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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثوناحلادية و الدورة 
 2018نوفمرب /تشرين الثاين 5-16

 املكسيكجتميع بشأن   
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1
جتمياااع للمضلوماااار الاااوارو  ه تقاااارير هي اااار ا ضاهااادار  والتقرياااراالساااتضرال الااادوري الشاااام   

ه شاا   مااوج   مقااد   وهااو واإلجااراتار اصا اا  و مهااا ماان و اااح ا ماا  ا تةااد   ار ال اال ، 
 تقّيداً ابحلد ا ق ى لضدو ال لمار 

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
 (2) (1)اإلنسان

وعااااة عااااد  هي ااااار وإلليااااار حلقااااوق اإلنسااااان ا  سااااي     االن ااااما     الربوتو ااااو   -2
، والربوتو او  (3)االختياري ا لةح ابلضهد الادو  اصاااب ابحلقاوق االقت ااوي  واالجتماعيا  والثقافيا 

نظما  الضما  الدوليا  ، واتفاقيا  م(4)االختياري التفاقي  حقوق الطف  ا تضلاح ججارات تقادل الاال اار
(، واتفاقيتهاااا ا تضلقااا  ابلضماااا  ا هااااجرين 97)رقااا   1949ا تضلقااا  ابلضماااا  ا هااااجرين )مراجضااا (، 

(، 81)رقاا   1947(، واتفاقيتهااا ا تضلقاا  بتفتاايل الضماا ، 143)رقاا   1975)أح ااا  ت ميلياا (، 
قيتهاا ا تضلقا  ابلضما  الالااح (، واتفا129)رقا   1969واتفاقيتها ا تضلق  بتفتايل الضما  )ال راعا (، 

 1973، واتفاقيتهاااا ا تضلقااا  ابحلاااد ا وت لسااان االسااات دا ، (5)(189)رقااا   2011للضماااا  ا نااا لي ، 
   (7)(1961واالتفاقي  ا تضلق  خبفض حاالر انضدا  اجلنسي  )، (6)(138)رق  

ابلنظاار ه مساا ل  وأو ااة مفوةااي  ا ماا  ا تةااد  السااامي  لشااملون الالج اا  ا  سااي   -3
  (8)ا تضلقااااا  بوةاااااع ا شااااا ااب عاااااد   اجلنساااااي  1954علاااااى اتفاقيااااا  عاااااا   اساااااةا  فظا ااااا
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اللجن  ا ضني  حبماي  حقوق مجياع الضماا  ا هااجرين وأفاراو أساره  ا  ساي  علاى   ادار  وحثة
هااجرين من االتفاقي  الدولي  حلماي  حقوق مجياع الضماا  ا  76ا او  ه اإلعالن ا ن واب عليه 

وشااجع  اا  ماان اللجناا  ا ضنياا  حباااالر االختفااات القسااري وا قاارر اصااااب ا ضاا    (9)وأفااراو أسااره 
حبالاا  ا اادافض  عاان حقااوق اإلنسااان ومفوةااي  ا ماا  ا تةااد  السااامي  حلقااوق اإلنسااان ا  سااي  

مجيااع  ماان االتفاقياا  الدولياا  حلماياا  32و 31علااى االعااابات ابخت ااااب اللجناا  دوجااا ا اااوت  
  (10)ا ش ااب من االختفات القسري

ه  طااااار مضهااااا االختفااااات القسااااري بتضاااااون ا  سااااي  االر ورحاااااة اللجناااا  ا ضنياااا  حباااا -4
ساجلة ، 2017 انون الثاين/يناير   18    2012عا  وه الفاب  من   (11) الضاجلاإلجراتار 

دااا ه  لاا  اإلجاارات ا ت اا  ، (12)  سااي فيمااا يتضلااح ابضاجلاا  الجااراتار لإلطلااااً  277اللجناا  
  (13)2014ينااب ه عا  ثه أيوت 43حبال  اختفات الطالب الا 

جااا و والياا  مفوةااي  ا ماا  ا تةااد  السااامي  حلقااوق اإلنسااان ه ا  سااي  دُحاادور و  -5
  (14)2002مع احل وم  ه عا  أُبر  اتفاق 

  (15)2015  سي  ه عا  اا فول السام  حلقوق اإلنسان وزار  -6
وقدمة ا  سي  مسامهار سنوي     ا فوةي  الساامي  حلقاوق اإلنساان، داا ه  لا   -7

   (16)    ندوق ةةااي التضذيا و ندوق الشضوب ا  لي 

 (17)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  

  (18)2018-2014الربانمج الاوط  حلقاوق اإلنساان للفااب  عتماو رحاة أربع جلان اب -8
  (19)2018-2013ابصط  اإلمنااي  الوطني  للفاب  أي اً ورحاة جلنتان 

وحثاااة اللجنااا  ا ضنيااا  حبقاااوق ا شااا ااب  وي اإلعاقااا  ا  ساااي  علاااى تض يااا  اللجنااا   -9
وشااااادو ا قااااارر اصاااااااب ا ضااااا  حبااااااالر اإلعااااادا  خاااااار  الق اااااات   (20)الوطنيااااا  حلقاااااوق اإلنساااااان

تض يااا  قااادرار واساااتقاللي  اللجنااا  الوطنيااا  حلقاااوق  علاااى ةااارور  ججاااراتار ماااوج   أو تضسااافاً  أو
ا قااارر اصاااااب  ر وأ  (21)جلنااا  32الااااالد عااادوها ه الاااوالاير اإلنساااان وجلاااان حقاااوق اإلنساااان 

  (22)ا دافض  عن حقوق اإلنسان شوا   مماثل ال  ا ض  حب

القااانون تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااان  مااع مرا اااة  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطا ات -ألف 
 (23)املساواة و دم التمييا -1 

لقاانون اال ااوي  ناع التمييا  والق اات ل 2014ه عاا  ا ضتماد  الح إلرحاة أربع جلان اب -10
  (25)2018-2014ابلااااربانمج الااااوط  للمساااااوا  وعااااد  التميياااا  للفاااااب   وأحاطااااة علماااااً ، (24)عليااااه

بوجاااوو قاااانون  اللجنااا  ا ضنيااا  ابحلقاااوق االقت ااااوي  واالجتماعيااا  والثقافيااا  علمااااً أحاطاااة  وبينماااا
فقااد أعربااة عاان قلقهااا قااوان  مماثلاا ،  32ا اااوي  نااع التميياا  وابعتماااو ال ياااانر اال اوياا  الااا 

  (26)لضد  تواؤ  هذه القوان 
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ن الدراساااااا  أب، أبلغااااااة ا  سااااااي  جلناااااا  الق ااااااات علااااااى التميياااااا  الضن ااااااري 2013وه عااااااا   -11
التميياااا  ةااااد    شاااافة عاااان ممارساااا  2010االستق ااااااي  الوطنياااا  بشاااا ن التميياااا  الاااا  أُجريااااة ه عااااا  

  (27) ميرو ووا سا ا واتابس و وبما روثوالاير ا نةدرين من أ   أفريق  اب ساس ه ا ش ااب 
جلنااا  حقاااوق الطفااا  عااان قلقهاااا بشااا ن انتشاااار التمييااا  ةاااد أطفاااا  السااا ان وأعرباااة  -12

ا طفااااا  ماااان ا هاااااجرين، وا طفااااا   وي اإلعاقاااا ، و و ا نةاااادرين ماااان أ اااا  أفريقاااا  و ا  اااالي  
ا ثليااار وا ثلياا  وم ووجاا  ا ياا  اجلنساا  ومغااايري اةوياا  اجلنساااني  وحااامل   اافار اجلنساا ، 

ه ا نااااااطح و الفقااااار يضيشاااااون حالااااا  وا طفاااااا  الاااااذين  ،لشاااااوار ا رتاطااااا  أوةااااااعه  ابطفاااااا  ا و 
   (29)جلنتان أخراين شوا   مماثل وأ رر   (28)الريفي 
وبينمااا أحاااق ا قاارر اصااااب ا ضاا  حباااالر اإلعاادا  خااار  الق ااات أو ججااراتار مااوج    -13
ر وا ثليا  وم ووجا  ا يا  ابلتادابم ا ضتماد    افةا  الضنال والتمييا  ةاد ا ثلياا علماً  تضسفاً  أو

وأ ر   (30)ر أفضااا  الضناال ةااده ا عااه  زات ت اار أباادج جاجلنساا  ومغااايري اةوياا  اجلنساااني ، فقااد 
  (31)ا دافض  عن حقوق اإلنسان شوا   مماثل ال  ا قرر اصااب ا ض  حب

 (32)التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
أعربااااة جلناااا  حقااااوق الطفاااا  عاااان قلقهااااا  ن ا  سااااي    تت ااااذ تاااادابم  افياااا   ضاجلاااا   -14

التلاااوث، و ن اسااات دا  ماياادار اافاااار أو ا اااواو ال يمياايااا  يااملثر ب اااف  خا ااا  علاااى مشاا ل  
  (33)أطفا  الشضوب ا  لي 

ا ماان والحااا الفريااح الضاماا  ا ضاا  دساا ل  حقااوق اإلنسااان والشاار ار عاارب الوطنياا  و مهاا -15
مملسساااار ا عماااا  انتها اااار حقاااوق اإلنساااان  ار ال ااال  اب عماااا  التجاريااا ، ول ناااه اعاااابت 
اب ااورار الرامي      س  مواتم  السياسار وا مارسار مع ا ااوئ التوجيهيا  ا تضلقا  اب عماا  

 شاار   2018-2014ويت من الربانمج الوط  حلقوق اإلنساان للفااب  ن  التجاري  وحقوق اإلنسا
  (34)حمدو     تض ي  حقوق اإلنسان ه سياسار مملسسار ا عما  التجاري  وأنشطتها

وتم  ا  سي  بتسريع  اللجن  ا ضني  ابحلقوق االقت اوي  واالجتماعي  والثقافي وأو ة  -16
وحقاااوق بشااا ن مملسساااار ا عماااا  خطااا  الضمااا  الوطنيااا  مااان أجااا  التضجيااا  ابعتمااااو جهووهاااا 
وقد  الفريح الضام  ا ض  دس ل  حقوق اإلنسان والشر ار عرب الوطني  و مها من   (35)اإلنسان

  (36)مملسسار ا عما  وا قرر اصااب ا ض  حبال  ا دافض  عن حقوق اإلنسان تو يار مماثل 

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (37)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان  لى شخصه -1 

الحا ا قرر اصااب ا ض  حبال  ا دافض  عن حقوق اإلنسان أنه، ر    حراز بضاض التقاد ،  -17
وساالا ا قاارر اصااااب ا ضاا  حباااالر   (38)مفاا  بشاا    ال ياا ا  مسااتوج الضناال ه ا  سااي  مرتفضاااً 

اإلعدا  خار  الق ات أو ججراتار موج   أو تضسفاً ال وت على مساتوج الضنال ا ثام للقلاح، وأعارب 
وأعاارب   (39)إلعاادا  خااار  الق اااتوممارسااتهما القااو  ه اساات دا  ااجلاايل والشاارط  إلفااراق عاان أساافه 

  (40)الرأي والتضام عن شوا   مماثل  ا قرر اصااب ا ض  بتض ي  ومحاي  احلح ه حري 
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وأعربااااة جلنااااا  حقااااوق الطفااااا  عااااان قلقهااااا الااااااالد  ن حالااااا  الضناااال ا سااااال  واالجتاااااار  -18
اب  اااادرار وم افةاااا  اجلر اااا  ا نظماااا  أساااافرر عاااان مقتاااا  الضديااااد ماااان ا طفااااا ، دااااا ه  لاااا  

  (41)عمليار قت  خار  نطاق الق ات، مث  ق ي  تالتالاي
عتمااو مشارو  اساتهجااا الي  ا ما  ا تةاد  الساامي  حلقاوق اإلنساان عان وأعربة مفوةا -19

و نااه  وقيقاا قااانون ا ماان الااداخل   نااه ال يااوفر اليقاا  القااانوين ابلنظاار    اساات دامه  فاااهي   اام 
خيلا ب  مفاهي  ا من الوط  وا من الداخل  وا مان الضاا  ويضا ز أحاد مناا   ا مان الا     قاح 

  (43)م لف  بوالاير ه  طار اإلجراتار اصا   شوا   مماثل عد  وأ ر   (42)اج ا توقض النتا
علاى نطااق والحظة اللجن  ا ضني  حباالر االختفات القسري انتشار حاالر االختفاات  -20

ه  43 حالااااا  االختفاااااات القساااااري للطاااااالب التاااااد  و   مااااان أراةااااا  ا  ساااااي واساااااع ه  ثااااام 
ال  يواجهها الالد فيماا يتضلاح دناع حااالر اصطم  التةداير على ه والي   ميرو  2014 عا 

  (44)االختفات القسري والتةقيح فيها وا ضاقا  عليها
ورحااااة مفوةاااي  ا مااا  ا تةاااد  الساااامي  حلقاااوق اإلنساااان ابعتمااااو القاااانون الضاااا  ا تضلاااح  -21

 لااذي مااان شاا نه أن يسااااعد ه م افةاا  انتهاااا   ، ا2017ابالختفااات القساااري ل شاا ااب ه عاااا  
أن هاااذا القاااانون خااار  االختفاااات القساااري  والحظاااة أي ااااً   خطاام وواساااع النطااااق حلقاااوق اإلنساااان

وي ع قواعد   افة  اإلفالر من الضقاب وينص على  نشات النظا  الوط  للاةث عان ا فقاووين 
بساا االختفات، ول نها طلااة    ما اإلبالغ عن  ياب ش ص  اروي ع اإلطار ا نظ  إلجرات

رحاا  ا  مان اللجنا  ا ضنيا  و   (45)توفر ا وارو ال افيا  ل امان تنفياذه علاى عاو فضاا أن ا  سي  
ابلق ااااات علااااى التميياااا  ةااااد ا اااارأ  واللجناااا  الفرعياااا   نااااع التضااااذيا والفريااااح الضاماااا  ا ضاااا  حباااااالر 

  (46)   تنفيذهمع الدعو  القانون اجلديد ذا عتماو هابأي اً االختفات القسري أو  م الطوع  
والحاااا ا قااارر اصاااااب ا ضااا  دسااا ل  التضاااذيا و ااامه مااان ةاااروب ا ضاملااا  أو الضقوبااا   -22

قاد و  ه ا  ساي  شاااضتان التضاذيا وساوت ا ضاملا   القاسي  أو الال نساني  أو ا هين  أن ممارسا 
م    االست دا  ا تواتر للتضذيا وا ضامل  تلقى ش اوج عديد   ار م داقي  من ال ةااي تش

التضااذيا بشاا   رايساا  منااذ حلظاا  احتجاااز الشاا ص   وُيساات د  السااي   ه لتلاال أعااات الالااد
وأو ى ا قرر اصاااب   (74)انت ا  االعابافارو ل  بغرل    ح  مثوله أما  السلط  الق ااي ، 

وأو ااة اللجنااُ    (84)لياا  الوقااياا  الوطنياا ا  سااي  ب فالاا  اسااتقال  جلااان حقااوق اإلنسااان واا
  (94) ما ن االحتجاز أولويتها التفتيل ا اا ةزايرار أبن جُترج الفرعي   نع التضذيا 

بضناااااوان  ، نشااااارر ا فوةاااااي  الساااااامي  حلقاااااوق اإلنساااااان تقرياااااراً 2018وه إل ار/ماااااارس  -23
"Double injustice: report on human rights violations in the investigation of the 

Ayotzinapa case تقرير بش ن انتها ار حقاوق اإلنساان ه التةقياح ه ق اي  ا  وو  " )الظل :
مماااان علااااى ا قاااا   ش  اااااً  34يناااااب(، خل ااااة فيااااه    وجااااوو أسااااااب قوياااا  لالعتقاااااو أبن ثأيوت

للتضااذيا  واتضرةاا 43احُتجاا وا خااال  ا راحاا  ا و  ماان التةقيااح ه ق ااي  اختفااات الطااالب الااا 
   (50)واحُتج  ال ثم منه  تضسفاً 

لقااانون ا 2017ا  سااي  ه عااا  ورحاااة ا فوةااي  السااامي  حلقااوق اإلنسااان ابعتماااو  -24
ا تضلااح دنااع أفضااا  التضااذيا و اامه ماان ةااروب ا ضاملاا  أو الضقوباا  القاسااي  أو الال نساااني  الضااا  

  التةاداير الا  تواجههااأخطار للت ادي  حاد و ل   ،ا هين  والتةقيح فيها وا ضاقا  عليها أو
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   أن هااذا القااانون ياانص علااى احلظاار ا طلااح للتضااذيا ا فوةااي  وابإلةاااف      لاا ، أشااارر 
ا ولا  اص ا  اسات دا  ويساتاضد موحاد  لتضريال  ويضاقا على ممارساته ه مجياع أعاات الالاد وفقااً 

  (15) نع التضذياالتضذيا ويض ز االي  الوطني   ة عليها 
القانون الوط  لتنفياذ الضقاوابر ووعاة بسن ورحاة ا فوةي  السامي  حلقوق اإلنسان  -25

ه مجيع أعات الالد     فال  تنفيذه بسرع  وفضالي ، مشم     أن هذا القانون يش    السلطار  
   (25)ه جما  محاي  حقوق اإلنسان ل ش ااب سلييب احلري   جنازاً 
واعااااابت ا قاااارر اصااااااب ا ضاااا  حباااااالر اإلعاااادا  خااااار  الق ااااات أو ججااااراتار مااااوج    -26
احل او  علاى الرعايا  ولتض يا   م انيا  ابلتدابم ا ضتمد  ل ايو  القدر  اةي لي  للسجون  تضسفاً  أو

 اام أنااه أعااارب عاان أساافه  ناااه   يتلااح مضلومااار عااان   ا شااار   االجتماعيااا ومسااتوج ال ااةي  
والحظاة   (53)ا ت ذ  حلماي  السجنات من ا خطار ال   دو حيا   وسالمته  الادنيا التدابم 

اللجناا  الفرعياا   نااع التضااذيا تااروت االحتجاااز السااي  ، وال ساايما ه مجيااع ا را اا  الالدياا  الاا  
  (54)جرر زاير ا

ضي  الالزما  إللغاات  ا ا ا  سي  مر  أخرج ابعتماو التدابم التشريالفرعي  وأو ة اللجن   -27
، رحاة ا فوةي  السامي  حلقاوق 2018وه نيسان/أبري    (55) جرات االحتجاز على  م  التةقيح

اإلنساان دوافقاا  جملاس النااواب علاى مشاارو  اإل االح الدسااتوري الراما      لغااات  جارات االحتجاااز 
  (56)قرب وقة مم نعلى  م  التةقيح، ووعة جملس شيوخ اجلمهوري     ا وافق  عليه ه أ

 (57)إقامة العدل  مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب  وسيادة القانون -2 
بينما رحاة اللجن  ا ضني  حباالر االختفات القساري ج االح قاانون الق اات الضسا ري  -28

لق اات الضسا ري  االحي  النظار اقلح أن هذا القاانون ال يا ا  خياو  ب، الحظة 2014ه عا  
اال اوي، دا ه  ل  جراا  االختفات القسري ال  يرت اها أفاراو و ه اجلراا   ار الطابع الضاوي 

  (85)من اجليل ه حح زمالاه 
ورحااااا ا قااااارر اصااااااب ا ضااااا  حباااااالر اإلعااااادا  خااااار  الق اااااات أو ججااااراتار ماااااوج    -29
القاانون ابعتمااو   ا دافض  عن حقوق اإلنسان ابلتقاد  اصارز وا قرر اصااب ا ض  حبال تضسفاً  أو

ورحاااة ا فوةااي  السااامي    (59)اال اااوي لإلجااراتار اجلنااياا  وأشااارا    ةاارور  تنفيااذه ال اماا 
حلقااوق اإلنسااان باادخو  نظااا  الضدالاا  اجلنااياا  اجلديااد حياا  النفااا ، ووعااة الساالطار     فالاا  

  (60)الضدال  ه مجيع أعات الالد التنفيذ السلي  إل الح نظا 
ه ا ااا   98والحا ا قرر اصااب ا ض  حبال  ا ادافض  عان حقاوق اإلنساان أن حاوا   -30

   (61)  ُت شل مالبسا ا بضدمن مجيع اجلراا  ا رت ا  ه ا  سي  
أي تقااد   حااراز وأعربااة اللجناا  ا ضنياا  حباااالر االختفااات القسااري عاان قلقهااا  زات عااد   -31

مه  ه التةقيح مع ا سملول  عن حاالر االختفات القسري ا  عو  ارت اهبا خال  فااب  "احلارب 
وأعرب ا قرر اصاااب ا ضا  حبااالر اإلعادا  خاار  الق اات أو ججاراتار   (62)القذر " ومضاقاته 

ر ا تضلقا  قيوو على  م اني  اطال  عام  الناس على السجاللفرل عن أسفه  تضسفاً  موج   أو
  (63)ابحلرب القذر 
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ا تضلااح قااانون الورحاااة اللجناا  ا ضنياا  حباااالر االختفااات القسااري وجلااان أخاارج ابعتماااو  -32
 ااام أن اللجنااا  ا ضنيااا    (56)ال اااةاايلااادع  نشاااات اللجنااا  التنفيذيااا  جو (46)(2013ل اااةااي )اب

وأ رر   (66)ذ بشاا   ات نف ااحباااالر االختفااات القسااري أعربااة عاان قلقهااا  ن هااذا القااانون   يُ 
  (76)شوا   مماثل ا ضني  ابلضما  ا هاجرين لجن  ال

وأو ااة مفوةاااي  ا مااا  ا تةاااد  الساااامي  لشااملون الالج ااا  ا  ساااي  ب فالااا   م انيااا   -33
اللجاااوت    الق اااات للمهااااجرين وملتمسااا  اللجاااوت والالج ااا  مااان خاااال  تض يااا  الوحاااد  اصا ااا  

م اتاا ا اادع  و واخا  م تاا ا اادع  الضاا  ا نشاا   لتةقياح ه اجلاراا  ا رت ااا  ةاد ا هااجرين ل
  (86)على  ضيد الوالاير اصااب ا ض  ابجلراا  ا رت ا  ةد ا هاجرين

 هي ا  ا ما  ا تةاد )والحظة هي ا  ا ما  ا تةاد  للمسااوا  با  اجلنسا  ور ا  ا ارأ   -34
بروتو ااااو  إلورا  ا نظااااور    اااادارا  سااااي  ، مثاااا   ا نظااااا  الق اااااالرز ه التقااااد  اصااااللماااارأ ( 
 اام أن    م انياا  اللجااوت    الق اات للماارأ والضقااوابر، ل فالا  لاادج   ادار ا ح ااا   اجلنسااين

ى بش   ات  الفوارق ب  اجلنس  و تفسم الق ا  للقانون وال تراع  و سيالتنميا اجلنساين ال ي ا  
  (96)القانوني  خال  اإلجراتار

وأو ااااى ا قاااارر اصااااااب ا ضاااا  حباااااالر اإلعاااادا  خااااار  الق ااااات أو ججااااراتار مااااوج    -35
عان السالط   رامااً  تضسفاً ابعتماو تشاريضار  نويا  جلضا  م تاا ا ادع  الضاا  للدولا  مساتقالً  أو

وحثااة ا فوةاااي  السااامي  حلقااوق اإلنساااان ا  سااي  علااى  نشاااات مملسساا  وطنيااا    (70)التنفيذياا 
وحثاااة ا فوةاااي  الساااامي  ا  ساااي  علاااى   (71)والطاااا الشااارع   اصااارب  جااارات مساااتقل  صااادمار 

  (72) نشات م تا للمدع  الضا  يتس  ابلفضالي  واالستقاللي 
ات أو ججااااراتار ماااااوج   وأعاااارب ا قاااارر اصااااااب ا ضااااا  حباااااالر اإلعاااادا  خاااااار  الق اااا -36
ساتقاللي  نظاا  الادفا  الضااا  فيمااا يتضلاح ابتضسافاً عان أسافه لضاد   حااراز ماا ي فا  مان التقاد   أو

  (73)على ال ضيد اال اوي وه مجيع الوالاير
وأو اااة اللجنااا  ا ضنيااا  ابحلقاااوق االقت ااااوي  واالجتماعيااا  والثقافيااا  ا  ساااي  ابعتمااااو  -37

احلقااوق االقت اااوي  واالجتماعياا  والثقافياا  علااى مجيااع مسااتواير  عمااا  التاادابم الالزماا  ل فالاا  
  (74)نظامها الق اا 

  (75)الضقاب الفساو واإلفالر منمستواير  زات ارتفا  قلقها وأعربة اللجن   ا ا عن  -38
  (76)ا س ل   ا اوأ رر جلن  حقوق الطف  

 (77)احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -3 
جتارل عما  مساهااً عان  قد  ا قرر اصااب ا ض  حبال  ا دافض  عان حقاوق اإلنساان تقرياراً  -39

وأعرباااااة اللجنااااا  ا ضنيااااا  ابحلقاااااوق االقت ااااااوي    (78)ا ااااادافض  عااااان حقاااااوق اإلنساااااان وال اااااةفي 
واالجتماعي  والثقافي  عن قلقها الااالد  زات أفضاا  الضنال اصطام  ا رت اا  ةاد ا ادافض  عان حقاوق 

وأعربااة اللجناا  ا ضنياا  حباااالر االختفااات القسااري عاان قلقهااا  زات االوعاااتار ا تضلقاا    (79)اإلنسااان
  (80)القساري وا ادافض  عان حقاوق اإلنساان لالةاطهاو والتهدياد بتضرل أقاارب ةاةااي االختفاات

ا قااارر اصاااااب ا ضااا  حبالااا    وو ااال (81)وأ رر اللجنااا  ا ضنيااا  ابلضماااا  ا هااااجرين شاااوا   مماثلااا 
  (82)  اطر ال  تواجهها ا دافضار عن حقوق اإلنساناا دافض  عن حقوق اإلنسان 
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مااا  الدوليااا  ا ضنيااا  بتطاياااح االتفاقياااار والتو ااايار    وأشاااارر جلنااا  خاااربات منظمااا  الض -40
  (83)االوعاتار ا تضلق  أبفضا  الضنل ا رت ا  ةد النقابي 

وأشار ا قرر اصااب ا ض  ابحلح ه حري  الارأي والتضاام    أن شايو  حااالر االعتادات  -41
 حريا  التضاامه جماا   تةاديللو  رً    حلاحااً ار دعلى ال ةفي  وال ةاف  يش   أ ثر التهدي

بطلااا ا نتقاادين للساالطار  ااةفي  ل   تسااري  وسااااا اإلعااال  ل وأشااار أي اااً   ه ا  سااي 
  (84)التةريري هاخطه مل ي  وسااا اإلعال  و ه تضدوي  ال، و   انضدا  هامن

حبالااا  وأحااااق  ااا  مااان اللجنااا  ا ضنيااا  حبااااالر االختفاااات القساااري وا قااارر اصاااااب ا ضااا   -42
ابالياا   ا اادافض  عاان حقااوق اإلنسااان وا قاارر اصااااب ا ضاا  ابحلااح ه حرياا  الاارأي والتضااام علماااً 

وحاااث خاااربات حقاااوق اإلنساااان   (85)حلمايااا  ا ااادافض  عااان حقاااوق اإلنساااان وال اااةفي اصا ااا  
وأو ااااة اللجناااا  ا ضنياااا    (86)ا  سااااي  علااااى م اااااعف  جهووهااااا الرامياااا     محاياااا  ال ااااةفي 

قااوق االقت اااوي  واالجتماعياا  والثقافياا  ا  سااي  ب فالاا  أوات االياا  الوقااياا  الوطنياا   هامهااا ابحل
علااى عااو فضااا ، و لاا  بطاارق منهااا مراجضاا  اساااباتيجيار احلماياا  القااماا  و سااينها و  اايص 

  (87)ي ف  من ا وارو الاشري  وا الي  والتقني  ما
فوةااي  السااامي  حلقااوق اإلنسااان أفضااا  التجسااس ، أوانااة ا 2017وه ح يران/يونيااه  -43

ن عان و ن ه جما  م افة  الفساو وا ادافضو ن والناشطو ال ةفيال  يتضرل ةا الرقم  وا  ايق  
وأ ر ا قارر اصاااب ا ضا  حبالا  ا ادافض  عان حقاوق   (88)حقوق اإلنساان، و اذل  أفاراو أساره 

ه     جاارات  قيااح مسااتق  ون يااه  ا ماا  ا تةااد  أي اااً خااربات  اووعاا  (89)اإلنسااان شااوا   مماثلاا 
  (90)ا دافض  عن حقوق اإلنسان وال ةفي على است دا  برامج التجسس احلاسويب 

ورأر اللجن  ا ضني  حبقوق اإلنساان أناه مان الاالز   فالا  تنفياذ القاوان  والتادابم الراميا   -44
ا قرر اصاااب ا ضا  ابحلاح ه حريا  الارأي والتضاام أن  والحا  (91)   ةمان  لغات جترل التشهم
فيمااااا يتضلااااح ابإلعااااالانر احل ومياااا     اااادو قواعااااد واةااااة  بشاااا ن  التشااااريضار ا ضتمااااد  مااااملخراً 

  (92) ، وإلليار الرقابا تضلق  اب    ار جراتاراإلضايم و ا أهدافها، و 

 (93)حظر مجيع أشكال الرق -4 
ابلضماااا  ا هااااجرين ابعتمااااو القاااانون الضاااا  ا تضلاااح دناااع االجتاااار  رحااااة اللجنااا  ا ضنيااا  -45

وأ رر اللجنااا    (94)هاب شااا ااب وا ضاقاااا  علياااه واست  ااااله وتاااوفم احلمايااا  وا سااااعد  ل اااةااي
  (95)ا ضني  ابلق ات على التميي  ةد ا رأ  شوا   بش ن تنفيذ هذا القانون

 زات اساتمرار االجتاار اب طفاا ، وال سايما أطفاا  وأعربة جلن  حقوق الطف  عن قلقها  -46
  (96)  رال االستغال  اجلنس  والضم  القسريالشضوب ا  لي ، و ا هاجرين وطفالر 

بوجااه خااااب  زات انتهااا  ا سااتمر وأعربااة اللجناا  ا ضنياا  ابلضمااا  ا هاااجرين عاان قلقهااا  -47
جاناا رةاون للضنال والتهدياد مان مان ا هااجرين، والحظاة أاا  يتضللناشاط  حقوق اإلنساان 

  (97)ابلاشرا نظم  وشا ار االجتار اجلر   مجاعار 
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 (98)احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية -5 
أو اااة اللجنااا  ا ضنيااا  ابحلقاااوق االقت ااااوي  واالجتماعيااا  والثقافيااا  ا  ساااي  ابعتمااااو  -48

واجملتماااع، بوسااااا  منهاااا تنظاااي  محاااالر تااادابم فضالااا    افةااا  التنمااايا اجلنسااااين واخااا  ا سااار  
  (99)التوزيع ا ن ل للمسملوليار ا سري  ب  الرج  وا رأ     دس ليللتوع

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 (100)احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -1 

واالجتماعي  والثقافيا  عان قلقهاا  ناه، ر ا  اجلهاوو أعربة اللجن  ا ضني  ابحلقوق االقت اوي   -49
وأو اة   (101)تتسا  بضاد  االساتقرارا نا   الضما  ا اذول ، ال ت ا  تاروت الضما  ه قطااع  ال راعا  و 

اعتمااااو اسااااباتيجي  مااان خاااال  اللجنااا  ا  ساااي  دوا ااال  خفاااض مضاااد  الاطالااا  والضمالااا  الناق ااا ، 
  (102)على عو  م متناساللاطال  ي  للف ار ا ضرة  ا ولو تضط  شامل  بش ن الضمال  

ممارساار و وأعربة اللجن   ا ا عن قلقها  زات ما تواجهه ا رأ  ا  سي ي  من  ضوابر  -50
  (103)التضاقااد مضهااااسااوق الضمااا ،  هل امهااا ابلقيااا  ابختاااار احلمااا  لاادج االناادما  ه ريي ياا  ه 

 90 رث  النسات مليون عام  من   ه ا  سي ، 2,4أبن مث  لمرأ  لوأفاور هي   ا م  ا تةد  
  (104)ه ا اا  منه  بش    م رمس  99ويضم  ه ا اا  منه  

لمااارأ  أن الفجاااو  ه ا جاااور بااا  اجلنسااا  واةاااة  ه لوالحظاااة هي ااا  ا مااا  ا تةاااد   -51
عااااان الضمااااا  ا تسااااااوي ه ا جااااار ه ا ااااااا   20و 15مجياااااع الف اااااار ا هنيااااا ، وتااااااباوح ماااااا بااااا  

وأشااارر جلناا  خااربات منظماا  الضماا  الدولياا     أن الفااوارق ه ا جااور ال تاا ا  أحااد   (105)القيماا 
وأ رر اللجناا  ا ضنياا  ابلق ااات علااى   (106) ااموواً  ساااوا  باا  ا اارأ  والرجاا عااد  ا أشاا ا    ثاارأ

  (107)التميي  ةد ا رأ  شوا   مماثل 
ابحلقوق االقت اوي  واالجتماعي  والثقافي  ا  سي  ب فال  رتيع  وأو ة اللجن  ا ضني  -52

  (108) وارو الالزم  لر د تروت الضم  ه مجيع القطاعارمالام  وابإللي  التفتيل ا ه  بوالي  

 (109)احلق يف الضمان االجتما ي -2 
  زات وجااووأعربااة اللجناا  ا ضنياا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماعياا  والثقافياا  عاان قلقهااا  -53

وابإلةاف      ل ، أو ة   (110)ه ا اا  من الضما  ه قطا  االقت او  م الرمس  57حوا  
اللجناااا  ا  سااااي  جنشااااات نظااااا  لل اااامان االجتماااااع  ي فاااا  تغطياااا  شااااامل  ه جمااااا  احلماياااا  

  (111)وي من من  مجيع ا ش ااب استةقاقار  افي االجتماعي  

 (112)احلق يف مستوى معيشي الئق -3 
أعرباااة اللجنااا   ا اااا عااان قلقهاااا  ناااه، ر ااا  التااادابم ا ضتماااد    افةااا  الفقااار، ال تااا ا   -54

 زات ا سااتمر وأعربااة جلناا  حقااوق الطفا  عاان قلقهااا   (113)مضادالر الفقاار وعااد  ا ساااوا  مرتفضا 
  (114)ر ا طفا انتشار فق

وأو اااة اللجناااا  ا ضنياااا  ابحلقاااوق االقت اااااوي  واالجتماعياااا  والثقافيااا  ا  سااااي  بوةااااع  -55
  (115)اساباتيجي  وطني  شامل  حلماي  وتض ي  احلح ه احل و  على  ذات  ات
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والحظااة اللجناا   ا ااا بقلااح أن التاادابم الاا  اعتمااد ا ا  سااي    ت اان فضالاا  ابلقاادر  -56
ال اه  ضاجل  الضج  الس  ، وال سيما فيما يتضلح بتوافر ا سا ن االجتماعيا  وا ساا ن ا يسار  

  (116)لف ار حرماانً  شد االت لف  
ال ااااضيد باااا  ا ملسسااااار علااااى فضااااا  التنساااايح العااااد  وأعربااااة اللجناااا   ا ااااا عاااان قلقهااااا  ن  -57

ناسااا  عواماا  ونقااص اةيا اا  ا ساسااي  ا اال اااوي و ااضيد الااوالاير والالااداير، وعااد   فاياا  التموياا ، 
  (117) م اني  احل و  على مياه الشرب اجليد  النوعي  وعلى خدمار ال رت ال ة  ا الام تضيح 
لالج   أن ملتمسا  اللجاوت والالج ا  والحظة مفوةي  ا م  ا تةد  السامي  لشملون ا -58

ال ي الااون يواجهااون  ااداير عديااد  ه رااتضه  ال اماا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماعياا  والثقافياا  
  (118)لس انا  يسجتلالتضريل الفريد على رم    ح وةتضابل احلواج  ال  بساا 

 (119)احلق يف الصحة -4 
أو ااة اللجناا  ا ضنياا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماعياا  والثقافياا  ا  سااي  د اااعف  جهووهااا  -59

  (120)وميسر  الت لف  وجيد  النوعي مناسا  خدمار  ةي  على س ان المجيع ل فال  ح و  
وبينماااااا الحظاااااة جلنااااا  حقاااااوق الطفااااا  التااااادابم الراميااااا     احلاااااد مااااان وفياااااار ا طفاااااا   -60

الساا ان باا  عربااة عاان قلقهااا  زات ارتفااا  مضاادالر وفيااار ا طفااا  وا مهااار وا مهااار، فقااد أ
  (121)ا  لي  وس ان ا ناطح الريفي ، و زات ارتفا  مضد  الوفيار النفاسي  ه  فوت ا راهقار

وأعربااة جلنتااان عاان قلقهمااا بشاا ن تااااين التشااريضار ا تضلقاا  ابإلجهااال الطااوع  باا   -61
اال اوياا ، وهاو ماا خيلاال تفااواتر خطاام  فيماا يتضلاح جم انياا  االساتفاو  منااه لتلال ال يااانر 

  اااام متناساااااا  علااااى النساااااات  وار الااااادخ  اصاااادوو وا نتمياااااار    أشااااد الف اااااار حرمااااااانً  وإل راً 
وأو اااة جلنااا  حقاااوق الطفااا  ا  ساااي  دراجضااا  ومواتمااا  التشاااريضار اال اويااا    (122)و ميشااااً 

ي   لغات جترل اإلجهال و فال   م اني  اإلجهال القانوين علاى ا قا  ه وتشريضار الوالاير بغ
وأعرباة اللجنا    (123)حاالر اال ت اب وسفاح اصار  ووجوو خطر على حيا  الفتاا  و اةتها

الضا  قانون العلى  مملخراً ا دخل  ا ضني  ابلق ات على التميي  ةد ا رأ  عن قلقها  زات التضديالر 
  (124)تسم  ابالستن ات ال ممي ة  ال  لا تضلح اب

ن ا هاااجرين  وأعربااة مفوةااي  ا ماا  ا تةااد  السااامي  لشااملون الالج اا  عاان ساارورها  -62
فااموس نقااص وأووياا  علااى الضااال  الطاايب ابجملااان وملتمساا  اللجااوت والالج اا    اانه  احل ااو  

  (125)ب رت النظر عن وةضه  من حيث اةجر  ا ناع  الاشري  وا مرال ا نقول  جنسياً 

 (126)احلق يف التعليم -5 
، حققااة  ارر منظماا  ا ما  ا تةااد  للاببياا  والضلا  والثقافاا  )اليونسا و( أن ا  سااي   -63

 ،ه جما  ا ح ا  الدستوري  والتشريضار والربامج التضليمي  جنازار حىت اان،  2013منذ عا  
تنقاي   وأشارر    أناه جارج أي ااً   الدستوره  ه التضلي  اإلل ام  اجليد احلح ورا    ل  دا ه

، علااى الضديااد ماان 2016لتضلااي  وأُوخلااة   ااالحار، ه ح يران/يونيااه ا تضلااح ابالقااانون الضااا  
  (127)ثقاف  اإلوما و ا ح ا  ال  تض ز عد  التميي  

الااااااوط  للتضااااااايل ا درساااااا  والحظااااااة اليونساااااا و أن ا  سااااااي  اعتماااااادر الااااااربانمج  -64
ويتنااو  هاذا الاربانمج   الضنل ه ا دارسو لوقاي  من تسلا ا قران ابيتضلح ابلاي   ا درسي  و  فيما
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اب ح ااا  ا ساااق  ا رتاطاا  ابلتنااو ، و ديااد االعتاادات اجلنساا  وتساالا ا قااران ه الااوع  مساا ل  
  (128)ا دارس واالعتدات على ا طفا 

ا ضنياا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماعياا  والثقافياا  ا  سااي  بتةساا   وأو ااة اللجناا  -65
تةسا  جاوو  اةيا ا  ا ساساي  وا اواو بو  ،جوو  التضلي  من خال  زايو  عدو ا درس  ا املهل 

  (129)ا  لي بلغار الشضوب التضليمي  وتض ي  التضلي  
وأعربة جلنا  حقاوق الطفا  عان قلقهاا  زات عاد  التةااق ماليا  ا طفاا  الاذين تااباوح  -66

سااان  اب ااادارس، و زات التةاااداير ا ساااتمر  الااا  تواجاااه ا طفاااا   17سااانوار و 3أعمااااره  بااا  
  (130)ارتفا  مضدالر االنقطا  عن الدراس  زات ه احل و  على تضلي  جيد، و احلا  ةضفات 

لنماات ه مرحلا  الطفولا  فيما يتضلح ابجلن  حقوق الطف  ابلتدابم ا ت ذ  وبينما رحاة  -67
  (131)التضلي  ه مرحل  الطفول  ا ا ر مستوج توفم ا ا ر ، فقد أعربة عن قلقها  زات اخنفال 

 حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة -دال 
 (132)النساء -1 

التنمايا ممارساار  زات اساتمرار ا واقال ا بويا  و  أعربة جلنا  حقاوق الطفا  عان قلقهاا الااالد -68
  (133)   حد  ام لضنل ةدهناملوي    انتشار ال  تةد الفتيار والنسات،  ي اجلنساين التميي  

ارتفا  عدو حاالر قت  اإلانث ه ا  ساي  حد  عن قلقها  زات  أي اً وأعربة اللجن   -69
لمرأ  أن الضنال لو  رر هي   ا م  ا تةد    (341)مستوج اإلفالر من الضقاب ه هذا ال دوو 

ه وت قااااًل  انتشاااراً خطااورً  و انتها ااار حقااوق اإلنسااان أ ثاار ةااد النسااات والفتيااار يشاا   أحااد 
حياااا ن ه ه ا ااااا  مااان النساااات علاااى ا قااا  مااار  واحاااد   66نساااا   ةا  ساااي ، حياااث تضرةااا

أحااد لااديها  اام أن ا  سااي    للتميياا  للضناال الضاااطف  أو االقت اااوي أو الااادين أو اجلنساا  أو
علاى قوان  حمدو  على ال ضيد اال ااوي و  ، يشم ه ا نطق  تقدماً أطر السياسار الضام  أ ثر 

لضنل اإلنذار ابه  إللي   ،فريد  ل قت  اإلانث  جر   قاام  بذا ا وإللي ً ي نتالوالاير و مستوج 
  (351)والي  13اجلنساين، ال  وخلة حي  النفا  ه 

الضنال ةااد ا ارأ  وا ضاقاا  عليااه مواجها  الاربانمج الشاام   نااع و عتماااو ورحااة جلنتاان اب -70
وأعربة ثالث جلان عن قلقها  زات ارتفا  عدو حاالر   (361)2018-2014للفاب  است  اله و 

دوويا  اللجنا  ا ضنيا  ابلق اات علاى التمييا  ةاد ا ارأ  قلقهاا  زات حم  وأبادر (371)الضنل اجلنسااين
  (381)ا وارو الاشري  والتقني  وا الي  ا      للمضهد الوط  للمرأ 

اللجااااوت والالج ااااار وملتمساااار لمااارأ  أن ا هاااااجرار ل ا تةااااد  والحظاااة هي اااا  ا مااا  -71
صطار االختطاات واالختفاات والضنال اجلنسا  واجلنسااين واالجتاار و ام  لا  مان  د   مضرةار حبا

  (401)ا فوةي  السامي  لشملون الالج   شوا   مماثل وأ رر   (391)الشديدأش ا  اإليذات 
ورحاة اللجن  ا ضني  ابلق ات على التميي  ةد ا ارأ  ابلتقاد  اصارز مان خاال  الاربانمج  -72

وأو اة هي ا  ا ما    (411)2018-2013الوط  لت افمل الفراب وعد  التميي  ةد ا رأ  للفااب  
و او  ا ارأ     القااما  ه جماا  بتنفياذ تادابم ترما     ساد الفجاوار لمارأ  ا  ساي  لا تةد  

  (421)منا ا  نع القرار ه السلطت  التنفيذي  والق ااي 
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 (143)األطفال -2 
ابلتنفيااذ ال اماا  للقااانون ا ت اال  الحظااة اللجناا  ا ضنياا  ابلضمااا  ا هاااجرين التةااداير  -73

وأعرباة جلنا  حقاوق الطفا  عان قلقهاا  ناه   خار   (441)وا اراهق الضا  ا تضلح حبقاوق ا طفاا  
التنفيذياا  ةااذا القااانون، و نااه ال ياا ا  يتضاا  مواتماا  الضديااد ماان القااوان  اال اوياا  اللااواا  اعتماااو 
حقااوق الطفاا  بشاا ن   تضتمااد تشااريضار عديااد  مااع هااذا القااانون، و ن والاير ابلطفاا  ا تضلقاا  

  (451)القانون الضا  ا تضلح حبقوق ا طفا  وا راهق  ما يقت يهعلى عو 
ورحاااااة اللجناااا  ا ضنياااا  ابلضمااااا  ا هاااااجرين ابعتماااااو النظااااا  الااااوط  للةماياااا  الشااااامل   -74

نشااااااااات ا  تااااااااا اال اااااااااوي حلماياااااااا  ا طفااااااااا  وا ااااااااراهق  ج( و2015ل طفااااااااا  وا ااااااااراهق  )
مااااااااان ا راهقاااااااااار لوقايااااااااا    الوطنيااااااااا  ورحااااااااااة جلنتاااااااااان ابعتمااااااااااو االسااااااااااباتيجي  (461)(2015)

 نوأو ة اللجنا  ا ضنيا  ابلق اات علاى التمييا  ةاد ا ارأ  ا  ساي  ب اما  (471)(2015)احلم 
  (481)الساباتيجي  الوطني ذه اما ي ف  من الدع  الاشري وا ا  من أج  التنفيذ ال ام  ة

مملسساار الرعايا  الاديلا  ر اد وأعربة جلنا  حقاوق الطفا  عان قلقهاا  ن عاد   فايا   -75
" اساايتاس وياا  سااور"   ابتااا عليااه سااوت مضاملاا  ا طفااا  و مهاااة ،  مااا هااو احلااا  ه مملسسااي
   (491)"ال  ران فاميليا" )ماما روسا(مملسس  و 

 زات حااااالر زوا  ا طفاااا  و ارتفاااا  مضاااد  انتشاااار عااان قلقهاااا  زات  اللجنااا  أي ااااً وأعرباااة  -76
  (150)الااا وا  القساااري، وخبا ااا  فيماااا يتضلاااح بفتياااار الشاااضوب ا  ااالي أُبلاااد عناااه مااان حااااالر  ماااا

ه مضظاااا  والاير  لماااارأ  أنااااه، ر اااا  حظاااار زوا  ا طفااااا  قااااانوانً ا تةااااد  لوالحظااااة هي اااا  ا ماااا  
  (151)ل وا  قا  بلوغ سن الثامن  عشر فيما يتضلح اباستثناتار جتي  منها  ا  سي ، ال ت ا  أربع  

وأعربااة جلناا  حقااو ق الطفاا  عاان قلقهااا  زات ارتفااا  مضااد  انتشااار الضناال اجلنساا  ةااد  -77
تضرةااوا علاى ماادج قلقهاا الاااالد  ن م اار ا طفاا    وأبادر (521)الفتيااار سايما وال ا طفاا ،

سنوار لالعتدات اجلنسا  مان قاا  رجاا  الادين ه ال نيسا  ال اثولي يا  و مهاا مان ا ملسساار 
  (531)الديني ، مع  فالر اجلنا  من الضقاب

عن قلقها  ن أطفاا  الشاوار  ال ي الاون يضاانون مان الضنال وساوت  اللجن  أي اً وأعربة  -78
  (541)الستغال  واالعتدات اجلنسي لا ضامل ، و ن الضديد من الفتيار يتضرةن 

ابإل الح الدستوري ا تضلاح برفاع احلاد ا وت لسان الضما   وبينما أحاطة اللجن  علماً  -79
نساا  وممارسا  ا طفاا   زات عما   ثام مان قلاح ابلاد أبدر شاضورها ا ساتمر بسن ، فقد  15   

  (551)سوأ أش ا  عم  ا طفا  م وي  عالي  منه  
وأ ر ا قاارر   (156) طفااا ل زات جتنيااد اجلماعااار ا ساالة   هاااوأعربااة اللجناا   ا ااا عاان قلق -80

  (157)ججراتار موج   أو تضسفاً شوا   مماثل اصااب ا ض  حباالر اإلعدا  خار  الق ات أو 
الاااذي يضاااابت  2014وبينماااا رحااااة جلنااا  حقاااوق الطفااا  ابإل اااالح الدساااتوري لضاااا   -81

الوالو  مان أطفاا  من يسج لون لدج ابحلح ه تسجي  ا واليد، فقد أعربة عن قلقها  ن عدو 
هااجرين وا طفاا  الاذين يضيشاون ا و الس ان ا  لي  وا  سي ي  ا نةدرين من أ   أفريقا  

  (581)ه ا ناطح النااي  ال ي ا  من ف اً 
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 (159) اقةاإلاألشخاص ذوو  -3 
رحاة اللجن  ا ضني  حبقوق ا ش ااب  وي اإلعاقا  ابعتمااو الاربانمج الاوط  للنهاول  -82

 ، والاااربانمج الاااوط  لضمااا  وعمالااا 2018-2014اب شااا ااب  وي اإلعاقااا  و ومااااجه  للفااااب  
، وبرانمج محاي  ا ش ااب  وي اإلعاق  و عاو  2018-2014ا ش ااب  وي اإلعاق  للفاب  
  (601)أتهيله  و وماجه  االجتماع 

وأعرباااة اللجنااا   ا اااا عااان قلقهاااا  ن ا شااا ااب  وي اإلعاقااا  يتضرةاااون للتمييااا ، و ن  -83
ال تاااا ا  مضلقاااا  ه بضااااض اإلجاااراتار ا تضلقاااا  ابعتماااااو قااااوان   ظااار التميياااا  علااااى أساااااس اإلعاقااا  

ا  اطلةار مان أجا   زالا  وأو ة اللجن  ا  ساي  دواتما  قوانينهاا ماع االتفاقيا    (161)الوالاير
  (162)على ال ضيد اال اوي وعلى مستوج الوالاير ش ااب  وي اإلعاق  ا سي   ل

نل واالعتدات، لضاشضور اللجن  ابلقلح  زات عد  محاي  ا طفا   وي اإلعاق  من ل نظراً و  -84
فقااد حثااة ا  سااي   علااى الق ااات علااى مجيااع أشاا ا  الضناال ا ناا   أو ا ملسساا  ةااد ا طفااا  

  (631) وي اإلعاق 
 وأو ااااة اللجناااا   ا ااااا ا  سااااي  بوةااااع خطاااا  وطنياااا  لتيساااام  م انياااا  الو ااااو  قابلاااا    -85

  (641)واالت االروجما  ا ضلومار النق  وه قطا  للتطايح ه الاي   ا اوي  
 عااااالن عااااد  ه سااااياق اإلجااااراتار اجلناايااا  خاااري والحظاااة اللجناااا  بقلااااح أناااه  ثااااماً مااااا  -86

ُُيرمون مان احلاح أا  و ، (165)جتماعي اال - نفسي الذهني  أو العاقار اإلا ش ااب  وي مسملولي  
  (166)ه الت وية

  (167)اإلعاق  وأو ة اللجن  ا  سي   بتض ي  برامج توفم فراب الضم  ل ش ااب  وي -87
الاااا  تسااااتوه مضااااايم  ا ااااواو التضليمياااا و ا اااادارس نقااااص وأعربااااة اللجناااا  عاااان قلقهااااا  زات  -88

  (681)دا ه  ل  ال تا الدراسي  بطريق  براي ومابمجو لغ  اإلشار   م اني  الو و ،
 زات القيااااوو ا فروةاااا  علااااى حااااح النسااااات  وار اإلعاقاااا  ه  وأعربااااة عاااان قلقهااااا أي اااااً  -89

وحثاااة ا  ساااي   علاااى التةقياااح ه   (691)احل اااو  علاااى خااادمار ال اااة  اجلنساااي  واإلجنابيااا 
جلااواهن    حاااالر التضقااي  القسااري للفتيااار وا راهقااار والنسااات  وار اإلعاقاا  و فالاا   م انياا  

  (701)سا  جرب ال رراستفاو ن من و الق ات 

 (171)األقليات والشعوب األصلية -4 
وقااد يضيشااون حالاا  ةااضل شااديد  اعابفااة ا  سااي  أبن ساا ااا ا  االي  ال ي الااون  -90

ماان االيااار لتض ياا   م انياا  و ااو  الشااضوب ا  االي     الضدالاا  بغاارل احلااد ماان  طااورر عاادواً 
علاى  رساات  حبقاوق الشاضوب ا  الي  ا  ساي     ا ضنيا  اصا ا  ا قارر  ةوحث  (721)ال ضلهذا 

 ةوأعربا  عالق  متساوي  مع الشضوب ا  الي  مان أجا  وةاع حاد النتها اار حقاوق اإلنساان
ه  تهاه ا راةاا  وا قااالي ، ومشااار  هاااالشااضوب ا  االي  حبقرتااع  زات مساااا  مثاا   اعاان قلقهاا

  (731)على النةو ا ناسا ا واستشار    الضدال ،  او وة م اني  احليا  السياسي ، و 
مااااع االرتياااااح  ، أحاطااااة جلناااا  الق ااااات علااااى التميياااا  الضن ااااري علماااااً 2014وه عااااا   -91

ابجلهوو الرامي     تض ي  احلوار والتشاور مع الشاضوب ا  الي ، ول نهاا أعرباة عان قلقهاا بشا ن 
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 اا أن  ما  حاح فضالي  تل  ا شااورار وبشا ن عاد  تطاياح اإل االحار التشاريضي  الا  مان شا
ا سااح، فقاد التشااور ور   وجاوو بروتو اوالر عما  بشا ن   (741)الشضوب ا  لي  ه استشار ا

أعربة اللجن  ا ضني  ابحلقوق االقت ااوي  واالجتماعيا  والثقافيا  عان قلقهاا بشا ن عاد  اسات دا  
  (751)ا ل م طايضتها  م عن ج اياً  سااب انمج  هذه الربوتو والر ب ور  منهجي ، 

واعابفة ا  سي  للجن  ا ضني  ابلق ات على التميي  الضن ري أبنه، ر   التقد  اصارز،  -92
يلاا   بااذ  ا  يااد ماان اجلهااوو لتض ياا  الااوع  واالعااابات ابلساا ان ا نةاادرين ماان أ اا  أفريقاا  ه 

 ااري الدولااا   ، حثاااة اللجناا  ا ضنيااا  ابلق ااات علااى التمييااا  الضن2014وه عااا    (761)ا  سااي 
  (771)الس ان ا  سي ي  ا نةدرين من أ   أفريق  ديد هوي  ه  على ا    قدماً 

 (178)املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا  -5 
الحظاااة اللجنااا  ا ضنيااا  ابلضماااا  ا هااااجرين أن ا  ساااي  تواجاااه، بو ااافها بلاااد منشااا   -93

  (791) ام  فيماا يتضلاح حبمايا  حقاوق الضماا  ا هااجرينعديد  و ،  داير وعوو  وعاور ومق د
وه هذا ال دو، رحاة اللجنا  ابعتمااو قاانون اةجار  وعادو مان التادابم ا ملسساي  والسياسااتي ، 

الوحاد  اصا ا  ا ضنيا  ابلتةقياح ه و ، 2018-2014دا ه  ل  بارانمج اةجار  اصاااب للفااب  
واالياا  ا  سااي ي  للاادع  اصااارج  ماان أجاا  الاةااث  ،(2015رين )اجلااراا  ا رت ااا  ةااد ا هاااج

  (801)والتةقيح
وأثنة مفوةي  ا م  ا تةد  السامي  حلقوق اإلنساان علاى اجلهاوو الا  تااذةا احل وما   -94

  (811)لمهاجرين ا  سي ي  ه اصار للتوفم ا  يد من الدع  
رين بقلاح الا ايو  ال اام  ه عادو اجلاراا  ا رت اا  والحظة اللجن  ا ضني  ابلضماا  ا هااج -95

ةااد ا هاااجرين وأعربااة عاان قلقهااا الاااالد  زات أفضااا  الضناال الاا  يتضاارل ةااا ا طفااا  وا راهقااون 
اسااااتغالة  ه الضماااا  ه جنااااوب  زات ا نةاااادرون ماااان بلاااادان  لثاااا  خااااال  عاااااوره  للم سااااي  و 

ر اإلعاادا  خااار  الق ااات أو ججااراتار مااوج   أو والحااا ا قاارر اصااااب ا ضاا  حباااال  (821)الالااد
تضساافاً التاادابم ا ضتمااد  علااى ال ااضد اصلاا  واال اااوي واإلقليماا   ساااعد  ا هاااجرين الضااابرين، 

  (831)خبط  أتم  احلدوو اجلنوبي أتثرر ول نه أعرب عن أسفه  ن حال  ا هاجرين 
والحظة اللجن  ا ضني  ابلضماا  ا هااجرين وا فوةاي  الساامي  حلقاوق اإلنساان بقلاح أن  -96

بش ن أسااب احتجاازه  أو  ليه  وأن ا ضلومار ال  تقد    اً تلقااي اً تدبم يضترب احتجاز ا هاجرين 
والحظاااة اللجنااا  الفرعيااا   ناااع   (841)بشااا ن حقاااوقه  وساااا  االنت اااات ا تاحااا  ةااا   ااام  افيااا 

وحثاة اللجنا    (851)التضذيا التااين القاا  ب  لتلل أما ن وجوو ا هاجرين ال  جرر زاير اا
القانونياااا  ه مراعااااا  ا  ااااو  ا ضنياااا  ابلضمااااا  ا هاااااجرين ا  سااااي  علااااى أن ت فاااا  ةااااماانر 

  (186) جراتار االحتجاز ا ت ل  ابةجر  وت من للمهاجرين حقه  ه الو و     الضدال 
أعرباااة اللجنااا   ا اااا عااان قلقهاااا الااااالد  زات تطاياااح ماااا يسااامى "ا سااااعد  علاااى الضاااوو  و  -97

وأو ااة اللجناا  ا  سااي    ساااعد  القانونياا  أو ا ضلومااار ال افياا ا الطوعياا "، ماان وون تقاادل 
  (871)دنع طرو ا هاجرين وتوفم بداا  للطرو أو اإلعاو  القسري 



A/HRC/WG.6/31/MEX/2 

GE.18-14526 14 

لتةدياااد هويااا  مالامااا  هاااا  زات عااد  وجاااوو تااادابم وأعربااة جلنااا  حقاااوق الطفااا  عااان قلق -98
ملتمسااا  اللجاااوت والالج ااا  ومسااااعد   ومحاااايته ، و زات االحتجااااز ا طاااو  ل طفاااا  ا طفاااا  

  (881)ملتمس  اللجوت
والحظة مفوةي  ا م  ا تةد  السامي  لشملون الالج   أن ا  سي  الت مة بتوسيع  -99

ح ااوة  علااى وباا ايو  فااراب نطاااق الااربامج ا تضلقاا  ابلتاادابم الاديلاا  الحتجاااز ملتمساا  اللجااوت، 
اصااادمار ا ساساااي ، بوسااااا  منهاااا  ومااااجه  ه نظاااا  الرعايااا  ال اااةي  الضامااا  وتنظاااي  محاااالر 

ا فوةااي  السااامي  لشااملون الالج اا  علااى ا  سااي    وأثنااة جااراتار اللجااوتجعياا  لتو واعااال  لإل
للوحاااد  اصا ااا  ا ضنيااا   2015لتضهااادها بتض يااا  الو الااا  ا  ساااي ي  لالج ااا  وإلنشاااااها ه عاااا  

  (891)ابلتةقيح ه اجلراا  ا رت ا  ةد ا هاجرين واخ  م تا ا دع  الضا 
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