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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثوناحلادية و الدورة 
 2018 نوفمرب/تشرين الثاين 5-16

 *املكسيكموجز الورقات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن   
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
مراعاا  ووريا   ، مع16/21و 5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

 ها  مان ااهاامل بااح    45االستعراض الدوري الشامل. وهاو ماو ل للمعلوماامل امقدما  مان 
إىل االسااتعراض الاادوري الشااامل، مقااّدم ج  اايل مااو ل تقصااداً   ااد ا  صاا  لعاادو  (1)امصاال  

علا  أساا  امؤسسا  الوننصا   قاوق اإلنساان امعتماد    مسامهمنفصل وخيصص فرع  اليلمامل.
  . اوئ  ريساليامل مبالتقصد 

علاا  املعلومااات املقدمااة ماان امللسسااة الوق يااة حلقااوق اإلنسااان املعت اادة  -اا نياث 
 التقيد الكامل مببادئ ابريسأساس 

حثااال الل نااا  الوننصااا   قاااوق اإلنساااان اميساااصا علااا  التصااادي  علااا  الربوتو اااوالمل  -2
تفا صااا  حقاااوق الواال تماعصااا  والثقافصااا  و عهاااد الااادو  اقااااال   قاااوق اال تصااااوي  للاالختصاريااا  

اتفا صاا  منةماا  العماال الدولصاا  الطفاال، وعلاا  االتفا صاا  امتعلقاا   فااد حاااالمل انعاادام اانسااص  و 
  .(2)بشأن العمل الالئ  للعمال امنللصني،  إلضاف  إىل معاهدامل إ لصمص  أخرى 189 ر م
ختصاااال الدم   ااول اميسااصا عاالوأعرباال الل ناا  الوننصاا   قااوق اإلنسااان عاان  لقهااا  -3

  .(3)تلقي ال الغامل الفروي ج الل ن  امعنص  حباالمل االختفاء القسري 

__________ 
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الةاااروهل اهلصيلصااا  تُاااد  والحةااال الل نااا  الوننصااا   قاااوق اإلنساااان مؤ ااارامل الفسااااو الااا   -4
 .(4)علصهاالفساو وامعا    ممارسامل ووعل إىل منع  ،لفقر واإل صاء والعنفللعدم امساوا  و امس    

الا  ين ياي أن تاوفر ا مان هاي الا  اهلصئاامل الل ن  الوننص   قاوق اإلنساان أن وأ دمل  -5
 .(5)الشخصيلل   ج ا من انتها امل أفةع ترتيب 

وستوري   انون ا مان نعنا ج احمليم  العلصا إىل و دمل الل ن  الوننص   قوق اإلنسان  -6
لساما  بشاأن اسلط  تقديريا  خيول للسلطامل صقني القانوين و الأنه ال ييفل الداخلي،  لنةر إىل 

 .(6)بتدخل ااصش
التاادر ي لل نااوو الااذين ي ااطلعون  لساا ب  الل ناا  الوننصاا   قااوق اإلنسااانوأوباال  -7

ٍ  وبتنفصااذ إبااال وبت سااني نةااام العدالاا  اانائصاا  القااائم علاا  تو صااه اال ااام  مبهااام ا ماان العااام 
يتمتااع  ميتااب للماادعي العااامإبنشاااء و علاا  عملهااا  هااياء الطااابع امإلضاافلشاارن   ااوامل ا لنةااام

 .(7) الستقاللص 
مشايل   يطار وأ ارمل الل ن  الوننص   قوق اإلنسان إىل أن االختفاء القسري ال يلال  -8

هصيلص  ج إنار التصمصم امؤسسي هلصئامل الدول  وعملها، ولينهاا رح ال  عتمااو القاانون العاام 
ا فاااراو و لنةاااام الاااوني يرتي هاااا االختفااااء الااا  جبااارائم امتعلااا   الختفااااء القساااري ل  اااخاال و 

 .(8)لل  ث عن ا  خاال، وحثل عل  وضع لوائ ه التنةصمص 
الفابال  ا وىل الفارت  خاالل مياارس  أن التعاذيب    قوق اإلنسان الوننصوالحةل الل ن   -9

القاانون ولينهاا الحةال أن بني مرحل  اعتقاال الشاخص ووضاعه رهان تصارهل السالط  امختصا ، 
 .(9)التعذيب علز اآللص  الوننص  منعيالعام منع أفعال التعذيب والت قص  فصها وامعا    علصها 

ومواءما   إلياء إ راء ا ا س علا  ةما  الت قصا    قوق اإلنسان الوننص الل ن  ونل ل  -10
 .(10) انون الق اء العسيري و انون اإل راءامل اانائص  العسيري مع امعايري الدولص 

بشأن استمرار اإلفاالمل مان العقاال علا  راً تقري الوننص   قوق اإلنسانو دمل الل ن   -11
ج  43الاااا طاااالل ال  اااص  نهاااا، علااا  سااا صل امثاااال، مااان بصانتها اااامل حقاااوق اإلنساااان ج   اااا  

 .(11)و  ص  تالتال ، والي  ميسصيو، صنا ، والي  غرييروثج أيوتامدرسني معهد تدريب 
ن و اموظفااالطااابع املاار ل اارور  أن يعاارتهل وأ ااارمل الل ناا  الوننصاا   قااوق اإلنسااان إىل  -12
 ااانون ياياا  اماادافعني عاان ويط قااوا ن بعماال اماادافعني عاان حقااوق اإلنسااان والصاا فصني، و العااام

 .(12)آلص  يايتهميعلزوا حقوق اإلنسان والص فصني عل  حنو سلصم و 
ا ماان تيفاال بصئاا  لتهصئاا  تنفصااذ سصاسااامل عاماا   الوننصاا   قااوق اإلنسااانونل اال الل ناا   -13

 .(13)دافعني عن حقوق اإلنسانواالحرتام للص فصني ووسائط اإلعالم وام
ج امائااا  مااان ضااا ا  اال اااار  82,9وأ اااارمل الل نااا  الوننصااا   قاااوق اإلنساااان إىل أن  -14

أن مثااا  عشااار وال مل ال يااالال  اااوز فصهاااا و ج امائااا  مااانهم وون سااان الثامنااا  عشااار   39,8نسااااء  و
 .(14)إعفاءامل واستثناءامل، حبيم و وو اللواج  لقابرامل

ااانورغااام  -15 القاااانون العاااام امتعلااا  بتمتاااع امااارأ  حبصاااا  خالصااا  مااان العناااف واعتمااااو مجصاااع  سس
الوال مل لقانون ج هذا الشأن، فقد أعربل الل ن  الوننص   قاوق اإلنساان عان  لقهاا إزاء عادم 

 .(15)إواانمل ج   ا  االعتداء اانسي و تل اإلانثبدور 



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

3 GE.18-13935 

اعتماااااو القااااانون العااااام امتعلاااا  حبقااااوق أن والحةاااال الل ناااا  الوننصاااا   قااااوق اإلنسااااان  -16
، ولينهاااا أعربااال عااان  لقهااااا إزاء حالااا  ا نفاااال وامااااراهقني، يشااايل إاااااازاً  ا نفاااال واماااراهقني

 .(16)القابرين امها رين غري امص وبنيوضع سصما  وال
لشاعول اوضاع عدم اساتقرار عن استمرار راً تقري الوننص   قوق اإلنسانو دمل الل ن   -17

امتاأثر  ص ، و دومل عل  أنه ين ياي إ اراء مشااورامل مسا ق  ومساتنري  ماع ا تمعاامل احمللصا  ا بل
 .(17)مؤسسامل ا عمال الت اري وعملصامل شاريع التنمص  مب

أنااااه ماااان ال ااااروري إعطاااااء ا ولوياااا  العاااارتاهل  الوننصاااا   قااااوق اإلنسااااانالل ناااا  ورأمل  -18
 .(18)ميسصاالدستور  لسيان امن درين من أبل أفريقي ج ا

حبصاث إىل ضرور  إعاو  النةر ج سصاس  اهل ر   الوننص   قوق اإلنسانالل ن  وأ ارمل  -19
وإىل ضاااارور   ،احاااارتام حقااااوق اإلنسااااانهااااو تاااادفقامل اهل اااار  ج معاااااا  احملااااور ا ساسااااي ييااااون 

 .(19)تش صع اعتماو االتفاق العامي من أ ل اهل ر  اآلمن  وامنةم  والنةامص 
وأفاااومل الل ناا  الوننصاا   قااوق اإلنسااان خن وضااع ا  ااخاال امشااروين بساا ب العنااف  -20

النااا م عاان اارمياا  امنةماا  وبساا ب امسااائل الدينصاا  وامشاااريع ال ااخم  والةااواهر الط صعصاا  ي عااث 
 .(20)عل  القل 

 اجلهات األخرى صاحبة املصلحةاملعلومات املقدمة من  -اثلثاا  
والتعاااااون ماااا  اهلليااااات واةيحلااااات الدوليااااة حلقااااوق  (21)لدوليااااةنطاااااق االلتزامااااات ا -ألف 

 (22)اإلنسان
منابارو حقاوق اإلنساان اميساصا  لتصادي  علا  منةم  و  15الور   امشرت    لأوب -21

الربوتو اااااااول االختصااااااااري امل ااااااا   لعهاااااااد الااااااادو  اقااااااااال   قاااااااوق اال تصااااااااوي  واال تماعصااااااا  
 صاااا ماااان االتفا  32و 31 لتصاااادي  علاااا  اماااااوتني  15   الور اااا  امشاااارت  هاوأوباااات. (23)والثقافصاااا 

  .(24) ماي  مجصع ا  خاال من االختفاء القسري  الدولص
والحةل منةم  إنقاة الطفول  أن مسأل  التصدي  علا  الربوتو اول االختصااري التفا صا   -22

 .(25)حقوق الطفل امتعل  إب راء تقد  ال الغامل ال تلال معلق 
 لتو صاع علا  اتفا صا  ال لادان اميساصا قوق اإلنساان  وأوبل ان  امقانع  االحتاوي   -23

ا مرييص  بشأن ياي  حقوق اإلنسان لي اار السان واتفا صا  ال لادان ا مرييصا  مياف ا  العنصاري  
 .(62)والتمصصل العنصري وما يتصل بذلا من أ يال التعصب

ا صاا  منةماا  العماال اميسااصا  لتصاادي  علاا  اتف ملا وأوباا  امر اال الاادو   قااوق النقاا -24
 .(72)( امتعلق  حب  التنةصم وامفاوض  ااماعص 1949)98الدولص  ر م 

 (28)اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان -ابء 
خناااه ال تو اااد آلصاااامل  7، أفااااومل الور ااا  امشااارت   (29)39-148فصماااا يتعلااا   لتوباااص   -25

  .(30)مؤ رامل لتقصصم التدابري عل  الصعصد االحتاويحمدو  متابع  التوبصامل وال 



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

GE.18-13935 4 

ت فياااال االلتزاماااات الدولياااة املتعلقاااة  قاااوق اإلنساااانن مااا  مراعااااة القاااانون الااادو   -جيم 
 اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطاعات -1 

 (31)امساوا  وعدم التمصصل  
وا مااااالمل  ،مثااال بروتو ااااوالمل الرعايااا   احملاااارز  إلااااازامل  14اعرتفااال الور ااا  امشاااارت    -26

والدراساامل االستقصاائص  الوننصا   ،والصوم الوني مياف    راهصا  امثلصا  اانساص  ،امناه   للتمصصل
وا وار ماع امنةماامل اال تماعصا   مايا  حقاوق امثلصاامل وامثلصاني وملوو اي  ،عدم التمصصلبشأن 

منابارو حقاوق اإلنساان أن مجاعا  منةما   لوالحة .(23)امصل اانسي وميايري اهلوي  اانسانص 
انساااانص  وحااااملي بااافامل اانساااني امثلصاااامل وامثلصاااني وملوو اااي امصااال اانساااي ومياااايري اهلويااا  ا

  .(33)والعنفوام ايق  تلال تتعرض للتمصصل  ال
بوضااع جسا ل رجلااي ااارائم اليراهصاا  امرتي اا  ضااد اميسااصا  14وأوبال الور اا  امشاارت    -27

امثلصامل وامثلصني وملوو ي امصل اانسي وميايري اهلوي  اانسانص  ج اميسصاج وإورا اه ج امصلانصا  
مناباارو حقااوق اإلنسااان اميسااصا بتعااديل القااوانني اانائصاا  امصااع  ل منةماا وأوباا. (34)وتنفصااذه

هااااويتهم  واانسااااي أال اااا ا  تعتاااارب اااااارائم امرتي اااا  علاااا  أسااااا  مصاااال  ااااي الااااوال مل اميسااااصيص   
  .(35)اانسانص   رائم بدافع اليراهص 

قاااااوق اإلنساااااان خناااااه ُأحااااارزمل إااااااازامل ج مدينااااا   وأفااااااومل انااااا  امقانعااااا  االحتاويااااا   -28
إضاافاء الطااابع القااانوين للهوياا  اانسااانص  أو  ميساصيو مثاال إباادار  ااهاوامل مااصالو  ديااد  وفقااً 

تساا صل أبنااائهم معارضاا  لامل تقصصدياا  رغاام اسااتمرار و ااوو تفسااري  ،مثلصااي اااانسبااني لواج علاا  الاا
 . (36)التمصصلأخرى من أ يال و 

 (37)التنمص  وال صئ  وا عمال الت اري  وحقوق اإلنسان  
لم اااااوئ لأن اإلفااااالمل اهلصيلااااي ماااان العقااااال وعاااادم االمتثااااال  6أ اااادمل الور اااا  امشاااارت    -29

علا  الفئاامل ال اعصف  متفااومل ل امتعلق    عمال الت اري  وحقوق اإلنسان يؤثران بشيالتو صهص  
مثاااال النساااااء والشاااا ال والشااااعول ا باااالص  والفالحااااني ومجاعاااا  امثلصااااامل وامثلصااااني وملوو ااااي امصاااال 

 .(38)اانسي وميايري اهلوي  اانسانص  وأحرار اهلوي  وامصول اانسص  وحاملي بفامل اانسي
اع الطا ا  ليفالا  ت امصنه إبال   ط انون بتنقصر اميسصا  6وأوبل الور   امشرت    -30

 هااامعملوظاااروهل حتساااني ظاااروهل عاااصش الشاااعول ا بااالص  والفالحاااني بشاااأن واضااا    أحيامااااً 
 .(39)امقدم  إلصهمالص   والتعلصم خدمامل و 

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (40)ح  الفرو ج ا صا  وا ري  وا مان عل   خصه  
معلوماامل عان انتشاار ظااهر  االختطااهل ج ( Fundación Vidaا صاا  ) ادمل مؤسسا   -31

االنت ااااه إىل تاااواتر  2الور ااا  امشااارت   لفتااال و  .(14)ساااصاق العناااف واإلفاااالمل مااان العقاااال والفسااااو
امطروحا  ال اوء علا  الت اد مل ماع تسالصط ، ها علا  نطااق واساعانتشاار و الق ور السري  مشيل  
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الدولصا  للق ااء علا  ا سال   النوويا  إىل وأ اارمل ا ملا   .(24)ا   ج ا صاا ماي  فصما يتعل  حب
  .(34)آاثر معاهد  حةر ا سل   النووي  عل  ا   ج ا صا 

السااااارتاتص ص  اعتمااااااو اميساااااصا والحةااااال م ااااااور  العدالااااا  ج ا تمعاااااامل امفتوحااااا  أن  -32
تسااا ب ج  جا ااارل علااا  امخااادراملجتسااامصه  ماااافصنويلااا  العسااايري  مناااذ عقاااوو اساااتخدام القاااو  

 اااور  اموأوباال  .(44)   قااوق اإلنسااانخطااري ارتيااال القااوامل االحتاوياا  اميسااصيص  النتها ااامل 
مقرهاا ج اميساصا يياون فني ميساصيصني ووولصاني ظمان ماو  لفتتاأإبنشااء آلصا  وولصا   اميسصاس 

 .(54)ا  مرتي صهاقاضمستقل ج اارائم الفةصع ، وعند اال ت اء، ماتتمتع بوالي  الت قص  و 
منةمااا  العفاااو الدولصااا  أن الياااونير  أ ااار  اااانون جا مااان الاااداخليج ج  اااانون وة ااارمل  -33

نص ويعلز هذا القانون وور القوامل امسال   ج حفاا ا مان العاام وال يا. 2017ا ول/ويسمرب 
أن هاذا القاانون يهادو  11وة ارمل الور ا  امشارت    .(46)لعملهاا  امدنصا  ا  ار ما ييفي مان امعل  
القااانون هااذا أن  17والحةاال الور اا  امشاارت    .(47)حرياا  تيااوين اامعصااامل وحرياا  التع ااري أي اااً 
ساند مهاام مجاع امعلوماامل االساتخ اري  يلتهديادامل ا مان الاداخلي و داً تعاريف غام ا   اي ع 

ج الو ال الاراهن تشيل مسأل  وستوريته موضوعس نعاون متعادو  معروضا  و  .إىل القوامل امسل  
 .(48)  العلصااحمليمعل  
أن ا يوم  رف ل االعرتاهل بو وو منط  ائع من االختفااء  20وأ دمل الور   امشرت    -34

يتاور  االختفااء القساري الا  حااالمل والحةل منةما  العفاو الدولصا  أن  .(49)القسري ل  خاال
ج مجصااع  قااعهااا  هااامل غااري لبعاا  للدولاا  ال تاالال تو اارائم االختفاااء الاا  ترتي فصهااا موظفااو الدولاا  

 410للس ل الوني ل  خاال امفقووين وامختفني، ال يلال ميان و اوو  ووفقاً . أحناء اميسصا
وة ارمل منةما  هصاومن راياتس ووتاش أن ميتاب امادعي العاام  اد   ار  .(05)أ اخاال جمهاوالً  35

 .(15) خصأي إىل إوان   حتقصقاته مل تفد ولين ،ج حاالمل االختفاء القسري حتقصقاً  369
مبعهاااااد  43 ااالختفااااااء القساااااري للطاااااالل الااااا  اااااص  أن  18وأ ااااادمل الور ااااا  امشااااارت    -35

 شاافل ا زمااا    ،2014صنااا ، ج أيلول/ساا تمرب ثج أيوت امدرساانيتاادريب ل جإيسااصدرو بورغااو ج
مياف ااا  إىل وعاااو  مل ااا  وحتولااال إىل اقطاااري   قاااوق اإلنساااان وساااصاق اإل ااارام اليلاااي القاااائم، 

انااا  ال لااادان ا مرييصااا   قاااوق وفر اااا وحااادومل امسااااعد  التقنصااا  الااا  . اإلفاااالمل مااان العقاااال
ال  ااث خااالل الساااعامل ا وىل ماان االختفاااء وزرع ا ولاا  إ ااراء مثاال عاادم  ملاإلنسااان اخااتالال

  .(25)والتالعب بسالسل امسؤولص  واالستخدام الواسع النطاق للتعذيب خالل الت قصقامل
 2017أ اااار ج تشاااارين ا ول/أ تااااوبر  اليااااونير والحةاااال منةماااا  العفااااو الدولصاااا  أن  -36

 ااانوانً عاماااً بشااأن حاااالمل االختفاااء القسااري و اارائم االختفاااء الاا  ترتي هااا  هااامل غااري لبعاا  
 .(35)للدول  يعرِّهل هذه اارمي  وفقاً للقاانون الادو  وياوفر أووامل مهما  منعهاا ومقاضاا  مرتي صهاا

  .(45)نةم  هصومن رايتس ووتش أنه ال يلال يللم تنفصذ هذا القانونوأضافل م
وأضااافل الور اا   .(55)ممارساا  مسااتمر بوباافه إىل التعااذيب  10وأ ااارمل الور اا  امشاارت    -37

ج امائااا  مااان حااااالمل التعاااذيب تُرتياااب ج إناااار الت قصقاااامل، وأن  95 نسااا   أن 20امشااارت   
  .(65)لم من العقالتون بشيل يفل ونلاليهذه اارمي  ال مرتييب 

إ ابصا  مثال القاانون العااام تادابري  ملماداعتُ وإن  ،وأ اد مر ال العدالا  والقاانون الادو  أناه -38
منااااع أفعااااال التعااااذيب وغااااريه ماااان ضاااارول امعاملاااا  أو العقوباااا  القاسااااص  أو الالإنسااااانص  أو امهصناااا  
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امتخصصا  ج الت قصا  ج  ارائم التعاذيب التابعا  والت قص  فصها وامعا    علصها، وإنشاء الوحاد  
التعااذيب،   ميااالربوتو ااول ااديااد امنساا  للت قصاا  ج  ر  ساانميتااب اماادعي العااام لل مهورياا ، و 

  .(57)امعا    علصهوال ج منع التعذيب ج  فعاالً تنفصذها يين  مل
قاااانون العاااام امتعلااا  بيفالااا  امواءمااا  الفوريااا  للاميساااصا  18وأوبااال الور ااا  امشااارت    -39

ا فاراو والقاانون العاام امتعلا  مبناع أفعاال يرتي هاا االختفاء الا  و رائم حباالمل االختفاء القسري 
التعااذيب وغااريه ماان ضاارول امعاملاا  أو العقوباا  القاسااص  أو الالإنسااانص  أو امهصناا  والت قصاا  فصهااا 

ذمها علااا  حنااو فعاااال، ماااع إلحااا  التمويااال وامعا  اا  علصهاااا ج مجصاااع  صااااانمل ال لااد االحتاويااا  وتنفصااا
  .(58)الياج واعتماو إ راء مفتو  لتعصني امدعني اقابني

أن القااانون الااوني امتعلاا  بتنفصااذ ا حيااام اانائصاا  ميثاال  17والحةاال الور اا  امشاارت    -40
إىل م اادأ واً يفالاا  تنفصااذ ا حيااام اانائصاا  اسااتنابنةااام الساا ون و فصمااا يتعلاا  بخطااو  حنااو ا مااام 

إىل انتهاك حقوق  ان  امقانع  االحتاوي   قوق اإلنسانوأ ارمل  .(59)إعاو  اإلوماج ج ا تمع
  .(06)اإلنسان اميفول  ل  خاال سلصيب ا ري  ج مدين  ميسصيو

منابارو حقاوق اإلنساان أن إ اراء جا ا س علا  ةما  الت قصا ج، وإن   ل منةم والحة -41
مياف اا  اارمياا  امنةماا ، تعاارض لالنتقاااو بساا ب اسااتخدامه ماان   اال   ااان  ااد ُوضااع خصصصاااً 

 20الور اا  امشاارت   وأ اادمل  .(61)الساالطامل النتاالاع االعرتافااامل ماان امشاات ه فااصهم حتاال التعااذيب
تصال  الاذي  اد مان أ ايال االحت ااز التعسافي  ايالً ميثال أن إ راء ا  س عل  ةم  الت قص  

  .(26)يوماً  80مدته إىل 
امدرساني  مقاوما عان ممارسا  االحت ااز التعسافي  ارو علا   10بليل الور   امشرت   وأ -42

 .(63)التعلصمنةام ج وا سا ا إلبال  

 (64)إ ام  العدل، مبا ج ةلا مسأل  اإلفالمل من العقال، وسصاو  القانون  
ناااص  2014خن إباااال   اااانون الق ااااء العسااايري لعاااام  18أفااااومل الور ااا  امشااارت    -43
ق اا  انتها اامل حقاوق اإلنساان ب ما يتعل الق اء العسيري فصاختصاال مر  عل  تقصصد  لو  

لنةار  إلياء اختصاال احملا م العسايري  يتسن أنه مل  20وأضافل الور   امشرت    .(56)للمدنصني
وأوبااال منةمااا  العفاااو  .(66)ج انتها اااامل حقاااوق اإلنساااان عنااادما يياااون ال ااا ا  عسااايريني

يفالاااا   عاااال مهماااا  الت قصاااا  وامقاضااااا  سااااصا بتعااااديل  ااااانون الق اااااء العساااايري لالدولصاااا  امي
نتها امل حقوق اإلنسان الا  يرتي هاا امتعلق   وعاءامل واحملا م  عل  الن و امالئم ج مجصع اال

عماا إةا  اان لسالطامل الق اائص  امدنصا ، بصارهل النةار ل حصر ً  اختصاباً  أفراو القوامل امسل  
 .(76)عسير ً  مأ مدنصاً  ال  ص   خصاً 

مئاااامل ا ااااالمل الااا  ت اااني أن نةاااام العدالااا  اانائصااا  ج  17وسااا لل الور ااا  امشااارت    -44
ل ريو رانصااا  امفرنااا ، ويفتقااار إىل  اميساااصا يتسااام  لفسااااو والتواناااؤ ماااع ااماعاااامل اإل رامصااا  و 

  .(68)االستقاللص  واليفاء  امهنص  وآلصامل امساءل 
مقاضا  اموظفني ج مياتب امدعني العامني رغ   خن عدم  20   امشرت   وأفاومل الور  -45

ن إعاااااو  تصاااانصف اااااارائم وإخفاااااء ا ولاااا  خ، ويت لاااا   سااااتمرار ج عر لاااا  اإل ااااراءاملالعااااامني 
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استف ال الطب الشرعي وعدم استقاللص  الق اء من بني أس ال ووائر وتيصريها وعدم استقاللص  
  .(69)العقالأزم  اإلفالمل من 

 2014أن اميساااااصا عااااادلل وساااااتورها ج  ااااا ا /فرباير  11وة ااااارمل الور ااااا  امشااااارت    -46
للسما  إبنشاء ميتب  ديد للمادعي العاام لل مهوريا ، يتمتاع  الساتقالل عان السالط  التنفصذيا  

ال ياااالال يتعااااني علاااا  اليااااونير  إ ااااراء إبااااالحامل وسااااتوري  و انونصاااا  غااااري أنااااه  ومبصلانصاااا  مسااااتقل  
إبنشاااااء اميسااااصا ومنةماااا  مناباااارو حقااااوق اإلنسااااان  20وأوباااال الور اااا  امشاااارت    .(70)ضااااافص إ

 .(71)مصلانص  خاب  إل راء حتقصقامل نليه ولديه ميتب للمدعي العام مستقل و ائم بذاته 
القاائم علا  م ادأ احملا ما  أن نةام العدال  اانائص  اادياد  17والحةل الور   امشرت    -47

 غااااري مساااا وق ج تصاااامصم اإل ااااراءامل اانائصاااا  وإنارهااااا امعصاااااري، ولياااان ثاااال تقاااادماً ا  ااااوري  مي
راو  بس ب نقص اإلإبالحامل م او  إ راء وعوامل عام  إىل  هدمل السنوامل القلصل  اماضص  

وة اارمل منةماا  مناباارو حقااوق  .(27)ممارسااا التعااديل مياتااب اماادعني العااامني  امل لاادىقاادر الو 
 .(37)ااديد ييرر امشا ل القدمي نةام هذا الاإلنسان أن 

خن اإلفاااالمل مااان العقاااال ج اميساااصا واساااع االنتشاااار  20وأفااااومل الور ااا  امشااارت    -48
إىل أن  21وأ ااارمل الور ا  امشاارت    .(47)لل اارائم اقطاري  امرتي اا  ج ال لاد ونتص ا ً  ويشايل ساا  اً 

ولصس ج امائ ،  99يفوق العقال من عل  الص فصني  املاالعتداءمرتييب امعدل العام إلفالمل 
إبنشاااء اميسااصا  20وأوباال الور اا  امشاارت    .(57)يشاا ع وواماا  العناافماان  ااأن ةلااا إال أن 

 .(67)إلفالمل من العقالشيل  اللتصدي م ،رعاي  ا مم امت د ب ،آلص  وولص  تيمصلص 
 اا ا ، وليااان أن لاادى اميساااصا اناا  تنفصذياا  لرعاياا  ال 6والحةاال الور اا  امشاارت    -49

 .(77)هبؤالء ا  خاال و علهم ض ا  مر  أخرىت ر هذه امؤسس  تنفذها بعد التدابري ال  
و ال  وننصا  ينص عل  إنشاء  يإبال  وستور  ه اعُتمدأن 12والحةل الور   امشرت    -50

 والياا  19 لو ااد امتثلااالااوال مل. مياف اا  الفساااو علاا  مسااتوى  نةاماااً  32مياف اا  الفساااو و
والياا  أخاارى علاا  اسااتيمال اقطااوامل الالزماا   11ج حااني أو اايل هلااذه االلتلامااامل ااديااد ، 

تشاااااااصواوا واليااااااا  غاااااااري أن معةااااااام اإل اااااااراءامل التشاااااااريعص  الالزمااااااا  ال تااااااالال معلقااااااا  ج  ذلا لااااااا
 .(87)وتال سياال

 (79)ا ر مل ا ساسص  وا   ج امشار   ج ا صا  العام  وا صا  السصاسص   
قل   ن اإلفالمل من العقال وعدم توفري ا ماي  للقاو  العن  8بل الور   امشرت   أعر  -51

مان القاااو   27وة ارمل أن . علا  ا ا  ج حريا  الادين أو امعتقاد ياؤثران سال اً ال يالاالن الادينصني 
 .(80)2018و اا ا /فرباير  2013الاادينصني  ُتلااوا خااالل الفاارت  اممتااد  بااني تشاارين الثاااين/نوفمرب 

ساا ب وامر اال ا ورول للقااانون والعدالاا  أن  عاان ا رياا  لاادفاعلوالحااا بااندوق الت ااالف الاادو  
 .(81)وعصا مل امخدرامل اارمي  امنةم ييمن ج تنةصمامل اضطهاو امسص صني 

مل يالحسا إحراز أي تقدم حناو حتقصا  تعدويا  وساائط  إىل أنه 9وأ ارمل الور   امشرت    -52
والالساااليص  وال اااث اإلةاعاااي ج مااااو القاااانون االحتااااوي لالتصااااالمل الساااليص  رغااام اعت ،اإلعاااالم
ماااااان  ااااااانون  89وأوباااااال منةماااااا  ال قاااااااء الثقاااااااج اميسااااااصا بتنفصااااااذ اماااااااو   .(28)2014 عااااااام

وساااائط اإلعاااالم امنتماااني إىل الشاااعول  ياالتصااااالمل الساااليص  والالساااليص   لتشااااور ماااع مهنصااا
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 أن  انون الشفافص  وا صول عل  امعلومامل يعترب مثاالً  21  وة رمل الور   امشرت  .(38)ا بلص 
 .(48)تنفصذهج ثيرامل مث  عل  بعصد العامل ج جمال ا ماي  القانونص ، ولين ال تلال داً رائ
حريااا  التع اااري حيماااي الدساااتور االحتااااوي وإن  اااان  ،أناااه 21والحةااال الور ااا  امشااارت    -53

غري متوائم  مع القاانون الادو   قاوق عديد  وال مل ل، ال تلال أحيام القوانني اانائص  واإلعالم
، أن يعرفااوااإلنسااان، وُيسااتند إلصهااا عاااو  لت اار  عماال الصاا فصني وتقااويد حاا  عاماا  النااا  ج 

ا حيااام امتعلقاا   لتشااهري مبسااؤو  الدولاا  واالفاارتاء علااصهم مواضااع اسااتخدام علاا  ساا صل امثااال، 
 .(58) تمهمو 

، مااااا ال يقاااال 2017-2012الفاااارت   ، خااااالل ُتاااال أنااااه 17والحةاااال الور اااا  امشاااارت    -54
و ادم امر ال الادو   قاوق النقاا مل  .(86)مادافعني عان حقاوق اإلنساان 110و ب فصاً  41 عن
 وة رمل منةم  العفو الدولص  أن اإلفالمل مان العقاال ال يالال  ائمااً  .(78)نقابصنيالعن  تل  تقريراً 

م ايق  امتعلق   وعاءامل اال، حصث ال  ري الت قص  عل  الن و الوا ب ج ا االملج معةم 
 .(88)وغريها من االعتداءامل

النا ااااطامل مثاااال حمااااط ا نةاااار، وخلصااال رابطاااا  االتصاااااالمل التقدمصااا  إىل أن النساااااء  -55
 ،حقاااوق اإلنساااانوالصااا فصامل والنا اااطامل ج جماااال ا قاااوق اانساااص  وامااادافعامل عااان النساااائص  

 .(98)ست  ا اهامل ج هذا الصدووحدومل أ ثر عرض  للعنف اانساين عل  اإلنرتنل، 
أن وضاااااع  ااااااو  ا تمعاااااامل احمللصااااا  والشاااااعول ا بااااالص   6والحةااااال الور ااااا  امشااااارت    -56

لليايااا ، حااارج  راضاااي وا  اااالصم إناااار اإل اااراءامل امتعلقااا   وامااادافعني عااان حقاااوق اإلنساااان ج 
 .(90)االالفاعل  ج القطاع اقهامل اا هون االضطهاو من  ِّ ل الدول  و حصث يوا

 جمااان أ ااال اميساااصاجامنااارب ورابطااا   10الور ااا  امشااارت   و  9الور ااا  امشااارت   وأ اااارمل  -57
(Taula Per Mexic ) امدافعني عن حقوق اإلنسان وزعمااء الشاعول ا بالص  اغتصال إىل حاالمل
وأ ارمل الور ا   .(91)بريا روثو تشصا   و ا سا ا و و ا تمعامل احمللص ، وال سصما ج غرييرو  او  و 

إىل  انا  امقانعا  االحتاويا   قاوق اإلنساانبصنماا أ اارمل ، (92)إىل ا الا  ج غرييارو 18امشرت   
 .(39)ا ال  ج مدين  ميسصيو

وحاااده  2017ج عاااام والحةااال منةمااا  مراسااالون باااال حااادوو أناااه  ُتااال ج اميساااصا  -58
وامسؤولون الرئصسصون عن هذه االعتداءامل والتهديادامل هام موظفاو . ب فصاً  11ن عيقل  ال ما

 .(49)إنفاة القانون والسصاسصون وعصا مل امخدرامل والعصا مل اإل رامص 
، إىل حاالمل الص فصني الاذين  ارمل مدامها  مناازهلم أو مياات هم 9وأ ارمل الور   امشرت    -59

عتاااداء ال ااادين أو االختطااااهل أو التعاااذيب أو القتااال بسااا ب والاااذين تعرضاااوا لالعتقاااال التعسااافي أو اال
مواضااااصع تتصاااال  لسصاساااا  احمللصاااا  والفساااااو وعنااااف  ااااوامل ا ماااان واارمياااا  امنةماااا  واال ااااار تناااااوهلم 

 .(95) مخدرامل
غاري ا يوما  بشايل إىل أن عمل ا تمع امدين تعر له مرا     9وأ ارمل الور   امشرت    -60

 هاماان خااالل اسااتخدامالنا ااطني اماادافعني عاان حقااوق اإلنسااان وامنةمااامل و  ااانوين للصاا فصني و 
NSOجمموع  نورته بصياسو ، الذي ا اسول لربانمج الت سس 

(69). 
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أن إنشااااااء آلصااااا  يايااااا  امااااادافعني عااااان حقاااااوق اإلنساااااان  9وأ ااااادمل الور ااااا  امشااااارت    -61
ال ميياااااان إنياااااااره، ولياااااان فعالصتهااااااا حماااااادوو  بساااااا ب مشااااااا ل ج  والصاااااا فصني تشاااااايل تقاااااادماً 

للو اياااا  ماااان وساااالطل منةماااا  العفااااو الدولصاااا  ال ااااوء علاااا  إنشاااااء وحااااد  خاباااا   .(97)تنفصااااذها
 .(98)الااا  توفرهااااوتقصاااصم تااادابري ا مايااا  هاااا موظفصتااادريب علااا  االعتاااداءامل وربااادها وحتلصلهاااا و 

 .(99)مع ا تمع امدينراً مستمراً ري حوااآللص   ُ هذه خن  15وأفاومل الور   امشرت   
إىل أنااه  اارى تقلااصص مصلانصاا  آلصاا  ا ماياا  إىل حااد   ااري،  21وأ ااارمل الور اا  امشاارت    -62
التابعا  الو ايا  والرباد والت لصال لدعم عمال وحاد   يقوض  در ا عل  تقد  امساعد  الفعال  مما
مااااوارو ال شااااري ،  و  ،وار  امااااوارومتصاااال  إب عرا صاااالو ااااوو  7والحةاااال الور اااا  امشاااارت    .(010)هلااااا
 .(110)، والو اي  والتقصصم، واإلفالمل من العقالالت قصقاملو 

 (102)حةر مجصع أ يال الرق  
القاانون اميساصيي اعتمااو رغم  ،   خاال إىل أنهأ ارمل ان  مت دون ضد اال ار  -63

علا  مل تصادر ساوى أحياام  لصلا  أناه هاذه اارميا ، و يستمر  اهل امتعل   ال ار    خاال، 
  .(031) هل السلطامل هذا القانونعن انتشار الفساو،  وأنه، ف الً ، مرتي صها

   اااخاال ير ااال علااا  تاااوفري  خن بااارانمج مياف ااا  اال اااار 4وأفااااومل الور ااا  امشااارت    -64
هااذه هااذه اارمياا  وعلاا   فالاا  وفاااء الساالطامل  لتلاما ااا الرامصاا  إىل منااع للو اياا  ماان امعلومااامل 
ج امادار  الو ائصا  تادابري المان  ةلا غري أن نشر امعلومامل أو غري  ها  ض ا مساعداارمي  و 

 . (104)هلٍ ال يلال غري  ا
خن ا نفاااال ج امناااان  السااااصاحص  وا دوويااا  يعاااانون ماااان  4وأفااااومل الور ااا  امشاااارت    -65

 . (105)االستيالل ويتعرضون بشيل خاال قطر اال ار    خاال

 (106)ا   ج اقصوبص  وا صا  ا سري   
الاذي الرئصساي الفريا  تنتماي إىل  دومل رابط  االتصاالمل التقدمصا  علا  أن اميساصا  -66

القاارارامل ج جملااس حقااوق اإلنسااان واامعصاا  العاماا  بشااأن ا اا  ج اقصوبااص  ج اعتماااو يقااوو 
خن اميساااااصا سااااانل ج ( AccessNow)وأفااااااومل منةمااااا  الوباااااول اآلن . (071)العصااااار الر ماااااي

ج حاوز  امؤسساامل اقاباا  امو اوو  القاانون االحتااوي  مايا  ال صاااانمل الشخصاص   2017 عاام
أن هااذا القااانون  21والحةاال الور ا  امشاارت    .(081)ص  ل فااراومان أ اال ياياا  ال صااانمل الشخصاا

اميساصا إبباال   21وأوبل الور   امشارت    .(091)االحتاوي أب ر أوا  للر اب  عل  اإلنرتنل
امؤسساامل اقابا  و اانون يايا  ج حاوز  امو اوو  ماي  ال صااانمل الشخصاص   القانون االحتاوي 
يقصااد ا اا  ج إلياااء  اسااتثناء باارحياً  ماماا  بياارض ت اامصنهيصاااانمل امللس لاقاااال  ال صاااانمل العاماا  

 .(110)امعلومامل الصاحل العامج ا االمل ال  ختدم فصها ال صاانمل واالعرتاض علصها، 
عن عدم  فاي  اللاوائر التنةصمصا  امتعلقا  مبرا  ا  االتصااالمل  16الور   امشرت   أبليل و  -67

واساتخدامها ضوابط، وا تناء برجمصامل امرا    اق صثا  وغري اقاضع   ي وعن امرا    غري القانونص  
وأوباال الور اا  . (111)وعاادم إ ااراء الت قصقااامل ،، والت سااس علاا  الصاا فصنيامخااالف للقااانون

أووامل واساااتخدام  عتمااااو وتنفصاااذ اإلباااالحامل الالزمااا  ل ااامان ا تنااااء اميساااصا  16   امشااارت 
 .(211)قوق اإلنسانمراعص   الربد الالزم  بطريق   انونص  ومتناس   و 
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مبواءماا  ا ناار القانونصاا  اميسااصا  12والور اا  امشاارت   الطفولاا  وأوباال منةماا  إنقاااة  -68
نون العام امتعل  حبقاوق ا نفاال واماراهقني، بيصا  حتدياد السان امصع اليصاانمل االحتاوي  مع القا

 .(311)سن ، من وون إعفاءامل أو استثناءامل 18الدنصا لللواج ج 
امتعلقاا  ماان الدسااتور  4بيفالاا  إبااال  اماااو  اميسااصا  14وأوباال الور اا  امشاارت    -69

ث ج بيارض االعارتاهل بالواج مثل جالذ ر وا نع ارامل حذهل من خالل سر ، تيوين ا     ج 
 .(411)أي  خص بصرهل النةر عن نوع  نسه وهويته اانسانص 

 احلقوق االقتصادية واالجت اعية والثقافية -3 

 (115)ا   ج العمل وج ظروهل عمل عاول  ومواتص   
نر امر اال الااادو   قااوق النقاااا مل اميسااصا مبوابااال  عملصاا  إباااال  القااوانني مااا  أوباا -70

  .(116)مثلصهم ج ميان العملمالدميقرانص  امرا    أ رب من   دراً العمال 
يتعرضاااون للتمصصااال لااادى انتقااااهلم إىل  نيا بااالصالسااايان خن  4وأفااااومل الور ااا  امشااارت    -71

 .(117)عن العمل امدين  حبثاً 

 (118)ال مان اال تماعيا   ج   
إىل أن أفراو الشرن  ج مدينا  ميساصيو  ان  امقانع  االحتاوي   قوق اإلنسانأ ارمل  -72

ال ااااامان وباااااال أي ضااااامان  لل ااااا  ج ياااااؤوون مهاااااامهم باااااال  لااااال مقابااااال مرت اااااامل غاااااري  افصااااا  
 .(191)اال تماعي

 (201)ا   ج مستوى معصشي الئ   
ج ا اا  أن اميسااصا توا ااه حتااد مل عديااد  ج ضاامان  23الحةاال الور اا  امشاارت    -73

 .(211)ا صول عل  مصاه الشرل امأمون  وخدمامل الصرهل الص ي لل مصع

 (221)الص  ا   ج   
عن القل  إزاء تفيصا  طاع الصا   وخصخصاته التدر صا ،  19أعربل الور   امشرت    -74

التاادر ي للمعهااد اميسااصيي متثلاال ج التفيصااا وأ ااارمل إىل أن اقطااو  ا وىل ج هااذا الصاادو 
 .(231)واقدمامل اال تماعص  موظفي الدول اال تماعي اال تماعي ومؤسس  ال مان لل مان 

وأ ارمل امؤسس  اميسصيص  لتنةصم ا سر  إىل أن اإل هاض  انوين ج مجصع أحناء ال لد  -75
  29غااري أنااه ال ُيساامر بااه إال ج  الغتصااال بساا ب اا ماال حيصاال ( عناادما احتاااو ً   صاااانً   32)

وج عشاار  صاااانمل عناادما يشاايل ا ماال ، للخطاارا م عاارض ا ماال حصااا  عناادما يُ  احتاااو ً   صاااانً 
هاذه وأوبال  .(241)ج حاالمل التشوهامل اقلقصا   صاانً   13وج ا م،  ديد  عل  ب    خطراً 

امؤسساا  خن تيفاال القااوانني اانائصاا  امصااع اليصاااانمل االحتاوياا  إميانصاا  اإل هاااض علاا  ا  اال 
و ساااا ال  ،ا معلااا  بااا   خطااار ج حالاااا  و اااوو و  ،االغتصااااللااا  ج حاو  ، سااا ال بااا ص 
  .(251)اال تماعي  رمان  تصاوي أو اال -  تماعيمتصل   لوضع اال
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ج  يشاايل ترا عاااً  ااد أن ج ااانون االسااتنياهل ال اامرييج  7والحةاال الور اا  امشاارت    -76
و صااوال هااذه امسااأل ،  اا ع  .(261)هااذا ا ااال ج ا اااالمل الاا  ييااون فصهااا اإل هاااض  انونصاااً 

اميساااااصا علااااا   فالااااا  ا ااااا  ج االساااااتنياهل  عااااان ا ريااااا  لااااادفاعلباااااندوق الت اااااالف الااااادو  
 .(271)ال مريي

جلناااا  نساااا   ج  خن اميسااااصا حتتاااال امرت اااا  ا وىل عامصاااااً  13وأفاااااومل الور اااا  امشاااارت    -77
 .(281)الااا  الطاااوارئ الو ئصااا ال ااااليني، وهاااو ماااا أوى إىل إعاااالن حج نسااا   جلنااا  ا نفاااال والثانصااا  

امشااااا ل امتعلقاااا  بوساااام ا غذياااا  وامشاااارو مل  أي اااااً مااااع القلاااا   13والحةاااال الور اااا  امشاااارت   
  .(291)امو ه  إىل ا نفالالت اري  و إلعالانمل 

عاااالانمل اإلوأ اااارمل مؤسسااا  ال لااادان ا مرييصااا  لصااا   القلاااب إىل مشااايل  التااادخني و  -78
 .(301)، ونل ل تعديل القانون العام مياف   الت غاقاال بهونةام ال رائب الت اري  للت غ 

الساال مااع مياف اا  ربامج الوننصاا  الااوأوباا  فرياا  العماال ماان أ اال العااالج اميسااصا مبواءماا   -79
 . (311)بلوغ أعل  امعايري امتاح ، وال سصما ج التشخصص والعالج والو اي وبيفال  امعايري الدولص  

أن مؤسساامل الصا   العاما  ج مدينا   ان  امقانع  االحتاوي   قاوق اإلنساانوأ دمل  -80
 .(321)ميسصيو تعاين من مشا ل هصيلص  ج تل ص  نلب مثانص  ماليني نسم 

 (331)ا   ج التعلصم  
تياالصف عان ساؤولص  ونقل اماال اه حنو خصخص  التعلصم  19الحةل الور   امشرت    -81

 .(341)إىل أسر التالمصذ عام امدار  ال
ير ااال علااا   2017إىل أن النماااوةج التعلصماااي اادياااد لعاااام  4وأ اااارمل الور ااا  امشااارت    -82

  اااري  ج إعاااداو ناااوا ص  وامهاااا رين وليااان اساااتمرار و اااوو  نيا بااالصالسااايان تنمصااا  جمتمعاااامل 
 .(351)التنوع الثقاجيراعي  تعلصم  صدٍ توفري امدرسني حيول وون 

العاوياا  واقاباا  امتعاادو  امسااتو مل   دار  االبتدائصااامااأن  19الور اا  امشاارت   أ اادمل و  -83
 .(361)عل  التدريب امالئمال حيصلون  نيامدرسوأن تفتقر إىل امواو التعلصمص   نيا بلص لسيان 

ن ماان  اال  سااٍ  ماان أنفااال الشااعول ا باالص  الااذيداً واحاا خن نفااالً  4وأفاااومل الور اا  امشاارت   
 ماااان  اااال عشاااار ٍ داً ساااان  ال يلت اااا   مدرساااا ، وأن واحاااا 17ساااانوامل و 3تاااارتاو  أعمااااارهم بااااني 

أن ا صول علا  التعلاصم  4والحةل الور   امشرت    .(371)ج امستوى التعلصمي امالئميدر   ال
عدم تس صل اموالصد، وال سصما ج منان  السيان ا بلصني ومنان  ال لاد بعل  حنو خطري يتأثر 
 .(381) داً  النائص 
بت ساااني اهلصا ااال ا ساساااص  للمااادار  ورفاااع امصلانصااا  اميساااصا  3وأوبااال الور ااا  امشااارت    -84

 .(391)امخصص  للمدرسني وز و  مستوى تدري هم ليفال  اإلوماج الفعال ل  خاال ةوي اإلعا  
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 حقوق أشخاص حمددين أو فحلات حمددة -4 

 (401)النساء  
بعااد ماارور عشاار  ،خنااه 7، أفاااومل الور اا  امشاارت   (411)23-148توبااص  فصمااا يتعلاا   ل -85

سنوامل عل  تنفصذ القانون العام امتعل  بتمتع النساء حبصا  خالصا  مان العناف، مل  ار بعاد مواءما  
وأوبااال امؤسساا  اميساااصيص  لتنةاااصم  .(421)أحياماااه مجصااع  اااوانني الااوال مل والقاااوانني احمللصااا  مااع

ا ساار  إبوراج ا قااوق اانسااص  واإلاابصاا  وتعمصمهااا ج القااانون العااام امتعلاا  بتمتااع النساااء حبصااا  
 .(431)خالص  من العنف

إ اااال إىل بشااايل  7أ اااارمل الور ااا  امشااارت    ،(441)68-148وفصماااا يتعلااا   لتوباااص   -86
، 2018-2014للفاارت  واستئصاااله علصااه  ف ضااد اماارأ  وامعا  اا العنااوموا هاا  الااربانمج الشااامل منااع 
والقانون العام امتعل  بتمتع النساء حبصا  خالص  تنةصم ا سر  لدستور و انون الذي ميتثل  حيام ا

  .(541)من العنف
بااادأمل   لعناااف اانسااااين ضاااد امااارأ جاإلناااذار آلصااا  جأن إىل  4وأ اااارمل الور ااا  امشااارت    -87

تمتااع النساااء حبصااا  خالصاا  ماان امتعلاا  بللقااانون العااام  ، وفقاااً 2018ج  ااانون الثاين/يناااير  عملهااا
وأ ااارمل عااد  منةمااامل إىل اسااتمرار العنااف  .(461)للياياا اً غااري أن الوضااع ال ياالال خطااري  العنااف 
 .(471)ضد امرأ 

ن الاذي أن مدينا  ميساصيو هاي اليصاا ان  امقانع  االحتاويا   قاوق اإلنساانوأ دمل  -88
 10ج حاني أبليال الور ا  امشارت    ،(481)أعل  معدل النتشار العنف ضد امرأ  ج ال لدس ل ي

 رمياا   475ارتيااال  تاال اإلانث ج وا ساا ا، مشااري  إىل العناف امااؤوي إىل عان تلايااد حاااالمل 
 .(491)2017و 2013 تل لإلانث بني عامي 

 (051)ا نفال  
عااان اإلااااازامل احملااارز  ج معلوماااامل ومنةمااا  إنقااااة الطفولااا   3 ااادمل الور ااا  امشااارت    -89

امؤسسااي ماان أ ال إعمااال حقااوق ا نفااال واماراهقني ماان خااالل القااانون العااام و اإلناار القااانوين 
امتعل  حبقوق ا نفال وامراهقني أو نةام ا ماي  الشامل  ل نفال واماراهقني، ولينهماا الحةتاا 

مواءمااااااا  التشاااااااريعامل االحتاويااااااا  واحمللصااااااا  ماااااااع القاااااااانون العاااااااام امتعلااااااا  حبقاااااااوق ا نفاااااااال عااااااادم 
بااارانمج عمااال ه مل  ااار اعتمااااو أي مصلانصااا  وال أنااا 10والحةااال الور ااا  امشااارت    .(511)واماااراهقني
 .(521)نةام ا ماي  الشامل  ل نفال وامراهقنيلواضر 

 ايال العقوبا  ال دنصاا  الا  متااار  ضاد ا نفااال الحةال ام ااور  العامصاا  إلمجااء مجصااع أو  -90
إىل العقوباا  يشاري  2014ج عااام الاذي ُسان أن القاانون العاام امتعلاا  حبقاوق ا نفاال وامااراهقني 

ومنةمااا  إنقااااة الطفولااا   وأوبااال ام ااااور ُ  .(531)باااراح  جحااا  التأويااابجال يلياااي ال دنصااا ، وليناااه 
وق ا نفاال واماراهقني والقاوانني امدنصا  و اوانني ا سار  بيفال  أن حيةر القاانون العاام امتعلا  حبقا

 .(541)بشيل برير العقوب  ال دنص  والنفسص  32ج اليصاانمل االحتاوي  الا 
 ستفاضااا  إىل االساااتيالل اانساااي ل نفاااال، مباااا ج ةلاااا  12وأ اااارمل الور ااا  امشااارت    -91

واماواو الا  تنطاوي علا  ، ل علا  اإلنرتنالواالستيالل اانسي ل نفا، استيالل ا نفال ج ال ياء
واالسااتيالل اانسااي ل نفااال ، واال ااار   نفااال  غااراض  نسااص  ،االسااتيالل اانسااي ل نفااال
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وأوباال الور اا   .(551)والاالواج القسااري ،الاالواج ام يااروزواج ا نفااال، و ج سااصاق الساافر والسااصاح ، 
  ميرسااوحاادامل مياتااب إنفاااة القااانون وامالحقاا  الق ااائص  خن تنشاايف ج اميسااصا  12امشاارت   
 .(561)االستيالل اانسي ل نفال عل  الصعصد االحتاوي وج مجصع الوال ملمشيل  معاا  

 (751)ا  خاال ةوو اإلعا    
عااادم االعااارتاهل   هلصااا  القانونصاااا   انااا  امقانعااا  االحتاويااا   قاااوق اإلنساااانالحةااال  -92

ج الااوارو  بشااأن حاااالمل ا  اار وإ راءاتااه حيااام ساار ن ا عا اا  واسااتمرار ل  ااخاال ةوي اإل
 . (581)امدنص  احمللص  واالحتاوي التشريعامل 

مبواباال  اعتماااو التاادابري الالزماا  لتوعصاا  السااايان اميسااصا  4وأوباال الور اا  امشاارت    -93
 .(591)حبقوق ا  خاال ةوي اإلعا  

 (601)ا  لصامل والشعول ا بلص   
وافقا  ا ار  وامسا ق  وامساتنري  امحتصال علا   الحةل منةما  ال قااء الثقااج أن اميساصا ال -94
ج ا راضاااي، تلاااا الشاااعول  لشاااعول ا بااالص  فصماااا يتعلااا   ساااتخدام ا راضاااي، وتت اهااال حقاااوقل

اء ومنةما  ال قا 15وأوبال الور ا  امشارت    .(161)حصث تنفذ امشاريع اليربى من وون التشااور معهاا
 .(162)ا ر  وامس ق  وامستنري   وافقوام  شاور ام  ج ا بيفال  إعمال اميسصا الثقاج 
االنتها ااااامل امرتي اااا  ضااااد تفااااا م حااااد  عاااان معلومااااامل  10 اااادمل الور اااا  امشاااارت   و  -95

وتنفصااذ مشااروع الشااعول ا باالص  ج وا سااا ا بساا ب مشاااريع الطا اا  والصااناعامل االسااتخرا ص  
انااا  امقانعااا  االحتاويااا   قاااوق وأ اااارمل  .(163)امنطقااا  اال تصااااوي  اقابااا  ج بااارز  تصوانتص ااااك

بشاأن ج مدين  ميسصيو وإىل ضارور  اعتمااو  اانون اثناوي  نيا بلصالسيان إىل حال   اإلنسان
 .(164)امليص ج  هموا ماي  الفعال   ق همإىل الق اء وس ل عصش ئهمإميانص  او 

عاان اعاارتاهل الدسااتور  لساايان اميسااصيصني امن اادرين ماان  1الور اا  امشاارت   لياال وأب -96
ميسااااصيو وبريا ااااروث، وأوباااال  ج مااااديي أباااال أفريقااااي ج والياااا  غريياااارو ووا سااااا ا ومااااؤخراً 

نشااااء إب م اااي  ااادماً ج إعماااال هاااذا االعااارتاهل الدساااتوري علااا  الصاااعصدين االحتااااوي واحمللاااي و
 .(165)وجمتمعامل ،  عو ً امن درين من أبل أفريقيمؤسس  لرعاي  اميسصيصني 

الت دياااد ج  واعاااد عمااال علااا  و اااه ج ر اميساااصا خن تُاااد 1وأوبااال الور ااا  امشااارت    -97
معهد الوني للمرأ  برامج ومصلانصامل ترمي إىل تعليل حقوق النسااء اميساصيصامل امن ادرامل مان ا

 .(166)أبل أفريقي
إىل أن السااااايان امن ااااادرين مااااان  االحتاويااااا   قاااااوق اإلنساااااانانااااا  امقانعااااا  وأ اااااارمل  -98
والتمصصاال تعرضااوا للتهمااصش ج امائاا  ماان ساايان مديناا  ميسااصيو وأمجاام  1,8أفريقااي ميثلااون  أباال

 .(167)عل  مر التاريخ

 (168)امها رون والال ئون وملتمسو الل وء وامشروون واخلصاً   
تلايادمل  ناراو نساان أن حااالمل االحت ااز الحا امر ال االستشااري الادو   قاوق اإل -99
إىل  17وأ اارمل الور ا  امشارت   . (169)2018-2014اعتماو برانمج اهل ر  اقاال للفرت  بعد 
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ن   مايا  الدولصا  و ن وا فاراو امشامولو امهاا ر ال يالال  ،ربانمجهلاذا الااميساصا  ه، رغم اعتمااوأن
  .(170)يتعرضون النتها امل منتةم  ومنه ص   قو هم

إنااار سصاسا  اهل ار  هااو  إىل أن الااربانمج الاذي حادو حقااً  17وأ اارمل الور ا  امشارت    -100
ناول الشار ي الربانمج الشامل لتاأمني ا ادوو اانوبصا  الاذي نشار القاوامل العسايري  ج منطقا  اا

 .(171)من ال لد
ج جمااال التنسااص  القائماا  والحااا امر اال االستشاااري الاادو   قااوق اإلنسااان الت ااد مل  -101

وأثرهاااا علااا  يايااا  حقاااوق ا نفاااال امسااااعد  تقاااد  اميلفااا  بسااالطامل الباااني سااالطامل اهل ااار  و 
 وتعليلهااا اا ي  وحاادامل الرعاياا  واماا وي نطاااق بتوسااصع اميسااصا وأوباا  امر اال . (172)امهااا رين

 .(173)عل  الصعصد الوني
ماان الدسااتور  11التعااديل اماادخل علاا  اماااو  إىل أن تنفصااذ  5وأ ااارمل الور اا  امشاارت    -102

 .(174) افصاً مل يين  والقانون امتعل   لال ئني وا ماي  التيمصلص  والل وء السصاسي 
خن احت اااز ملتمسااي الل ااوء ال ياالال ميااارس  بشاايل متااواتر  5وأفاااومل الور اا  امشاارت    -103

إياداعهم ج مرا ال االحت ااز أمار بعاد  افوي ن إميانص  استعان  ا  خاال مب اام أو مارت م خو
إىل حمنااا  امهاااا رين وملتمساااي الل اااوء مااان امثلصاااامل  14وأ اااارمل الور ااا  امشااارت   . (175)باااعب

 .(176)وامثلصني وملوو ي امصل اانسي وميايري اهلوي  اانسانص 
عن مشا ل متصل   الستفاو  من إ راءامل االعارتاهل بصاف   5الور   امشرت   وأبليل  -104

الل نااا  اميساااصيص  امرت طااا  بقااارارامل الصاااعو مل عااان و  ،الال ااايف واالساااتعان   مرتمجاااني الشااافويني
احت ااااز ا نفاااال ممارسااا  علااا  اساااتمرار  3و ااادومل الور ااا  امشااارت   . (177)مسااااعد  الال ئاااني

 .(817)ملتمسي الل وء
ا زما  امل خملفاإحادى يشايل أن التشرو الداخلي القسري  20وأ دمل الور   امشرت    -105

 310 527إلفااالمل ماان العقااال والعنااف، حصااث ُساا ل مااا ال يقاال عاان اقطااري  النامجاا  عاان ا
التشاارو الااداخلي مشاايل  إىل أثاار  17وأ ااارمل الور اا  امشاارت   . (917)ماان امشااروين  سااراً صاااً  خ

 عتماو اميسصا  18رت   شوأوبل الور   ام. (801)احتاو ً   صاانً   12ما ال يقل عن ج القسري 
هااااذه  شااااأنبإلحاااا  أر ااااام رجلصاااا  عاااان  ف ااااالً تاااادابري فعالاااا  للتصاااادي مشاااايل  التشاااارو القسااااري، 

 ست داث سصاسامل عام  إ لصمصا  اميسصا أوبل قد أما منةم  إنقاة الطفول  ف. (811)امسأل 
ث لمثلاع اورهم لخاالل رحلا  امها رين ماي  ا نفال وامراهقني   التشرو الداخلي وآلصاملبشأن 

  .(821)الشما   مرييا الوسط  واميسصا
Notes 
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