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 (١)املنهجية والعملية التشاورية -أوال   
وحددددة اياديدددةة ولعمدددة العدددد  العديددداة  ٣٦أُعدددد هدددذا التقريدددر املعدومدددات املقدمدددة مدددن  -١
جمددددس الق ددداد ا يدددادية وجمدسدددن الشددديوب والندددواخل. ويرتدددذ التقريدددر ا  دددوات املتخدددذة لتن يدددذ و 

لدمبددادا التوهيهيددة الدده و ددعتها  توصدديات الولددة الثانيددة مددن ا سددتعرال الدددوري الشددام ة وفقددا  
م و ددية األمددم املتحدددة السددامية سقددوم اضنسددان )م و ددية حقددوم اضنسددان(ة  ددا يشددم  التقددد  

يف الق دداا الدده   تشددمدها هددذه التوصدديات واملوا دديق املثددحة لدقدددظ الدده أحالتهددا من مددات  احملددر 
 اجملتمق املدين.

لتجميق مالح اته بشدنن  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٨وقد ن م منتدى مق اجملتمق املدين يف  -٢
 .(٢)الدوري الشام التقد  احملر  والتحدات املصادفة يف تن يذ التوصيات املنبثقة عن ا ستعرال 

وتدددددرد يف املرفدددددظ مصددددد وفة تصدددددا اضهدددددرادات املتخدددددذة ملتابعدددددة تن يدددددذ كددددد  توصدددددية مدددددن  -٣
 .(٣)التوصيات

 متابعة توصيات اجلولة الثانية آللية االستعراض الدوري الشامل -اثنيا   
نُ مددددت ثالثددددة منتدددددات يقديميدددددة لتعمدددديم رد املعسددددية عدددددد  توصدددديات الولددددة الثانيدددددة  -٤

الدددوري الشددام ة وتقريددر ال ريددظ العامدد ة وكددذا الوثيقددة املقدمددة مددن من مددات اجملتمددق  لالسددتعرال
 ة بشنن يدات وأولوات تن يذ التوصيات.٢٠١٤املدينة يف متو /يوليه 

وهددرى تعمدديم توصدديات الولددة الثانيددة لالسددتعرال الدددوري الشددام ة مددن أهدد  تن يددذهاة  -٥
 صعيدين ا يادي واحملدن.عد  الوحدات والعياانت املختصةة عد  ال

 اإلدار املعياري واملؤسسي -اثلثا   
الدددددددذي اعددددددددس الداتبيدددددددة الدسدددددددتورية  - ٢٠١١نتيجدددددددة لدصدددددددالم الدسدددددددتوري لعدددددددا   -٦

لدمعاهدات الدولية سقوم اضنسان اله صدقت عديها املعسية وألز  السد ات بت سدح حقدوم 
 - ال دددروس املواتيدددة سمايدددة أكدددرب لد دددرد اضنسدددان يف  دددود مبددددأ تقددددد مصددددحة ال دددردة مدددق  ددددظ

(ة واجملددا  ٢٠١٣(ة والتعددديم )٢٠١٧و ٢٠١٢اعُتمدددت يصددالحات يف جمددا ت العمدد  )عددامن 
(ة وال اقددددددددة ٢٠١٤(ة والشدددددددد افية والوصدددددددو  ي  املعدومدددددددات )٢٠١٣العقددددددداري وا هتمددددددداعن )

التنميددددددددة  (ة هتدددددددددس ي  تعزيددددددددز٢٠١٤(ة واملنافسددددددددة ا قتصددددددددادية )٢٠١٤(ة واملاليددددددددة )٢٠١٤)
 ا قتصادية وا هتماعية من أه  اضعما  العام  سقوم اضنسان.

وفيمددا يدددن أوهدده التقددد  القانونيددة وامليسسددية الرسيسددية منددذ ا سددتعرال الدددوري الشددام   -٧
 األ ح: 

  يعددس األط دا  واملدراهق،ة ٢٠١٤القانون العا  سقوم األط ا  واملدراهق،ة .
"الن ددا  الددوطح لدحمايددة الشددامدة سقددوم قددومو وينشدد  ة كددذوي حويانث   وذكددورا  

ويددددن م مشدددداركة الق دددداع، ا دددداز وا هتمدددداعنو ويددددو    األط ددددا  واملددددراهق،"
ا  تصاصددات وا لتزامددات بدد، فددرو  اسعومددة الثالثددة ويسددندها يليهدداو وي دددذ 
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تعددددداون جليدددددق الهدددددات ال اعددددددة املعنيدددددةو ويدددددن  عدددددد  تددددددابح  ايدددددة حقدددددوقهم 
 اوواسدداده

  ة مددددن أهدددد   ايددددة حقددددوم ٢٠١٨و ٢٠١٤قددددانون ا،جددددرةة تعددددديالت عددددامن
اضنسان لدمهاهرين والالهئ، وطاليب الدجدودة ييدي يديوى األط دا  واملراهقدون 
املهداهرون يف املالهدد  العامدة أو مالهدد  اجملتمدق املدددين أثنداد الن ددر عدن و ددعهم 

ة " اسر يقديمن" النسدبة من حيي ا،جرةو و ادة عدد أا  اضقامة يف البدد بص 
لسدعان البددددان اجملدداورة ي  سددبعة أا و وتعزيددز الصددالحيات لتشددم  منددق العنددا 

  د املهاهراتو
   ٢٠١٤قدددانون الالهئددد، واسمايدددة التعميديدددة والدجدددود السياسدددنة تعددددي  عدددا .

ين م منح الدجود السياسنة وا عداس بو ق  ه ة ومدنح اسمايدة التعميديدةة 
 ن احدا  حقوم اضنسانومن أه   ما

  القانون العا  املتعدظ  نق ومعاقبة واستئصدا  ا ادار األادخاز وتدوفح اسمايدة
. ٢٠١٤وآ در تعددي  لده عدا   ٢٠١٢واملساعدة ل حاا ا اار البشدرة لعدا  

ينش  ا تصاصات وآليات التنسيظة ب، املستوات الثالثة لدحعومةة من أه  
ار األادددددخاز والتحقيدددددظ فيهدددددا ومالحقدددددة النددددداة مندددددق ارتعددددداخل هدددددراسم ا اددددد

ومعدداقبتهمة وتقددددد تعددويو ادددام  وكدداس وانهدددق وفعددا  لد دددحاا عددن ال دددرر 
 الذي سظ هبمو

   ٢٠١٥القددانون العددا  املتعدددظ الشدد افية والوصددو  ي  املعدومددات العامددةة لعددا .
دومددات يدددز  الدددو  نن تنشدد  هيئددات مسددتقدة معنيددة الشدد افية والوصددو  ي  املع

العامة. وت مة  دمن ع دويتها اضلزاميدةة ا،يئدات املسدتقدة واألحدزاخل السياسدية 
والصدددددناديظ ا سدددددتئمانية والصدددددناديظ العامدددددة وأي ادددددخ  طبيعدددددن أو اعتبددددداري 

 يتصرس يف موارد عامة أو يزاو  أعما  السد ةو
  وسددددق قاسمددددة ٢٠١٤يصدددالم القددددانون ا يدددادي ملنددددق التمييدددز والق دددداد عديدددهة .

التمييدددز لتشدددم : لدددون البشدددرةة والثقافدددةة وامل هدددر ا دددارهنة والسدددمات  أسدددباخل
الوراثيددددةة والو ددددق مددددن حيددددي ا،جددددرةة وا،ويددددة أو ا نتمدددداد السياسددددنة والو ددددق 
األسدددددرية واملسددددديوليات األسدددددريةة والدندددددةة والسدددددوابظ الناسيدددددةة وكراهيدددددة املثديدددددة 

ا ممدا يتصد  بدذلة مدن النسيةة وكره النسادو وال ص  والتمييدز العنصدري، وهح د
 تعصذو

  ينسددددظ بدددد، ٢٠١٦القددددانون العددددا  املتعدددددظ الن ددددا  الددددوطح ملعافحددددة ال سددددادة .
السد ات ا يادية واحملدية ملنق وكشا ومعاقبة األ  اد اضدارية وال سادة وكذا 

 رصد ومراقبة املوارد العامةو
   مددن أهدد   . وهددو يصددالم دسددتوري٢٠١٦الن ددا  الديددد لدعدالددة الناسيددة لعددا

يوي  الددعوى الناسيدة التقديديدة ي  لاكمدة اهتاميدة واد ويةة تسدتند ي  مبدادا 
العدنيدددةة واسدددتجواخل الشدددهودة والدكيدددزة وا سدددتمراريةة وال وريدددةة واملسددداواة بددد، 
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األطراسة ومراعاة اضهرادات القانونية الواهبةة وافدال الربادةة وح در احملاكمدة 
 عد  ذات الر  مرت،و

 يدددددددو   ا  تصاصدددددددات و ددددددددد ٢٠١٦لقدددددددانون العدددددددا  لدمسددددددديولية اضداريدددددددةة ا .
الواهبدددددات واملسددددديوليات والدددددزادات اضداريدددددة عدددددد  أفعدددددا  أو تقصدددددح املدددددو  ، 
 العمومي، وا واز املتورط، يف أ  اد يدارية هسيمةة وكذا يهرادات تن يذهاو

  يددداطنة وتن يدددذ . يدددن م اسدددبس ا حت٢٠١٦القدددانون الدددوطح لتن يدددذ العقدددواتة
األحعددددا ة والتدددددابح األمنيددددة امل رو ددددة  وهددددذ قددددرار ق دددداسنو و دددددد يهددددرادات 

 لتسوية املنا عات املتعدقة اضن اذ الناسنة وين م يعادة اضدماج ا هتماعنو
  يع د  يمعانيدة حصدو  ال دحاا عدد  ٢٠١٧تعدي  القدانون العدا  لد دحااة .

ملستقدةة و اية املشردين  حاا أفعا  اعتداد. الرعاية والرب الشامد،ة وا ربة ا
وت م هيئته التن يذيةة الدجنة التن يذية لرعاية ال حااة من مدات اجملتمدق املددين 

 وأكادميي،و
  قددا  ٢٠١٧تعدددي  قددانون العمالددةة  . أع دد  ا سددتقاللية لن ددا  ق دداد الشددن  ُمدح 

اتبعددة لدسددد ة  لدداكم الشددن  السددد ة الق دداسية )كانددت هيئددات الشددن  سددابقا  
 التن يذية(ة وأنشن هيئات مصاسة يلزامية لتسوية املنا عات العماليةو

  القدددددددددانون العدددددددددا  ملندددددددددق ارتعددددددددداخل هدددددددددراسم التعدددددددددذيذ والتحقيدددددددددظ فيهدددددددددا واملعاقبدددددددددة
. يت ددمن أعددد  املعددايح الدوليددةة ويصدددم عددد  الددراسم املدرهددة يف ٢٠١٧ عديهدداة

د ات مدددن أهددد  مندددق التعدددذيذ القدددانونة ويدددو   ا  تصاصددداتة وينسدددظ بددد، السددد
والتحقيددظ فيدده واملعاقبددة عديددهو و دددد تدددابح مسدداعدة ال ددحااو واملسدديولية عددن أي 
فعددد  أو تقصدددحة  ددددا يف ذلدددة أفعددددا  الرإلسددداد يف الداتبيدددة اضداريددددة الدددذين يعرفددددون 
الرميددة أو يشدداركون فيهددداو واسددتبعاد أي أدلددة هدددرى يصدديدهاة بصددورة مباادددرة أو 

عن طريظ التعذيذو وينش  وحدات ادعاد متخصصةو ويع د  اسدظ  هح مباارةة
 يف تقدد تقارير ا ربة املستقدة املرتبط بربوتوكو  اس نبو  ويف عد  تقاد  الرميةو

  القدددانون العدددا  لال ت ددداد القسدددري لألادددخازة وا  ت ددداد املرتعدددذ مدددن أفدددرادة
عددايح الدوليددةة . يت ددمن أعددد  امل٢٠١٧والن ددا  الددوطح لدبحددي عددن املخت دد،ة 

ويددو   ا  تصاصدداتة وينسددظ بدد، السددد ات ملنددق ا  ت دداد القسددري والتحقيددظ 
فيه واملعاقبة عديهو ويواسم ب، هراسم ا  ت اد القسدري وا  ت داد عدد  يدد أفدرادو 
وينشدددد  الن ددددا  الددددوطح لدبحددددي عددددن املخت دددد،ة والدجنددددة الوطنيددددة لدبحددددي عددددن 

بتقييم تن يذ القدانونو وينشد  وحددات ا دعداد املخت ،ة وجمدس املواطن، املعح 
 املتخصصةة ويعز  السج  الوطح لدمخت ، ومن مل  دد معاهنمو

  يدددن م يهدددرادات القدددوات املسددددحة املعسددديعية ٢٠١٧قدددانون األمدددن الددددا دنة .
ويددوفر اليقدد، القددانوين  ددال  التهديدددات األمنيددة الدده تتجدداو  قدددرات السددد ات 

 يذة يت املراهعة الق اسية(.احملدية )تعديظ التن 
 وفيما يدن برامج حقوم اضنسان والتنمية: -٨
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  و ٢٠١٧-٢٠١٣  ة التنمية الوطنيةة 
  ة والصددة التددوهيهن يف ٢٠١٨-٢٠١٤ميتثدد  الددربانمج الددوطح سقددوم اضنسددان

هددذا اجملددا ة لدمعددايح والتوصدديات الدوليددة مددن أهدد  توطيددد أركددان جمتمددق تسددوده 
 اسقومو

  و٢٠١٨-٢٠١٣الوطح لتعافي ال رز وعد  التمييز  د املرأة الربانمج 
  و٢٠١٨-٢٠١٤الربانمج الوطح لدمساواة وعد  التمييز 
  الن دددا  املتعامددد  ملندددق العندددا  دددد املدددرأة والتصددددي لددده واملعاقبدددة عديددده والق ددداد

 و٢٠١٨-٢٠١٤ عديه
  و٢٠١٨-٢٠١٤الربانمج ا از ا،جرة 
 ار األاددخاز واملعاقبددة عديهددا والق دداد عديهددا الددربانمج الددوطح ملنددق هددراسم ا ادد

 و٢٠١٨-٢٠١٤ولتوفح اسماية واملساعدة ل حاا هذه الراسم 
  و٢٠١٨-٢٠١٤الربانمج ا از لدشعوخل األصدية 
  و٢٠١٧-٢٠١٤الربانمج الوطح لنماد األاخاز ذوي اضعاقة ويدماههم 
  ،و٢٠١٨-٢٠١٦الربانمج الوطح سماية األط ا  واملراهق 
  ٢٠١٨-٢٠١٤انمج الرعاية الشامدة لد حاا بر. 

 تنفيذ توصيات اجلولة الثانية لالستعراض الدوري الشامل -رابعا   
، 4، و3، و2، و1العاللرررات مرررا الندرررال الررردون حلقررروق اإلنسررران  التوصررريات  -ألف 

 (10، و9، و8، و5و
تدقدن  املعسية طرس يف معاهدات حقوم اضنسان الرسيسدية التسدق. وقبددت ا تصداز -٩

ويمعانيددة فددتح ثددال  لددان  (٤)املدتمسددات ال رديددة  مددس مددن هيئددات معاهدددات حقددوم اضنسددان
 .(٥)تحقيقاتلد

ولدددى الدولددة ال ددرس دعددوة م توحددة ي  املعد دد، بددو ات يف يطددار اضهددرادات ا اصددة  -١٠
ري . ومنددذ ا سددتعرال الثدداين لدحالددة يف املعسددية أمددا  آليددة ا سددتعرال الددددو ٢٠٠١منددذ عددا  
(ة اسددددُتقبدت زددددان  ارات رايددددة لدهددددرادات ا اصددددة لألمددددم املتحدددددة وسددددت ٢٠١٣الشددددام  )

 .(٦)لآلليات اضقديمية سقوم اضنسان
واددري املعسددية مشدداورات بدد، امليسسددات لتقيدديم يمعانيددة التصددديظ عددد  املعاهدددات  -١١

 التالية:
 ا قتصدددددادية  الربوتوكدددددو  ا  تيددددداري املدحدددددظ العهدددددد الددددددو  ا ددددداز اسقدددددوم

 وا هتماعية والثقافيةو
 الربوتوكو  ا  تياري الثالي  ت اقية حقوم ال   و 
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  بشنن العم  الالسظ لدعما  املنزلي،و ١٨٩ات اقية من مة العم  الدولية رقم 
 ات اقية البددان األمريعية بشنن  اية حقوم اضنسان لعبار السنو 
 أاعا  التمييز والتعصذو ات اقية البددان األمريعية ملعافحة جليق 
  ات اقية البددان األمريعية ملعافحدة العنصدرية والتمييدز العنصدري ومدا يتصد  بدذلة

 من أاعا  التعصذ.
مددن ا ت اقيددة الدوليددة  ٣٠لدمددادة  وترحددذ املعسددية اضهددرادات العاهدددة املتخددذة وفقددا   -١٢

سمايددة جليدددق األادددخاز مددن ا  ت ددداد القسدددريو وكدددذلة املدتمسددات ال رديدددة املقدمدددة يف يطدددار 
 ن ا  الدو  األمريعية والن ا  العاملن سقوم اضنسان.

 ة سحبت املعسية ما يدن من ي  ات عد  املعاهدات:٢٠١٤ويف عا   -١٣
  مدن ا ت اقيدة الدوليدة سمايدة حقدوم جليدق  ٢٢ة مدن املداد ٤التح ظ عد  ال قرة

 العما  املهاهرين وأفراد أسرهمو
  من ا ت اقية ا اصة بو ق األهانذو ٦التح ظ عد  املادة 
  من ا ت اقية ا اصة بو ق الالهئ،و ٣٢التح ظ عد  املاد 
  من ا ت اقية املتعدقة بو ق األاخاز عدمين النسيةو ٣١التح ظ عد  املادة 
 مددن يعدالن ا عددداس ا تصدداز لعمددة  ٢٣مدن املددادة  ٢تح ظ عددد  ال قددرة الد

 البددان األمريعية سقوم اضنسان يف تسوية النزاعاتو
  من العهد الدو  ا از اسقوم املدنية والسياسيةو ١٣التح ظ عد  املادة 
  د مددن ات اقيددة البددددان األمريعيددة املتعدقددة يددا ت ا  ت ددا ٩الددتح ظ عددد  املددادة

 .القسري لألاخاز

، 33، و28، و16، و14، و13، و12، و11املواءمة التشريعية  التوصيات  -ابء 
 (38، و35و

يت دددددمن الدددددربانمج الدددددوطح سقدددددوم اضنسدددددان اسدددددداتيجية لدموادمدددددة التشدددددريعية لدسددددداتح  -١٤
م فيمدددا يتعددددظ يقدددو  ٢٠١١مدددق اضصدددالم الدسدددتوري لعدددا   الدددو ات ا ثنتددد، والثالثددد، متااددديا  

 اضنسان.
وأنشئت املاسدة الداسمدة ملراهعدة األن مدة اضداريدة لدددارة العامدة ا ياديدة وماسددة العمد   -١٥

ة ٢٠١٥مق منسدقن)ات( وفدود ومتثيديدات التابعيدات والعيداانت وا،يئدات يف الدو ات. ويف عدا  
دات وا دددمات. ُنشددرت ا سددداتيجية الشددامدة لتحسدد، لددواسح اسعومددة ا ياديددة وتبسدديط اضهددرا

وي ددددافة ي  ذلددددةة ُو ددددعت األسددددس امل اهيميددددة لتن يددددذ اضصددددالم الدسددددتوري يف جمددددا  حقددددوم 
اضنسدددان وألوهددده التقدددد  والتحددددات يف تن يدددذ اضصدددالم الدسدددتوري سقدددوم اضنسدددانة  شددداركة 

 السد ات الثال  والدجنة الوطنية سقوم اضنسان.
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قديح التشدريعات الناسيدة واملدنيدة وتشدريعات ة هرى تن٢٠١٧ي   ٢٠١٤ويف ال دة من  -١٦
 ١٣٠ سحددة هناسيددة لديددة و ٢٤٨العمدد ة مددن من ددور هنسدداينة ممددا أسدد ر عددن يلندداد أو يصددالم 

 سحددة مدنيددة وأسددريةة كانددت تتسددم التمييددز. وي ددافة ي  ذلددةة تعقددد انت ددا  مدتقيددات وطنيددة 
الو اتة والسد ات الق اسية لددو اتة  لدموادمة التشريعية تشارك فيها اجملالس احملديةة وآليات

النددواخل والشدديوب ا يددادانة واملعهددد الددوطح لدمدرأةة مددن أهدد  يديددد أوهدده التقددد  احملددر ة  وجمدسدا  
 ويهرادات املوادمة التشريعية لصاحل حقوم اضنسان لدنساد وال تيات.

ية حسدددذ العيدددانة مدددن ويرصدددد املعهدددد الدددوطح لدمدددرأة ميادددر التقدددد  يف املوادمدددة التشدددريع -١٧
حيدددي املسددداواة بددد، النسددد،ة والعندددا  دددد املدددرأةة والتمييدددزة وا ادددار األادددخاز. ويف ال ددددة 

 .(٧)يف املاسة ٧٥يف املاسة ي   ٤٤.٩ة ارت ق ميار التقد  من ٢٠١٧ي   ٢٠١٠ من

، 30الرررج مإل اإليررراطي الرررودين والرررج مإل الرررودين حلقررروق اإلنسررران  التوصررريات  -جيم 
 (143، و34، و32، و31و

ومدددا سقددده مدددن ههدددود لدموادمدددة التشدددريعية يف  ٢٠١١سددداهم اضصدددالم الدسدددتوري لعدددا   -١٨
 جما  حقوم اضنسان يف تشعي  الربانمج اضمناسن الوطح والربانمج الوطح سقوم اضنسان.

أن  - نيةين م الربانمج اضمناسن الوطح ميزنة اضدارة ا يادية يف يطار مخسة أهداس وط -١٩
تعددون املعسددية: تددنعم السددال ة واددامدة لدجميددقة و،ددا تعددديم هيدددة وتعددي  يف ر ددادة وتتحمدد  

لدعمددا   مددن أهدد  ح ددز التنميددة ا هتماعيددة واملسددتدامةة اعتبارهددا اددروطا   - مسدديوليتها العامليددة
 التدرجين سقوم اضنسان.

أهددد  تن يدددذ توصددديات  ويت دددمن الدددربانمج الدددوطح سقدددوم اضنسدددان مسدددارات عمددد  مدددن -٢٠
ا سددتعرال الثدداين أمددا  آليددة ا سددتعرال الدددوري الشددام  وا،يئددات الوطنيددة والدوليددة فيمددا يتعدددظ 

 التعذيذة وقت  اضان ة وا  ت اد القسرية وا حتجا  الوقاسنة وا حتجا  التعس ن.
دحعومدددة ولدددربانمج الددوطح سقدددوم اضنسددان آليدددة تقيدديم مسدددتقدة مددن ادددنهنا أن تسددمح ل -٢١

واجملتمق املدين اسصو  عد  معدومات لدثدة ومناسدبة التوقيدت بشدنن السياسدات العامدة ال عالدة 
 وا حتياهات يف جما  حقوم اضنسان.

و دددي الدددربانمج الدددوطح سقدددوم اضنسدددان عدددد  صدددياهة بدددرامج و سيدددة سقدددوم اضنسدددانة  -٢٢
 .(٨)عد  برانمج و ية حاليا   ١٣وتتوفر 

تن ديم املعدومدات الن ا  الوطح لتقييم مستوى ا متثا  سقوم اضنسان هدو  وا،دس من -٢٣
املتعدقدددة يقدددوم اضنسدددان مدددن أهددد  تعزيدددز السياسدددات العامدددةو وتيسدددح يعدددداد املعدومدددات املتعدقدددة 
يقدددوم اضنسدددان ويمعانيدددة اسصدددو  عديهددداو وت دددوير ن دددم ميادددرات تسدددمح بتقيددديم مددددى التمتدددق 

 .و وتشجيق تعاون األوساط األكادمييةيقوم اضنسان وممارستها

 (29اهليئات املستقلة حلقوق اإلنسان  التوصية  -دال 
ة ُنشرت التعديالت املد ددة عدد  قدانون الدجندة الوطنيدة سقدوم ٢٠١٨يف حزيران/يونيه  -٢٤

اضنسان من أه  تن يم يهراد انتخاخل ا اس ح اري لرسيسدها وجمدسدها ا ستشدارية  شداركة 
 ملبادا اريس. ووفقا  اجملتمق 
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 (41، و39، و21تعزيز املساواة يف احلقوق وعدل التمييز  التوصيات  -هاء 
الذي يعممة يف الوكدا ت ة ُنشر الربانمج الوطح لدمساواة وعد  التمييز ٢٠١٤يف عا   -٢٥

 لدتوصيات الدولية. ا ياديةة اسظ يف عد  التمييز واملساواة يف العم ة وفقا  
ي  قدددانون مندددوذهن ملندددق  ويعدددز  اجملددددس الدددوطح ملندددق التمييدددز التشدددريعات احملديدددةة اسدددتنادا   -٢٦

 معاهدة دولية. ٥٠التمييز والق اد عديه يقو  عد  أكثر من 
عددن عددد  التمييددزو و ثنتدد، وثالثدد،  بندددا   لديددا   دسددتورا   ٢٧ويف الوقددت الددراهنة يت ددمن  -٢٧

 أو هدحه مدن التشدريعات احملديدة بندودا   هناسيدا   قدانوان   ٢٩و ويت من و ية قانون بشنن هذا املو و 
من عناصر هرمية التمييزة والرمية  د العرامة اضنسانية واملساواة ب،  عن التمييزة بوص ه عنصرا  

لدعقوبة يف هراسم أ رى )القت ة واضيذادة  مشددا   األاخازة والعنا النساينة أو بوص ه  رفا  
 والعراهية(.

بشدنن املسداواة يف  NMX-R-025-SCFI-2015ة ُنشر املعيدار املعسديعن ٢٠١٥ويف عا   -٢٨
مراكددددز عمدددد   ٣٠٩العمدددد  وعددددد  التمييددددز. ويف الوقددددت الددددراهنة منحددددت اددددهادات ملددددا جمموعدددده 

 وحدة ايادية عد  اهادة اعتماد يف هذا املعيار. ٣٠من ب،  ٢٨وحصدت 

، 66، و45، و44، و43، و42، و40، و24و ،23املساواة بني اجلنسرني  التوصريات  -1 
، 78، و77، و76، و75، و74، و73، و72، و71، و70، و69، و68، و67و
 (139، و138، و112، و102، و80، و79و

(ة وهدو بدرانمج ادام  PROIGUALDAD) ٢٠١٨-٢٠١٣يوهه برانمج دعم املسداواة  -٢٩
واة ب، املرأة والره ة والربجمة املراعية مستق  من الربانمج اضمناسن الوطحة السياسة الوطنية لدمسا

 ٢٨٨لدمن دددور النسددداين يف عمددد  السدددد ات ومسدددتوات اسعومدددة والوكدددا ت املسدددتقدة. وتقدددد  
مددن مسددارات  ٣٠٠عددن أوهدده التقددد  يف أكثددر مددن  ميسسددةة يف منصددة املتابعددة التابعددة لددهة تقريددرا  

 ادية.العم . كما أُدرج املن ور النساين يف امليزانية ا ي
منهدددددا لددددددواسح تن يميددددددةة  ١٨بشددددددنن املسددددداواةة ولدددددددى  و سيدددددا   قددددددانوان   ٣٢ولدمعسدددددية  -٣٠

قددانون لدددن بشددنن حصددو  املددرأة عددد  حيدداة  ٣٢منهددا ن ددم و سيددة لدمسدداواةو ولدددى  ٣٠ ولدددى
ن ا  و سن ملواههة العنا  دد النسداد  ٣٢لواسح تن يميةة ولدى  ٢٩ الية من العناة ولدى 

منهدددا  ٢٧لددددو ات ا ثنتددد، والثالثددد، قدددانون ملندددق التمييدددز والق ددداد عديدددهة ولددددى . و (٩)وال تيدددات
 قانون متعدظ ا اار البشر.

 وأعاد الن ا  الوطح لدمساواة ب، املرأة والره  تصميم آليات التنسيظ يف أربق لان: -٣١
 يددددن:  تتدددابق لندددة متابعدددة السياسدددة الوطنيدددة بشدددنن املسددداواة بددد، املدددرأة والرهددد  مدددا

القددانون العددا  لدمسدداواة بدد، املددرأة والرهدد ة وقددانون التخ دديطة والددربانمج اضمندداسن 
الدددوطح والدددربامج املنبثقدددة عندددهة ومالح دددات لندددة و دددق املدددرأة وا ليدددات الدوليدددة 

 األ رىو



A/HRC/WG.6/31/MEX/1 

9 GE.18-13866 

  تشددجق لنددة العالقددات مددق العيدداانت ا ياديددة عددد  موادمددة السياسددات العامددة
السياسدددة الوطنيدددة لدمسددداواة بددد، املدددرأة والرهددد ة وكدددذلة مدددق واملعدددايح احملديدددة مدددق 
 الصعوك الدوليةو

  تشددجق لنددة العالقددات مددق السددد ة التشددريعية املبددادرات التشددريعية الدده تسددهم يف
 دددمان املسددداواة بددد، املدددرأة والرهددد و والتخ ددديط لدتصدددرس يف املدددوارد العامدددة مدددق 

 تقييمهومراعاة املن ور النساين والربجمة لذلة ورصده و 
  تشدددجق الدجنددددة املعد دددة العالقددددات مدددق الن ددددا  الدددوطح ملنددددق العندددا  ددددد املددددرأة

والتصدي له ومعاقبة مرتعبيه والق اد عديه السياسات وأوهه التنسديظ فيمدا بد، 
امليسسات اله تسع  ي   مان املساواة ب، املدرأة والرهد  والتمتدق ييداة  اليدة 

 من العنا.
  املتعدظ يدظ املدرأة يف حيداة  اليدة مدن العندا عدد  قتد  اضان   دا ويعاقذ القانون العا -٣٢

سدداعات مهدددة يصدددار أوامددر اسمايددةة ويدددز   ٨يتماادد  وقددانون العقددوات ا يددادية ويقددد  ي  
النيابددددة العامددددة  سددددة سددددج  عددددا  لتسددددجي  الددددراسم النسددددانيةة وبروتوكددددو ت مراعيددددة لدمن ددددور 

قدددودات مدددن النسددداد وال تيددداتة والتحقيدددظ يف هدددراسم التمييدددزة النسددداين لدبحدددي ال دددوري عدددن امل 
والعنددددددا النسددددددنة وقتدددددد  اضان ة وا اددددددار األاددددددخازة واملرتعبددددددة  ددددددد اسريددددددة. ويف كددددددانون 

 ة أمعن هع  قت  اضان  هرمية يف جليق أحناد البدد.٢٠١٧األو /ديسمرب 
مديدار بيسدو  ٩١٨ ٤٧والرهد   وقد بدنت امليزانيدة املعتمددة لدنهدول املسداواة بد، املدرأة -٣٣
. وأُدرج املن ددددور النسدددداين ٢٠١٢يف املاسددددة مقارنددددة بعددددا   ١٢٤.٢ة بددددزادة نسددددبتها ٢٠١٨عددددا  
مددددن قدددوان، الددددو ات املتعدقدددة املسدددداواة بددد، املددددرأة والرهددد ة ويف امليزانيددددات احملديددددة  قدددانوان   ٢٥ يف

 .و سيا   قانوان   ١٦لدن قاتو وأُدرهت املساواة ب، املرأة والره  كمبدأ يف 
 وو عت النيابة العامة الصعوك التالية: -٣٤

  املبادا التوهيهية العامة لتوحيد التحقيقات يف الراسم املتصددة يدا ت ا  ت داد
 القسرية وا هتصاخلة وقت  النساد ألسباخل تتعدظ بنو  النسو

 لنسدددداينة بروتوكددددو ت يقيقددددات الددددو ارات والشددددرطة وا ددددرباد املراعيددددة لدمن ددددور ا
 يتعدظ جبرمية قت  اضان  والعنا النسن. فيما

وقددددد أصدددددرت لعمددددة العددددد  العديددددا تسددددعة بروتوكددددو ت ضقامددددة العدالددددةة مددددن أبر هددددا:  -٣٥
بروتوكدددو  احملاكمدددة املراعيدددة لدمن دددور النسددداين والربوتوكدددو  اضهراسدددن لدمعنيددد،  قامدددة العدددد  يف 

ويددة النسددانية. ض ددافة ي  ذلددةة اعُتمددد الربوتوكددو  املتعدددظ الق دداا املتعدقددة امليدد  النسددن أو ا،
 ١٤١ة مدن معالدة ٢٠١٦-٢٠١٥التصدي لدعنا السياسن  د املرأة الذي معنة يف ال دة 

 اعوى.
وأنشدددئت نيابدددة متخصصدددة معنيدددة جبدددراسم العندددا  دددد املدددرأة وا ادددار األادددخاز تتدددو   -٣٦

 املتعدقة هبذا اجملا . التحقيظ وتقدد عناصر اضثبات يف الدعاوى
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ويعددد التحددذير مددن العنددا النسدداين  ددد املددرأة آليددة تتدديح التصدددي لدعنددا و/أو امل ددامل  -٣٧
مددن العنددا  يددذيرا   ١٣حددا ا نة أعدددن  ٢٠١٥املشدداهبة  ددد النسدداد يف بدديددة أو و يددة. ومنددذ 

 .(١٠)بذلة مدتمسا   ٢٧النساين  د املرأة من أص  
ة ايددادا   كيدداان    ٢٧مركددز عدالددة لدمددرأةة يف  ٣٩ة ادديد ٢٠١٧و ٢٠١٣ويف ال دددة بدد،  -٣٨

مديدددون امدددرأة  ددددمات املشدددورة القانونيدددةة والرعايدددة ال بيدددة والن سدددديةة  ١٦.٢قددددمت ملدددا جمموعددده 
والتمعدد، ا قتصددادي وا هتمدداعنة والرعايددة املتخصصددة لألط ددا ة والتوهيدده ي  البيددوت ا مندددة 

 واملآوي واملاله .
ة أنشدددددددنت و ارة الدا ديدددددددة " دددددددط يدددددددد   دددددددا ٢٠١٧و ٢٠١٣ال ددددددددة مدددددددا بددددددد، ويف  -٣٩

("ة ون مددت  ددالت مددن قبيدد  "منددق العنددا  ددد املددرأة "ة و"مددا كدد  Háblalo) ٠١٨٠٠ عندددك
(". ون ددم املعهددد الددوطح لدمددرأة  ددالت NavegaSegura#الرهددا  سددواد"ة ووسددم "اضيددار ا مددن )
 قاية من العنا  د النساد وال تيات.داسمة لدمساواة ب، املرأة والره  ولدو 

لنسداد الشدعوخل األصددية تدديرها نسداد  دارا   ٣١ويدعم برانمج حقوم الشدعوخل األصددية  -٤٠
واملتبايندةة مددق  مدن هدذه الشددعوخلة تدوفر رعايددة الصدحة النسددية واضرابيدةة والرعايددة املالسمدة ثقافيددا  

 ٣٧١ة هددرى دعددم ٢٠١٧و ٢٠١٣بدد، مراعدداة املن ددور النسدداين وحقددوم اضنسددان. ويف ال دددة 
لتعزيز حقوم  مشروعا   ٥٤٩متعدد الثقافات و ملنق العنا والعناية ب حااه تعتمد هنجا   مشروعا  

 نساد الشعوخل األصدية.
وفيما يتعدظ اسقوم السياسدية ا نتخابيدةة أاتم التعدافي ا نتخداذ الدذي رفدق ي  مرتبدة  -٤١

يف املاسددة(ة ويف اجملددالس  ٤٢.٤النسدداد يف العددوننرحت ا يددادي ) ادة عدددد  ٢٠١٤دسددتورية عددا  
يف املاسة(ة حيي و ق املعسية يف املرتبة الثانية يف من قة أمريعا الالتينيدة  ٤٢التشريعية احملدية )

ة سيصدد  ٢٠١٨متو /يوليدده  ٢والسددابعة عددد  الصددعيد العدداملن. وعقددذ ا نتخدداات ا ياديددة يف 
 يقيظ التعافي ا نتخاذ. العوننرحت ا يادي ي 

ويف يطار اضدارة العامدة ا ياديدةة صددرت بروتوكدو ت ملندق امل دايقة والتحدر  النسدن  -٤٢
 والتصدي ،ما واملعاقبة عديهماة ولدتصدي ألعما  التمييز املزعومة.

داد ويعم  املعهد الوطح لدمرأة واملعهد الوطح لدحصاد والنرافيا بص ة داسمة عدد  يعد -٤٣
اضحصادات املناسبة التوقيت وذات الصددة وذات النوعيدة اليددة الده تراعدن املن دور النسداين يف 
جليددق اجملددا ت الدده تثددح اددواه  لدتنميددة ا هتماعيددة واضدمدداجو وذلددة مددن  ددال  الدجنددة التقنيددة 

لدمعدومددددات املتخصصددددة املعنيددددة املعدومددددات املراعيددددة لدمن ددددور النسدددداين يف يطددددار الن ددددا  الددددوطح 
 اضحصاسية والنرافية.

، 113، و47، و46حقرروق الشررعوص اةصررلية واملنمرردرير مررر أصررل أرريقرري  التوصرريات  -2 
 (172، و171، و170، و169، و168، و167، و166و

مددن الدسددتور يددظ الشددعوخل األصدددية واجملتمعددات احملديددة يف حريددة تقريددر  ٢تعدددس املددادة  -٤٤
 ن مها التقديدية لدعدالة.املصح وا ستقال  الذايت ل

ويعدس الن ا  الديد لدعدالة الناسية الو ية الق اسية لدشعوخل األصددية مدن أهد  اسد ة  -٤٥
ة لدنزاعدددات هدددح ا  دددحة. وي دددافة ي  ذلدددةة تسددداعد الوحددددة ا اصدددة املعنيدددة بشددديون املالسدددم ثقافيدددا  
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الدجددددود ي  الق دددداد ألفددددراد الشددددعوخل  الشددددعوخل األصدددددية التابعددددة لدنيابددددة العامددددة يف ياتحددددة يمعانيددددة
 األصديةة مق مراعاة ن مهم التقديدية وا حدا  التا  لعرامتهم وسقوم اضنسان املع ولة ،م.

يف لندات الشدعوخل  اد وا   مدجلدا   ٥١٢واعتمد املعهد الوطح لدنات الشدعوخل األصددية  -٤٦
لندة  ٧٩سداعدة السدعان األصددي، بددلالدعاد العدا  ويقامدة العدد  مل مو  ا   ٦٢٣األصدية واعتمد 

خمتد ة. وهو يشجق التعاقدد مدق مدجلد، اد وي، مدن الشدعوخل األصددية والسدعان املنحددرين مدن 
 أص  أفريقنة يف الوحدات ال بية ا ستش اسية.

ويق ن الدسدتور  هدراد عمديدات تشداور مسدبقة عنددما يعدون هنداك احتمدا  وقدو  أثدر  -٤٧
معاهتا احملديةة مث  يصددار الدا دي ة أو ا متيدا اتة أو الدر  ة أو عد  الشعوخل األصدية وجمت

مشاورة بتنسيظ مق الوحددات املسديولةة  ٨٩حا الوقت اسا رة أهريت  ٢٠١٣األذون. ومنذ 
بروتوكدو  تن يدذ املشداورات مدق الشدعوخل األصددية وجمتمعاهتدا يف يطدار ن دا  خمصد  ومعيردا مدق 

بشددنن الشددعوخل األصدددية والقبديددة يف  ١٦٩من مددة العمدد  الدوليددة رقددم ملعددايح ات اقيددة  احملديددة وفقددا  
 .٢٠١٣ة املنشور عا  البددان املستقدة

وندد  اضصددالم الدسددتوري يف جمددا  ال اقددةة يف قددوان، احملروقددات والصددناعة العهراسيددةة  -٤٨
ة عددددد  التددددزا   هددددراد مشدددداورة مسددددبقة يف مشدددداريق ال اقددددة الدددده قددددد تدددديثر عددددد  الشددددعوخل األصدددددي

 وجمتمعاهتا احملدية.
بروتوكددو ت يهراسيددة لدمعنيدد،  قامددة العددد  يف الق دداا وو ددعت لعمددة العددد  العديددا  -٤٩

ة املتعدقة  شاريق التنمية وا،ياكد  األساسدية ويقدوم الشدعوخل األصددية وأفرادهدا وجمتمعاهتدا احملديدة
مارسددات يف لاكمددة الق دداا موههددة ي  الق دداة وق دداة احملدداكم العديددا مددن أهدد  يدراج أف دد  امل

 املتصدة نفراد الشعوخل األصدية أو جمتمعاهتا احملدية.
وأدرج التحديددددد الددددذايت لدهويددددة مددددن هانددددذ املنحدددددرين مددددن أصدددد  أفريقددددن يف الدراسددددة  -٥٠

ا ستقصاسية عن ال دة املمتدة منذ آ ر تعداد اله أهراهدا املعهدد الدوطح لدحصدادات والنرافيدا 
وكدددددذلة يف النتددددداسج احملدددددددة لددراسدددددة ا ستقصددددداسية الوطنيدددددة املتعدقدددددة التمييدددددز يف  واملعدوماتيدددددةة

الدمينرافيدة لدسدعان املنحدددرين مدن أصد  أفريقددن وذلدة مددن  - املعسدية ويف الب اقدة ا هتماعيددة
أهدد  يبددرا  ال ددروس الدمينرافيددة وا هتماعيددة ا قتصددادية ،ددذه ال ئددة مددن السددعان. ون مددت  دددة 

ريقددددنرت أعدددددس بددددذايت و سددددذ   حسدددداخل"ة مددددن أهدددد  ا عددددداس السددددعان "أان مددددن أصدددد  أف
 املعسيعي، املنحدرين من أص  أفريقن اعتبارهم جلاعة من ذوي اسقوم.

ة أنشدد  لددامن املسدداعدة الق دداسية ا نتخابيددة لدشددعوخل األصدددية وجمتمعاهتددا ٢٠١٦ويف  -٥١
 اسية ا يادية.احملديةة دا   احملعمة ا نتخابية التابعة لدسد ة الق 

 (110، و83، و82، و81، و37حقوق اةدفال واملراهقني  التوصيات  -3 
ينش  القانون العا  سقوم األط ا  واملدراهق، معاتدذ سمايدة األط دا  واملدراهق، عدد   -٥٢

الصعيد ا يادي وعد  صعيد الو اتة ،ا صالحية أن تددتمس مدن معتدذ املددعن العدا  ا داذ 
ددددة لتدددوفح  ايدددة  اصدددة عندددد وهدددود   دددر وادددية عدددد  حيددداة ال  ددد  أو سدددالمته أو تددددابح عاه

 حريته.
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ة ُنشددرت الالسحددة التن يذيددة لدقددانون العددا  سقددوم األط ددا  واملددراهق،ة ٢٠١٥ويف عددا   -٥٣
و سحدددة  قدددانوان   ٣٢ و ويوهدددد حاليدددا  الن دددا  الدددوطح لدحمايدددة الشدددامدة لألط دددا  واملدددراهق،وأنشددد  
ن ددا  بددددية معد ددة بو ددق صددعوك وسياسددات ويهددرادات و دددمات وأعمددا   ٦٨٠ ١و سيددةة و

سماية األط ا  واملدراهق،ة و دارة املدوارد والعالقدات بد، ا،يئدات العامدة وا اصدة واجملتمدق املددين 
من أه  تن يذ القانون العا  وقوان، الو ات. ومن أهد  التنسديظة أنشدن الن دا  الدوطح لدحمايدة 

 ددددا  واملددددراهق، تسددددق لددددان معنيددددة  ددددا يدددددن: العندددداة وال  ولددددة املبعددددرةة واملسدددداواة الشددددامدة لألط
 اسقيقيةة واسماية ا اصةة وتن يذ التوصياتة وهحهاة وكذا آليات ملشاركة األط ا  واملراهق،.

من الدستور املتعدقة بن ا  ق اد األحدا  عد  أادعا  بديددة  ١٨وين  تعدي  املادة  -٥٤
ة القانون الوطح لدن ا  الشام  لدعدالدة الناسيدة لدمدراهق،ة ُنشر ٢٠١٦الة. ويف عا  ضقامة العد

 الذي يت من مبادا العدالة التصاسيةة وعد  العقاخل ي  كمالذ أ ح يف املساس  الناسية.
 وين م القانون العا  سقوم األط دا  واملدراهق، مراكدز مسداعدة األط دا  واملدراهق، وفقدا   -٥٥
عدددة لدددداور: اضذنة والتسددددجي ة وا عتمددددادة والرقابدددةو وكددددذلة ا سددددتقبا  يف امليسسدددداتة يف ألرب

 هياخل الرعاية األبوية أو األسريةة يف يطار اسماية األوسق سقوقهم.
وُنشدددر الن دددا  الددددا دن  سدددتعادة اسقدددوم ولتددددابح  ايدددة األط دددا  واملدددراهق، واملبدددادا  -٥٦

لتدابح  اية األط ا  واملراهق، الدذين أعد ا الن ا  الوطح لدنمداد التوهيهية  ستعادة اسقوم و 
الشددام  لألسددرةة و ددا  ددددان يهددرادات اسددتعادة اسقددوم وتدددابح اسمايددة عنددد انتهدداك حددظ مددن 

 حقوم األط ا  واملراهق،.

 (165، و164، و163، و27حقوق اةشخاص ذوي اإلعالة  التوصيات  -4 
عدد  مبددأ عدد  التمييدز واسدظ يف املسداواة  لديدا   قدانوان   ١١الدسدتور و مدن ١تن  املادة  -٥٧

لألاخاز ذوي اضعاقةو وتدن  سدتة قدوان، لديدة عدد  أن رفدو ا داذ ترتيبدات تيسدحية معقولدة 
 .(١١)اع  من أاعا  التمييز

لدمجددس الدوطح ة املنش  قانون يدماج األاخاز ذوي اضعاقةة ُنشر ٢٠١١ويف عا   -٥٨
 )اجملدس الوطح لدعاقة(. لنماد األاخاز ذوي اضعاقة ويدماههم

ة الددددربانمج الددددوطح لنمدددداد األاددددخاز ذوي اضعاقددددة ويدمدددداههمة ُنشددددر ٢٠١٤ويف عدددا   -٥٩
الذي يدن  عدد  حقدوم الوصدو  ي  الصدحةة والتعدديمة والعمد ة ويمعانيدة الوصدو ة والسدياحةة 

 ة والثقافةو وي افة ي  ذلة املوادمة التشريعية.واسقوم السياسيةة ويقامة العد ة والرا ة
مدددددن ذوي اضعاقدددددة )البدنيدددددة و/أو الذهنيدددددة(و  مسدددددت يدا   ٤٤٤ ٧٣٧ولدتدددددنم، الشدددددعيب  -٦٠

ادددخ  ذي يعاقدددة ي  ن دددا  لد دددمان ا هتمددداعن أو ا ددددمات  ١٠٠مدددن كددد   ٨٣وينتسدددذ 
 .(١٢)الصحية

ا اددهادات اعتمدداد البنيددة التحتيددة "مدددارحت ،ددو "مدددارحت  سقددة"ومددق الربانجمدد، الددوطني،  -٦١
(ة اددري موادمدددة يمعانيددة الوصدددو  ومرافددظ الن افدددة الصددحية يف املددددارحت CIEN) الدبويددة الوطنيدددة"

ة كانددددددت قددددددد هددددددرت ٢٠١٧العامددددددة ضدمدددددداج األط ددددددا  واملددددددراهق، ذوي اضعاقددددددة. ومددددددق هنايددددددة 
 مديون طالذ. ١.٢مدرسة ل اسدة  ٨ ٨٩١ موادمة
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لن ا  العمالدة الدوطح  "فتح ال  ادات"ة قد  برانمج ٢٠١٧ي   ٢٠١٢ويف ال دة من  -٦٢
مدنهم يف  ٧١ ٣٨٨عدن العمد  مدن ذوي اضعاقدةة نسدذ  احثدا   ٢٠٣ ٤٢٥ دماته ملا جمموعده 

 منصذ عم .
عدد  ترتيبدات تيسدحية معقولدة  دال  الددعوى  القانون الوطح لدهدرادات الناسيدةوين   -٦٣

اددخاز ذوي اضعاقددة أو يع دداسهم مددن املسدديولية الناسيددة. ويقددو  وعددد  تصددميم املرافددظ ل اسدددة األ
ن دددا  السدددجون ا يدددادي  صدددالم اسمامددداتو وينشدددر ب ريقدددة برايددد  الن دددا  الددددا دن لدمراكدددز 
ا ياديددة ضعددادة التنهيدد  ا هتمدداعنو ويهيدد  أمدداكن الرعايددة ال بيددة والن سدديةة واملمددرات امليسددرة 

التعددديمة والعمدد  ا هتمدداعنة والددربامج الرا دديةة وبددرامج ي يددز الوصددو  وأمدداكن اضقامددةو ويددوفر 
 اسركة. 

وتن  بروتوكو ت التحقيدظ يف هدراسم قتد  اضان  والعندا النسدن عدد  مراعداة املن دور  -٦٤
مدن اضعاقدة البدنيدة أو اسسددية  النسداينة الن در ي   دعا النسداد وال تيدات الالسدن يعدان، نوعدا  

 .ن سيا   ا  أو الن سية أو مر 
عد  و ق بروتوكدو  يهراسدن و اري لرعايدة األادخاز ذوي اضعاقدة  وجيري العم  حاليا   -٦٥

 يف اجملا  ا نتخاذة ودلي  عن اضعاقة ل اسدة مو  ن يقامة العد .

 (176، و175، و174، و173حقوق املهاجرير والالجئني وداليب اللجوء  التوصيات  -5 
ي   حقدددوم املهددداهرين واملدددواطن، واألهاندددذة اسدددتنادا   دهجدددرةالدددربانمج ا ددداز لي دددمن  -٦٦

مددن أهدد  تن يددذ سياسددة هجددرة  (١٣)مبددادا املسدديولية املشدددكة والتنسدديظ املعرسددة يف قددانون ا،جددرة
وا ددحة ومتعامدددة واددامدة ومتعددددة الق اعدداتو تت ددمن هُنُددج حقددوم اضنسددانة ومراعدداة املن ددور 

  املتباينةة وا،جرة والتنميةة ورفاه املهاهرينة وثقافة ا،جرة.النساينة واألمن البشرية واملعايح
 واعُتمدت الربوتوكو ت التالية: -٦٧

  الربوتوكدددددو  اضهراسدددددن ل دددددمان احددددددا  مبدددددادا حقدددددوم األط دددددا  واملدددددراهق، يف
من متثيد  ال  د  واملراهدظ حدا تسدوية  اضهرادات اضدارية لدهجرة و ايتهاة بددا  

يف ذلدة تنسديظ املعهدد الدوطح لدهجدرة مدق السدد ات املختصدة و ق ا،جرةة  ا 
 األ رىو

  ،دد بروتوكو  رعاية األط ا  واملراهق، املهاهرين هح املصدحوب، أو املن صدد 
عددن ذويهددم الددذين يقيمددون يف املدددآوي ب اقددات هجددرة متباينددة لعشددا األط دددا  

 ي  ا،يئات املختصةو واملراهق، املهاهرين وتدبية احتياهاهتم ا اصة وتوهيههم
  ،ين وي بروتوكو  الرعاية القنصدية لألط ا  واملدراهق، املهداهرين هدح املصدحوب

عددد  يهددراد تقيدديم أو ة مددق مراعدداة ال ددروس ا اصددةة مددن أهدد  ا دداذ يهددرادات 
 قانونية ويهرادات اسماية الشامدةو

 يددة الدوليددة يراعددن التقيدديم األو ة لعشددا مياددرات عددد  ا حتياهددات مددن اسما
لدى األط ا  واملراهق، هح املصحوب، أو املن صد، عن ذويهمة اعتبارات منداد 

 ال    واملراهظة وكذلة آثر العناو
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 دلي  منق ممارسة التنميط العنصري من هانذ مو  ن ا،جرةو 
  بروتوكددددو  اضهددددرادات الو اريددددة لدتحقيددددظ يف الددددراسم الدددده يرتعبهددددا املهدددداهرون يف

واألاددخاز ا ا دعون لدحمايددة الدوليدة يف اضقددديم الدوطح أو الدده أو دا  هشدة 
 ترتعذ يف حقهم.

 وأُنشئت آليات اسماية التالية: -٦٨
   برانمج اضعادة ي  الوطن  عتبارات ينسانيةة ويهدراد اضعدادة ي  املدوطن دا د

ويتددديح عدددودة كرميدددة وآمندددة وجمانيدددة ‘. اسدددداتيجية حندددن معسددديعيون‘املعسددديةة و
تشددم   - لدمعسدديعي، العاسدددين ي  وطددنهمو واضحالددة ي  بددرامج ومسدداعدات

 من اسعومة واجملتمق املدين واملبادرات ا اصةو - الصحة واضسعان
  جلاعة بيتا سمايدة املهداهرين. وهدن جلاعدة سمايدة املهداهرين والددفا  عدنهم أثنداد

 و(١٤) ي  وطنهمرحدتهم عرب اضقديم الوطح أو يعادة املهاهرين املعسيعي،
  ،مو  ددو  ايددة ال  دد . وهددو مو  ددون متخصصددون يف  ايددة األط ددا  واملددراهق

املهدداهرين هددح املصددحوب،ة واضحالددة ال وريددة ي  ا دددمات الصددحيةة وا تصددا  
األقارخلة واملساعدة القانونيةة ومرافقتهمة يف حالة العودة  سداعدة الندحة حدا 

 وصو  بدد املنشنو
  ٣بدددرانمج x 1 ( لدمهددداهرينP3x1 ،وهدددو بدددرانمج يددددعم مبدددادرات املعسددديعي .)

املندبدد، املن مدد، مددن أهدد  يرددا  مشدداريق يمناسيددة يف مندداطقهم األصدددية. فمقابدد   
 ك  بيسو واحد يقدمه املهاهرونة  ص  اسعومة ثالثةو

  ٢٠١٧و وقد هرى تعراره عا  ٢٠١٥الربانمج امليقت لتسوية أو ا  ا،جرةة .
 ه ي  األهانذ املهاهرينة املقيم، يف املعسيةة بصورة هح قانونيةووهو موه

  وحددددة التحقيقدددات الناسيدددة لدمهددداهرينة وهدددن تسدددح وصدددو  املهددداهرين  دددحاا
 الرمية يف املعسية ي  العدالةو

 حندن ‘لدو ارة النقد  وا تصدا تة وهدو هدزد مدن اسدداتيجية  برانمج العم  امليقت
ة لرعايدددة املعسددديعي، املعدددادين ي  ‘م توحدددة أمامدددة هندددامعسددديعيون. األبدددواخل 

 وطنهم من هانذ الو ات املتحدة األمريعية.
 ١٠ ٦٧٥ة يقد  ن ا  التنم، الشعيب  دمات طبية جمانية ملا جمموعه ٢٠١٨ويف عا   -٦٩

 منتسذة من بينهم مهاهرون.
( قدددد PROSPERA)بروسدددبحا  - وكدددان بدددرانمج املعهدددد املعسددديعن لد دددمان ا هتمددداعن -٧٠
 .٢٠١٧استشارة لدمهاهرين يدو  هناية عا   ١٠٧ ٥٣٦قد  
لدرعايدددة يف    وطدددا  ‘ بدددرانمج اضدمددداج واضنصددداس يف التعدددديم‘ويف جمدددا  التعدددديمة ينشددد   -٧١

األساسددن ل اسدددة األط ددا  املهداهرين املعر دد،   ددر اضقصدداد وال دعاة كمددا يقددد  عددد   التعدديم
عدات  اصددددةة ويعيددددا احملتددددوات واملعدددددات مددددق سددددياقها. ويف الدددددعم األكددددادمين مسددددا سددددبي 
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مدددن هاندددذ أكثدددر  مهددداهرا   طالبدددا   ٤٨٩٥٦ة قددددمت الرعايدددة ملدددا جمموعددده ٢٠١٧-٢٠١٦ هولدددة
 مدرحت. ٢٠٠٠ من
ويسددددج  الن ددددا  الددددوطح لدمراقبددددة املدرسددددية لدسددددعان املهدددداهرين أوهدددده التقددددد  املدرسددددن  -٧٢
الددددده  ر هدددددا األط دددددا  واملراهقدددددون أبنددددداد أسدددددر العمدددددا   املرحدددددة مدددددا قبددددد  املدرسدددددية وا بتداسيدددددة يف

 ٢ ٠٦٣ة قددد  مددا جمموعدده ٢٠١٧واألسددر املهدداهرةة لعددن يواصدددوا دراسددتهم. ويف عددا   املياومددة
 يف املخيمات الزراعية لدمهاهرين. طالبا   ٤٣ ٩٢٥ دمة تعديمية ل اسدة  ٥٣ ٥٢٤ مدرسا  
والثددددددانوي العددددددا  لألط ددددددا  واملددددددراهق، وهددددددرى تيسددددددح الوصددددددو  ي  التعددددددديم األساسددددددن  -٧٣

املهاهرينة  ع اسهم مدن مت دبدات التصدديظ عدد  الوثسدظ وترجلتهدا ي  اضسدبانية عدد  يدد مددهم 
 لدس.

وأنشدئت دا د  اجملدددس ا ستشداري املعدح بسياسددة ا،جدرة بدو ارة الدا ديددة أفرقدة مشدددكة  -٧٤
 اهرين:ب، الوكا ت تعم  عد  مشاك  لددة لدسعان امله

   ة تشددع  ال ريددظ املشدددك بدد، الوكددا ت املعددح يددظ املهدداهرين يف ٢٠١٥يف عددا
 ا،وية ويف اسصو  عد  التعديمو

   ة أنشددد  ال ريدددظ العامددد  لدوقايدددة ا هتماعيدددة مدددن العندددا و ايدددة ٢٠١٦يف عدددا
املهاهرين يف املعسيةة وقد صمَم مخسة مناذج لتن يدذ الدربانمج التجدرييب لدوقايدة 

اعيددة لدمهددداهرين مدددن العندددا والرميددة الدددذي يسدددع  ي  التصددددي لعوامددد  ا هتم
ا  ر يف اتاادو ة تشديااحتو وتيخدواانة ا دا كالي ورنيداو وموريديداة ميشدواكانو 

 وسان لويس بوتوسنة بسان لويس بوتوسن.
ة أنش  ال ريظ التقح املعح  دراج املن ور النسداين يف سياسدات رعايدة ٢٠١٧ويف عا   -٧٥

و اية املهاهراتة من أه  يدماج املن ور النساينة واستخدا  اضهرادات اضجيابيةة يف القواعدد 
 واضهرادات اضدارية وسياسات ا،جرة.

 احلقوق املدنية والسياسية  -6 

ة ٦٥ة و٦٤ة و٦٣ة و٦٢ة و٦١ة و٦٠ة و١٨ة و١٧ين اذ القدانون ويقامدة العدد  )التوصديات  )أ( 
 (١٠٣ة و١٠٠و ة٩٨ة و٩٦ة و٩٥ة و٩٤و

ة د دد  حيددز الن دداذ عددد  الصددعيد الددوطح يصددالم ن ددا  العدالددة الناسيددة ٢٠١٦يف عددا   -٧٦
ة أحددد أكددرب التحددو ت القانونيددة امليسسددية. وانتقدددت اضهددرادات الناسيددة مددن ن ددا  ٢٠٠٨لعددا  

ودة ت تيشن ي  ن ا  لاكمة اهتامية ا ويةة وهو ن دا  يعمده مبدادا العدنيدةة واسدتجواخل الشده
 والدكيزة وا ستمراريةة وال وريةة واحدا  حقوم اضنسان.

وأنشئت وحدة تن يذ ن ا  اضهرادات الناسية ا هتامية الده تنسدظ تن يدذ وتوطيدد الن دا   -٧٧
الديدد لدعدالدة الناسيدة مدن  دال  مندوذج اددرييب لدددارة و  دة رسيسدية لدتن يدذة يديطران يهددرادات 

 الشرطة و رباد النيابة العا  يف املندوبيات الو سية ا ثنت، والثالث،.النيابة العامة و باط 
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 ١٩.٥٢ة ميثد  اسدتثناسيا   ويعترب ن ا  العدالة الناسية الديد ا حتجدا  ا حتيداطن تددبحا   -٧٨
يف املاسدددة مدددن التددددابح ا حدا يدددة امل رو دددة مدددن هاندددذ الق ددداةة مثددد  اس دددور الددددورية والع الدددة 

 وح ر ا روج من البددة والوساس  البديدة لتسوية النزاعات يف الراسم هح العني ة.املاليةة 
 ٤٤ة بدأ ن اذ القانون الدوطح لدسدجون الدذي اعُتمدد مدن أهد  تن يدذه ٢٠١٦ويف عا   -٧٩

 لدهرادات الن امية لتشني  سجون الو ات. اريبيا   منوذها   ٩٢و بروتوكو   
اسن" كتددددبح احددددا ي اسدددتثناسن ين بدددظ فقدددط عدددد  األفعدددا  وهدددرى تقييدددد "اسدددبس الوقددد -٨٠

الرمية لدجرمية املن مةة   ر يف تن يذه أي حبس ان رادي أو ترهيذ أو تعدذيذ. وينبندن يبدال  
املددتهم الوقددداسق املنسدددوبة يليددده وحقوقددده يف املسددداعدةة و  سددديما يف الددددفا  املناسدددذ. ويدددن  عدددد  

وال دددحاا  مسدددتقدة تسدددهر عدددد  حقدددوم احملبوسددد، وقاسيدددا  م هدددو  "قا دددن الرقابدددة"ة وهدددو سدددد ة 
واألطراس املت ررةة أثناد الددعوى وتتحقدظ مدن ادرعية أعمدا  السدد ات. وقدد تراهدق اسدتخدامه 

 بشع  مدحوظ )حيي وص  ي  وهود اخ  واحد فقط رهن اسبس الوقاسن(.
اضنسددددددان وأنشددددددئت يف املركددددددز ا يددددددادي لالحتجددددددا  الوقدددددداسن وحدددددددة سمايددددددة حقددددددوم  -٨١

لألاخاز ا ا ع، لالحتجا  الوقاسنة كمدا تقدد  املشدورة ي  األقدارخل بشدنن يقدوم اضنسدان 
 والتحقيقات. 

ولتحسدد،  ددروس ا حتجددا  ويعددادة اضدمدداج ا هتمدداعن وي الددة احتقددان ن ددم سددجون  -٨٢
ا ياديدددة القددددرة ا سدددتيعابية املثبتدددة يف املراكدددز  ٢٠١٨و ٢٠١٢الدددو اتة  ادت يف ال ددددة بددد، 

يف املاسددددة مددددن  ٥١.٢٩يف املاسددددةة وهدددن الدددده لددددديها  ٤٨.٧١ضعدددادة التنهيدددد  ا هتمدددداعن بنسددددبة 
 القدرات املتاحة.

 ١٤ ٣٤٠وو دق بدرانمج لتو يدق السدجناد بد، مراكدز يعدادة التنهيد  هدرى  وهبده تن يددذ  -٨٣
 .٢٠١٦و ٢٠١٠عمدية تنقي  يف ال دة ب، 

يف املراكدز ا ياديدة  اخصا   ٢١ ٣٩٣امدةة است اد منها قافدة لدرعاية الش ١٧ون ذت  -٨٤
 ضعادة التنهي  ا هتماعن.

ويف جمددا  رعايددة ال ددحااة يددددز  القددانون العددا  لد دددحاا السددد ات يف جليددق مسدددتوات  -٨٥
وفرو  اسعومةة والوكدا ت املسدتقدةة وامليسسدات العامدة وا اصدة السدهر عدد   ايدة ال دحااة 

 ة يذا اقت   األمر.كامال    ة واملساعدة ،مة وتعوي هم تعوي ا  وتقدد املعون
وعدددددز  القدددددانون العدددددا  املتعددددددظ  سدددددنلة التعدددددذيذ ا ليدددددة الوطنيدددددة ملندددددق التعدددددذيذ املنشدددددنة  -٨٦

الربوتوكدددو  ا  تيددداري  ت اقيدددة األمدددم املتحددددة يف هدددذا اجملدددا ة حيدددي أسدددند يليهدددا مزيدددد   وهدددذ
الرصدددد املسدددتمر واملنهجدددن ألمددداكن اسرمدددان مدددن اسريدددة. ويف الصدددالحيات واملدددوارد مدددن أهددد   مدددن
 ة ان مت ي  ع ويتها الدجنة التقنية املواط نة املعنية  تابعتها.٢٠١٨ عا 

ة ٩٩ة و٩٧ة و٩٣ة و٩٢ة و٩١ة و٩٠ة و٣٦تعزيز سيادة القانون وأمن املواطن، )التوصديات  )خل( 
 (١٠٨ة و١٠٤ة و١٠١و

بشدددنن اسدددتخدا  القدددوة مدددن أهددد  التن يدددذ املشددددك لدقدددوات دليددد  ة نشدددر ٢٠١٤يف عدددا   -٨٧
ة بنيدددة تن دديم اسدددتخدا  القددوة بشددع  يراعدددن من ددور حقدددوم اضنسددانة يف يطدددار املسدددحة الددثال 

 مبادا املالدمةة والتناسذة والعقالنيةة والشرعية.
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ة أنشدددئت مخسدددة معاتدددذ يقديميدددة اتبعدددة لوحددددة الشددديون الدا ديدددة لدشدددرطة ٢٠١٧ويف  -٨٨
اديدددةة ادددري عمديدددات ت تدددي  يف م ددددر ات يقديميدددةة وتتدقددد  ادددعاوى وبالهدددات )األع دددداد ا ي

 واملواطن،( بشنن املخال ات أو األ  اد.
 "٢٠١٨-٢٠١٤"بددددرانمج حقددددوم اضنسددددان لددددو ارة الدددددفا  الددددوطح ة ُنشددددر ٢٠١٤ويف  -٨٩

 يعية.الذي يشجق احدا  و اية و مان حقوم اضنسان يف الي  والقوات الوية املعس
ة أنشنت أمانة البحريدة وحددة تعزيدز و ايدة حقدوم اضنسدان الده تقددم ٢٠١٦ويف عا   -٩٠

اسددداتيجيات لتعزيددز احدددا  حقددوم اضنسددانة والقددانون الدددو  اضنسدداينة والقددانون الدددو  سقددوم 
 اضنسانة واملساواة ب، النس، و ايتها و ماهنا.

أبرمددت أمانددة البحريدة ات اقددات مدق الدجنددة الوطنيددة ة ٢٠١٧و ٢٠١٦و دال  ال دددة بد،  -٩١
سقوم اضنسانة والدجنة الدوليدة لدصدديذ األ درة واجملددس الق داسن ا يدادي مدن أهد  تددريذ 
أفددراد البحريددة يف جمددا  حقددوم اضنسددانة واسددتخدا  القددوةة ون ددا  العدالددة الناسيددة. وبتعدداون مددق 

ونشدددر "دليدددد  حقددددوم اضنسددددان ملددددو  ن أمانددددة  الدجندددة الوطنيددددة سقددددوم اضنسددددانة هددددرى تصددددميم
 البحرية".

وتددددرخل و ارة الددددفا  وأماندددة البحريدددة املدددو  ، يف جمدددا  حقدددوم اضنسدددان واملسددداواة بددد،  -٩٢
النس،ة من أه  منق العنا النسن  د النساد وال تيات يف حا ت ال عا وأثناد عمديدات 

 دعم األمن العا . 
ما  ٢٠١٥حا هناية عا   ح ورا   لدعدالة الناسيةة تدق  تدريبا  ويف يطار الن ا  الديد  -٩٣

مراددددح،  ولاميددددا   وأكادمييددددا   مو  ددددا   ٤٧ ٧٦٢و وعددددد  اضندنددددتة مو  ددددا   ١٣٤ ١٧٦جمموعددده 
لو اساة وذلة عن طريظ املنصة التعديمية لألمانة التقنية لدمجدس التنسيقن لتن يذ ن ا  العدالة 

 الناسية.
"ا  ددة ا اصددة لدتدددريذ يف جمددا  العدالددة الناسيددة س الددوطح لألمددن العددا  واعتمددد اجملددد -٩٤

عددد   وبددددا   وو سيددا   لديددا   اددرطيا   ٣٣٣ ٨٦٥ة مددن أهدد  تدددريذ والتدددريبات األساسددية لدشددرطة"
ي  الربوتوكدددو ت الوطنيدددة لدمتدددد د، األوليددد،ة ولعناصدددر  اضهدددرادات الناسيدددة ا هتاميدددة اسدددتنادا  

 ،ا صالحيات التعام  مق معان التد  ة والدلي  الوطح لسدسدة املسيوليات.الشرطة اله 
ة الددددذي  دددددد املعددددايح الربوتوكددددو  اضهراسددددن لدشددددرطة ا ياديددددةة ُنشددددر ٢٠١٧ويف عددددا   -٩٥

وال ددروس الال مددة ل ددمان اليقدد، القددانوين والشدد افية بشددنن اسددتخدا  تقنيددات القددوة مددن هانددذ 
 ها وأسدحتها ومعداهتا ومستواهتا.الشرطة ا يادية وأساليب

ة يدرخل اجملدس الق اسن ا يادي الق اة وق داة احملداكم العديدا واملدو  ، ٢٠١٢ومنذ  -٩٦
 اضداري، والق اسي، يف جما  حقوم اضنسان ورصد املعاهدات.

 جددا  هن الددربانمج الوطنيددة لدعدالددة العالهيددة والددربانمج الددوطح لدوقايددة مددن اضدمددانواعتمددد  -٩٧
لدصددحة العامددة ولدوقايددة الشددامدة يف العددالج مددن تعدداطن املخدددرات مددن من ددور حقددوم اضنسدددان 
والصدددددحة العامدددددةة املنبثدددددظ عدددددن توصددددديات الوثيقدددددة ا تاميدددددة لدددددددورة ا سدددددتثناسية لألمدددددم املتحددددددة 

 بشنن مشعدة املخدرات العاملية. ٢٠١٦ لعا 
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واطن، تتعامددد  مدددق املت دددررين مدددن ولددددى و ارة الددددفا  وحددددة معنيدددة العالقدددات مدددق املددد -٩٨
عمديددات القددوات املسدددحة  ددد ا اددار املخددددرات والرميددة املن مددةة وت ددق منهجيددات لدندددذار 
 املبعر من أه  منق يسام ال رر املدني،. ومو  و الوحدة مدربون يف جما  حقوم اضنسان.

دمدددددة ي  الدجندددددة يف املاسدددددة الشدددددعاوى املق ٧٦.٥٥ة اخن  دددددت بنسدددددبة ٢٠١٧ويف عدددددا   -٩٩
 .٢٠١٦الوطنية سقوم اضنسان  د و ارة الدفا  مقارنة بعا  

 (١٠٩الو ية الق اسية العسعرية )التوصية  )ج( 
ة أُد دددت تعددديالت عددد  قدانون الق دداد العسددعرية والقددانون ا يددادي ٢٠١٤يف عدا   -١٠٠

التنهيد  ا هتمداعن لدمحعدو  عدديهمو لدهرادات الناسيةة والقانون احملدد لدقواعد الدنيا ضعدادة 
يف اجملا  الناسن. ومنذ ذلة  ٢٠٠٨وملوادمة التشريعات العسعرية مق اضصالم الدستوري لعا  

 ٢٥ة دفعت احملاكم العسعرية بعد  ا تصاز ل اسددة احملداكم املدنيدة يف ٢٠١٧اس،ة وي  عا  
 مد ة يقيظ. ١٣٠ة وأوليا   يقيقا   ١ ١٧٣ق ية هناسيةة و

وأصدرت لعمة العد  العديا معايح ا تصاز احملاكم فيما يتص  الراسم الده يرتعبهدا  -١٠١
 ة لددة ن ام ا تصاز احملاكم العسعرية يف يطار مبدأين توهيهي، أساسي،:(١٥)أفراد الي 
  يف دولددة دميقراطيددةة ينبنددن لدو يددة الق دداسية الناسيددة العسددعرية أن تعددون مقيدددة

و  ينبنددن أن يدداكم ي  األفددراد العسددعري، العددامد، عددد  الددراسم أو  واسددتثناسية.
 األ  اد اله متسة يعم طبيعتهاة املصاحل القانونية ذات ال ابق العسعريو

  يف مواههدددددة اسدددددا ت الددددده تنتهدددددة حقدددددوم اضنسدددددان لدمددددددني،ة  دددددا يف ذلدددددة
لعسددعري أن التعددذيذ وا  ت دداد القسددري والعنددا النسددنة   ميعددن لدق دداد ا

يتد   يت أي  رس من ال دروس. و دظ لد دحية املددين املشداركة يف اضهدراد 
 الناسن ألهرال هرب ال ررة ويعما  حقوقه يف معرفة اسقيقة والعدالة.

وأي مسدداحت يقددوم اضنسددانة بصددرس الن ددر عددن طبيعددة الهددة املت ددررةة ميعددن أن يعدداد  -١٠٢
ألحعدا   العادية عن طريظ دعوى طددذ اسمايدة امليقتدةة وفقدا  فيه الن ر أو ي عن فيه أما  احملاكم 

 من ا ت اقية األمريعية سقوم اضنسان. ٢٥و ٨املادت، 

 (١٠٧و ١٠٦معافحة ال ساد واضفالت من العقاخل )التوصيتان  )د( 
ة أنشدددد  الن ددددا  الددددوطح ملعافحددددة ال سدددداد الددددذي ينشدددد  التنسدددديظ بدددد، ٢٠١٦يف عددددا   -١٠٣

الثالثددة مددن أهدد  منددق أفعددا  ال سدداد واملسدديوليات اضداريددة عنهدداة وكددذلة يف  مسددتوات اسعومددة
 جما  ال راسذ ومراقبة املوارد العامةة وكش ها واملعاقبة عديها.

وهناك لنة تنسديظ الن دا  الدوطح ملعافحدة ال سدادة وهدن ت دم ممثدد، عدن الدجندة العديدا  -١٠٤
املسيولة عن ال وابط الدا ديدة لدسدد ة التن يذيدة ا ياديدةة ملراهعة اسساات يف ا يادة وا،يئة 

ومعتذ املدعن ملعافحدة ال سدادة واحملعمدة ا ياديدة لدعدالدة اضداريدةة واملعهدد الدوطح لدشد افيةة 
 وجمدس الق اد ا يادي.



A/HRC/WG.6/31/MEX/1 

19 GE.18-13866 

ولدن ددددا  الددددوطح ملعافحددددة ال سدددداد لنددددة معنيددددة  شدددداركة املددددواطن،ة تتددددنلا مددددن مخسددددة  -١٠٥
ة يعمدددون عددد   ددمان مشدداركة اجملتمددق املدددين يف تن يددذ أهددداس الن ددا  الددوطح ملعافحددة مددواطن،
 ال ساد.
ة عقدت الشرطة ا يادية ات ام تعاون مق و ارة ا دمة العموميدةة مدن ٢٠١٦ويف عا   -١٠٦

 أه  و ق اسداتيجيات وصعوك ملنق ال ساد ومعافحته.

ة ١٩دددددة القاسددددية والالينسددددانية واملهينددددة )التوصدددديات مناه ددددة التعددددذيذ وهددددحه مددددن  ددددروخل املعام ()ه 
 (٥٣ة و٥٢ة و٥١ة و٥٠ة و٤٩ة و٢٠و

ة د د  "القدانون العدا  ملندق التعدذيذ وهدحه مدن  دروخل املعامددة القاسدية ٢٠١٧يف عا   -١٠٧
والالينسددانية واملهينددة والتحقيددظ فيهددا واملعاقبددة عديهددا"ة الددذي ي ددم أعددد  املعددايح الدوليددةة وينسددظ 

ا  تصاصاتة وين م األفعا  الناسية والعقوات عديهاة وتدابح رعايدة ال دحاا و دايتهم ويو   
. وكان القانون مو دو  مشداورات عامدةة مدن  دال  لافد  واهتماعدات كامال    وهرب  ررهم هربا  

مواسدددد مسدددتديرة مدددق ممثددددن اسعومدددة ا ياديددددة وحعومدددات الدددو ات واجملتمدددق املددددين واألوسدددداط 
 ية واألههزة الو سية والوطنية والدولية سقوم اضنسان.األكادمي
الدددذي  ددددد  الربوتوكدددو  املوحدددد لدتحقيدددظ يف هرميدددة التعدددذيذة اعُتمدددد ٢٠١٧ويف عدددا   -١٠٨

السياسدددددددات اضهراسيدددددددة ويهدددددددرادات التحقيدددددددظ عدددددددد  مسدددددددتوى الدددددددو راد وا دددددددرباد والشدددددددرطةة ويف 
 .ة التعذيذمعتذ املدعن ا از لدتحقيظ يف هرمية أنش  ٢٠١٨ عا 

"منددق التعددذيذ و ددروخل املعامدددة القاسددية  ة اعُتمددد الربوتوكددو  املتعدددظ ب٢٠١٦ويف عددا   -١٠٩
 أو الالينسانية أو املهينة لألاخاز احملروم، من حريتهم".

ة ٥٨ة و٥٧ة و٥٦ة و٥٥ة و٥٤ة و١٥ا  ت اد القسري وا  ت اد عد  يد أفدراد )التوصديات  )و( 
 (٥٩و

اعتمدد معتدذ املددعن العدا  "الربوتوكدو  املوحدد لدبحدي عدن املخت دد،  ة٢٠١٥يف عدا   -١١٠
 والتحقيظ يف هرمية ا  ت اد القسري"ة الذي يوحد معايح ويهرادات التحقيظ ورعاية ال حاا.

ة ُأصدددددددر "القددددددانون العددددددا  املتعدددددددظ ا  ت دددددداد القسددددددري لألاددددددخاز ٢٠١٧ويف عددددددا   -١١١
الوطح لدبحدي عدن املخت د،"ة الدذي يدو   ا  تصاصداتة  وا  ت اد الذي يرتعبه أفراد والن ا 

لدبحي عن املخت ،ة وينش  الدجنة الوطنية لدبحي عن  وطنيا   وينسظ السد اتة وينش  ن اما  
املخت ، والسج  الدوطح لدمخت د، والدذين مل يددد أمداكنهمو وينشد  جمددس املدواطنة وهدو هيئدة 

ا واجملتمددددق املدددددين ووكددددالد ا دعدددداد املتخصصدددد،ة لدتشدددداور واملشدددداركةة ميل ددددة مددددن أسددددر ال ددددحا
 ا يادي، منهم واحملدي،.

ة أنشددد  معتدددذ املدددددعن املتخصددد  يف التحقيدددظ يف هدددراسم ا  ت دددداد ٢٠١٨ويف عدددا   -١١٢
القسددددرية مددددن أهدددد  فددددتح التحقيقددددات املتعدقددددة الددددراسم املنصددددوز عديهددددا يف القددددانون وتوهيههددددا 

 وتنسيقها واضاراس عديها.
ة ُعد، امل دول الدوطح لدبحدي عدن املخت د، نتيجدة دعدوى ادارك فيهدا ٢٠١٨ويف عا   -١١٣

أقارخل املخت د، واجملتمدق املددين وا درباد. كمدا بددأت بعدو الدو ات عمديدة تشدعي  لاهندا احملديدة 
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. ويف الوقددت الددراهنة تعمدد  الدجنددة الوطنيددة لدبحددي عددن املخت دد، عددد  (١٦)لدبحددي عددن املخت دد،
( مدددن ادددنهنا أن تتددديح يهدددراد عمديدددات يدددي أوسدددق iDigرقميدددة لدشدددخ  املخت دددن )ينشددداد هويدددة 

 ة  ا يف ذلة البياانت البيومدية.ن اقا  

 (٨٩ة و٨٨ة و٨٧ة و٨٦ة و٨٥ة و٨٤ة و٢٥معافحة ا اار األاخاز )ال قرات  ) ( 
القدددانون العدددا  املتعددددظ  ندددق هدددراسم ا ادددار األادددخاز واملعاقبدددة عديهدددا والق ددداد  عمدددال   -١١٤

(ة ُو دددددق الدددددربانمج الدددددوطح ملندددددق هدددددراسم ا ادددددار ٢٠١٢عديهدددددا و ايدددددة  دددددحااها ومسددددداعدهتم )
 .٢٠١٨-٢٠١٤األاخاز واملعاقبة عديها والق اد عديها و اية  حااها ومساعدهتم 

 الدو ارات معد دة بتحديدد السياسدة الوطنيدة ملندق هرميدة ا ادار وأنشئت لنة مشدكة بد، -١١٥
األادددخاز واملعاقبدددة والق ددداد عديهدددا وتنسددديظ تن يدددذها. كمدددا أُنشدددئت م و ددديات مشددددكة بددد، 

 الو ارات أو لان مشدكة ب، الوكا ت يف الو ات ا ثنت، والثالث،.
اددار هبددم مددن  ددال  يهددرادات كشددا ويعددافح املعهددد الددوطح لدهجددرة هتريددذ البشددر وا  -١١٦

األهانددذ  ددحاا الددراسم ا  ددحة يف اضقددديم الددوطح ويديددد هددويتهم ورعددايتهم. و  دد  األط ددا  
 واملراهقون املهاهرون األهانذ احملتم  وقوعهم  حاا لدجرمية برعاية مو  ن  اية ال   .

األط ددا  واملددراهق، الددذين وهندداك الددربانمج الددوطح لدنددذار أمددرب معسدديعوة لدبحددي عددن  -١١٧
جيهددد  معددددان وهددددودهمة ممددددن قددددد يعونددددون ُسددددرقوا ألهددددرال التهريددددذ و/أو ا اددددارة واسددددددادهم 
ال ددوري. وتسدداعد وحدددات خمتد ددة يف البحددي عددن األقددارخل ويديددد أمدداكنهم مددن أهدد  جلددق  دد  

 األسرة.
لسددد ر والسدددياحةة ويف يطدددار ا سدددداتيجية الشدددامدة ملندددق ا ادددار األادددخاز يف ق دددا  ا -١١٨

يديي مدونة قواعدد السددوك سمايدة األط دا  واملدراهق،  ٢٠١٧ي   ٢٠١٤هرى يف ال دة من 
يف ق ددا  السددد ر والسدددياحةة مدددن أهددد   ددايتهم مدددن ا سدددتنال  النسدددن وا سدددتنال  يف العمددد . 

مدن مقددمن ا ددمات  ١ ٠٨٤ميسسة مدن الق دا ة وهدرى تددريذ  ١ ٢٧٤واعتمدت القانون 
 ية واملو  ، العمومي، منعا  لالاار األاخاز.السياح
وأُعددد اقدددام   ددة العمدد  اضقديميددة ملعافحددة ا سددتنال  النسددن لألط ددا  واملددراهق، يف  -١١٩

السدددد ر والسددددياحةة لعددددن تعتمدددددها البددددددان ا ثندددده عشددددرة األع دددداد يف فريددددظ العمدددد  اضقديمددددن 
 لألمريعت،.

ة ١١٨ة و١١٧ة و١١٦ة و٢٢نسددان والصددحافي، )التوصدديات  ايددة املدددافع، عددن حقددوم اض )م( 
ة ١٢٩ة و١٢٨ة و١٢٧ة و١٢٦ة و١٢٥ة و١٢٣ة و١٢٢ة و١٢١ة و١٢٠ة و١١٩و
 (١٣٧ة و١٣٦ة و١٣٥ة و١٣٤ة و١٣٣ة و١٣٢ة و١٣١ة و١٣٠و

مددن املدددافع، عددن حقددوم اضنسددان والصددحافي،.  ٩٤٨اسددت اد مددن ا ليددة منددذ ينشدداسها  -١٢٠
 ٣٠١مدددنهم مددددافعون عدددن حقدددوم اضنسدددان و ٣٩٦ة اخصدددا   ٦٩٧ن ويف الوقدددت الدددراهنة يمددد
طدددذ ان ددما   ٦٩٥ة تدقددت ا ليددة ٢٠١٨حددا حزيران/يونيدده  ٢٠١٢صددحايف. ويف ال دددة مددن 

 منها. وجيري تنقيح عم  ا لية ضدراج املن ور النساين يف يهراداهتا. ٥٨٤قبدت 
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دينة من أهد   ايدة أروام املددافع، عدن وامق ا لية كياانت ايادية وو سية واجملتمق امل -١٢١
حقددددوم اضنسددددان والصددددحافي،ة املعر دددد، لدخ ددددر بسددددبذ أنشدددد تهم وممارسددددتهم سريددددة التعبددددحة 

 وسالمتهم البدنية وحريتهم وأمنهم.
ولتقييم فعالية تدابح الوقاية واسماية اله متنحها ا ليةة أدرج يف الربانمج الدوطح سقدوم  -١٢٢

ة ٢٠١٤يف املاسددة يف  ٩٢.٢ة و٢٠١٣يف املاسددة يف  ٩٢ يدد نن ال عاليددة بدندت اضنسدان مياددر ي
 .٢٠١٦يف املاسة يف  ٩٢.٩٤ة و٢٠١٥يف املاسة يف  ٩٢.٧٥و

وأُنش  صندوم  اية املدافع، عن حقوم اضنسان والصحافي، مدن أهد  تن يدذ تددابح  -١٢٣
ن حقدددددوم اضنسدددددان والصدددددحافي، اسمايدددددة الددددده اعتمددددددها جمددددددس يدارة آليدددددة  ايدددددة املددددددافع، عددددد

 ووحداهتا.
وتقددد  ا ليدددة الددددعم ملواسدددد العمدد  مدددق معاتدددذ ا دعددداد العددا ة عدددد  مسدددتوى الدددو ات  -١٢٤

وا يادة وممثدن اجملتمعات احملدية لدشعوخل األصدية واملستشارين واحملدام،ة مدن أهد  تدو  الددفا  
 عن اسا ت.

الدراسم املرتعبدة  دد حريدة التعبدح تددريذ املدو  ،  ويتو  معتذ املدعن ا داز املعدح -١٢٥
من أه  معالة فعالدة لدشدعاوىة و دمان مراعداة األصدو  القانونيدة الواهبدة يف التحقيقداتة مدق 
اعتماد هنج متبايندة ومتخصصدةة تت دظ مدق املعدايح الدوليدة سريدة التعبدحو يف يطدار مبدادا الشدرعية 

ماندددة واض دددالز واحددددا  حقدددوم اضنسدددانو وذلدددة مدددن أهددد  واملو دددوعية والع دددادة واملهنيدددة واأل
تو دديح مالبسددات الوقدداسقة ودعددم مبااددرة يهددرادات هناسيددة  ددد املتهمدد،ة و ددمان هددرب ال ددرر. 
وقدددد أاندددت اضهدددرادات والتددددابح املتخدددذة عدددن نتددداسج يجيابيدددة فيمدددا يتعددددظ  عافحدددة اضفدددالت مدددن 

 العقاخل:
 ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ 

 ١٧ ٢٤ ص ر الرقابة الق اسية تقنيات التحقيظ مق
 ٣٣ ٢٠ ص ر هدسات ا ستما  أما  السد ات الق اسية

 ١١ ٢٩ ٤ أوامر التوقيا
 ١٥ ١٩ ١٥ مباارة الدعوى الناسية

ة أعدن امليمتر الوطح لدمحاف ، يهرادات لصاحل حريدة التعبدح وسمايدة ٢٠١٧ويف عا   -١٢٦
 املدافع، عن حقوم اضنسان والصحافي،:

تعزيدددز هيعددد  وميزانيدددة ا ليدددة ا ياديدددة سمايدددة املددددافع، عدددن حقدددوم اضنسدددان  )أ( 
 والصحافي،و

ينشاد خم ط وطدح لدتنسديظ بد، ا ليدة ا ياديدة وحعومدات الدو اتة وو دق  )خل( 
بروتوكددو  لتنسدديظ اضهددرادات مددن أهدد  التصدددي سددا ت ا  ددر عددد  الصددحافي، واملدددافع، عددن 

 د منهاوحقوم اضنسان واس
 تعزيز معتذ املدعن ا از املعح الراسم املرتعبة  د حرية التعبح. )ج( 
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 (١١٥اسظ يف حرية الدين واملعتقد )التوصية  )ط( 
مدددن الدسدددتور املتعدقدددة اسريدددة الدينيدددةة مدددن أهددد   ٢٤ة مت تعددددي  املدددادة ٢٠١٣يف عدددا   -١٢٧

ن وال دددمح ويف أن يعتندددظ أو يتبددد ة  دددمان حدددظ كددد  فدددرد يف حريدددة املعتقددددات األ القيدددة والددددي
 حسذ ا قت ادة ما خيتاره منها.

 احلقوق االلتصادية واالجتماعية والثقارية -7 

ة ١٤٣ة و١٤٢ة و١٤١ة و١٤٠ة و١١معافحدددددة ال قدددددر والت ددددداوت ا هتمددددداعن )التوصددددديات  )أ( 
 (١٥٢ة و١٥٠ة و١٤٩ة و١٤٨ة و١٤٧ة و١٤٦ة و١٤٥ة و١٤٤و

 :٢٠١٦-٢٠١٢معافحة ال قر  ال  ال دة  الرسيسية يف جما فيما يدن أوهه التقد   -١٢٨
  يف املاسةو ٤٣.٦يف املاسة ي   ٤٥.٥  و معد  ال قر من 
  مديدددددون  ٢.٢يف املاسدددددةة أي  ٧.٦يف املاسدددددة ي   ٩.٨  دددددو ال قدددددر املددددددقق مدددددن

 اخ و
  يف  ٢٨.٦تراهددق ال ئددات ال ددعي ة مددن السددعان بسددبذ اسرمددان ا هتمدداعن مددن

 ألا اخ و ٧٠٠يف املاسةة أي ما يعاد   ٢٦.٨املاسة ي  
  يف املاسددددة  ٧٤.١تراهدددق عددددد السدددعان الدددذين يعددددانون اسرمدددان ا هتمددداعن مدددن

 مديون اخ و ٠.٦يف املاسةة أي ما يعاد   ٧٠.٤ ي 
  يف املاسددددددةة أي مددددددا  ١٧.٤يف املاسددددددة ي   ١٩.٢تراهددددددق التخدددددددا التعديمددددددن مددددددن

 مديون اخ و ١.٢ يعاد 
 يف املاسدددددة  ٢١.٥يدددددة الوصدددددو  ي  ا ددددددمات الصدددددحية مدددددن تراهدددددق نقددددد  يمعان

 مالي، اخ و ٦.٢يف املاسةة أي ما يعاد   ١٥.٥ ي 
   يف يمعانيدددة اسصدددو  عدددد  ال دددمان  انتقدددا  عددددد السدددعان الدددذين يعدددانون نقصدددا

 ٣.٣يف املاسددددددةة أي مددددددا يعدددددداد   ٥٥.٨يف املاسددددددة ي   ٦١.٢ا هتمدددددداعن مددددددددددددددن 
 مالي، اخ و

 يف املاسددددة  ١٣.٦يف املسدددداكن مددددن  السددددعان الددددذين يعددددانون نقصددددا   انتقددددا  نسددددبة
 يف املاسةو ١٢.١ ي 

   يف يمعانيددة اسصددو  عددد  ا دددمات  تراهددق عدددد السددعان الددذين يعددانون نقصددا
مديدددون  ١.٢يف املاسدددةة أي مدددا يعددداد   ١٩.٣يف املاسدددة ي   ٢١.٢األساسدددية مدددن 

 اخ و
   معانيددددة اسصددددو  عددددد  النددددذاد يف ي تراهددددق عدددددد السددددعان الددددذين يعددددانون نقصددددا

 يف املاسةو ٢٠.١يف املاسة ي   ٢٣.٣ من
  انتقدددا  عددددد السدددعان الدددذين يقددد  د دهدددم عمدددا ي دددمن اسدددد األد  مدددن الرفددداه

مديددون اددخ   ٢.١يف املاسددة ) ١٧.٥يف املاسددة مددن جممددو  السددعان ي   ٢٠ مددن
 (.٢٠١٢أق  من عا  
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 يعيشون أو اعا   اخصا   ١٢ ٤٩٥ تاه،برانمج الدعم من أه   اية احملواست اد من  -١٢٩
ة مدددن  دددال  يعددداانت نقديدددة وعينيدددة ميقتدددةة أو الرعايدددة امليسسدددية ٢٠١٧و ٢٠١٦هشدددة عدددامن 

 امليقتةة من أه  التخ يا من ا،شااة ويس، مستوى معيشتهم.
مساعدات نقدية وعينية من أهد  التنذيدةة والتعدديمة والصدحةة ‘ بروسبحا‘ويقد  برانمج  -١٣٠
دماج يف العم ة واضدماج اضنتاهن واملا  وا هتمداعن لألسدر املنخ  دة الدد  . ويف ال ددة واض
 يف املاسة. ١٧ة  ادت ميزانيته بنسبة ٢٠١٦و ٢٠١٢ب، 
ووقعدددت الوكالدددة ا ياديدددة سمايدددة املسدددتهدة ات اقدددات مدددق و ارة التنميدددة ا هتماعيدددة مدددن  -١٣١

شون ال قدر وا،شاادة عدد  املنتجدات وا ددمات أه  يس، فرز حصو  األاخاز الذين يعي
النذاسية وفرز الرفاهو ومعاقبة املمارسات التجارية اله تديثر عدد  األسدر املنخ  دة الدد  و ومدق 
برانمج التموين الري نة ل مان اسصو  عد  أقص  األسعار ملنتجات سدة األهذية األساسية يف 

 املناطظ الري ية.
النمدددو والتنميدددة الري يدددةة يذ يزيدددد القددددرة التنافسدددية ويعدددز  ‘ سددديعوبرومع‘و  دددز بدددرانمج  -١٣٢

صادرات املشاريق الزراعية الصنحة واملتوسد ة اسجدم. وهدو يتعداون مدق و ارة الزراعدةة حيدي يدن م 
(ة مدددن أهددد  تعزيدددز مدددا تعر ددده ACERCA‘ )أسدددحكا‘هدددو ت ت ددداول الزراعدددة النذاسيدددة لدددربانمج 

ام مددق ا ستمدداانت الزراعيددة لدصددندوم ا سددتئماين املعسدديعن الشددركات لدتصددديرو ووقددق عددد  ات دد
لدمشدددداريق التجاريددددة الزراعيددددة ومصدددداسد األادددداك مددددن أهدددد  و ددددق اسددددداتيجيات لدددددعم صددددادرات 

 ق اعات الزراعة واسراهة وصيد األااك.
وميددددنح الددددربانمج الددددوطح لتمويدددد  أصددددحاخل املشدددداريق الصددددنرى واملددددرأة الري يددددة عددددن طريددددظ  -١٣٣

ي  النسدددداد الري يددددات مددددن أهدددد  مشدددداريق  لتمددددويالت الصددددنرى لدمددددرأة الري يددددة قرو ددددا  صددددندوم ا
 ا ستثمار املنتج املرية واملولدة لدعم  اسر واملدرة لدد  .

 (١٥٧ة و١٥٥ة و١٥٤ة و١٥٣اسظ يف الصحة )التوصيات  )خل( 
الصدددحية بروسدددبحا ا ددددمات  - يقدددد  بدددرانمج املعهدددد املعسددديعن لد دددمان ا هتمددداعن -١٣٤

 مديون اخ  يعو هم ال مان ا هتماعن. ١٢.٤و ية ل اسدة  ٢٨ يف
(ة "التدنم، SPSSن دا  اسمايدة ا هتماعيدة يف جمدا  الصدحة )ة  ددد ٢٠٠٤ومنذ عا   -١٣٥

 اخصا   ٥٣ ٤٨٢ ١٢٦(ة قاسمة أساسية ا دمات الصحية ل اسدة Seguro Popularالشعيب" )
ا هتمدددداعن. وينسددددظ التددددنم، الشددددعيب الددددن م الو سيددددة  يعيشددددون أو ددددا  هشددددة ويعددددو هم ال ددددمان

لدحمايددددة ا هتماعيددددة يف جمددددا  الصددددحة ومقدددددمن ا دددددمات الصددددحية العمددددومي، أو ا ددددواز يف 
 الو ات.

الالسحددة املعسدديعية الرايدددة  ٢٠١٦ويف جمددا  اسقددوم النسددية واضرابيددةة ُنشدددرت عددا   -١٣٦
NOM-007-SSA2-2016 اسمدد  والددو دة والن دداحت ورعايددة املواليدددة مددن من ددور  لرعايدة النسدداد أثندداد

مدن وسداس  مندق  خمتد ا   نوعا   ١٤حقوم اضنسان. وانتق  عدد "ا دمات الصديقة"ة اله تعرل 
عدددا   ١ ٠٥٥اسمددد  لعدددن ميدددارحت املراهقدددون واملراهقدددات حيددداهتم النسدددية ب ريقدددة مسددديولةة مدددن 

 .٢٠١٧عا   ٢ ١٤٤ي   ٢٠١٢
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املتعدقدددددة الوقايددددددة  NOM-046-SSA2-2005ة هددددددرى تعددددددي  الالسحددددددة ٢٠١٦ويف عدددددا   -١٣٧
 والرعاية ال بية لدنساد  حاا العنا املنز  والنسنة  ا يف ذلة اسظ يف اضههال القانوين.

بشدددددنن  ددددددمات الصدددددحة  NOM-047-SSA-2015ة نشدددددرت الالسحدددددة ٢٠١٥ويف عدددددا   -١٣٨
سددنةة مددن  ددال   ١٩سددنوات و ١٠هم بدد، النسددية واضرابيددة لألاددخاز الددذين تددداوم أعمددار 

 التوهيه وتقدد املشورة ووساس  منق اسم  ملنق حا ت اسم  هح املرهوخل فيه.
ة تُيسددر سددتة بددرامج يمعانيددة ٢٠١٨-٢٠١٣ونتيجددة لدددربانمج الق دداعن لدصددحة لد دددة  -١٣٩

 اسصو  ال عدن عد  معدومات و دمات الصحة النسية واضرابية:
  و٢٠١٨-٢٠١٣ووساس  منق اسم ة تن يم األسرة 
  و٢٠١٨-٢٠١٣الصحة النسية واضرابية لدمراهق،ة 
  و٢٠١٨-٢٠١٣صحة األ  والصحة  ال  فدة ما حو  الو دةة 
  و٢٠١٨-٢٠١٣الوقاية من سرطان النساد ومعافحتهة 
  و٢٠١٨-٢٠١٣منق العنا املنز  والنساين والتصدي ،ماة 
   ٢٠١٨-٢٠١٣الصحةة املساواة ب، النس، يف جما. 

ة الددددذي أعدتدددده منددددوذج الرعايددددة الشددددامدة لدصددددحة النسددددية واضرابيددددة لدمددددراهق،ويوحددددد  -١٤٠
 امليسسدددات العامدددة واجملتمدددق املددددينة يهدددرادات تن ددديم ا ددددمات والتددددريذ عديهدددا وتقددددميها وفقدددا  

 لدتوصيات الدولية املتعدقة خبدمات الصحة النسية واضرابية لدمراهق،.
ة أُعدددت ا سددداتيجية الوطنيددة ملنددق  د  املراهقدداتة الدده يتمثدد  هدددفها ٢٠١٥ويف عدا   -١٤١
 ٥٠سددنة بنسددبة  ١٩و ١٥يف   ددو  دد  املراهقددات الالسددن تددداوم أعمددارهن بدد،  ٢٠٣٠لعددا  

سددنة أو أقدد .  ١٤املاسددةة والق دداد عددد  حددا ت اسمدد  لدددى ال  ددالت الالسددن تصدد  أعمددارهن 
منهددا  ٣٠ثنتدد، والثالثدد، فريددظ و سددن لدوقايددة مددن  دد  املراهقدداتة قددد  ولدعيدداانت ا ياديددة ا 

يف املاسدددة يف ال ددددة  ١٥.٢. ومدددق ا سدددداتيجيةة تراهدددق  ددد  ال  دددالت بنسدددبة ٢٠١٧عدددا   تقريدددرا  
 يف املاسة. ١٤.٨ة و   املراهقات بنسبة ٢٠١٦و ٢٠١٤املمتدة ب، 

ت ال دددواراة جمانيدددة وادددامدة يف امليسسدددات ورعايدددة التوليددددة و  سددديما الرعايدددة يف حدددا  -١٤٢
الصحية العامة عد  الصعيد الوطح. وتُع   أف دية لدسعان األصدي، وال ئات ال عي ةة حيي 
تراهعدددت معدددد ت الوفيدددات الن اسدددية ووفيدددات األط دددا ة مدددن  دددال  العشدددا السدددابظ لدحمددد  

يراعدن املخداطرة  دة اله تنتهج هنجدا  لدنساد ذوات املخاطر اضرابية العاليةة والرعاية السابقة لدو 
 ب، الثقافات. مشدكا   وتقدد رعاية لدتوليد يف حا ت ال وارا ذات الودة وتنتهج هنجا  

 (٢٦اسظ يف النذاد )التوصية  ج() 
ي  يسدددددد، هددددددذاد وتنذيدددددة األسددددددر ال ددددددعي ة. ويف  بددددددرانمج املسدددددداعدة النذاسيدددددةيسدددددع   -١٤٣
منهدددددا يف اجملتمعددددات احملديدددددة  ١٠١ ٤٠٩أسددددرةة  ٧٠٦ ٢١٦ة بددددددي تن يددددة  ددددددت ٢٠١٥ عددددا 

 .(١٧)لدشعوخل األصدية
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مقوى بسعر ت  يدن لألسر  ويبيق برانمج تو يق اسديذ ألهرال الرعاية ا هتماعية لبنا   -١٤٤
دقة ولدمسددن،ة واملصدداب، نمددرال  املعيشدية ال قددحة الدده ،دا أط ددا  ومراهقددونة ولدحوامدد  أو املرا  

يف  ٧٠ماليد، ادخ ة  ٦.٤از ذوي اضعاقة. ويسدت يد مدن  ددمات الدربانمج مزمنةة واألاخ
 الري ية.-يف املاسة من املناطظ ابه اس رية ٣٠املاسة منهم من سعان املناطظ اس رية و

( النددذاد والتنذيددة يف املندداطظ الري يددةة مددن  ددال  تو يددق DICONSA‘ )ديعونسددا‘وتعددز   -١٤٥
. ويصددد  هدددام  دكددداان   ٢٧ ٢٨٣ةو ومدددن  دددال  ادددبعة مدددن السددددق األساسدددية نسدددعار اقتصدددادي

يف املاسة. ويف حزيران/يونيه  ١٦.٢٢ي  ‘ ديعونسا‘الوفورات يف منتجات سدة األهذية األساسية 
 .(١٨)مديون مست يد لتم  ٥٢ة وص  الربانمج ي  تن ية ٢٠١٥
 ٩٢د  بنسدبة ماليد، ادخ  )تقد ٧ة الده  دد  اسمدة الوطنيدة ملعافحدة الدو وتن ن  -١٤٦

يف املاسددة يف تن يددذ هدددس السددت سددنوات( يعددانون مددن ال قددر املدددقق وانعدددا  فددرز اسصددو  عددد  
الندددذادة هواندددذ مثددد  السدددعن الالسدددظة وا،ياكددد  األساسددديةة وال دددرمة وميددداه الشدددرخلة والصدددرس 

 الصحنة والن افة الصحيةة والتعديمة والصحةة واملشاريق اضنتاهية.
مشددرو  القددانون املتعدددظ اسددظ يف النددذاد  شددة يف جمدددس الشدديوب حاليددا  ويوهددد قيددد املناق -١٤٧

الدددددذي يسدددددع  ي   دددددمان املمارسدددددة ال عديدددددة ،دددددذا اسدددددظ واضسدددددها  يف ا كت ددددداد الدددددذايت واألمدددددن 
 وا ستدامة النذاسي،.

 (١٦٣ة و١٦٢ة و١٦١ة و١٦٠ة و١٥٩ة و١٥٨ة و١٥٦اسظ يف التعديم )التوصيات  )د( 
ة القاسم عد  اسظ يف تعديم هيد يف    اضنصداسة ٢٠١٣التعديم لعا  ي من يصالم  -١٤٨

 فرز الوصو  ي  الن ا  التعديمن الوطح واملرور عربه والبقاد فيه.
وجيددري تشدددجيق مندددوذج تعديمددن هديدددد يعيدددد تن دديم الن دددا  حدددو  مخسددة لددداور:   ددديط  -١٤٩

وتددريذ وت دوير املدرسد، املهنيد،و  املناهج الدراسيةو وو ق املدرسة يف صددذ الن دا  التعديمدنو
 واضدماج واضنصاسو وحسن اضدارة.

ة أداة ٢٠١٧ة لعدا  ‘مهارات أساسية من أه  التعديم الشدام ‘ويعد النموذج التعديمن  -١٥٠
رسيسدددية تدددن م ا  دددة والدددربامج الدراسدددية لدتعدددديم األساسدددنو ويشدددم  لتدددوات تعديميدددةة ومبدددادا 

لتحصددددددي ة مركددددددزة عددددددد  التعددددددديم األكددددددادمين والنمدددددداد الشخصددددددن تربويددددددةة وحملددددددة عددددددن أهددددددداس ا
 وا هتماعن.

ة يسدددع  الدددربانمج الددددو  لال تبدددار والتقيددديم ي   دددمان أكدددرب قددددر ٢٠١٤ومندددذ عدددا   -١٥١
التن يدددددة واضدمددددداج واضنصددددداس مدددددن  دددددال  قواعدددددد وأوهددددده دعدددددم  ددددددمات التعدددددديم العدددددا ة  مدددددن

عدددديم األساسدددنة اسدددت اد مدددن الددددعم  دددال  السدددنة ا،ياكددد  األساسدددية التعديميدددة. ويف الت ويسددد،
ألددددددا ط دددددد  ومراهددددددظ مددددددن السددددددعان األصدددددددي،  ٣٩٠مددددددا جمموعدددددده  ٢٠١٧-٢٠١٦الدراسددددددية 

 مراكددددز الرعايددددة املتعددددددةمدرسددددة عددددرب  ٦ ٢١٣واملهدددداهرين. وي ددددافة ي  ذلددددةة قُددددد  الدددددعم ي  
لدمهددداهرين  دمدددة تعديميدددة  ٥٦٨و وُههدددزت املعددددات وحددددات  دمدددة دعدددم التعدددديم الن دددامنو

 مدرسة لدشعوخل األصدية املهاهرة. ٨ ٣١٧مدرسة ثنوية عن بعد و ٣ ١٧٥است ادت منها 
"بدددرانمج مددددارحت ،دددا ادددهادات اعتمددداد البنيدددة التحتيدددة الدبويدددة ة أُنشددد  ٢٠١٥ويف عدددا   -١٥٢

ألددددا مدرسددددة يف جليددددق  ٣٣مددددن أهدددد  يسدددد، البنيددددة التحتيددددة واملعدددددات يف أكثددددر مددددن  الوطنيددددة"
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ة كانددت قددد ٢٠١٧مديددار بيسددو. ويف هنايددة عددا   ٥٠اسددتثمارات يتوقددق أن تصدد  ي  املسددتوات 
 مالي، طالذ وطالبة. ٣.٦مدرسةة است اد منها  ١٧ ٦٧٤مديار بيسو يف  ٢٦.٨استثمرت 

ة متدنح اضقامدة والندذادة وجيدري تعزيدز "بدرانمج دعدم تعدديم الشدعوخل األصددية"ومن  ال   -١٥٣
ألنشددددد ة الدو يدددددة والدفيهيدددددة ل دددددالخل الشدددددعوخل األصددددددية. و دددددال  ا،ويدددددة الثقافيدددددةة وتشدددددجيق ا

يف  طالبددددا   ٦٣١ ٣٢وط دددددة يف التعدددديم مددددا قبدددد  املدرسددددنو و ط ددددال   ٤٤١ة اسددددت اد ٢٠١٧ عدددا 
يف  ٣٢٠ ١يف البعددددددالوراو و ١٤ ١٠٤يف املرحدددددددة الثانويددددددةو و ٢١ ٦٩٨التعددددددديم ا بتددددددداسنو و

 درسن ألط ا  ومراهقن واباخل الشعوخل األصدية.التعديم العا . و د الربانمج من التسرخل امل
ويعم  املعهد الوطح لدنات الشعوخل األصدية عد  يعدداد اسدداتيجيات لتددريس لندات  -١٥٤

الشددعوخل األصدددية اعتبارهددا لنددات ثنيددةة وعددد  و ددق يهددرادات ضعددادة تنشدديط الدنددات املعر ددة 
برامج التعديم املتعدد الدنات يف املددارحت بشدة   ر ا  ت ادة ي افة ي  تن يذ مبادرات ضنشاد 

 العامة.
دراسية ولوا   مدرسية لد الخل مدن التعدديم األساسدن ي   منحا  ‘ بروسبحا‘ويقد  برانمج  -١٥٥

 ٦ ١٣٣ ٠٨٧ة بدددددي العدددددد اضجلددددا  لدممنددددوح، ٢٠١٧-٢٠١٦التعدددديم الثددددانوي. ويف ال دددددة 
 وطالبة. طالبا  
ة الدددذي يددددمج املن دددور النسددداين وهندددج حقدددوم مدددنح الدراسددديةالدددربانمج الدددوطح لدويقدددد   -١٥٦

دراسدددية ي  األط دددا  واملدددراهق، والشدددباخلة و  سددديما يف  اضنسدددان والق ددداد عدددد  العنددداة منحدددا  
املناطظ الري ية و/أو املشتتة اله تعرس مستوات عالية من التهمدي  و/أو التخددا ا هتمداعنو 

الددذي  يم األساسددن لألمهددات الشدداات وال تيددات اسوامدد مددنح دعددم التعدددواددري تعمدتدده بددربانمج 
ة عامدا   ١٨وأق  من  ١٢دراسية لد  الت واملراهقات الالسن تداوم أعمارهن ما ب،  يقد  منحا  

مدن  اسوام  أو األمهات. وتزيد املدنح الدراسدية لدتعدديم األساسدن والثدانوي والعدا  تن يتهدا سدنوا  
لوصددو  ي  التعددديم والبقدداد فيدده ويكمالدده. ويف يطددار الددربانمج أهدد  تقدددي  فجددوات الت دداوت يف ا

الوطح لدوقاية ا هتماعية من العنا والرميةة تُقد  منح دراسية يف التعدديم الثدانوي لد دبدة الدذين 
ة بدندددددت ٢٠١٥يعيشدددددون يف البدددددددات الددددده ترت دددددق فيهدددددا معدددددد ت العندددددا والرميدددددة. ويف عدددددا  

 منح دراسية. ٣٠١ ٨٠٧ تن يته
لعن يواص  املست يدون الدذين يُتمدون تعدديمهم  منحة اضعالة‘ بروسبحا‘ويشجق برانمج  -١٥٧

 الثانوي دراستهم لدحصو  عد  يها ة أو درهة تقح عا .
ة ُعددددد  القددددانون العددددا  سقددددوم األط ددددا  واملددددراهق، ملددددنح صددددالحيات ٢٠١٨ويف عددددا   -١٥٨

ا ياديدة سمايدة األط دا  واملدراهق، يدا ت عدد  لدسد ات التعديمية واملدرسدية ض  دار الوكالدة 
انت ا  اس ور لتالميذ التعديم األساسن والثانوي أو منادرهتم أو تركهم ملقاعد الدراسة. وهدذا مدا 

 ميعن من توفح الرعاية املتخصصة ل مان بقاد التالميذ يف الن ا  التعديمن.

 (١٥١اسظ يف السعن )التوصية  )ه( 
مديدون  ١٨.١عدد املساكن ا الية من عيوخل السدعن  ياسة الوطنية لدسعانالس ادت  -١٥٩

يف املاسدددة  ٧١.٩يف املاسدددة و ٦٦.٥عدددد  التدددوا ة أي  ٢٠١٦مديدددون يف  ٢٣.٦ة و٢٠٠٨يف عدددا  
 من املساكن ا اصة.
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 ولتيسح حصو  األسر ال عي ة عد  سعن  سظة نُ ذت التدابح التالية: -١٦٠
 من اسد األد  لألهورو ٢.٦ية ملن يق  د دهم عن الق اد عد  رسو  املدع 
 و معد ت ال اسدة عد  القرول لدمساكن العمودية )العمارات(و   
 عددددددددد  يعانددددددددة تصدددددددد   (١٩)حصددددددددو  األسددددددددر الدددددددده تن ددددددددم ي  السددددددددوم الرايددددددددة

أو عدددد  قدددرل لبنددداد مسدددعن يف ق عتهدددا األر دددية  (٢٠)بيسدددو ٨٠ ٠٠٠.٠٠ ي 
 ا اصةو

   تيجية "هرفدددددة ي دددددافية" لدحددددد مدددددن ا كت ددددداظ ة و دددددعت اسدددددا٢٠١٦يف عددددا
ف دددداد  ددددا  مددددن العنددددا لألط ددددا  واملددددراهق،. وقددددد  الددددربانمج الدددددعم  وتددددوفح
 ٢ ٩٧٥مديار بيسوة يف  ٨٥٧.٤ ٢هرفة ي افيةة استثمار  ٧٥ ٨٤٨ لتشييد
بدددددات تعدددرس مسدددتوات هتمدددي   ٦٠٥يف املاسدددة منهدددا موهدددودة يف  ٦٢بدددددةة 

 وعالية أو عالية هدا  
  ١٨ ٤٣٤ الو دددعية القانونيدددة ل رانمج تن ددديم املسدددتوطنات هدددح الن اميدددةبدددسدددوى 

مديدددون بيسدددو. ويف  ١٨٢.٨ة اسدددتثمار ايدددادي بددددي ٢٠١٦ق عدددة أر دددية عدددا  
 يعاانت لدنرل ن سهو ٧٨ ٢٠٨ة ُمنحت ٢٠١٦-٢٠١٣ال دة 

  ،٧١٤.١ ٤١يعانة قدرها  ٨٠٤ ١٥٨ة ُمنحت ٢٠١٧و ٢٠١٣يف ال دة ب 
يف املاسدة  ٢٣.٧املاسدة منهدا موههدة ي  املسداكن الديددة و يف ٧٦.٣مديار بيدزوة 

 ي  طراسظ أ رى.

 أوجه تقدل أخرى يف جمال حقوق اإلنسان -8 

 حقوم ال ئات ال عي ة )أ( 

 املسنون ‘١‘ 
يقددددد  املعهددددد الددددوطح لدمسددددن،ة وهددددو ميسسددددة تدددددير السياسددددة العامددددة الوطنيددددة لصدددداحل  -١٦١

مة النهاريةة واملراكز الثقافيةة واألنديةة ومراكز الرعايدة الشدامدةة املسن،ة  دمات املاله ة واضقا
 والتدريذة وب اقة ا صمة وروابط العم ة واملشورة القانونية.

 .عاما   ٦٥تزيد أعمارهم عن  مسنا   ٤ ١١٢ ٣١٩ويقد  التنم، الشعيب ا دمات أل يد من  -١٦٢
الددددددددعم ا قتصدددددددادية  لدمسدددددددن، الدددددددربانمج ا يدددددددادي لدمعاادددددددات التقاعديدددددددةويع ددددددد   -١٦٣

 عاادات تقاعديدة ادهرية  عامدا   ٦٥و اية اهتماعيةة لدمسن، الذين تزيد أعمارهم عدن   شاركة
 مالي، مست يد. ٥بيسو. ويقد  الدعم املع   من ال راسذ ألكثر من  ١ ٠٩٢تق  عن 

ومندددايرو ا،ويدددة النسدددانية املثديدددات واملثديدددون ومزدوهدددو امليددد  النسدددن واملتشدددبهون الدددنس ا  دددر  ‘٢‘ 
 وحامدو ص ات النس،

تعدس املعسيةة من دون متييزة بتنيحات ا،ويدة النسدية عندد يصددار هدوا ات السد رة  -١٦٤
 حيي ت من اسظ يف ا،وية النسانية.
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ة يف اجملموعددددددة األساسدددددية لدمثديددددددات واملثديدددددد، ٢٠١٦وتشدددددارك املعسدددددديةة مندددددذ عددددددا   -١٦٥
ن ومندددايري ا،ويدددة النسدددانية وحدددامدن صددد ات النسددد، يف األمدددم املتحددددة ومزدوهدددن امليددد  النسددد

 ومن مة الدو  األمريعية.
ويف جمدس حقوم اضنسان لألمم املتحددةة هدرى الددويج لدقدرار املتعددظ بعدد  التمييدز ومندق  -١٦٦

 هذا امليدان.العنا عد  أساحت املي  النسن وا،وية النسانيةة الذي أنشن و ية ا بح املستق  يف 
 لتقددددداط  الدراسددددة ا ستقصددددداسية الوطنيددددة املتعدقدددددة التمييددددزة و دددددعت ٢٠١٧ويف عددددا   -١٦٧

تصدددورات السدددعان عدددن جمموعدددات مثددد  فئدددة املثديدددات واملثديددد، ومزدوهدددن امليددد  النسدددن ومندددايري 
 ا،وية النسانية وحامدن ص ات النس،.

ا ستقصداسية بشدنن التمييدز عدد  أسداحت امليد  وأهرى اجملدس الوطح ملنق التمييز الدراسة  -١٦٨
النسن وا،وية النسانية من أه  اسصو  عد  معدومات عن اارخل التمييز الده تواهههدا هدذه 

 ال ئة.
وُو دددق مسدددرد التندددو  النسدددن واملسددداس  النسدددانية وا صددداس  النسدددية مدددن أهددد  تدددوفح  -١٦٩

عامدددة متواسمدددة مددددق هندددج متعامددد  ي اد حقددددوم األدوات امل اهيميدددة األساسدددية لتصدددميم سياسددددات 
 اضنسان.

بروتوكدو  اسصدو  مدن دون متييدز عدد   ددمات الرعايدة ال بيدة لدمثديدات واملثديد، وُنشدر  -١٧٠
أدلدة رعايدة و وكدذلة ومزدوهن امليد  النسدن ومندايري ا،ويدة النسدانية وحدامدن صد ات النسد،

ة ومزدوهددن امليدد  النسددنة والرهددا  الددذين ميارسددون املثديدداتة ومزدوهددات امليدد  النسددنة واملثديدد،
ي ددافة ي  بروتوكددو  لدرعايددة ا اصددة لألاددخاز منددايري ا،ويددة النسددانيةة  الددنس مددق الرهددا ة

ودليدد  توصددديات لدرعايددة ال بيدددة ملددن  مددددون صدد ات النسددد، والتبدداين يف الت رقدددة بدد، النسددد،. 
ون متييز ي  ا دمات الصحيةة وتعزيز ثقافة وا،دس من ذلة هو  مان الوصو  ال عدن ومن د

احدددا  حقددوم اضنسددان ل ئددة املثديددات واملثديدد، ومزدوهددن امليدد  النسددن ومنددايري ا،ويددة النسددانية 
 وحامدن ص ات النس، يف ا دمات الصحية.

اسدددداتيجية لرعايدددة فئدددة املثديدددات واملثديددد، ومزدوهدددن امليددد  وو دددق معتدددذ املددددعن العدددا   -١٧١
ة  ددددا يف ذلددددة ينشدددداد سددددجالت نسددددن ومنددددايري ا،ويددددة النسددددانية وحددددامدن صدددد ات النسدددد،ال

 يحصاسيةة وكذا تن يم  الت يعالمية وتوعوية.
ومددددددق ا ليددددددات الق دددددداسية لدرقابددددددة الدسددددددتوريةة جيددددددري  ددددددمان حددددددظ األ واج املثديدددددد، يف  -١٧٢
 .(٢٥)ة واسياة األسرية(٢٤)لن قةة وا(٢٣)ة واسصو  عد  ال مان ا هتماعن(٢٢)ة والتبح(٢١)الزواج

 اسقوم العمالية والنقابية )خل( 
ن ا  ق اد الشن  يذ منح السدد ات الق داسيةة  ٢٠١٧حو  تعدي  قانون العم  لعا   -١٧٣

ا ياديددة والو سيددةة ا تصدداز حدد  النزاعددات بدد، العمددا  وأراخل العمدد و الدده كانددت يدهددا فيمددا 
 سبظ هيئات السد ة التن يذية.

وأُنشددددئت وكالددددة اياديددددة   مركزيددددة لدمصدددداسةة ،ددددا صددددالحيات تسددددجي  عقددددود العمدددد   -١٧٤
الماعية واملن مات النقابيةة مدق منحهدا الشخصدية القانونيدة واألصدو  ا اصدة هبداة وا سدتقاللية 

 العامدة يف الشيون التقنية والتن يذية ويف امليزانية وصنق القرار واضدارة.
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نون العمددد  التصددددويت الشخصدددن واسدددر والسددددري لدعمدددا   نتخدددداخل ويع ددد  تعددددي  قددددا -١٧٥
 قياداهتم وح  النزاعات ب، النقاات وطدذ يبرا  عقد عم  الماعن. 

لنددة استشددارية ضعددادة الرفددق التدددرجين وامل ددرد لألهددور الدددنيا ة أنشددئت ٢٠١٤ويف عددا   -١٧٦
الرفددق التدددرجين وامل ددرة لألهددور  ة مددن أهدد  اعتمدداد سياسددة هديدددة مسددتقدة ضعددادةالعامددة واملهنيددة

 بيسو يف اليو . ٨٨.٣٦ة ارت ق اسد األد  لألهور ي  ٢٠١٨الدنيا. ويف تنقيح عا  
Notas 

 1 Se anexa lista de dependencias que participaron en el proceso de consultas (Anexo 1). 

 2 Se anexan relatorías del Foro con organizaciones de sociedad civil, que incluye la lista de 

participantes. (Anexo 2). 

 3 Se anexa matriz de seguimiento a recomendaciones (Anexo 3). 

 4 Comité de Derechos Humanos, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 

Comité contra la Tortura, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y Comité sobre los 

Derechos de las personas con Discapacidad. 

 5 Comité contra la Tortura, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité 

sobre los Derechos de las personas con Discapacidad. 

 6 Anexo se incluye un documento con el listado de visitas oficiales a México de Procedimientos 

Especiales y otros mecanismos de DDHH recibidas de 2013 a la fecha (Anexo 4). 

 7 Sistema de indicadores de Género. Disponible en:  

  http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/pcindicadores.php?pc=1&objetivo=1. 

 8 Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, Quintana Roo Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. 

 9 Derivado de las Leyes Estatales de Igualdad entre Mujeres y Hombres, actualmente se encuentran en 

operación 30 Sistemas Estatales de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 10 Estado de México, Morelos, Chiapas, Michoacán, Nuevo León, Veracruz (feminicidio), Colima, 

Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Quintana Roo y Veracruz (agravio comparado). 

 11 LFPED; leyes antidiscriminatorias: Nayarit y Quintana Roo; leyes en materia de PcD: Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Jalisco, Morelos, Veracruz, Yucatán. 

 12 La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2016, INEGI. 

 13 Diario Oficial de la Federación, mayo de 2011. 

 14 Actualmente existen 22 Grupos Beta, conformados por integrantes de los tres órdenes de gobierno y 

realizan labores en: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, 

Chiapas y Oaxaca. 

 15 Ver Tesis P. VI/2013 (10a.) y Tesis P. II/2013 (10a.) y Expediente varios 912/2010. 

 16 Estado de México, Nuevo León, Veracruz y Guerrero. 

 17 Con base en las últimas mediciones de la Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, correspondientes a 2015. 

 18 Ídem. 

 19 Todos aquellos contribuyentes que cumplen con sus obligaciones ante el Sistema Tributario, en el 

caso de México es el Sistema de Administración Tributaria. 

 20 Monto establecido en las Reglas de Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para 

Soluciones Habitacionales, para el ejercicio fiscal 2017, denominado en Unidades de Medida de 

Actualización (UMA). 

 21 Ver tesis: 1ª./J. 85/2015; 1ª./J. 46/2015 y 1a./J. 84/2015. 

 22 Ver Tesis: 1ª./CCCLIX/2015 y P. XII/2016. 

 23 Ver Tesis: 2ª. IX/2017. 

 24 Ver Amparo Directo 19/2014. 

 25 Ver Tesis: 1ª./J. 8/2017. 

    


