت  17أن ااه ُت اال ،خ ااالل الف اارت  ،2017-2012م ااا ال يق اال
عن  41ب فصاً و 110مادافعني عان حقاوق اإلنساان( .)86و ادم امر ال الادو قاوق النقاا مل
()87
تقريراً عن تل النقابصني  .وة رمل منةم العفو الدولص أن اإلفالمل مان العقاال ال يالال ائمااً
ج معةم ا االمل ،حصث ال ري الت قص عل الن و الوا ب ج االوعاءامل امتعلق م ايق
وغريها من االعتداءامل(.)88
 -55وخلص اال رابطا ا االتص اااالمل التقدمصا ا إىل أن النس اااء حم ااط ا نة ااار ،مث اال النا ااطامل
النسااائص والص ا فصامل والنا ااطامل ج جمااال ا قااوق اانسااص واماادافعامل عاان حقااوق اإلنسااان،
أ ثر عرض للعنف اانساين عل اإلنرتنل ،وحدومل ست ا اهامل ج هذا الصدو(.)89
 -56والحة ا اال الور ا ا ا امش ا اارت  6أن وض ا ااع ا اااو ا تمع ا ااامل احمللص ا ا والش ا ااعول ا ب ا االص
واماادافعني ع اان حقااوق اإلنس ااان ج إنااار اإل اراءامل امتعلق ا راض ااي وا ااالصم ح اارج للياي ا ،
حصث يوا هون االضطهاو من ِّ ل الدول وااهامل الفاعل ج القطاع اقاال(.)90
 -57وأ ااارمل الور ا ا امش اارت  9والور ا ا امش اارت  10ورابطا ا جامن اارب م اان أ اال اميس ااصاج
( )Taula Per Mexicإىل حاالمل اغتصال امدافعني عن حقوق اإلنسان وزعمااء الشاعول ا بالص
و او ا تمعامل احمللص  ،وال سصما ج غرييرو ووا سا ا وتشصا وبريا روث( .)91وأ ارمل الور ا
امشرت  18إىل ا الا ج غرييارو( ،)92بصنماا أ اارمل انا امقانعا االحتاويا قاوق اإلنساان إىل
ا ال ج مدين ميسصيو(.)93
 -58والحة اال منةما ا مراس االون ب ااال ح اادوو أن ااه ُت اال ج اميس ااصا ج ع ااام  2017وح ااده
ما ال يقل عن  11ب فصاً .وامسؤولون الرئصسصون عن هذه االعتداءامل والتهديادامل هام موظفاو
إنفاة القانون والسصاسصون وعصا مل امخدرامل والعصا مل اإل رامص (.)94
 -59وأ ارمل الور امشرت  9إىل حاالمل الص فصني الاذين ارمل مدامها مناازهلم أو مياات هم،
والااذين تعرض اوا لالعتقااال التعساافي أو االعتااداء ال اادين أو االختطاااهل أو التعااذيب أو القتاال بس ا ب
تنا اااوهلم مواضا ااصع تتصا اال لسصاس ا ا احمللص ا ا والفسا اااو وعنا ااف ا اوامل ا ما اان واارمي ا ا امنةم ا ا واال ا ااار
مخدرامل(.)95
 -60وأ ارمل الور امشرت  9إىل أن عمل ا تمع امدين تعر له مرا ا يوما بشايل غاري
ااانوين للصا فصني واماادافعني عاان حقااوق اإلنسااان وامنةمااامل والنا ااطني ماان خااالل اسااتخدامها
لربانمج الت سس ا اسول بصياسو  ،الذي نورته جمموع .)96(NSO
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 -61وأ ا اادمل الور ا ا ا امش ا اارت  9أن إنش ا اااء آلصا ا ا يايا ا ا ام ا اادافعني ع ا اان حق ا ااوق اإلنس ا ااان
والصا ا ا فصني تش ا اايل تق ا اادماً ال ميي ا اان إني ا اااره ،ولي ا اان فعالصته ا ااا حم ا اادوو بسا ا ا ب مش ا ااا ل ج
تنفص ااذها( .)97وس االطل منةم ا ا العف ااو الدولص ا ا ال ااوء عل ا ا إنش اااء وح ااد خاب ا ا للو اي ا ا م اان
االعت ااداءامل ورب اادها وحتلصله ااا وعل ا ت اادريب موظفصه ااا وتقص ااصم ت اادابري ا ماي ا ال ا توفره ااا(.)98
وأفاومل الور امشرت  15خن هذه اآللص ُ ري حواراً مستمراً مع ا تمع امدين(.)99
 -62وأ ااارمل الور ا امشاارت  21إىل أنااه اارى تقلااصص مصلانص ا آلص ا ا ماي ا إىل حااد ااري،
مما يقوض در ا عل تقد امساعد الفعال لدعم عمال وحاد الو ايا والرباد والت لصال التابعا
هل ااا( .)100والحة اال الور ا ا امش اارت  7و ااوو عرا ص اال متص اال إبوار اما اوارو ،و ما اوارو ال شا اري ،
والت قصقامل ،والو اي والتقصصم ،واإلفالمل من العقال(.)101

حةر مجصع أ يال الرق

()102

خاال إىل أنه ،رغم اعتمااو القاانون اميساصيي
 -63أ ارمل ان مت دون ضد اال ار
خاال ،يستمر اهل هاذه اارميا  ،وأناه مل تصادر ساوى أحياام لصلا علا
امتعل ال ار
مرتي صها ،وأنه ،ف الً عن انتشار الفساو ،هل السلطامل هذا القانون(.)103

ااخاال ير اال عل ا تااوفري
 -64وأفاااومل الور ا امشاارت  4خن ب ارانمج مياف ا اال ااار
امعلومااامل للو اي ا ماان هااذه اارمي ا وعل ا فال ا وفاااء الساالطامل لتلاما ااا الرامص ا إىل منااع هااذه
اارمي ومساعد ض ا ها غري أن نشر امعلومامل أو غري ةلا مان التادابري الو ائصا ج امادار
ال يلال غري ا ٍ
هل(.)104
 -65وأف اااومل الور ا ا امش اارت  4خن ا نف ااال ج امن ااان الس ااصاحص وا دوويا ا يع ااانون م اان
خاال(.)105
االستيالل ويتعرضون بشيل خاال قطر اال ار

ا

ج اقصوبص وا صا ا سري

()106

 -66دومل رابط االتصاالمل التقدمصا علا أن اميساصا تنتماي إىل الفريا الرئصساي الاذي
يقااوو اعتماااو القارارامل ج جملااس حقااوق اإلنسااان واامعص ا العام ا بشااأن ا ا ج اقصوبااص ج
العصا اار الر ما ااي( .)107وأفا اااومل منةم ا ا الوبا ااول اآلن ( )AccessNowخن اميسا ااصا سا اانل ج
عاام  2017القاانون االحتااوي مايا ال صاااانمل الشخصاص امو اوو ج حاوز امؤسساامل اقابا
مان أ اال يايا ال صااانمل الشخصاص ل فاراو( .)108والحةاال الور ا امشاارت  21أن هااذا القااانون
االحتاوي أب ر أوا للر اب عل اإلنرتنل( .)109وأوبل الور امشارت  21اميساصا إبباال
القانون االحتاوي ماي ال صااانمل الشخصاص امو اوو ج حاوز امؤسساامل اقابا و اانون يايا
امللم ا بياارض ت اامصنهما اسااتثناء باارحياً يقصااد ا ا ج إلياااء
ال صاااانمل العام ا اقاااال ليصاااانمل س
()110
ال صاانمل واالعرتاض علصها ،ج ا االمل ال ختدم فصها امعلومامل الصاحل العام .
 -67وأبليل الور امشرت  16عن عدم فاي اللاوائر التنةصمصا امتعلقا مبرا ا االتصااالمل
وعن امرا غري القانونص وغري اقاضع ي ضوابط ،وا تناء برجمصامل امرا اق صثا واساتخدامها
امخااالف للقااانون ،والت سااس عل ا الص ا فصني ،وعاادم إ اراء الت قصقااامل( .)111وأوباال الور ا
امشاارت  16اميسااصا عتماااو وتنفصااذ اإلبااالحامل الالزم ا ل اامان ا تناااء واسااتخدام أووامل
الربد الالزم بطريق انونص ومتناس ومراعص قوق اإلنسان(.)112
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 -68وأوباال منةم ا إنقاااة الطفول ا والور ا امشاارت  12اميسااصا مبواءم ا ا ناار القانونص ا
امصع اليصاانمل االحتاوي مع القانون العام امتعل حبقاوق ا نفاال واماراهقني ،بيصا حتدياد السان
الدنصا لللواج ج  18سن  ،من وون إعفاءامل أو استثناءامل(.)113
 -69وأوباال الور ا امشاارت  14اميسااصا بيفال ا إبااال اماااو  4ماان الدسااتور امتعلق ا
ج تيوين ا سر  ،من خالل حذهل ع ارامل مثل جالذ ر وا نث ج بيارض االعارتاهل بالواج
أي خص بصرهل النةر عن نوع نسه وهويته اانسانص (.)114
 -3احلقوق االقتصادية واالجت اعية والثقافية

ا

ج العمل وج ظروهل عمل عاول ومواتص

()115

 -70أوب ا امر اال الاادو قااوق النقااا مل اميسااصا مبواباال عملص ا إبااال الق اوانني م انر
العمال دراً أ رب من امرا الدميقرانص ممثلصهم ج ميان العمل(.)116
 -71وأفاااومل الور ا امشاارت  4خن الساايان ا باالصني يتعرضااون للتمصصاال لاادى انتقاااهلم إىل
امدين حبثاً عن العمل(.)117

ا

ج ال مان اال تماعي

()118

 -72أ ارمل ان امقانع االحتاوي قوق اإلنسان إىل أن أفراو الشرن ج مدينا ميساصيو
ي ا ااؤوون مه ا ااامهم ب ا ااال ل ا اال مقاب ا اال مرت ا ااامل غ ا ااري افصا ا ا وب ا ااال أي ض ا اامان لل ا ا ا ج ال ا اامان
اال تماعي(.)119

ا

ج مستوى معصشي الئ

()120

 -73الحةاال الور ا امشاارت  23أن اميسااصا توا ااه حتااد مل عديااد ج ضاامان ا ا ج
ا صول عل مصاه الشرل امأمون وخدمامل الصرهل الص ي لل مصع(.)121

ا

ج الص

()122

 -74أعربل الور امشرت  19عن القل إزاء تفيصا طاع الصا وخصخصاته التدر صا ،
وأ ااارمل إىل أن اقطااو ا وىل ج هااذا الصاادو متثلاال ج التفيصااا التاادر ي للمعهااد اميسااصيي
لل مان اال تماعي ومؤسس ال مان اال تماعي واقدمامل اال تماعص موظفي الدول (.)123
 -75وأ ارمل امؤسس اميسصيص لتنةصم ا سر إىل أن اإل هاض انوين ج مجصع أحناء ال لد
( 32صاااانً احتاااو ً) عناادما حيصاال ا ماال بس ا ب االغتصااال غااري أنااه ال يُساامر بااه إال ج 29
صاااانً احتاااو ً عناادما يُعاارض ا ماال حصااا ا م للخطاار ،وج عشاار صاااانمل عناادما يشاايل ا ماال
خطراً ديد عل ب ا م ،وج  13صاانً ج حاالمل التشوهامل اقلقصا ( .)124وأوبال هاذه
امؤسس ا خن تيفاال الق اوانني اانائص ا امصااع اليصاااانمل االحتاوي ا إميانص ا اإل هاااض عل ا ا اال
سا ا ال با ا ص  ،وج حالا ا االغتص ااال ،وج حالا ا و ااوو خط اار علا ا با ا ا م ،و سا ا ال
متصل لوضع اال تماعي  -اال تصاوي أو رمان اال تماعي(.)125
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 -76والحةاال الور ا امشاارت  7أن ج ااانون االسااتنياهل ال اامرييج ااد يشاايل ترا ع ااً ج
هااذا ا ااال ج ا اااالمل الا ييااون فصهااا اإل هاااض انونصااً( .)126و صااوال هااذه امسااأل  ،ا ع
با ااندوق الت ا ااالف الا اادو لل ا اادفاع عا اان ا ري ا ا اميسا ااصا عل ا ا فال ا ا ا ا ا ج االس ا ااتنياهل
ال مريي(.)127
 -77وأف اااومل الور ا ا امش اارت  13خن اميس ااصا حتتا اال امرت ا ا ا وىل عامص ا ااً ج نس ا ا جلن ا ا
ا نفااال والثانص ا ج نس ا جلن ا ال اااليني ،وهااو مااا أوى إىل إعااالن حال ا الط اوارئ الو ئص ا (.)128
والحة اال الور ا ا امش اارت  13م ااع القلا ا أي ا ااً امش ااا ل امتعلقا ا بوس اام ا غذيا ا وامش اارو مل
و إلعالانمل الت اري امو ه إىل ا نفال(.)129
 -78وأ ااارمل مؤسس ا ال لاادان ا مرييص ا لص ا القلااب إىل مشاايل التاادخني واإلعااالانمل
الت اري للت غ ونةام ال رائب اقاال به ،ونل ل تعديل القانون العام مياف الت غ(.)130
 -79وأوبا فريا العماال ماان أ اال العااالج اميسااصا مبواءما الاربامج الوننصا مياف ا الساال مااع
امعايري الدولص وبيفال بلوغ أعل امعايري امتاح  ،وال سصما ج التشخصص والعالج والو اي (.)131
 -80وأ دمل ان امقانع االحتاوي قاوق اإلنساان أن مؤسساامل الصا
ميسصيو تعاين من مشا ل هصيلص ج تل ص نلب مثانص ماليني نسم (.)132

ا

ج التعلصم

العاما ج مدينا

()133

 -81الحةل الور امشرت  19اال اه حنو خصخص التعلصم ونقل امساؤولص عان تياالصف
امدار العام إىل أسر التالمصذ(.)134
 -82وأ ااارمل الور ا امش اارت  4إىل أن النم ااوةج التعلصمااي اادي ااد لع ااام  2017ير اال عل ا
تنمصا ا جمتمع ااامل الس اايان ا ب االصني وامه ااا رين ولي اان اس ااتمرار و ااوو نا اوا ص ااري ج إع ااداو
امدرسني حيول وون توفري تعلصم ٍ
صد يراعي التنوع الثقاج(.)135
 -83وأ اادمل الور ا امشاارت  19أن امادار االبتدائصا امتعاادو امسااتو مل العاويا واقابا
لسيان ا بلصني تفتقر إىل امواو التعلصمص وأن امدرسني ال حيصلون عل التدريب امالئم(.)136
وأفاااومل الور ا امشاارت  4خن نفاالً واحاداً ماان اال سا ٍ ماان أنفااال الشااعول ا باالص الااذين
ت ا ارتاو أعم ااارهم ب ااني  3س اانوامل و 17س اان ال يلت ا ا مدرس ا ا  ،وأن واح ا اداً م اان اال عش اارٍ
ال يدر ج امستوى التعلصمي امالئم( .)137والحةل الور امشرت  4أن ا صول علا التعلاصم
يتأثر عل حنو خطري بعدم تس صل اموالصد ،وال سصما ج منان السيان ا بلصني ومنان ال لاد
النائص داً(.)138
 -84وأوب اال الور ا امش اارت  3اميس ااصا بت س ااني اهلصا اال ا ساس ااص للم اادار ورف ااع امصلانص ا
امخصص للمدرسني وز و مستوى تدري هم ليفال اإلوماج الفعال ل خاال ةوي اإلعا (.)139

GE.18-13935

11

A/HRC/WG.6/31/MEX/3

 -4حقوق أشخاص حمددين أو فحلات حمددة

النساء

()140

 -85فصمااا يتعلا لتوبااص  ،)141(23-148أفاااومل الور ا امشاارت  7خنااه ،بعااد ماارور عشاار
سنوامل عل تنفصذ القانون العام امتعل بتمتع النساء حبصا خالصا مان العناف ،مل ار بعاد مواءما
مجصااع اوانني الااوال مل والق اوانني احمللص ا مااع أحيامااه( .)142وأوباال امؤسس ا اميسااصيص لتنةااصم
ا ساار إبوراج ا قااوق اانسااص واإلاابص ا وتعمصمهااا ج القااانون العااام امتعل ا بتمتااع النساااء حبصااا
خالص من العنف(.)143
 -86وفصم ااا يتعلا ا لتوب ااص  ،)144(68-148أ ااارمل الور ا ا امش اارت  7بش اايل إ ااال إىل
ال اربانمج الشااامل منااع وموا ه ا العن اف ضااد ام ارأ وامعا ا علصااه واستئصاااله للفاارت ،2018-2014
الذي ميتثل حيام الدستور و انون تنةصم ا سر والقانون العام امتعل بتمتع النساء حبصا خالص
من العنف(.)145
 -87وأ ااارمل الور ا امشاارت  4إىل أن آلص ا جاإلنااذار لعنااف اانساااين ضااد ام ارأ ج باادأمل
عملهااا ج ااانون الثاين/يناااير  ،2018وفقااً للقااانون العااام امتعلا بتمتااع النساااء حبصااا خالصا ماان
العنااف غااري أن الوضااع ال يالال خطاارياً لليايا ( .)146وأ ااارمل عااد منةمااامل إىل اسااتمرار العنااف
ضد امرأ (.)147
 -88وأ دمل ان امقانع االحتاويا قاوق اإلنساان أن مدينا ميساصيو هاي اليصاان الاذي
يس ل أعل معدل النتشار العنف ضد امرأ ج ال لد( ،)148ج حاني أبليال الور ا امشارت 10
عان تلايااد حاااالمل العناف امااؤوي إىل تاال اإلانث ج وا ساا ا ،مشااري إىل ارتيااال  475رميا
تل لإلانث بني عامي  2013و.)149(2017

ا نفال

()150

 -89اادمل الور ا ا امش اارت  3ومنةما ا إنق اااة الطفولا ا معلوم ااامل ع اان اإلا ااازامل احمل اارز ج
اإلناار القااانوين وامؤسسااي ماان أ ال إعمااال حقااوق ا نفااال واماراهقني ماان خااالل القااانون العااام
امتعل حبقوق ا نفال وامراهقني أو نةام ا ماي الشامل ل نفال واماراهقني ،ولينهماا الحةتاا
عا ا اادم مواءم ا ا ا التش ا ا اريعامل االحتاوي ا ا ا واحمللص ا ا ا م ا ا ااع القا ا ااانون العا ا ااام امتعل ا ا ا حبقا ا ااوق ا نف ا ا ااال
وام اراهقني( .)151والحة اال الور ا امش اارت  10أن اه مل اار اعتم اااو أي مصلانص ا وال ب ارانمج عم اال
واضر لنةام ا ماي الشامل ل نفال وامراهقني(.)152
 -90والحةال ام ااور العامصا إلمجااء مجصااع أ ايال العقوبا ال دنصا الا متااار ضاد ا نفااال
أن القاانون العاام امتعلا حبقاوق ا نفاال واماراهقني الاذي ُسان ج عااام  2014يشاري إىل العقوبا
ال دنص ا  ،ولينااه ال يليااي ب اراح جح ا التأوياابج( .)153وأوباال ام اااورُ ومنةم ا إنقاااة الطفول ا
بيفال أن حيةر القاانون العاام امتعلا حبقاوق ا نفاال واماراهقني والقاوانني امدنصا و اوانني ا سار
ج اليصاانمل االحتاوي الا  32العقوب ال دنص والنفسص بشيل برير(.)154
 -91وأ ااارمل الور ا امشاارت  12ستفاض ا إىل االسااتيالل اانسااي ل نفااال ،مبااا ج ةلااا
استيالل ا نفال ج ال ياء ،واالستيالل اانسي ل نفال علا اإلنرتنال ،واماواو الا تنطاوي علا
االسااتيالل اانسااي ل نفااال ،واال ااار نفااال غاراض نسااص  ،واالسااتيالل اانسااي ل نفااال
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ج سااصاق الساافر والسااصاح  ،وزواج ا نفااال ،والاالواج ام ياار ،والاالواج القسااري( .)155وأوباال الور ا
امشاارت  12اميسااصا خن تنشاايف ج مياتااب إنفاااة القااانون وامالحق ا الق ااائص وحاادامل ميرس ا
معاا مشيل االستيالل اانسي ل نفال عل الصعصد االحتاوي وج مجصع الوال مل(.)156

ا خاال ةوو اإلعا

()157

 -92الحة اال انا ا امقانعا ا االحتاويا ا ق ااوق اإلنس ااان ع اادم االعا ارتاهل هلصا ا القانونصا ا
ل ااخاال ةوي اإلعا ا واسااتمرار ساار ن ا حيااام ال اوارو بشااأن حاااالمل ا اار وإ راءاتااه ج
التشريعامل امدنص احمللص واالحتاوي (.)158
 -93وأوباال الور ا امشاارت  4اميسااصا مبواباال اعتماااو التاادابري الالزم ا لتوعص ا الساايان
حبقوق ا خاال ةوي اإلعا (.)159

ا لصامل والشعول ا بلص

()160

 -94الحةل منةما ال قااء الثقااج أن اميساصا ال حتصال علا اموافقا ا ار وامسا ق وامساتنري
للشااعول ا باالص فصمااا يتعل ا سااتخدام ا راضااي ،وتت اهاال حقااوق تلااا الشااعول ج ا راضااي،
حصث تنفذ امشاريع اليربى من وون التشااور معهاا( .)161وأوبال الور ا امشارت  15ومنةما ال قااء
الثقاج اميسصا بيفال إعمال ا ج امشاور واموافق ا ر وامس ق وامستنري (.)162
 -95و اادمل الور ا ا امشا اارت  10معلوما ااامل عا اان تفا ااا م حا ااد االنتها ا ااامل امرتي ا ا ضا ااد
الشااعول ا باالص ج وا سااا ا بسا ب مشاااريع الطا ا والصااناعامل االسااتخرا ص وتنفصااذ مشااروع
امنطقا ا اال تص اااوي اقابا ا ج ب اارز تصوانتص اااك( .)163وأ ااارمل انا ا امقانعا ا االحتاويا ا ق ااوق
اإلنسان إىل حال السيان ا بلصني ج مدين ميسصيو وإىل ضارور اعتمااو اانون اثناوي بشاأن
إميانص اوئهم إىل الق اء وس ل عصشهم وا ماي الفعال قهم ج امليص (.)164
 -96وأبلياال الور ا امشاارت  1عاان اع ارتاهل الدسااتور لساايان اميسااصيصني امن اادرين ماان
أب اال أفريق ااي ج واليا ا غريي اارو ووا س ااا ا وم ااؤخراً ج م ااديي ميس ااصيو وبريا ااروث ،وأوب اال
م ااي اادماً ج إعمااال ه ااذا االع ارتاهل الدسااتوري عل ا الص ااعصدين االحتاااوي واحمللااي وإبنش اااء
مؤسس لرعاي اميسصيصني امن درين من أبل أفريقي ،عو ً وجمتمعامل(.)165
 -97وأوب اال الور ا امش اارت  1اميس ااصا خن تُاادرج عل ا و ااه الت دي ااد ج واع ااد عم اال
امعهد الوني للمرأ برامج ومصلانصامل ترمي إىل تعليل حقوق النسااء اميساصيصامل امن ادرامل مان
أبل أفريقي(.)166
 -98وأ ا ااارمل ان ا ا امقانع ا ا االحتاوي ا ا ق ا ااوق اإلنس ا ااان إىل أن الس ا اايان امن ا اادرين م ا اان
أباال أفريقااي ميثلااون  1,8ج امائا ماان ساايان مدينا ميسااصيو وأمجاام تعرضاوا للتهمااصش والتمصصاال
عل مر التاريخ(.)167

امها رون والال ئون وملتمسو الل وء وامشروون واخلصاً

()168

 -99الحا امر ال االستشااري الادو قاوق اإلنساان أن حااالمل االحت ااز تلايادمل ناراو
بعد اعتماو برانمج اهل ر اقاال للفرت  .)169(2018-2014وأ اارمل الور ا امشارت  17إىل
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أنه ،رغم اعتمااو اميساصا هلاذا الاربانمج ،ال يالال امهاا رون وا فاراو امشامولون
يتعرضون النتها امل منتةم ومنه ص قو هم(.)170

مايا الدولصا

 -100وأ اارمل الور ا امشارت  17إىل أن الااربانمج الاذي حادو حقااً إنااار سصاسا اهل ار هااو
الربانمج الشامل لتاأمني ا ادوو اانوبصا الاذي نشار القاوامل العسايري ج منطقا ااناول الشار ي
من ال لد(.)171
 -101والحااا امر اال االستشاااري الاادو قااوق اإلنسااان الت ااد مل القائما ج جمااال التنسااص
بااني س االطامل اهل اار والس االطامل اميلف ا بتق ااد امس اااعد وأثره ااا عل ا ياي ا حق ااوق ا نف ااال
امهااا رين( .)172وأوبا امر اال اميسااصا بتوسااصع نطاااق ا ي وحاادامل الرعايا واما وي وتعليلهااا
عل الصعصد الوني(.)173
 -102وأ ااارمل الور ا امشاارت  5إىل أن تنفصااذ التعااديل اماادخل علا اماااو  11ماان الدسااتور
والقانون امتعل لال ئني وا ماي التيمصلص والل وء السصاسي مل يين افصاً(.)174
اار بشاايل مت اواتر
 -103وأفاااومل الور ا امشاارت  5خن احت اااز ملتمسااي الل ااوء ال ي الال ميا س
وخن إميانص استعان ا خاال مب اام أو مارت م افوي بعاد إياداعهم ج مرا ال االحت ااز أمار
ب ااعب( .)175وأ ااارمل الور ا امش اارت  14إىل حمن ا امه ااا رين وملتمس ااي الل ااوء م اان امثلص ااامل
وامثلصني وملوو ي امصل اانسي وميايري اهلوي اانسانص (.)176
 -104وأبليل الور امشرت  5عن مشا ل متصل الستفاو من إ راءامل االعارتاهل بصاف
الال اايف واالسااتعان مرتمجااني الش اافويني ،وعاان الصااعو مل امرت ط ا بق ارارامل الل ن ا اميس ااصيص
مس اااعد الال ئ ااني( .)177و اادومل الور ا ا امش اارت  3علا ا اس ااتمرار ممارسا ا احت اااز ا نف ااال
ملتمسي الل وء(.)178
 -105وأ دمل الور امشرت  20أن التشرو الداخلي القسري يشايل إحادى خملفاامل ا زما
اقطااري النامج ا عاان اإلفااالمل ماان العقااال والعنااف ،حصااث ُس ا ل مااا ال يقاال عاان 310 527
خصااً ماان امشااروين ساراً( .)179وأ ااارمل الور ا امشاارت  17إىل أثاار مشاايل التشاارو الااداخلي
القسري ج ما ال يقل عن  12صاانً احتاو ً( .)180وأوبل الور امشرت  18اميسصا عتماو
ت اادابري فعال ا ا للتص اادي مش اايل التش اارو القس ااري ،ف ا االً ع اان إلح ا ا أر ااام رجلص ا ا بش ااأن ه ااذه
امسأل ( .)181أما منةم إنقاة الطفول فقد أوبل اميسصا ست داث سصاسامل عام إ لصمصا
بشأن التشرو الداخلي وآلصامل ماي ا نفال وامراهقني امها رين خاالل رحلا ع اورهم للمثلاث
الشما مرييا الوسط واميسصا(.)182
Notes
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ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of
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ICCPR-OP 2
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ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of
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International Convention for the Protection of All Persons
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JS20, p.3. See also JS21, p.6.
JS11, p.4. See also: JS17, p.8.
JS20, p.12 and AHR, p.5.
JS17, p.5. See also: JS21, p.1.
AHR, p.3 See also AI, pp.3-4; JS18. P.6.
JS20, p.3. See also JS15, p.2; JS17, p.2.
JS21, p.5.
JS20, p.12.
JS6, p.2.
JS12, p.8.
For relevant recommendations see A/HRC/25/7, paras 148.22; 148.115-148.136.
JS8, p.3.
ADF International, pp.1-2 and ECLJ, pp.2-4.
JS9, p.11.
CS, p.6.
JS21, p.10.
JS21, p.2.
JS17, p.5. See also CEJIL, p.5.
ICTUR, pp.1-4.
AI, p.5. See also: JS21, p.5.
APC, pp.4-6.
JS6, p.3. See also JS15, p.5; JS21, p.6; CS, p.1.
JS9, p.7; JS10, pp.3-4; Taula Per Mexic, p.4.
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JS18, p.8.
CDHDF, p.1.
RSF-RWB, pp.1-3. See also JS21, p.4.
JS9, pp.9-11. See also: RSF-RWB, pp.1-3; JS9, p.10; OSJI, p.1: JS10, pp.10-11.
JS9, p.4. See also JS16, pp.7-10; JS21, p.7; AccessNow, p.2; JS11, p.7; AI, p.6.
JS9, p.6. See also AI, p.6; JS15, p.4; JS21, p.4; RSF-RWB, p.2; CEJIL, p.6; JS6, p.3; JS9, p.17;
CS, p.4.
AI, p.6.
JS15, p.4.
JS21, p.4.
JS7, pp.7-9. See also AI, p.6; JS15, p.4; JS21, p.4; RSF-RWB, p.2; CEJIL, p.6; JS6, p.3; JS9,
p.17; CS, p.4.
For relevant recommendations see A/HRC/25/7, paras 148.25; 148.84-148.89.
CUvT, pp.9-10.
JS4, pp.6-8. See also JS12, p.6.
JS4, p.4.
For relevant recommendations see A/HRC/25/7, para 148.114.
APC, p.3.
AccessNow, p.1.
JS21, p.3.
JS21, p.3.
JS16, pp.3-12.
JS16, p.13.
Save the Children, p.3 y JS12, p.5.
JS14, p.7.
For relevant recommendations see A/HRC/25/7, para 148.139.
ICTUR, p.6.
JS4, p.3.
For relevant recommendations see A/HRC/25/7, para 148.149.
CDHDF, p.8.
For relevant recommendations see A/HRC/25/7, paras 148.26; 148.140-148.152.
JS23, p.6.
For relevant recommendations see A/HRC/25/7, paras 148.153-148.157.
JS19, pp.3-4.
MEXFAM, p.3.
MEXFAM, pp.3-5. See also JS7, pp.10-11.
JS7, pp.10-11.
ADF International, pp.3-5.
JS13, p.6.
JS13, p.16.
FICMX, pp.4-11.
TAG, p.9.
CDHDF, p.7.
For relevant recommendations see A/HRC/25/7, paras 148.36; 148.158-148.163.
JS19, p.11.
JS4, p.6.
JS19, p.7.
JS4, p.5.
JS4, p.5.
JS3, p.3.
For relevant recommendations see A/HRC/25/7, paras 148.23-148.24; 148.40; 148.42-148.47;
148.66-148.80; 148.138-148.139.
See A/HRC/25/7, para 148.23 (Spain).
JS7, p.1.
MEXFAM, p.5.
See A/HRC/25/7, para 148.68 (Brazil).
JS7, p.4.
JS4, pp.10-11.
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See: APC, pp.2-3; AHR, p.4; JS3, pp.7-8; JS6, p.4; JS7, pp.3-5; JS17, p.7.
CDHDF, p.1.
JS10, pp.15-16.
For relevant recommendations see A/HRC/25/7, paras 148.37; 148.81-148.83; 148.110.
JS3, p.2 y Save the Children, p.1. See also JS12, pp.4-5; J17, p. 1; JS3, p.2; Save the Children, p.1.
JS10, p.15.
GIEACPC, p.1.
GIEACPC, pp.1-2 y Save the Children, p.2.
JS12, pp.1-10.
JS12, p.9.
For relevant recommendations see A/HRC/25/7, paras 148.27; 148.164-148.165.
CDHDF, p.3.
JS4, p.12.
For relevant recommendations see A/HRC/25/7, paras 148.166-148.172.
CS, p.5.
JS15, p.6 y CS, p.6. See also JS3, p.9; JS18, p.6.
JS10, p.12.
CDHDF, p.3.
JS1, pp.4-8.
JS1, p.9.
CDHDF, p.5.
For relevant recommendations see A/HRC/25/7, paras 148.173-148.176.
CUCSH, p.2.
JS17, p. 1.
JS17, p.1. See also JS5, pp.7-8.
CUCSH, pp.1-4.
CUSCH, p.8.
JS5, p.6.
JS5, pp.10-11.
JS14, pp.10.11.
JS5, p.6.
JS3, p.6. See also JS5, pp.7-8; Save the Children, p.4.
JS20, p.2.
JS17, p.6.
JS18, p.9.
Save the Children, p.4.
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