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أول -معلومات عامة عن الدولة
ألف -الخصائص الديمغرافية والجتماعية والقتصادية للدولة
 -1الخصائص الديمغرافية
 -1بلغت التديناميات الستتكانية يف املكستتيم مرحلتتة انتقاليتتة متقدمتة ،حيتتت تتميتتز بتاجتتع
معتدل اخلصتوبة وباخنفتا معتتتدل يف معتدل الوفيتات .واستتمرت هتتذه الظتاهرة علتى األقتل ثالثتتة
عقتود ،اتستم خررهتا بترتورات م متة للغايتة .وأدى املنحتى التنتا ل للخصتوبة والوفيتات علتى حتتد
ستواء إا ارتفتتا متوستتا العمتتر املتوقتتع لستتكان املكستتيم ،وكتتذلم إا تزايتتد تتتدر ي لشتتيخورة
السكان.
 -2والوضتتع التتدميغرايف يف املكستتيم نتتاجم عتتن تغ تريات كبتترية يف ر تواهر متتن قبيتتل اخلصتتوبة
والوفي تتات واهل .تترة .ووفق ت ا لبيان تتات املع تتد ال تتوطين لوحص تتاء وا غرافي تتا ،تض تتاعف ع تتدد س تتكان
املكستتيم مختتم مترات رتتالل الستتنوات الستتتف املاضتتية .فقتتد ارتفتتع متتن  25.8مليتتون نستتمة يف
عت تتام  1950إا  97 483 412نست تتمة يف عت تتام  2000مث إا  112 336 538نست تتمة يف
عام  .2010وتشكل اإلناث  57 481 307والذكور  54 855 231من هذا الرقم.

املصدر :املع د الوطين لوحصاء وا غرافيتا .اإلحصتاءات االجتماعيتة  -الدميغرافيتة .ممتو الستكان ستع نتو
ا نم ،يف الفتة من  1950إا .2005
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اإلناث
Mujeres

57,481,307

49,891,159

Hombres
الذكور
54,855,231

47,592,253

2010

2000

املصدر :املع د الوطين لوحصاء وا غرافيا ،تعداد السكان واملساكن لعام  2000ولعام .2010

 -3ويف الفت تتتة مت تتن عت تتام  2005إا عت تتام  ،2010بل ت ت متوست تتا معت تتدل النمت تتو الست تتكاين
الستتنوي  1.8يف املائتتة ،أي أعلتتى متتن املعتتدل املستت.ل رتتالل فتتتة الستتنوات اخلمتتم الستتابقة،
وهو  1يف املائة.
 -4وتبت ت تتف تركيبت ت تتة الست ت تتكان ست ت تتع الف ت ت تات العمريت ت تتة أن الف ت ت تتة مت ت تتن صت ت تتفر إا  14ست ت تتنة
شكل  34.3يف املائة من ممو السكان على الصعيد الوطين يف عام  ،2000واخنفضت هتذه
النستبة إا  29.4يف املائتتة يف عتتام  .2010وشتتكل األشتخا البتتالغون  60ستتنة وأك تتر  7.2يف
املائتتة متتن ممتتو الستتكان يف عتتام  2000و 9.1يف املائتتة يف عتتام  ،2010وهتتو متتا يعكتتم تزايتتد
نسبة الشيخورة يف البلد.
النسبة المئوية لتوزيع السكان على الصعيد الوطني بحسب الفئات العمرية الرئيسية
الف ة العمرية

2000

2010

صفر14-

34.3

29.4

24-15

19.9

18.9

44-25

28.1

33.9

59-45

10.5

13.4

 60وأك ر

7.2

9.1

املصدر :تقديرات اجمللم الوطين للسكان استنادا إا تعداد السكان واملساكن لعام  2000ولعام .2012

 -5ويالح ت تتف ارتف ت تتا فيم ت تتا يتعل ت تتس توس ت تتا عم ت تتر الس ت تتكان لك ت تتال ا نس ت تتف باملقارن ت تتة م ت تتع
عام  :2005ففي حف بل متوسا عمر الذكور  23ستنة يف عتام  ،2005ارتفتع إا  25ستنة
يف عت تتام 2010؛ وفيمت تتا يتعلت تتس باإلنت تتاث ،بل ت ت  25ست تتنة يف عت تتام  2005مقابت تتل  26ست تتنة يف
عام .2010
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 -6أما خبصو السكان من األطفال سع الف ات العمرية ،ففي عتام  2010بلت عتدد
من تقل أعمتارهم عتن أربتع ستنوات 10 528 322؛ ومتن تتتاوأ أعمتارهم بتف  5ستنوات و9
سنوات 11 047 537؛ وبف  10سنوات و 14ستنة 10 939 937؛ وبتف  15ستنة و19
ستتنة  .11 026 112وفيمتتا يتعلتتس بتو يتتع هتتذه الف تتة الستتكانية ستتع نتتو ا تتنم ،يشتتكل
التتذكور  16 498 731واإلنتتاث  ،16 017 065وهتتو متتا مي تتل  50.74يف املائتتة و49.25
يف املائة من اجملمو  ،على التوال.
 -7وفيمتتا يتعلتتس بالكيانتتات االحتاديتتة ،فت ن تشتتيابا ( 40.5يف املائتتة  ،وغرييتترو ( 39.7يف
املائتتة  ،وأغواستتكالينتيم ( 37.7يف املائتتة  ،وواكس تاكا ( 37.6يف املائتتة هتتي التتن توجتتد ضتتمن
ممو سكاهنا أعلى نسع األطفتال واملتراهقف .أمتا املقاطعتة االحتاديتة ( 26.9يف املائتة  ،ونويبتو
ليون ( 32.3يف املائة  ،وبارا كاليفورنيتا ستور ( 32.6يف املائتة  ،ف تي الكيانتات االحتاديتة التن
توجد ضمن ممو سكاهنا أدىن نسع القاصرين.
 -8وتعترب اخلصوبة أحد املتغريات الن تؤثر على التكيبة السكانية .فقد اتسم متوستا عتدد
أبناء النساء املكسيكيات بتاجع مررد رالل العقدين املاضيف .واخنفض معدل اخلصوبة الكلتي
م تتن  3.2أبن تتاء يف ع تتام  1992إا  2.2يف ع تتام  .2013أم تتا ذروة اخلص تتوبة ف تتال تت تزال ل تتدى
النستتاء الل تواي ت تتاوأ أعم تتارهن بتتف  20و 24س تتنة ،رغ تتم أن معتتدهلا يق تتتك أك تتر ف ت ك ر م تتن
املعدل املس.ل لدى النساء اللواي تتاوأ أعمارهن بف  25و 29سنة.
 -9واخنفتتض معتتدل التتوالدات ،بتتدوره ،بستترعة أكتترب ،ويعتتود ذلتتم إا حتتد كبتتري إا تزايتتد
اس تتتخدام وس تتائل من تتع احلم تتل .فف تتي ع تتام  ،1990بلت ت مع تتدل ال تتوالدات يف املكس تتيم 27.9
مولودا لكل  1 000نسمة؛ واخنفض هذا الرقم بشكل كبري إا  21.1مولودا يف عام ،2006
مث مؤررا إا  18.9يف عتام  ،2013وهتو متا يشتكل اخنفاضتا نستبته  32.26يف املائتة باملقارنتة
م ت تتع ع ت تتام  1990و 10.43يف املائ ت تتة باملقارن ت تتة م ت تتع ع ت تتام ( 2006املع ت تتد ال ت تتوطين لوحص ت تتاء
وا غرافيا .
 -10وتعت تترب وفي تتات األطف تتال أح تتد املؤش ترات االجتماعي تتة والدميغرافي تتة الرئيس تتية ال تتن تعك تتم
الظروف املعيشية والتنمية االجتماعية واالقتصادية للسكان .وعلتى الصتعيد التوطين ،اخنفتض هتذا
املؤشت ت تتر بت ت تتف عت ت تتامي  2000و 2013بنست ت تتبة  34.36يف املائت ت تتة ،حيت ت تتت انتقت ت تتل مت ت تتن 19.5
إا  12.8حالة وفاة لكل  1 000مولود .وكان لالخنفا امللحوظ يف معتدل وفيتات األطفتال
يف املكسيم دور م م جدا يف ارتفا متوسا العمر املتوقع (املع د الوطين لوحصاء وا غرافيا .
 -11وينعكم اخنفا معدل الوفيات بشكل عام ووفيات األطفال بشكل را يف ارتفا
متوس تتا العم تتر املتوق تتع عن تتد ال تتوالدة .فف تتي الف تتتة املمت تتدة ب تتف ع تتامي  1990و ،2013ارتف تتع
متوستتا عمتتر ستتكان املكستتيم بنستتبة  4.5ستتنوات ،حيتتت انتقتتل متتن  70.6ستتنة إا 74.5
سنة ،على التوال .وبالنسبة ملتوسا العمر املتوقتع ستع نتو ا تنم ،فت ن املترأة تعمتر أك تر متن
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الرجتتل يف مجيتتع أءتتاء العتتات تقريب ت ا .وفيمتتا يتعلتتس باملكستتيم ،فاق ت اإلنتتاث التتذكور يف متوستتا
العمر يف عام  2013وال س سنوات وفقا لبيانات املع د الوطين لوحصاء وا غرافيا.
 -12ويبف حتليل منحى الوفيات تغريا يف حاالت الوفيات حيت أصتبح حتتدث يف مراحتل
متت ررة متتن العمتتر .وإا غايتتة أوائتتل عتتام  ،2000ست.ل  437 667حالتتة وفتتاة؛ وبعتتد متترور
إحدى عشرة سنة بل هذا العدد حوال  590ألف حالة.
 -13كمتتا بلت معتتدل الوفيتتات  5.1و 5.6حتتاالت لكتتل  1 000نستتمة يف عتتامي 2000
و 2010على التوال ،يف حف بل  5.7حاالت يف عام .2013
 -14وبل ت متوستتا العمتتر املتوقتتع عنتتد التتوالدة  73.6ستتنة يف عتتام  70.9( 2000بالنستتبة
لل تتذكور و 76.4بالنس تتبة لون تتاث  ،وارتف تتع يف ع تتام  2013إا  74.5س تتنة ( 71.7بالنس تتبة
للذكور و 77.4بالنسبة لوناث .
وتفسر االجتاهات احلدي تة للخصتوبة والوفيتات ،باإلضتافة إا ت ثريهتا يف النمتو الستكاين
-15
ِّ
ويف تغري التكيبة العمرية ،التزايد التدر ي لشيخورة سكان البلد.
 -16وتشتتكل اهل.تترة إحتتدى الظ تواهر الدميغرافيتتة األرتترى التتن تتتؤدي إا تغ تريات يف ح.تتم
الستكان وتتركيبت م وتتتو يع م ا غترايف .وتكتستي رتتاهرة اهل.ترة يف مج وريتة املكستتيم أمهيتة كتتربى
سواء من حيت حركة األشخا دارل البلتد أو ه.ترهتم املستتمرة واملتناميتة إا اخلتار ،،وخباصتة
إا الواليات املتحدة األمريكية.
 -17وتظ تتر بيانتتات الدراستتة االستقصتتائية الوطنيتتة للعمالتتة والعمتتل التتن ألزهتتا املع تتد التتوطين
لوحص ت تتاء وا غرافي ت تتا أن ح .ت تتم امل ت تتاجرين إا الوالي ت تتات املتح ت تتدة األمريكي ت تتة س ت تتنويا اخنف ت تتض
م ت تتن  751 000إا  376 000ش ت تتخص يف الف ت تتتة م ت تتن ع ت تتام  2007إا ع ت تتام  ،2010أي
بنسبة  50يف املائة رالل ثالث سنوات.
الهجرة من المكسيك إلى الوليات المتحدة األمريكية (باآللف)
السنة

اهل .تترة اخلارج تتة إا الوالي تتات اهل .تترة الواف تتدة م تتن الوالي تتات ص تتايف اهل .تترة ب تتف املكس تتيم
والواليات املتحدة األمريكية
املتحدة األمريكية
املتحدة األمريكية

2006

941 048

428 821

512 227-

2007

751 473

393 264

358 209-

2008

604 976

395 459

209 517-

2009

477 223

330 032

147 191-

95 344280 508
375 852
2010
املصدر :تق تتديرات مرك تتز دراس تتات اهل .تترة الت تتابع للمع تتد ال تتوطين لل  .تترة ،اس تتتنادا إا املع تتد ال تتوطين لوحص تتاء
وا غرافيا ،الدراسة االستقصائية الوطنية للعمالة والعمل للفتة .2010-2006
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 -2الخصائص الجتماعية

األسر املعيشية واملساكن
 -18أحصتتى تعتتداد الستتكان واملستتاكن لعتتام  2010التتذي أج تراه املع تتد التتوطين لوحصتتاء
وا غرافيتتا  28 614 991مستتكن ا راصت ا مت هوالا( ، 1بلت متوستتا قتتاطين كتتل واحتتد من تتا 3.9
أشتخا  .وفيمتتا يتعلتتس بت حوال هتتذه املستتاكن ،تتتوفرت جتدران مشتتيدة تواد صتتلبة يف  86.9يف
املائت تتة من ت تتا ،وأرضت تتية ترابيت تتة يف  6.2يف املائت تتة ،وأنابيت تتع امليت تتاه يف  88.7يف املائت تتة ،والك ربت تتاء
يف  98.2يف املائة.
(2

 -19وتظ ر بيانات املع د الوطين لوحصتاء وا غرافيتا أن عتدد األستر املعيشتية املكستيكية
التتن هل تتا تعتتداد عتتام  2010بلت  ،28 200 000يتترك  21 200 000أستترة من تتا رجتتال،
و 6 900 000املتبقي تتة نس تتاء .وض تتمن مم تتو األس تتر املعيش تتية ،بلغ ت ت نس تتبة األس تتر النووي تتة
من ا  64يف املائة ،واملمتدة  24يف املائة ،واملركبة  1يف املائة ،واملتشاركة يف املسكن  1يف املائتة،
واملكونة من شخص واحد  9يف املائة (املع د الوطين لوحصاء وا غرافيا (. 3

الصحة
 -20وفق ا لبيانات و ارة الصحة ،استفاد بن ايتة النصتف ال تاين متن عتام  2014متن الضتمان
االجتمت تتاعي  57 300 000شت تتخص يف الكيانت تتات االحتادي ت تتة البت تتال عت تتددها  31ويف مدين ت تتة
مكسيكو .ويبف ا دول التال بعض املؤشرات مقرونة ب حدث املعلومات السنوية:
املؤشر

وحدة القيا

العدد

السكان املنتسبون إا نظام اخلدمات الصحية 2012 ،عدد األشخا

122 432 979

الست ت تتكان املنتست ت تتبون إا املع ت ت تتد املكست ت تتيكي للضت ت تتمان عدد األشخا
االجتماعي2013 ،

58 402 935

__________

(1
(2
(3

GE.16-13297

يعتترف املستتكن اخلتتا املت هول ب نتته مستتكن رتتا كتتان يقتتيم فيتته بصتتفة اعتياديتتة وقت إج تراء التعتتداد أشتتخا
يشتتكلون أستترة معيشتتية .كمتتا يشتتمل املصتترلح أي مكتتان م جستتي أو حمتتل أو م ت وى أو مستتكن متنقتتل أو عرضتتي
م هول.
تعتترف األستترة املعيشتتية ب هن تا وحتتدة تت ت لف متتن شتتخص واحتتد أو أك تتر ،س تواء كان ت جتمع تتم صتتلة قرابتتة أم ال،
يقيمون بصفة اعتيادية يف نفم املسكن اخلا .
األس تتر املعيش تتية النووي تتة ه تتي ال تتن تت ت لف م تتن األك واألم واألبن تتاء ،أو أح تتد األب تتوين فق تتا م تتع األبن تتاء؛ كم تتا يش تتكل
الزوجان اللذان يعيشان معا وليم لدي ما أبناء أسرة معيشية نووية .واألسر املعيشية املمتدة هتي التن تتت لف متن أسترة
معيشية نووية باإلضافة إا أقرباء خرترين (األعمتام واألرتوال وأبنتاوهم واإلرتوة واألصت ار ،وغتريهم  .واألستر املعيشتية
املركبتة هتتي التتن تتشتتكل متتن أسترة معيشتتية نوويتتة أو ممتتتدة باإلضتتافة إا أشتخا ال تتربر م صتتلة قرابتتة بتترك األستترة.
واألسر املعيشية متن شتخص واحتد هتي التن يشتكل ا شتخص واحتد .واألستر املعيشتية املتشتاركة يف املستكن هتي التن
تت لف من شخصف أو أك ر ال جتمع م صلة قرابة.
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وحدة القيا

املؤشر

الس ت تتكان املنتس ت تتبون إا مؤسس ت تتة الض ت تتمان واخل ت تتدمات عدد األشخا
االجتماعية ملورفي الدولة2011 ،
السكان املنتسبون إا الضمان االجتماعي2014 ،

عدد األسر

املورفتتون الربيتتون املتعتتاملون متتع املرضتتى يف املؤسستتات عدد األسر
العامة لقرا الصحة2010 ،

العدد
12 206 730
57 300 000
195 728

النس تتاء املتاوح تتة أعم تتارهن ب تتف  15و 49س تتنة اللت تواي النس ت ت تتبة امل وي ت ت تتة م ت ت تتن 72.5
مم ت ت ت ت ت ت ت تتو النس ت ت ت ت ت ت ت تتاء
يستخدمن وسائل منع احلمل2009 ،
املتاوح ت ت تتة أعم ت ت تتارهن
بف  15و 49سنة
5 739 270

السكان ذوو إعاقة ما2011 ،

عدد األشخا

السكان ذوو إعاقة ما2011 ،

النس ت ت تتبة امل وي ت ت تتة م ت ت تتن  5.13يف املائة
ممو السكان

معدل وفيات األطفال2013 ،

لكتتل  1 000مولتتود 12.8
حي

العمر املتوقع عند الوالدة2013 ،

سنوات

اإلنفاق العام يف مال الصحة2013 ،

النس ت ت تتبة امل وي ت ت تتة م ت ت تتن 3.6
النات احمللي اإلمجال

اإلنفاق اخلا

يف مال الصحة2012 ،

74.5

النس ت ت تتبة امل وي ت ت تتة م ت ت تتن 6.1
النات احمللي اإلمجال

املصدر :املع د الوطين لوحصاء وا غرافيا
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/integracion/inegi324.asp?s=est&c=11722#seis
http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?src=487
http://datos.bancomundial.org/indicador/SH.XPD.TOTL.ZS

 -21ويف ع ت تتام  ،2011ش ت تتكل ال ت تتذكور  56.31يف املائ ت تتة م ت تتن مم ت تتو الوفي ت تتات يف ح ت تتف
يالحتتف تغيتتري طفيتتف باملقارنتتة متتع
ت تشتتكل اإلنتتاث ستتوى  43.58يف املائتتة من ته .ورغتتم أنتته ج
ع تتام  55.38( 2007يف املائ تتة و 44.58يف املائ تتة بالنس تتبة لل تتذكور واإلن تتاث عل تتى الت ت توال ،
فتتال ي تزال معتتدل الوفيتتات لتتدى التتذكور أعلتتى منتته لتتدى اإلنتتاث بشتتكل ملحتتوظ (املع تتد التتوطين
لوحصاء وا غرافيا .
 -22وفيما يتعلس بصغار السن ،ال تزال تس.ل معدالت مرتفعة من الوفيتات بستبع أمترا
ا تتا التنفستتي وأم ترا القلتتع والش ترايف ،وبستتبع التشتتوهات اخللقيتتة تتا التتدورة الدمويتتة
وااللت ابتتات لتتدى األطفتتال التتذين تقتتل أعمتتارهم عتتن ستتنة .واألم ترا املعويتتة املعديتتة وح توادث
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السري هتي أهتم أستباك وفيتات األطفتال التذين ت يبلغتوا ستن الدراستة ،وتلي تا التشتوهات اخللقيتة
واألمرا املعوية املعدية ،الن ميكن الوقاية من ا بتكلفة منخفضة.
 -23ومن بف ا وانع األررى الن ينبغي التكيز علي ا البحت عن حلول لتفادي املعتدالت
املرتفعة من الوفيتات بستبع حتوادث الستري واإلصتابات املتعمتدة يف صتفوف املتراهقف والشتباك.
كما جرى تنفيذ إجراءات م مة للوقاية من األمرا املعدية والرفيلية لدى الذكور التذين تتتاوأ
أعمارهم بف  25و 44سنة ،ا يف ذلتم ارتفتا اإلصتابة بفتريو نقتص املناعتة البشترية/اإليتد ،
وهو الداء الذي يررأ حتديات جديدة للنظام الصحي املكسيكي.
حالت اإليدز الجديدة والمتراكمة ،بحسب السن وعام التشخيص
-1985
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

صفر4-

127

49

40

54

50

72

58

30

30

21

36

9-5

57

7

19

9

12

24

12

23

9

13

11

14-10

24

2

4

5

3

7

5

3

11

9

10

19-15

367

98

90

147

126

138

187

216

210

230

222

24-20

1 387

363

319

463

446

554

562

686

748

838

807

29-25

1 532

422

369

509

502

681

666

716

792

843

897

34-30

1 404

362

349

428

444

598

558

602

635

726

751

39-35

921

228

225

327

380

431

410

483

481

521

553

44-40

558

163

183

262

227

292

268

317

324

336

382

49-45

358

90

81

114

119

176

179

203

192

246

281

54-50

202

58

66

82

93

92

110

123

134

129

149

59-55

105

31

28

44

40

83

55

68

53

70

83

64-60

66

22

16

26

24

38

34

40

33

37

34

 65وأك ر

74

21

21

26

23

34

36

30

31

41

39

غري معروف

195

10

11

8

5

4

صفر

صفر

صفر

1

صفر

المجموع 7 377

4 255 4 061 3 687 3 533 3 146 3 224 2 494 2 504 1 821 1 926

املصدر :و ارة الصتتحة ،املديريتتة العامتتة لعلتتم األوب تتة .الستت.ل ال توطين حلتتاالت اإليتتد  .البيانتتات املتاحتتة ح ت 31
كتتانون األول/ديستتمرب  .2011متتن إعتتداد :و ارة الصتتحة ،املركتتز التتوطين ملنتتع ومكافحتتة فتتريو نقتتص
املناعة البشرية/اإليد .
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 -24ور تتالل ع تتام  ،2003س تت.ل عل تتى الص تتعيد ال تتوطين م تتا مموع تته  2 114حال تتة إص تتابة
جدي ت تتدة باإلي ت تتد  .والوالي ت تتات ال ت تتن س ت تت.ل ي ت تتا أكت ت تترب ع ت تتدد م ت تتن ه ت تتذه احل ت تتاالت ه ت تتي :واليت ت تتة
مكس ت ت تتيكو 17 554 ،حال ت ت تتة؛ وبرياك ت ت تترو  15 099 ،حال ت ت تتة؛ وراليس ت ت تتكو 12 352 ،حال ت ت تتة؛
وتشيابا  7 567 ،حالة؛ واملقاطعة االحتادية 25 410 ،حاالت.
 -25وأرذت أمرا ا ا اهلضمي يف االنتشار بشكل متزايد يف املكسيم ،وال سيما بتف
الرجال البالغف من العمر  45سنة وأك تر ،وكتذلم بتف كبتار الستن .ويترب ضتمن هتذه األمترا
تليتتف الكبتتد وأم ترا الكبتتد املزمنتتة ،التتن ت ترتبا إا حتتد كبتتري باستتت المل املشتتروبات الكحوليتتة
(اجمللم الوطين للسكان .
 -26ومن ج ة أرترى ،وعمتالا باالتفتاق رقتم  5املنب تس عتن التدورة العاديتة ال الثتف للم.لتم
ال تتوطين للس تتالمة العام تتة ،املعق تتودة يف  30حزيران/يوني تته  ،2011أنشت ت الفري تتس املع تتين بص تتياغة
املقتح تتات بش ت ن اإلدم تتان والب تتدائل التعليمي تتة املوج تتة للش تتباك ،وذل تتم ي تتدف تش تت.يع وض تتع
أه تتداف مش تتتكة ب تتف احلكوم تتة االحتادي تتة وحكوم تتات الكيان تتات االحتادي تتة للوقاي تتة م تتن اإلدم تتان
وعالج ته؛ ولتيس تتري التح تتاق الشتتباك بنظ تتامي التعل تتيم اإلعتتدادي وال تتانوي وك تتذلم إدم تتاج م يف
سوق العمل.

التعليم
 -27تتضمن ا داول التالية األرقام الرئيسية املتعلقة بنظام التعليم الوطين.
(1

مؤشر التعليم

-2006
2007

-2007
2008

-2008
2009

-2009
2010

-2010
(
2011

-2011
(ه
2012

-2012
(ه
2013

-2013
2014

مجم وووع المس ووجلين
في نظام التعليم

35 745 871 35 404 946 34 895 427 34 384 971 33 976 261 33 609 314 33 447 443 32 956 583

التعليم األساسي

25 939 193 26 080 357 25 851 143 25 666 451 25 596 861 25 603 563 25 516 150 25 380 505

النس تتبة امل وي تتة للتعل تتيم
األساسي ضتمن نظتام
التعليم

77.0 ٪

76.3

76.2

75.3

74.6

74.1

73.7

72.6

معت ت ت ت تتدل التغريت ت ت ت تتة (3
سنوات إا  14سنة

96.8 ٪

98.5

100.2

101.7

103.5

105.9

108.5

96.2

معت ت ت ت تتدل التغريت ت ت ت تتة (3
سنوات إا  15سنة

89.4 ٪

91.0

92.5

93.7

95.3

97.4

99.7

--

معدل صايف التس.يل
( 3س ت ت ت ت تتنوات إا 14
سنة

94.3 ٪

96.1

97.8

99.4

104.5

105.0

104.8

94.4
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(1

مؤشر التعليم

التعلو و و و و و و وويم قبو و و و و و و وول
المدرسي

-2013
2014

-2006
2007

-2007
2008

-2008
2009

-2009
2010

-2010
(
2011

-2011
(ه
2012

-2012
(ه
2013

4 739 234

4 745 741

4 634 412

4 608 255

4 641 060

4 670 216

4 786 956 4 684 975

النس ت تتبة امل وي ت تتة ض ت تتمن
نظام التعليم

14.4 ٪

14.2

13.8

13.6

13.5

13.4

13.2

13.4

معت ت ت ت ت ت ت تتدل تست ت ت ت ت ت ت تت.يل
األطف ت ت ت ت ت تتال الب ت ت ت ت ت تتالغف
 3سنوات

30.6 ٪

34.3

38.3

39.5

43.4

46.4

49.4

39.9

معت ت ت ت ت ت ت تتدل تست ت ت ت ت ت ت تت.يل
األطف ت ت ت ت ت تتال الب ت ت ت ت ت تتالغف
 4سنوات

88.9 ٪

93.1

97.2

98.9

101.1

100.0

100.0

88.7

معت ت ت ت ت ت ت تتدل تست ت ت ت ت ت ت تت.يل
األطف ت ت ت ت ت تتال الب ت ت ت ت ت تتالغف
 5سنوات

96.8 ٪

99.8

96.2

98.4

97.7

100.0

100.0

84.9

معت ت ت ت ت ت ت تتدل تست ت ت ت ت ت ت تت.يل
األطف ت ت تتال الب ت ت تتالغف 3
و 4و 5سنوات

73.0 ٪

76.4

77.6

79.1

80.9

82.2

83.2

71.3

التغريتتة (متتن  3إا 5
سنوات

73.9 ٪

77.2

78.0

79.3

81.1

82.4

83.4

71.5

معدل صايف التس.يل
(مت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتن  3إا 5
سنوات

73.0 ٪

76.4

77.6

79.1

80.9

82.2

83.2

71.3

التعليم البتدائي

14 580 739 14 978 480 14 984 921 14 887 845 14 860 704 14 815 735 14 654 135 14 585 804

النس ت تتبة امل وي ت تتة ض ت تتمن
نظام التعليم

44.3 ٪

43.8

44.1

43.7

43.3

42.9

42.3

40.8

مع تتدل االنقر تتا ع تتن
الدراسة

1.5 ٪

1.1

1.0

0.8

0.8

0.7

0.7

0.6

معدل الرسوك

4.2 ٪

4.1

3.8

3.5

3.4

3.3

3.2

0.3

مع ت ت ت تتدل الرس ت ت ت تتوك يف
التعليم ال انوي

16.9 ٪

16.4

15.9

16.3

15.0

14.5

14.1

5.2

مع ت تتدل إهن ت تتاء املرحل ت تتة
التعليمية دون رسوك

91.7 ٪

92.4

94.0

94.5

95.0

94.8

95.6

96.8

معدل إهناء الدراسة

103.6 ٪

103.5

102.3

103.3

103.8

109.2

111.4

110.4
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-2006
2007

-2007
2008

-2008
2009

-2009
2010

-2010
(
2011

-2011
(ه
2012

-2012
(ه
2013

-2013
2014

التغري ت ت تتة ( 6س ت ت تتنوات
إا  11سنة

110.0 ٪

110.7

113.0

115.1

117.7

121.5

125.2

108.0

التغري ت ت تتة ( 6س ت ت تتنوات
إا  12سنة

94.4 ٪

95.1

97.0

98.6

100.6

103.4

105.8

--

معدل صايف التس.يل
( 6س ت ت ت ت تتنوات إا 11
سنة

101.2 ٪

101.4

103.3

105.5

108.1

111.6

115.0

99.4

امل ت ت ت ت ت تتدار الناقص ت ت ت ت ت تتة
املستويات

15.8 ٪

15.3

15.2

15.4

15.3

15.3

15.3

--

امل ت ت ت ت ت ت تتدار املدم ت ت ت ت ت ت تتة
املست ت تتتويات يف فصت ت تتل
واحد

22.3 ٪

22.4

22.1

22.1

22.6

22.5

22.4

--

6 116 274

6 153 416

6 127 902

6 137 546

6 196 006

6 571 858 6 416 902

(1

مؤشر التعليم

التعليم الثانوي

6 055 467

النس ت تتبة امل وي ت تتة ض ت تتمن
نظام التعليم

18.4 ٪

18.3

18.3

18.0

17.8

17.8

18.1

18.4

معدل االنتقال

95.4 ٪

95.2

95.5

95.7

96.5

98.0

98.6

97.0

مع تتدل االنقر تتا ع تتن
الدراسة

7.4 ٪

7.1

6.4

6.0

5.6

5.4

5.1

4.7

مع ت تتدل إهن ت تتاء املرحل ت تتة
التعليمية دون رسوك

78.2 ٪

78.6

81.4

82.2

82.9

83.7

84.4

85.9

معدل إهناء الدراسة

76.7 ٪

78.2

81.9

83.3

84.1

84.1

86.3

82.4

نستتبة متتا جتترت تلبيتتته
من الرلع احملتمل

91.4 ٪

91.7

92.0

92.6

93.2

94.1

94.6

--

التغريت تتة ( 12إا 14
سنة

92.5 ٪

93.8

94.8

94.9

95.5

96.5

99.3

97.1

التغريت تتة ( 13إا 15
سنة

93.0 ٪

94.2

95.2

95.3

95.9

97.2

100.8

--

معدل صايف التس.يل
( 12إا  14سنة

80.0 ٪

81.5

82.4

82.8

83.7

84.9

87.2

84.9

3 830 042

3 923 822

4 054 709

4 187 528

4 282 987

4 682 336 4 335 894

11.5

11.7

11.9

12.2

12.3

التعل و و و و وويم الث و و و و ووانوي
العالي
النس ت تتبة امل وي ت تتة ض ت تتمن
نظام التعليم

12

3 742 943
11.4 ٪

12.2

13.1
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-2007
2008

-2008
2009

-2009
2010

-2010
(
2011

-2011
(ه
2012

-2012
(ه
2013

-2013
2014

معدل االنتقال

95.6 ٪

95.4

96.9

96.4

96.7

96.8

97.0

105.6

مع تتدل االنقر تتا ع تتن
الدراسة

16.3 ٪

16.3

15.9

14.9

14.5

13.9

13.1

13.1

معدل الرسوك

34.9 ٪

34.3

35.0

33.6

33.2

32.7

32.1

14.2

مع ت تتدل إهن ت تتاء املرحل ت تتة
التعليمية دون رسوك

58.0 ٪

58.9

60.9

62.0

63.3

63.7

65.3

64.7

نس تتبة م تتا ج تترى تلبيت تته
من الرلع احملتمل

84.7 ٪

84.8

85.3

85.5

86.3

86.6

87.0

--

معدل إهناء الدراسة

42.7 ٪

44.1

45.4

47.1

49.6

52.3

54.4

52.1

التغريت تتة ( 15إا 17
سنة

58.8 ٪

60.1

61.6

63.8

66.2

68.0

69.1

69.4

التغريت تتة ( 16إا 18
سنة

59.7 ٪

60.9

62.3

64.4

66.7

68.5

69.6

--

معدل صايف التس.يل
( 15إا  17سنة

46.2 ٪

47.8

48.9

51.7

53.2

54.5

55.7

54.8

2 623 367

2 705 190

2 847 376

2 981 313

3 145 806

3 419 391 3 312 140

(1

مؤشر التعليم

التعليم العالي

-2006
2007

2 528 664

النس ت تتبة امل وي ت تتة ض ت تتمن
نظام التعليم

7.7 ٪

7.8

8.0

8.4

8.7

9.0

9.4

9.7

معدل االنتقال

78.7 ٪

80.1

79.4

82.5

83.0

83.9

83.8

74.8

مع تتدل االنقر تتا ع تتن
الدراسة

7.5 ٪

9.6

7.6

8.3

8.2

8.0

7.9

6.9

التغري ت ت ت تتة ( ت ت ت تتا في ت ت ت تتا
مست ت ت تتتوى الدراست ت ت تتات
العليت ت ت تتا ( 18إا 23
سنة

21.4 ٪

22.1

22.7

23.8

24.8

26.1

27.5

26.5

التغريت تتة (م ت تع است تتت ناء
مست ت ت تتتوى الدراست ت ت تتات
العليت ت ت تتا ( 18إا 22
سنة

23.9 ٪

24.6

25.1

26.3

27.5

28.9

30.4

29.4

التغري ت ت ت تتة ( ت ت ت تتا في ت ت ت تتا
الدراس ت ت ت ت تتات العلي ت ت ت ت تتا
( 19إا  24سنة

21.8 ٪

22.5

23.1

24.2

25.2

26.5

27.8

--
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(1

مؤشر التعليم

التغريت تتة (مت تتع است تتت ناء
الدراس ت ت ت ت تتات العلي ت ت ت ت تتا
( 19إا  23سنة
التدريب المهني
النس ت تتبة امل وي ت تتة ض ت تتمن
نظام التعليم

-2006
2007
24.3 ٪

1 304 471
4.0 ٪

-2007
2008

-2008
2009

-2009
2010

-2010
(
2011

-2011
(ه
2012

-2012
(ه
2013

-2013
2014

25.0

25.6

26.8

27.9

29.3

30.8

33.1

1 477 884

1 376 739

1 477 315

1 549 679

1 615 491

1 676 555

4.4

4.1

4.3

4.5

4.6

4.7

4.7

مؤشرات أخرى
(2

األمية

متوستتا عتتدد ستتنوات
الدراسة

8.1 ٪

7.9

7.7

7.6

7.4

0.0

0.0

6.0

8.3 ٪

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.0

املصدر :املديرية العامة للتخريا والربمة/و ارة التعليم ،النموذ911 ،؛ املع د الوطين لتعليم الكبار.
باست ناء متوسا سنوات الدراسة مقاسا بالصفوف الن أمت ا الرالع.
(1
املعلومات املتاحة إا غاية  31كانون األول/ديسمرب من كل عام (املع د الوطين لتعليم الكبار .
(2
األرقام مرد تقديرات.
(ه
األرقتتام أوليتتة إا حتتف احلصتتول علتتى نتتتائ املوستتم الدراستتي  2011/2010فيمتتا يتعلتتس بالتتتدريع
(
امل ين.

النس ووبة المئوي ووة للس ووكان ف ووي س وون الخامس ووة وأكث وور م وون الملتحق ووين بالمدرس ووة ،بحس ووب
الفئة العمرية ونوع الجنس

14

الف ة العمرية/نو ا نم

2000

2005

2010

المجموع

31.9

31.7

30.4

الذكور

33.3

32.9

31.4

اإلناث

30.6

30.5

29.4

 5سنوات

71

85.3

87.3

الذكور

70.8

85.2

87.2

اإلناث

71.2

85.4

87.5

 6سنوات إلى  12سنة

93.8

96.1

96.2

الذكور

93.9

96

96.1

اإلناث

93.8

96.1

96.4

GE.16-13297
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الف ة العمرية/نو ا نم

2000

2005

2010

 13إلى  15سنة

76.6

82.5

85.9

الذكور

77.7

82.4

85.3

اإلناث

75.4

82.5

86.4

 16إلى  19سنة

41.4

47.8

51.2

الذكور

42.3

47.9

50.7

اإلناث

40.6

47.6

51.7

 20إلى  24سنة

17.7

20.8

22

الذكور

19.1

22.2

22.8

اإلناث

16.4

19.6

21.3

 25إلى  29سنة

6

5.9

6.1

الذكور

6.7

6.5

6.6

اإلناث

5.3

5.3

5.6

 30سنة وأكثر

2

2.1

1.7

الذكور

2

1.9

1.5

اإلناث

2

2.2

1.8

املصدر :املع تتد التتوطين لوحصتتاء وا غرافيتتا .تعتتداد الستتكان واملستتاكن لعتتام  2000ولعتتام  ،2010التعتتداد
ال اين للسكان واملساكن لعام .2005

السكان في سن الدراسة ،من  3سنوات إلى  24سنة بحسب نوع الجنس والفئة العمرية

GE.16-13297

نو ا نم/الف ة العمرية

2000

2005

2010

المجموع

45 460 324

44 898 388

47 276 312

 3إا  5سنوات

6 696 125

6 506 759

6 535 234

 6سنوات إا  12سنة

15 494 206

14 968 088

15 516 889

 13إا  15سنة

6 296 758

6 537 062

6 570 144

 16إا  19سنة

7 902 101

7 921 850

8 761 774

 20إا  24سنة

9 071 134

8 964 629

9 892 271

الذكور

22 579 345

22 346 374

23 699 432
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نو ا نم/الف ة العمرية

2000

2005

2010

 3إا  5سنوات

3 394 484

3 302 950

3 316 316

 6سنوات إا  12سنة

7 857 769

7 602 066

7 876 190

 13إا  15سنة

3 157 403

3 290 541

3 314 466

 16إا  19سنة

3 866 089

3 897 377

4 379 256

 20إا  24سنة

4 303 600

4 253 440

4 813 204

اإلناث

22 880 979

22 552 014

23 576 880

 3إا  5سنوات

3 301 641

3 203 809

3 218 918

 6سنوات إا  12سنة

7 636 437

7 366 022

7 640 699

 13إا  15سنة

3 139 355

3 246 521

3 255 678

 16إا  19سنة

4 036 012

4 024 473

4 382 518

 20إا  24سنة

4 767 534

4 711 189

5 079 067

املصدر :املع تتد التتوطين لوحصتتاء وا غرافيتتا .تعتتداد الستتكان واملستتاكن لعتتام  2000ولعتتام  ،2010التعتتداد
ال اين للسكان واملساكن لعام .2005

التوزيع النسبي للسكان البالغين  15سنة وأكثر ،بحسب مستوى التعليم ونوع الجنس

16

املؤشر

2000

2005

2010

السكان البالغون  15سنة وأكثر
(أ
ت يلتحقوا باملدرسة
(ك
ت يتموا مرحلة التعليم االبتدائي
(،
أمتوا مرحلة التعليم االبتدائي
(د
ت يتموا مرحلة التعليم ال انوي
(ه
أمتوا مرحلة التعليم ال انوي
(و
التعليم ال انوي العال
(
التعليم العال
الذكور
(أ
ت يلتحقوا باملدرسة
(ك
ت يتموا مرحلة التعليم االبتدائي
(،
أمتوا مرحلة التعليم االبتدائي
(د
ت يتموا مرحلة التعليم ال انوي

62 842 638

68 802 564

78 423 336

10.2

8.4

7.2

18

14.3

12.6

19.1

17.7

16

5.3

4.3

5.2

18.9

21.7

22.3

16.7

18.5

19.3

10.9

13.6

16.5

30 043 824

32 782 806

37 656 281

8.7

7.2

6.2

17.7

14.2

12.4

18.4

16.9

15.5

6

4.9

5.8
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املؤشر

(ه

أمتوا مرحلة التعليم ال انوي
(و
التعليم ال انوي العال
(
التعليم العال
اإلناث
(أ
ت يلتحقن باملدرسة
(ك
ت يتممن مرحلة التعليم االبتدائي
(،
أمتمن مرحلة التعليم االبتدائي
(د
ت يتممن مرحلة التعليم ال انوي
(ه
أمتمن مرحلة التعليم ال انوي
(و
التعليم ال انوي العال
(
التعليم العال

2000

2005

2010

19.6

22.3

22.7

16.2

18.4

19.3

12.6

14.8

17.2

32 798 814

36 019 758

40 767 055

11.6

9.6

8.1

18.2

14.5

12.7

19.9

18.4

16.5

4.6

3.7

4.6

18.2

21

21.9

17.1

18.6

19.3

9.4

12.4

15.9

النستتبة امل ويتتة لتو يتتع الستتكان البتتالغف  15ستتنة وأك تتر ،ستتع املستتتوى التعليمتتي ونتتو ا تتنم ،ال تبل ت  100يف
املائتتة نظتترا لعتتدم وجتتود بيانتتات حمتتددة .واألرقتتام هتتي لتتواريخ التعتتداد التاليتة 14 :شتتبا /فرباير ( 2000؛ و 17تشترين
األول/أكتوبر ( 2005؛ و 12حزيران/يونيه (. 2010
يشمل مرحلة ما قبل االبتدائي ،أو ريا األطفال.
(أ
(ك يشمل السكان الذين أمتوا بن.اأ  1إا  5سنوات من التعليم االبتدائي.
يشمل السكان الذين أمتوا بن.اأ  6سنوات من التعليم االبتدائي.
(،
يشمل السكان الذين أمتوا بن.اأ سنة واحدة أو سنتف من التعليم ال انوي أو ما يعادهلا.
(د
يشمل السكان الذين أمتوا بن.اأ  3سنوات من التعليم ال انوي أو ما يعادهلا.
(ه
يشمل السكان الذين أمتوا بن.اأ على األقل سنة واحدة من مرحلة البكالوريا أو ما يعادهلا.
(و
يشتتمل الستتكان التتذين أمت توا بن.تتاأ علتتى األقتتل ستتنة واحتتدة متتن ستتلم اإلجتتا ة أو متتا يعادهلتتا ،باإلضتتافة إا
(
السكان الذين أمتوا بن.اأ سنة من الدراسات العليا.

املصدر :املع تتد التتوطين لوحصتتاء وا غرافيتتا .تعتتداد الستتكان واملستتاكن لعتتام  2000ولعتتام  ،2010والتعتتداد ال تتاين
للسكان واملساكن لعام .2005

 -28وارتفعت ت امليزاني تتة املخصص تتة للتعل تتيم يف املكس تتيم م تتن  519 023.00ملي تتون بي تتزو يف
عتتام  2007إا  623 814.22مليتتون بيتتزو يف عتتام  ،2014ورصتتص من تتا 384 616.85
مليت ت ت تتون بيت ت ت تتزو للتعلت ت ت تتيم األساست ت ت تتي ،و 84 302.74مليت ت ت تتون بيت ت ت تتزو للتعلت ت ت تتيم ال ت ت ت تتانوي األعلت ت ت تتى
و 109 822.62مليون بيزو للتعليم العتال؛ ورصتص املبلت البتاقي للختدمات التعليميتة األرترى.
وبرسم املوسم الدراستي  ،2014-2013بلغت النستبة امل ويتة املخصصتة للتعلتيم متن النتات احمللتي
اإلمجال  3.55يف املائة(. 4
__________

(4

GE.16-13297
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الفقر وعدم املساواة
 -29ستت.ل بتتف عتتامي  2012و 2014ارتفتتا يف عتتدد متتن يعيشتتون حالتتة الفقتتر ،حيتتت
انتقل من  53.3مليون شخص إا  55.3مليون شخص ،على التوال.
انتشار الفقور وعودد األشوخاا الوذين يعيشوون حالوة الفقور ومتوسوع عودد المحورومين ،فوي
الفترة 2014-2012
املؤشر

النسبة امل وية
2014
2012

عدد األشخا باملاليف متوسا عدد احملرومف
2014 2012
2014
2012

الفقر
السكان الذين يعيشون حالة الفقر

45.5

46.2

53.3

55.3

2.4

2.3

السكان الذين يعيشون حالة فقر متوسا

35.7

36.6

41.8

43.9

2.0

1.9

السكان الذين يعيشون حالة الفقر املدقع

9.8

9.5

11.5

11.4

3.7

3.6

26.3

33.5

31.5

1.8

1.8

السكان الضعفاء من حيت الدرل

6.2

7.1

7.2

8.5

0.0

0.0

السكان غري الفقراء وغري الضعفاء

19.8

20.5

23.2

24.6

0.0

0.0

السكان الضعفاء بسبع احلرمان االجتماعي 28.6

الحرمان الجتماعي
الست تتكان الت تتذين يعت تتانون علت تتى األقت تتل أحت تتد 74.1
أوجه احلرمان االجتماعي

72.4

86.9

86.8

2.2

2.1

السكان الذين يعانون علتى األقتل ثالثتة متن 23.9
أوجه احلرمان االجتماعي

22.1

28.1

26.5

3.5

3.5

مؤشرات الحرمان الجتماعي
الت رر يف الدراسة

19.2

18.7

22.6

22.4

2.9

2.8

عدم االستفادة من ردمات الصحة

21.5

18.2

25.3

21.8

2.8

2.8

عدم االستفادة من الضمان االجتماعي

61.2

58.5

71.8

70.1

2.3

2.3

نقص جودة السكن وح.مه

13.6

12.3

15.9

14.8

3.4

3.3

االفتقار إا ردمات السكن األساسية

21.2

21.2

24.9

25.4

3.2

3.1

االفتقار إا الغذاء

23.3

23.4

27.4

28.0

2.9

2.8

الرفاه
السكان ذوو درل دون عتبة الرفاه الدنيا

20.0

20.6

23.5

24.6

2.5

2.5

السكان ذوو درل دون عتبة الرفاه

51.6

53.2

60.6

63.8

2.1

2.0

املصدر :تق تتديرات اجملل تتم ال تتوطين لتقي تتيم سياس تتة التنمي تتة االجتماعي تتة ،اس تتتنادا إا من تتوذ ،األوض تتا االجتماعيت تتة
واالقتصادية/الدراسة االستقصائية لدرل وإنفاق األسر املعيشية لعامي  2012و.2014
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 -30وبلغت املخصصتتات األصتتلية لتربام جتتتاو الفقتتر  2 670.5مليتتون بيتتزو يف عتتام .2014
ويف الفتة من كانون ال اين/يناير إا كانون األول/ديسمرب من العام ذاتته ،أنفتس مبلت 2 654.8
ملي تتون بي تتزو ،وه تتو م تتا مي تتل متغ تتريا س تتنويا مرلقت تا نس تتبته  15.7-يف املائ تتة م تتن املبلت ت الس تتنوي
األصلي(. 5
 -31ويف الفتة من عام  2012إا عام  ،2014ارتفتع عتدد حتاالت الفقتر ليتونف ،حيتت
انتقل من  53.3إا  55.3مليون حالة .ويف الفتة ذاهتا ،اخنفض عدد الستكان التذين يعيشتون
حالتتة الفقتتر املتتدقع متتن  11.5ملي تتون شتتخص ( 9.8يف املائتتة متتن اجملمتتو إا  11.4ملي تتون
شخص ( 9.5يف املائة .
 -32ووفق ا ملا ينص عليه القانون العام للتنمية االجتماعيتة ،يشتمل قيتا الفقتر مؤشترين مهتا:
(أ درت تتل األست تتر املعيشت تتية و(ك احلرمت تتان االجتم ت تتاعي يف مت تتاالت التعلت تتيم ،واالست تتتفادة م ت تتن
اخلتتدمات الصتتحية ،واالستتتفادة متتن الضتتمان االجتمتتاعي ،ونوعيتتة الستتكن وح.متته ،واحلصتتول
علتتى اخلتتدمات األساستتية يف املستتكن ،واحلصتتول علتتى الغتتذاء ،والتماستتم االجتمتتاعي .وستتاهم
ارتفا مستوى الدرل لدى الف ة العشرية األك ر فقرا يف احلد متن الفقتر املتدقع .وميكتن أن تعتزى
النتتائ املتعلقتتة بتتالفقر يف الفتتتة املمتتتدة بتتف عتتامي  2012و ،2014إا حتتد كبتتري ،إا التتدرل
وكذلم إا ترور مستويات احلرمان االجتماعي والدينامية الدميغرافية.
 -3الخصائص القتصادية
 -33النات احمللي اإلمجال:

الناتووج المحلووي اإلجمووالي

8,818,616,217 8,926,008,174

8,830,376,102
8,365,120,250

2010

2009

8,531,658,171
8,120,843,249

2008

2007

2006

7,863,292,269

2005

2004

7,555,803,383

2003

املصدر :املع د الوطين لوحصاء وا غرافيا .النات احمللي اإلمجال ،ب سعار الستوق (بتفالف البيزوهتات ب ستعار
عام . 2013

__________

(5
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 -34وارتفع املؤشر الوطين ألسعار االست المل ،بتدوره ،يف خذار/متار  2014بنستبة 3.76
يف املائتتة باملقارنتتة متتع الش ت ر ذاتتته متتن العتتام الستتابس .واتستتم التضتتخم بتتالتغري ،حيتتت بل ت أعلتتى
مستتتوياته يف عتتامي  2004و .2008وتتترد فيمتتا يلتتي اإلحصتتاءات املتعلقتتة بالتضتتخم يف الفتتتة
من عام  2003إا عام .2011
قيا التضخم السنوي استناداا إا املؤشر الوطين ألسعار االست المل  -املؤشر العام
3.98
5.19
3.33
4.05
3.76
6.53
3.57
4.40
3.82
3.57
3.97

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

املصدر :مصرف املكسيم.

 -35ويف هنايتتة الفصتتل األول متتن عتتام  ،2013بل ت صتتايف ديتتن احلكومتتة االحتاديتتة  4باليتتف
و 319ألتتف و 341.7مليتتون بيتتزو .ومتتن أصتتل هتتذا املبل ت  ،تشتتكل نستتبة  80.9يف املائتتة التتدين
التتدارلي ونستتبة  19.1يف املائتتة الباقيتتة التتدين اخلتتارجي .وبلغ ت نستتبة التتدين التتدارلي للحكومتتة
االحتادية  22.5يف املائة من النات احمللي اإلمجال ،يف حف بلغ نسبة الدين اخلارجي منته 5.3
يف املائة (و ارة املالية واالئتمان العام .
المؤشوور الوووطني ألسووعار السووته ك الخوواا بكوول مجووال موون مجووالت اسووته ك األسوور فووي
شهر كانون األول/ديسمبر 2013

20

ماالت است المل األسر

األست تتا  :األست تتبوعان األر ت تريان مت تتن ش ت ت ر كت تتانون
األول/ديسمرب 100 = 2010

املؤشر العام

111.508

(أ

األغذية واملشروبات والتب

117.313

(ك

املالبم واألحذية والكماليات

107.768

(،

السكن

105.253
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األست تتا  :األست تتبوعان األر ت تريان مت تتن ش ت ت ر كت تتانون
األول/ديسمرب 100 = 2010

ماالت است المل األسر
(د

األثاث واألج زة والكماليات املنزلية

108.284

(ه

الصحة والعناية الشخصية

109.337

(و

النقل

117.705

(

التعليم والتفيه

110.198

(أ

ردمات أررى

113.561

 -36وإا غايتتة أيار/متتايو  ،2014بلغت قيمتتة القاعتتدة النقديتتة  .873 289.8ومي تتل هتتذا
املبلت ت ي تتادة حقيقي تتة ق تتدرها  13.09يف املائ تتة باملقارن تتة م تتع أيار/م تتايو  .2013وس تت.ل ص تتايف
االئتمتان احمللتي يف نيستتان/أبريل  2014رصتيدا ستتلبيا قتدره  1 599 216.4مليتتون بيتزو ،وهتتو
متتا مي تتل اخنفاض ت ا حقيقي ت ا متتن حيتتت القيمتتة املرلقتتة نستتبته  19.94يف املائتتة ،قياس ت ا إا الرصتتيد
السليب املس.ل يف نيسان/أبريل  2013والذي بل  1 333 315مليون بيزو.
 -37ويف نيست تتان/أبريل  ،2014بل ت ت صت تتايف املوجت تتودات األجنبيت تتة ،بت تتدوره188 873.2 ،
مليتتون بيتتزو ،بزيتتادة قتتدرها  16 140.4مليتتون بيتتزو باملقارنتتة متتع نيستتان/أبريل ( 2013املع تتد
الوطين لوحصاء وا غرافيا ،ومصرف املكسيم .
احتياطي الموجودات الرسمية

كانون الثاني/يناير
2014

GE.16-13297

آب/أغسطس
2013

آذار/مارس
2013

تشرين األول/أكتوبر
2012

أيار/مايو
2012

كانون األول/ديسمبر
2011

احتياطي الموجودات الرسمية
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 -38ووفقا للدراسة االستقصائية الوطنية للعمل والعمالة ،الن ألزها املع د الوطين لوحصتاء
وا غرافي تتا يف خذار/م تتار  ،2014تبل ت ت نس تتبة الس تتكان الناشت تترف اقتص تتادي ا يف البل تتد (معت تتدل
املش تتاركة يف احلي تتاة االقتص تتادية  58.81يف املائ تتة م تتن مم تتو الس تتكان ال تتذين تبلت ت أعم تتارهم
أو تفوق  14سنة .وهذه النسبة أعلى من تلم املس.لة يف الش ر ذاته من عتام  ،2013حيتت
بلغ  57.83يف املائة.
 -39وعندما ألزت الدراسة االستقصائية ،كان لتدى  95.20يف املائتة متن الستكان الناشترف
اقتصادي ا عمل .غري أن هذه الف تة متن الستكان تشتمل مموعتة فرعيتة متن احلتاالت أبتدت حاجت تا
واستتتعدادها للعمتتل ستتاعات أك تتر ،وهنتتامل بالتتتال ف تتة العتتاطلف جزئيتا التتذين شتتكلوا  8.3يف املائتتة
من السكان العاملف يف خذار/مار  ،2014حيتت ارتفتع عتددهم بنستبة  0.28يف املائتة باملقارنتة
مع شبا /فرباير من العام ذاته.
 -40وإا غاية كانون ال اين/ينتاير  ،2014بلت عتدد العمتال املنتستبف إا املع تد املكستيكي
للض تتمان االجتم تتاعي  16 781 325شخصت ت ا ،أي م تتا يش تتكل  85.7يف املائ تتة م تتن الس تتكان
العاملف يف القرا الرمسي.

باء -الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة
 -41يتتنص الدستتتور السياستتي علتتى أن الواليتتات املتحتتدة املكستتيكية مج وريتتة مت يليتتة ودميقراطيتتة
واحتاديتتة ،تت ت لف متتن  31واليتتة ومقاطعتتة احتاديتتة واحتتدة ،حيتتت يوجتتد مقتتر احلكومتتة االحتاديتتة.
وتتمتع كل والية من واليات ا م ورية باحلرية والسيادة واالستقاللية ،ولدي ا دستورها اخلا يا.
 -42وينقستتم النظتتام االحتتتادي متتن حيتتت م امتته إا الستتلرة التنفيذي تة ،والستتلرة التش تريعية،
والسلرة القضائية .وينربس التقسيم ذاته للسلرات على الصعيد احمللي.
 -1السلطة التنفيذية
 -43ي ترأ الس تتلرةج التنفيذي تتة رئ تتيم ا م وري تتة ،ال تتذي ت تتدوم واليت تته س ت س تتنوات وينتخب تته
ب تتاالقتا املباش تتر الس تتكان ال تتذين تف تتوق أعم تتارهم  18س تتنة .وخيت تتار رئ تتيم ا م وري تتة أعض تتاء
حكومته ،الن تت لف حاليا من  16و يرا.
 -2السلطة التشريعية
 -44تت ت لف الس تتلرة التش تريعية م تتن ملتتم الن تواك وملتتم الش تتيوس .ويت ت لف مل تتم الن تواك
متتن  500عضتتو ،ينتختتع  300متتن م ب تاالقتا املباشتتر و 200بالتم يتتل النستتيب؛ وتتتدوم واليتتة
النت تواك ث تتالث س تتنوات وال تتو إع تتادة انتخ تتايم .ويتت ت لف مل تتم الش تتيوس م تتن  128عضت توا،
ينتمي  64متن م إا احلتزك ذي األغلبيتة ،و 32إا احلتزك األول يف صتفوف األقليتة ،و 32إا
بتتاقي أح تزاك األقليتتة حستتع التم يتتل النستتيب .ومي تتل كتتل واليتتة متتن واليتتات ا م وريتتة واملقاطعتتة
االحتاديتتة ثالثتتة أعضتتاء يف ملتتم الشتتيوس ( 75يف املائتتة متتن أعضتتاء اجمللتتم ،أي  96عض توا .
وتدوم والية أعضاء ملم الشيوس س سنوات.
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 -3السلطة القضائية
 -45تنتتا ممارستتة الستتلرة القضتتائية علتتى الصتتعيد االحتتتادي حكمتتة العتتدل العليتتا ،وحمكمتتة
االنتخابتتات ،وحمتتاكم التتدوائر املتعتتددة واألحاديتتة القضتتاة ،وحمتتاكم املقاطعتتات ،وملتتم القضتتاء
االحتتتادي .وتت ت لف حمكمتتة العتتدل العليتتا الوطنيتتة متتن أحتتد عشتتر قاضتتي ا ،وتعمتتل بكامتتل هي ت تتا
أو يف شكل غرف.

انتشار ا رمية وإقامة العدل
 -46حتديد الضحايا عامتل أساستي لتقتدير عتدد ا ترائم املرتكبتة يف حيتز جغترايف حمتدد ،رتالل
فتتتة منيتتة معينتتة ،وهتتو متتا يتتتيح إمكانيتتة تقتتدير ال ترقم األستتود النتشتتار ا رميتتة واحلصتتول علتتى أهتتم
العناصر إلجراء تشخيص يدعم تصميم استاتي.يات وسياسات عامة ترمي إا القضاء علتى حالتة
انعدام األمن.
 -47ويستتتلزم الشتترو يف حتديتتد اآلليتتات واإلجتراءات امللموستتة ملواج تتة معضتتلة ا رميتتة ت توافر
بيانات كميتة ومعلومتات نوعيتة بشت ن انتشتار ا رميتة وعواقب تا وخثارهتا علتى اجملتمتع .وانتقتل عتدد
حت ت تتاالت اإلبت ت تتالى عت ت تتن ا رميت ت تتة ،علت ت تتى الصت ت تتعيد الت ت تتوطين ،مت ت تتن  132 227يف عت ت تتام 2010
إا  68 533يف عام .2012
 -48وح ت عتتام  ،2014بل ت معتتدل ا ترائم املبل ت عن تتا  1 533جرميتتة لكتتل 100 000
نست تتمة .ويف العت تتام ذاتت تته ،كان ت ت الواليت تتات الت تتن ش ت ت دت أكت تترب عت تتدد مت تتن ا ت ترائم املبل ت ت عن ت تتا
لك ت تتل  100 000نس ت تتمة ه ت تتي :بارت ت تا كاليفورني ت تتا ،وميتش ت ت تواكان ،وتالكس ت تتكاال ،وتش ت تتيابا ،
وبرياكرو  ،وناياري .

النظام الوطين للس.ون
 -49يضم النظام االحتادي للس.ون  21مركزا تنقسم إا ثالث ف ات ،وهي ‘1‘ :أحد عشتر
مركتتزا إلعتتادة الت هيتتل االجتمتتاعي؛ و‘ ‘2ثالثتتة مراكتتز للمشتتاركة االجتماعيتتة؛ و‘ ‘3مركتتز إلعتتادة
الت هيل النفسي واالجتماعي باإلضافة إا ممع جزر ماريا الذي يضم ستة مراكز أررى.
 -50وعلى صعيد الواليات ،وح عام  ،2013بل عدد س.ون البلد الن ضم أكترب عتدد
متتن الن تزالء  ،101تتا يف ذلتتم ستت.ون النستتاء وستت.ون الرجتتال والستت.ون املختلرتتة يف الكيانتتات
االحتاديتتة البتتال عتتددها  ،32والتتن كتتان ممتتو نزالئ تتا لتتدى إج تراء اإلحصتتاء  169 995ن تزيالا.
وس ت ت.ل يف  17س تت.نا احتادي ت تا م تتا مموع تته  20 298ن ت تزيالا؛ يف ح تتف س تت.ل يف ثالث تتة س تت.ون
عستتكرية  818نتزيالا .وتشتتري التقتتديرات إا أن البيانتتات املستت.لة مت تتل  79.93يف املائتتة متتن نتزالء
الس.ون على الصعيد الوطين(. 6
__________

(6
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تض تتم منظوم تتة الس تت.ون الوطني تتة  4 479مركت تزا لالحت .تتا  ،تتكل تتف احلكوم تتة االحتادي تتة بس تتتة من تتا .وطاقت تتا
االستيعابية اإلمجالية هي  194 118نزيالا.
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 -51وشتتكل عتتدد الستت.ناء احملتتا جكمف يف إطتتار القضتتاء العتتادي  32.91يف املائتتة متتن ممتتو
النزالء ،يف حف ت مي ل من م احملاكمون يف إطار القضاء االحتادي سوى  10.75يف املائة(. 7
 -52ووفق ا للقانون ا نائي االحتادي ،تتم ل عقوبة احلبم يف سلع حريتة الشتخص .ومتدهتا
من ثالثة أيام إا ستتف ستنة ،وال تو احلكتم بعقوبتة أرترى باإلضتافة إا املتدة القصتوى إال إذا
ارتكتتع الستت.ف جرميتتة أرتترى وهتتو قيتتد االحت.تتا  .ويقضتتي الستت.ف متتدة العقوبتتة يف الستت.ون
أو املؤسستتات أو األمتتاكن التتن حتتتددها هلتتذا الغتتر القتوانف أو ستتلرات إنفتتاذ العقوبتات ،وفقتا
للحكم القضائي الصادر.

اإلحصاءات يف مال العدالة ا نائية
 -53تن.تتز احلكومتتة املكستتيكية باستتتمرار ،متتن رتتالل املع تتد التتوطين لوحصتتاء وا غرافيتتا،
إحص تتاءات يف م تتال العدال تتة ا نائي تتة ،بغ تتر االس تتت.ابة عل تتى ء تتو مناس تتع للع تتدد املتزاي تتد م تتن
الرلبتتات التتن تتلقاهتتا علتتى التتدوام خبصتتو املعلومتتات االجتماعيتتة والدميغرافيتتة احملدثتتة والقابلتتة
للمقارنة ،على صعد الدولة والواليات والبلديات.
 -54ويف عتتام  ،2010نشتترت اإلحصتتاءات املن.تتزة يف الواليتتات املتحتتدة املكستتيكية بش ت ن
العدالتتة ا نائيتتة( ، 8فيمتتا يتعلتتس بستت.ل األشتتخا التتذين جتترت حمتتاكمت م وصتتدرت يف حق تتم
عقوبات ،وذلم استنادا إا البيانات املقدمة من احملتاكم االبتدائيتة املختصتة يف القضتايا ا نائيتة.
وتعر ت تتي ه ت تتذه املعلوم ت تتات نظ ت تترة دميغرافي ت تتة واجتماعي ت تتة أساس ت تتية ع ت تتن األش ت تتخا ال ت تتذين ج ت تترت
حماكمت م ،وحتدد مستوى مسؤوليت م ا نائية عن ا رائم الن أدت إا م وهلم أمام احملاكم.
األشخاا الذين خضعوا للمحاكمة ،بحسب الختصاا القضائي وعام التسجيل
2005

2006

2007

2008

2009

2010

القضاء العادي

181 006

176 927

180 222

177 261

167 906

157 836

القضاء االحتادي

33 147

31 442

31 829

34 856

37 417

41 976

214 153

208 369

212 117 212 051

205 323

199 812

المجموع

املصدر :إحص ت تتاءات الوالي ت تتات املتح ت تتدة املكس ت تتيكية يف م ت تتال العدال ت تتة ا نائي ت تتة ،املع ت تتد ال ت تتوطين لوحص ت تتاء
وا غرافيا.2010 ،

__________

(7
(8

.http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/365162//archivo
ميكن االطال على اإلحصاءات املنشورة يف املوقع اإلليكتوين التال:

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/sociales/judicia

.les/2011/judiciales_2010.pdf

24

GE.16-13297

HRI/CORE/MEX/2016

األشو و ووخاا الو و ووذين يو و وودرت فو و ووي حقهو و ووم عقوبو و ووات ،بحسو و ووب الختصو و وواا القضو و ووائي
وعام التسجيل
2005

2006

2007

2008

2009

2010

القضاء العادي

139 524

133 689

135 446

134 221

126 264

120 177

القضاء االحتادي

28 694

29 300

28 464

28 010

28 700

36 224

168 218

162 989

156 401 154 964 162 231 163 910

المجموع

املصدر :إحص تتاءات الوالي تتات املتح تتدة املكس تتيكية يف م تتال العدال تتة ا نائي تتة ،املع تتد ال تتوطين لوحص تتاء وا غرافي تتا،
.2010

تصورات املواطنف خبصو حالة األمن
 -55ال يت تزال القل تتس قائمت تا يف البل تتد إ اء إمكاني تتة الوق تتو ض تتحيةا رمي تتة م تتا .وتش تتري الدراس تتة
االستقصائية الوطنية السابعة بش ن حالة انعدام األمن الن ألزها املع د الوطين لوحصاء وا غرافيتا
(9
يف عتتام  2010إا أن  11.5يف املائتتة م تن ممتتو متتن هلتتت م الدراستتة متتن الستتكان العتتاملف
(10
أكتتدوا وقعتتوهم ضتتحايا رميتتة متتا .ويف املنتتاطس احلضترية ،أكتتد  64.2يف املائتتة متتن املستتت.وبف
أهنم يشعرون بانعدام األمن يف املدينة الن يقرنوهنا .واحلاالت اليومية التن يشتعر في تا النتا أك تر
بانعتتدام األمتتن هتتي اخلتترو ،لتتيالا ( 41.82يف املائتتة ومحتتل النقتتود ( 33.6يف املائتتة  .ومتتن ج تتة
أررى ،أفاد  71يف املائة ممن هلت م الدراسة ب ن املكان األك ر أمن ا هو املنزل.

التقدم احملر يف مال منع ا رمية وضمان األمن للمواطنف

 -56ينو اجملرمتون طرائتس عمل تم بشتكل يتتيح هلتم االلتفتاف علتى قتدرات املؤسستات املستؤولة
عتتن األمتتن العتتام يف البلتتد علتتى منتتع جترائم م ومالحقتتت م .وإ اء ذلتتم ،تتترى الدولتتة املكستتيكية أن
العمتتل املشتتتمل بتتف املؤسستتات وبتتف الوكتتاالت احلكوميتتة ومتتا تتختتذه ستتلرات احلكومتتة االحتاديتتة،
وس تتلرات الوالي تتات ،واملقاطع تتة االحتادي تتة ،والبل تتديات م تتن إجت تراءات منس تتقة ،مه تتا العم تتود الفق تتري
للسياسة العامة لضمان األمن الذي حيتاجه اجملتمع.
 -57ويف  2كانون ال اين/يناير  ،2013صدر يف ا ريتدة الرمسيتة االحتاديتة املرستوم التذي يصتلح
ويتمم ويلغي أحكاما ش متعلقة بتاإلدارة العامتة االحتاديتة .وكنتي.تة هلتذه التعتديالت ،ألغيت و ارة
األمن العام ،ونقل صالحياهتا إا و ارة الدارلية من رالل إنشاء الل.نة الوطنية لألمن.
__________

( 9هل ت الدراستتة االستقصتتائية  43 569 666شخص ت ا تفتتوق أعمتتارهم  18ستتنة 15 906 097 ،متتن م إنتتاث
و 27 663 569ذكور.
( 10بل ممو من هلت م الدراسة االستقصائية من السكان يف الواليات املتحدة املكسيكية .71 483 902
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 -58وتعتمد املكسيم النظام الوحيد للمعلومات ا نائية ،إلمداد هي ات الشرطة باملعلومتات
والستت.الت ا نائيتتة املخزنتتة يف قواعتتد البيانتتات املنش ت ة س تواء متتن قبتتل هي تتات الشتترطة نفس ت ا
أو املؤسستتات واملنظمتتات األرتترى التتن هلتتا صتتلة ب تاألمن العتتام .وتتتتاأ لكيانتتات البلتتد االحتاديتتة
ال  32إمكانية الوصول إا النظام الوحيد للمعلومات ا نائية التذي يصتنف املعلومتات يف شتكل
وحدات تشتمل ست.الت الشترطة ،واألوامتر القضتائية والو اريتة ،وررتص الستياقة ،والست.ل العتام
للمركبت تتات ،واملركبت تتات املست تتروقة واملست تتتدة ،وست تت.ل الست تت.ون ،وست تت.ل األست تتلحة ،وبصت تتمات
األصابع وس.الت األصوات ،وما إا ذلم.
 -59وفضتالا عتتن املضتتي قتتدما يف استتتقاء وجتميتتع املعلومتتات املوثتتوق يتتا عتتن انتشتتار ا رميتتة،
يشكل إضفاء الرابع امل ين على عمل هي ات الشرطة إحدى املسائل األرترى التن ركتزت علي تا
الدولتتة املكستتيكية بقتتدر أكتترب متتن أجتتل ضتتمان أمتتن الستتكان .وأبلغت الل.نتتة الوطنيتتة لألمتتن يف
تقريرها األول بش ن أعماهلا عن توفري التدريع يف مال حقوق اإلنسان لفائدة  16 000عنصر
م ت تتن الش ت تترطة االحتادي ت تتة ،وأش ت تتارت إا أهن ت تتا هت ت تتدف إا ت ت تتدريع مجي ت تتع م ت تتورفي الل.ن ت تتة ل ت تتول
حزيران/يوني تته  .2014وهل تتذا الغ تتر  ،ج تترى تص تتميم  12دورة تدريبي تتة ذات مس تتتوى ع تتال م تتن
التخصص لفائدة الشرطة االحتادية ،يتعلس بعض ا باألشخا املفقتودين ،وباالجتتار باألشتخا
واالرتراف.
 -60وجتتتدر اإلشتتارة إا أن ميزانيتتة النفقتتات االحتاديتتة برستتم الستتنة املاليتتة  ،2014ختصتتص
ما مموعه  131 842 480 391مليون بيزو إلجراءات منع ا رمية ،الن تشمل ،ضمن مجلتة
أمور ،التنسيس بف اهلي ات الن يت لف من ا النظام الوطين لألمن العام.

جيم -الع قة مع منظمات المجتمع المدني
 -61تع تتتف املكس تتيم نظم تتات اجملتم تتع امل تتدين قتض تتى الق تتانون االحت تتادي لتعزي تتز أنش تترة
منظمات اجملتمع املدين( ، 11املنشور يف ا ريدة الرمسية االحتادية يف  9شبا /فرباير .2004
__________

( 11تشمل أنشرة منظمات اجملتمع املدين وجع هذا القتانون متا يلتي ‘1‘ :املستاعدة االجتماعيتة؛ ‘ ‘2تتوفري الغتذاء
للس ت تتكان احملت ت تتاجف؛ ‘ ‘3األنش ت تترة املدني ت تتة؛ ‘ ‘4املس ت تتاعدة القانوني ت تتة؛ ‘ ‘5تق ت تتدع ال ت تتدعم جملتمع ت تتات الس ت تتكان
األصتتليف ‘6‘ ،تعزيتتز املستتاواة بتتف ا نستتف؛ ‘ ‘7تقتتدع التتدعم لألشتتخا ذوي اإلعاقتتة ‘8‘ ،التعتتاون متتن أجتتل
التنميتة اجملتمعيتتة؛ ‘ ‘9دعتم محايتتة وتعزيتز حقتتوق اإلنستتان؛ ‘ ‘10تشت.يع األنشتترة الرياضتية؛ ‘ ‘11تعزيتتز وتتتوفري
ردمات الرعاية الصحية واملسائل املتعلقتة بالصتحة؛ ‘ ‘12دعتم محايتة البي تة وتعزيتز التنميتة املستتدامة علتى صتعيد
األق تتاليم واجملتمعت تات احمللي تة؛ ‘ ‘13دع تتم االس تتتفادة م تتن املت توارد الربيعي تتة ومحاي تتة البي تتة وال تتروة النباتي تتة واحليواني تتة،
واحلفتاظ علتتى التتوا ن اإليكولتتوجي واستتعادته ،وتعزيتتز التنميتتة املستتتدامة علتى صتتعيد األقتتاليم واجملتمعتتات احملليتة يف
املن تتاطس احلض ت ترية والريفيت تتة؛ ‘ ‘14تعزيت تتز وتشت تت.يع األنشت تترة التعليميت تتة وال قافيت تتة والفنيت تتة والعلميت تتة والتكنولوجيت تتة؛
‘ ‘15تعزيت تتز إج ت تراءات حتست تتف االقتصت تتاد الشت تتعيب؛ ‘ ‘16املشت تتاركة يف إج ت تراءات احلمايت تتة املدنيت تتة؛ ‘ ‘17تقت تتدع
ردمات الدعم إلنشاء وتعزيز املنظمات الناشرة يف مال التنمية.
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 -62واملع تتد التتوطين للتنميتتة االجتماعيتتة هتتو اهلي تتة املكلفتتة علتتى الصتتعيد االحتتتادي بتنفيتتذ هتتذا
القتتانون؛ غتتري أن القتتانون خيتتول صتتالحيات للوحتتدات والكيانتتات التابعتتة ل تودارة العامتتة االحتاديتتة،
فيما يتعلس بتعزيز أنشرة منظمات اجملتمع املدين ،حيتت يعتترب هتذه العمليتة م متةا ينبغتي أن تشتمل
احلكوم تتة كل تتا وأال تنحص تتر يف مؤسس تتة بعين تتا .وين تتدر ،ض تتمن الوالي تتات ال تتن ي تتنص علي تتا ه تتذا
القتتانون إنشتتاء الستت.ل االحتتتادي ملنظمتتات اجملتمتتع املتتدين ،باعتبتتاره خليتتة تتتتيح معلومتتات مؤكتتدة عتتن
عدد هذه املنظمات يف البلد وأنشرت ا.
 -63ويض ت تتم املع ت تتد ال ت تتوطين للمس ت تتنف مل ت تتم امل ت تواطنف ومل ت تتم التنس ت تتيس ب ت تتف املؤسس ت تتات
فيما يتعلس وضو األشخا املسنف ،وهدفه متابعتة التربام  ،وتلقتي اقتاحتات املتواطنف بشت ن
األشتتخا املستتنف وتقتتدمي ا إا اجمللتتم التتتوجي ي ،بغتتر أرتتذ هتتذه املستتامهات يف االعتبتتار يف
سياسة الدولة العامة ،الرامية إا كفالة حياة صحية رالل مرحلة الشيخورة.

ثانيا -اإلطار العام لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان
ألف -قبول المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
 -64املكس تتيم ط تترف يف الص تتكومل الدولي تتة األساس تتية التس تتعة حلق تتوق اإلنس تتان ويف  6م تتن
بروتوكوالهتا االرتيارية السارية املفعول( . 12كما تعتف بارتصتا اهلي تات املنشت ة وجتع هتذه
املعاهتتدات يف تلقتتي الشتتكاوى والبالغتتات الفرديتتة( 13وإج تراء التحقيقتتات( . 14وتفتتي املكستتيم
بالتزام تتا بتقتتدع التقتتارير الدوريتتة وتقتتدم التتردود علتتى مالحظتتات هي تتات املعاهتتدات وتوصتتياهتا يف
الوق ت ت املناست تتع .وهت تتي أيض ت تا دولت تتة طت تترف يف الصت تتكومل األرت تترى ذات الصت تتلة بالقت تتانون الت تتدول
اإلنستاين ،وبتالالج ف ،وعتتدميي ا نستية ،والقتتانون ا نتائي التدول ،واحلتتس يف العمتل ،ويف اتفاقيتتات
أررى ملنظمة األمم املتحدة للتبية والعلم وال قافة (اليونسكو .
 -65وهي أيضا طرف يف صكومل البلدان األمريكية الرئيستية حلقتوق اإلنستان؛ فقتد قبلت يف
عام  1998ارتصا حمكمتة البلتدان األمريكيتة حلقتوق اإلنستان يف تستوية املنا عتات .وتشتارمل

__________

( 12الربوتوك تتول االرتي تتاري امللح تتس بالع تتد ال تتدول اخل تتا ب تتاحلقوق املدني تتة والسياس تتية ،املتعل تتس بالبالغ تتات الفردي تتة؛
والربوتوكتتول االرتيتتاري ال تتاين امللحتتس بالع تتد التتدول اخلتتا بتتاحلقوق املدنيتتة والسياستتية اهلتتادف إا إلغتتاء عقوبتتة
اإلعتتدام؛ والربوتوكتتول االرتيتتاري امللحتتس باتفاقيتتة القضتتاء علتتى مجيتتع أشتتكال التمييتتز ضتتد املترأة املتعلتتس بالبالغتتات
الفرديتتة وإجتراءات االستتتعرا ؛ والربوتوكتتول االرتيتتاري التفاقيتتة مناهضتتة التعتتذيع املتعلتتس بنظتتام للزيتتارات الدوريتتة
لل ي تتات الدوليتتة والوطنيتتة إا أمتتاكن االحت.تتا ؛ والربوتوك تتول االرتيتتاري التفاقيتتة حق تتوق الرفتتل بش ت ن اش تتامل
األطف تتال يف املنا ع تتات املس تتلحة؛ والربوتوك تتول االرتي تتاري امللح تتس باتفاقي تتة حق تتوق الرف تتل بشت ت ن بي تتع األطف تتال
واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية.
( 13نة القضاء على التمييز العنصتري؛ والل.نتة املعنيتة قتوق اإلنستان؛ و نتة القضتاء علتى التمييتز ضتد املترأة؛ و نتة
مناهضتتة التعتتذيع؛ و نتتة حقتتوق األشتتخا ذوي اإلعاقتتة؛ والل.نتتة املعنيتتة باالرتفتتاء القستتري؛ والل.نتتة املعنيتتة
ماية حقوق مجيع العمال امل اجرين وأفراد أسرهم.
( 14اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية مناهضة التعذيع.
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املكسيم يف النظتر يف التدعاوى املعروضتة علتى نظتام البلتدان األمريكيتة ،وتفضتل التستوية الوديتة،
لتتدى إتاحتتة ستتبل انتصتتاف إضتتافية للضتتحايا .كمتتا شتت.ع وضتتع نظتتام فعتتال للتتتدابري الوقائيتتة
واملؤقتة باالشتامل مع السلرات االحتادية وسلرات الواليات.
 -66ومنتتذ عتتام  ،2001توجتته املكستتيم دعتتوة مفتوحتتة ودائمتتة إا مجيتتع اآلليتتات الدوليتتة
واإلقليمية حلقوق اإلنسان ،لزيارة البلد .وحظي املكسيم ،إا حد اآلن ،ا مموعه  53يتارة
متتن قبتتل هتتذه اآلليتتات ( 28تابعتتة لألمتتم املتحتتدة و 19للبلتتدان األمريكيتتة  ،فض تالا عتتن س ت
يارات من مفو األمم املتحدة السامي حلقتوق اإلنستان .وقبوهلتا للرقابتة الدوليتة يشتمل كتذلم
اجملتمع املدين.
 -67ومنذ عام  2001ح اآلن ،حظي املكسيم بزيارات خليات األمم املتحدة التالية:
املق تترر اخل تتا املع تتين س ت لة التع تتذيع وغ تتريه م تتن ض تتروك املعامل تتة أو العقوب تتة
1
القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة ( 21نيسان/أبريل إا  2أيار/مايو . 2014
املقتترر اخلتتا
2
أيار/مايو . 2013
3

املقرر اخلا

املعتتين تتاالت اإلعتتدام رتتار ،القضتتاء ( 22نيستتان/أبريل إا 2
املعين باحلس يف الغذاء ( 14تشرين ال اين/نوفمرب  2012؛

املق تترر اخل تتا املعت تتين تتاالت اإلعت تتدام ر تتار ،القضت تتاء أو ب ت ت جراءات مت تتوجزة
4
أو تعسف ا ( 22نيسان/أبريل إا  2أيار/مايو . 2012
املق تترر اخل تتا
5
فرباير . 2012
6

املقرر اخلا

املع تتين بتعزي تتز ومحاي تتة احل تتس يف حري تتة ال ترأي والتعب تتري ( 7ش تتبا /
املعين باحلس يف الغذاء ( 13إا  20حزيران/يونيه . 2011

الفري تتس العام تتل املع تتين تتاالت االرتف تتاء القس تتري أو غ تتري الر تتوعي ( 18إا 31
7
خذار/مار . 2011
مق تترر األم تتم املتح تتدة اخل تتا
8
تشرين األول/أكتوبر . 2010
9

املقرر اخلا

املع تتين باس تتتقالل القض تتاة واحمل تتامف ( 1إا 15

املعين باحلس يف التعليم ( 8إا  18شبا /فرباير  2010؛

 10الل.ن ت ت تتة الفرعي ت ت تتة ملناهض ت ت تتة التع ت ت تتذيع ( 28خك/أغس ت ت تترم إا  13أيل ت ت تتول/
سبتمرب ، 2008وفقا للمادة  16من الربوتوكول االرتيتاري التفاقيتة مناهضتة التعتذيع
وغريه من ضروك املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة.
 11املق ت ت ت تترر اخل ت ت ت تتا
مار . 2008

28
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 12املقرر اخلتا املعتين ببيتع األطفتال واستتغالهلم يف البغتاء ويف املتواد اإلباحيتة (4
إا  14أيار/مايو . 2007
 13املقتتررة اخلاص تة املعني تة ست لة العنتتف ضتتد املترأة وأستتبابه وعواقبتته ( 21إا 25
شبا /فرباير . 2005
 14بع تتة ر ت ترباء مكت تتع األم تتم املتح تتدة املع تتين باملخ تتدرات وا رمي تتة ،إا س تتيوداد
رواريم ،شيواوا (تشرين األول/أكتوبر . 2003
 15الل.ن ت ت تتة املعني ت ت تتة بالقض ت ت تتاء عل ت ت تتى التميي ت ت تتز ض ت ت تتد امل ت ت ترأة ( 19إا  25تشت ت ت ترين
األول/أكتوبر  ، 2003وفقا للمادة  8من الربوتوكول االرتيتاري التفاقيتة القضتاء علتى
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.
 16املقت تترر اخلت تتا املعت تتين الت تتة حقت تتوق اإلنست تتان واحلريت تتات األساست تتية للست تتكان
األصليف ( 1إا  18حزيران/يونيه . 2003
 17الفريتتس العامتتل املعتتين باالحت.تتا التعستتفي ( 27تشترين األول/أكتتتوبر إا 10
تشرين ال اين/نوفمرب . 2002
 18مم تتل األم تتف الع تتام املعت تتين ق تتوق اإلنس تتان للمش تتردين دارلي ت تا ( 18إا 28
خك/أغسرم . 2002
 19املق تتررة اخلاصت تة املعنيت تة ق تتوق اإلنس تتان للم تتاجرين ( 25ش تتبا /فرباير إا 6
خذار/مار  2002ومن  7إا  18خذار/مار . 2002
 20املق تترر اخل تتا املع تتين بالس تتكن الالئ تتس كعنص تتر م تتن عناص تتر احل تتس يف مس تتتوى
معيشي مناسع ( 4إا  15خذار/مار . 2002
21

نة مناهضة التعذيع ( 23خك/أغسرم إا  12أيلول/سبتمرب . 2001

22

املعين باستقالل القضاة واحملامف ( 13إا  23أيار/مايو . 2001

املقرر اخلا

 -68ويف الفتة من عتام  2001إا عتام  ،2011حظيت املكستيم بزيتارات رمسيتة متن قبتل
نة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان التابعة ملنظمة الدول األمريكية:
نت تتة البلت تتدان األمريكيت تتة حلقت تتوق اإلنست تتان ( 28أيلول/ست تتبتمرب إا  2تش ت ترين
1
األول/أكتوبر . 2015
املق ت ت ت تترر املع ت ت ت تتين ق ت ت ت تتوق األش ت ت ت تتخا
2
أيلول/سبتمرب . 2015

احمل ت ت ت تترومف م ت ت ت تتن احلري ت ت ت تتة ( 22إا 24

املق ت ت ت تترر املع ت ت ت تتين ق ت ت ت تتوق األطف ت ت ت تتال وامل ت ت ت ت تراهقف ( 6إا  14تش ت ت ت ت ترين األول/
3
أكتوبر . 2014
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4
5

نة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ( 11إا  15خك/أغسرم . 2014
األمف العام ملنظمة الدول األمريكية ( 31كانون ال اين/يناير . 2013

حمكم ت ت تتة البل ت ت تتدان األمريكي ت ت تتة حلق ت ت تتوق اإلنس ت ت تتان ( 7إا  11تش ت ت ت ترين األول/
6
أكتوبر . 2012
املق ت ت ت تترر اخل ت ت ت تتا
7
سبتمرب . 2011

املع ت ت ت تتين ال ت ت ت تتة حق ت ت ت تتوق اإلنس ت ت ت تتان يف املكس ت ت ت تتيم (أيل ت ت ت تتول/

املقتترر اخلتتا املعتتين بالعمتتال امل تتاجرين وأف تراد أستترهم ( 25متو /يوليتته إا 2
8
خك/أغسرم . 2011
املقرر اخلا املعين التة حقتوق اإلنستان يف املكستيم ومنستقة شتؤون منرقتة
9
أمريكا الوسرى ( 26و 30أيلول/سبتمرب . 2011
 10املق ت ت ت ت ت تتررة اخلاص ت ت ت ت ت تتة املعني ت ت ت ت ت تتة ب ت ت ت ت ت تتاحلس يف حري ت ت ت ت ت تتة التعب ت ت ت ت ت تتري ( 9إا  24خك/
أغسرم . 2010
 11رئيم نة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان واملقرر اخلا
اإلنسان يف املكسيم ( 6إا  11خك/أغسرم . 2007

املعين الة حقوق

 12رئيم نة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان واملقرر اخلا
اإلنسان يف املكسيم ( 11إا  13نيسان/أبريل . 2007

املعين الة حقوق

 13املق تترر اخل تتا املع تتين ال تتة حق تتوق اإلنس تتان يف املكس تتيم و ق تتوق الش تتعوك
األصلية ( 24إا  31خك/أغسرم . 2005
 14املقت ت ت ت ت تترر اخل ت ت ت ت ت تتا
أغسرم . 2003

املعت ت ت ت ت تتين ب ت ت ت ت ت تتاحلس يف حريت ت ت ت ت تتة التعب ت ت ت ت ت تتري ( 18إا  26خك/

 15املق ترر اخلتتا املعتتين بالعمتتال امل تتاجرين وأف تراد أستترهم ( 25متو /يوليتته إا 1
خك/أغسرم . 2002
16

املقررة اخلاصة املعنية قوق املرأة ( 11إا  13شبا /فرباير . 2002

17

رئيم نة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ( 2إا  5متو /يوليه . 2001

 -69ويف الفتة من عام  2007إا عام  ،2009قامت بزيتارات راصتة أو أنشترة أكادمييتة
اآلليات التالية التابعة لألمم املتحدة أو ملنظمة الدول األمريكية:
1

30
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املقرران اخلاصان املعنيان باحلس يف حرية التعبري التابعان لكل من منظمة الدول
2
األمريكية ومنظمة األمم املتحدة ( يارة مشتكة يف عام . 2010
املق تتررة اخلاص ت تة التابع تتة لل.ن تتة البلت تتدان األمريكي تتة حلق تتوق اإلنس تتان (منظم تتة الت تتدول
3
األمريكية املعنية باحلس يف حرية التعبري (. 2009
4

املقرر اخلا

املعين بتعزيز ومحاية احلس يف حرية الرأي والتعبري (. 2009

5

املقرر اخلا

املعين باحلس يف الغذاء (. 2009

6

املقرر اخلا

املعين قوق الشعوك األصلية (. 2007

7

املقرر اخلا

املعين بالسكن الالئس (. 2007

 -70وق ت تتام مف ت تتو
للمكسيم:

األم ت تتم املتح ت تتدة الس ت تتامي حلق ت تتوق اإلنس ت تتان ،ب ت تتدوره ،بالزي ت تتارات التالي ت تتة

يارة مفو األمم املتحدة الستامي حلقتوق اإلنستان ،الستيد يتد رعتد احلستف
1
( 4إا  7تشرين األول/أكتوبر . 2015
ي تتارة مفوض تة األم تتم املتح تتدة الس تتامية حلق تتوق اإلنس تتان ،الس تتيدة ن تتايف ب تتيالي
2
( 2إا  9متو /يوليه . 2011
يتتارة مفوضتة األمتتم املتحتتدة الستتامية حلقتتوق اإلنستتان ،الستتيدة لتتويز خربتتور (5
3
إا  8شبا /فرباير  ، 2008ناستبة التوقيتع علتى االتفتاق بتف مفوضتية األمتم املتحتدة
الستتامية حلقتتوق اإلنستتان والواليتتات املتحتتدة املكستتيكية بشت ن مواصتتلة أنشتترة املفوضتتية
يف املكسيم.
يارة مفوضة األمم املتحدة السامية حلقتوق اإلنستان ،الستيدة لتويز خربتور (30
4
حزيران/يونيه إا  1متو /يوليه . 2005
يارة مفوضتة األمتم املتحتدة الستامية حلقتوق اإلنستان ،الستيدة متاري روبنستون
5
( 30حزيران/يونيت ت ته إا  2متو /يولي ت تته  ، 2002ناس ت تتبة التوقي ت تتع عل ت تتى االتف ت تتاق ب ت تتف
مفوضتية األمتتم املتحتدة الستتامية حلقتوق اإلنستتان وحكومتة الواليتتات املتحتدة املكستتيكية
بش ن إنشاء مكتع للمفوضية يف املكسيم.
يارة مفوضتة األمتم املتحتدة الستامية حلقتوق اإلنستان ،الستيدة متاري روبنستون
6
( 2ك تتانون األول/ديس تتمرب  ، 2000ناس تتبة التوقي تتع عل تتى اتف تتاق التع تتاون التق تتين م تتع
املكسيم.
تيم منظم تتات غ تتري حكومي تتة دولي تتة عدي تتدة :منظم تة العف تتو
 -71وعل تتى غ ترار ذل تتم ،ارت املكس ت ج
الدوليتتة (خك/أغستترم  ،2007وأيلول/ستتبتمرب  ،2008وكتتانون ال اين/ينتتاير وحزيران/يونيتته ،2009
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وش ت تتبا /فرباير  2014؛ ومنظم ت تتة امل ت تتادة  2013(19؛ والبع ت تتة الدولي ت تتة لتوثي ت تتس االعت ت تتداءات عل ت تتى
الص تتحفيف ووس تتائا اإلع تتالم (نيس تتان/أبريل  2008؛ و ن تتة حق تتوق اإلنس تتان يف نقاب تتة احمل تتامف يف
إنكل ت تتا وويلت تتز (تش ت ترين ال تتاين/نوفمرب  2009؛ واملنظمت تتة الدوليت تتة لكتائ تتع الست تتالم (تش ت ترين ال ت تتاين/
نتتوفمرب  2010؛ و نتتة محايتتة الصتتحفيف (حزيران/يونيتته  2008وأيلول/ستتبتمرب  2010؛ وهيتتومن
راي تتتم ووتت ت (ش تتبا /فرباير  ،2008ونيس تتان/أبريل وتشت ترين األول/أكتت توبر  ،2009وش تتبا /فرباير
وكتانون األول/ديستمرب  ،2010وتشترين ال تاين/نوفمرب  2011؛ واجمللتتم العتام هلي تة احملتامف اإلستتبان
(تش ترين األول/أكت توبر  2009؛ ومبتتادرة النستتاء احلتتائزات علتتى جتتائزة نوبتتل (شتتبا /فرباير  2010؛
ورابر تتة الص تتحافة للبل تتدان األمريكي تتة (خذار/م تتار  2007وأيلول/س تتبتمرب  2010؛ والل.ن تتة املدني تتة
لرصد حقوق اإلنسان (شبا /فرباير  2008؛ إا جانع منظمات أررى.
 -72وعتتالوة علتتى ذلتتم ،وبتتدعوة متتن احلكومتتة املكستتيكية ،أنشت منتتذ عتتام  2002مكتتتع
لتم يتتل مفوضتتية األمتتم املتحتتدة الستتامية حلقتتوق اإلنستتان ،قتتدم مستتامهات متتن قبيتتل تقيتتيم حالتتة
حقتتوق اإلنستتان يف املكستتيم يف عتتام  ،2003فض تالا عتتن إستتداء املشتتورة فيمتتا يتعلتتس بصتتياغة
الربنتتام التتوطين حلقتتوق اإلنستتان للفتتتة  .2012-2008وللمكتتتع اتفاقتتات وعالقتتات واستتعة
النرتتاق متتع الستتلرات التنفيذيتتة والتش تريعية والقضتتائية ،ومتتع حكوم تات الواليتتات ،واملؤسستتات
األكادميية واجملتمع املدين.
 -73ويف  6شبا /فرباير  ،2008جرى التوقيع على اتفاق جديد مع املفوضية السامية حلقتوق
اإلنستتان ملواصتتلة أنشتترت ا يف املكستتيم ،ستترى مفعولتته حت عتتام  ،2012ونتتص علتتى صتتالحيات
والتزام تتات فيم تتا يتعل تتس تابع تتة حال تتة حق تتوق اإلنس تتان يف البل تتد ،فضت تالا ع تتن أولوي تتات التع تتاون م تتع
احلكومة.
 -74وأنشت ت الل.نتتة الدوليتتة للصتتليع األمحتتر يف عتتام  1998مكتبتا لتم يل تتا يف املكستتيم،
حتول يف عام  2002إا مكتع إقليمي.
 -75وتعمل املكسيم من أجل تعزيز أعلى املعايري الدوليتة حلقتوق اإلنستان يف ملتم حقتوق
اإلنسان وا معية العامة لألمم املتحتدة ،وتتدعم مشتاركة منظمتات اجملتمتع املتدين وتشت.ع إدمتا،
املنظتتور ا نستتاين .وتقتتدم املكستتيم مبتتادرات بش ت ن حقتتوق اإلنستتان للم تتاجرين ،واألشتتخا
ذوي اإلعاقتتة ،والشتتعوك األصتتلية ،وبشت ن تعزيتتز ومحايتتة حقتتوق اإلنستتان واحلريتتات األساستتية يف
ستتياق مكافحتتة اإلرهتتاك ،والقضتتاء علتتى التمييتتز ضتتد املترأة ،وتستت.يل املواليتتد ،وحتتس كتتل إنستتان
يف أن يعتف له بالشخصية القانونية ،ومؤررا ،بش ن مكافحة التحرش والعنف ضد األطفال.
 -76ويتترد فيمتتا يلتتي جتتدول يتضتتمن معلومتتات عتتن حالتتة التصتتديس علتتى الصتتكومل الدوليتتة
حلقوق اإلنسان الن انضم إا املكسيم:
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الصم

التصديس

قبول التعديالت

التحفظات واإلعالنات

حت تتاالت تعليت تتس الست تريان
أو تقييت ت ت ت تتده أو حتديت ت ت ت تتد
نراقه

الع ت ت تتد الت ت تتدول اخل ت ت تتا ب ت ت تتاحلقوق  23خذار/مار 1981
االقتص تتادية واالجتماعي تتة وال قافي تتة،
1966

انضتتم حكومتتة املكستتيم غري وارد
إا الع تتد ش تريرة أن ترب تتس
امل ت تتادة  8من ت تته يف مج وري ت تتة
املكستتيم وفق تا لوج تراءات
املنص ت ت ت ت ت ت تتو علي ت ت ت ت ت ت تتا يف
الدستور السياسي للواليتات
املتحدة املكسيكية

الع ت ت تتد الت ت تتدول اخل ت ت تتا ب ت ت تتاحلقوق  23خذار/مار 1981
املدنية والسياسية1966 ،

وارد

غري وارد

االتفاقي تتة الدولي تتة للقض تتاء عل تتى مجي تتع وقت ت ت ت تتع علي ت ت ت ت تتا يف  1تشت ت ت ت ت ت ترين
ال اين/نوفمرب 1966
أشكال التمييز العنصري1965 ،
صت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدق علي ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا يف 20
شبا /فرباير 1975

غري وارد

غري وارد

اتفاقيتتة القضتتاء علتتى مجيتتع أشتتكال وقت تتع علي ت تتا يف  17متو /يوليت تته
1980
التمييز ضد املرأة1979 ،
 16أيلول/سبتمرب 1996
صت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدق علي ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا يف 23
خذار/مار 1981

وافق ت احلكوم تتة املكس تتيكية غري وارد
عل ت ت ت تتى أحك ت ت ت تتام االتفاقي ت ت ت تتة
وس تتتربس يف املكس تتيم وفقت ت ا
للررائ ت ت ت ت ت ت تتس واإلجت ت ت ت ت ت ت تراءات
املنصتتو علي تتا يف الق توانف
املكسيكية

اتفاقية مناهضة التعتذيع وغتريه متن وقتتع علي تتا يف  18خذار/متتار
ضتتروك املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية 1985
أو الالإنسانية أو امل ينة1984 ،
ص ت تتدق علي ت ت تتا يف  23كت ت تتانون
ال اين/يناير 1986
اتفاقية حقوق الرفل1989 ،

وق ت ت ت ت تتع علي ت ت ت ت ت ت تتا يف  26كت ت ت ت ت ت تتانون  22أيلول/سبتمرب 1997
ال اين/يناير 1990
ص ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدق علي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا يف 21
أيلول/سبتمرب 1990

االتفاقي ت تتة الدوليت ت تتة حلمايت ت تتة حقت ت تتوق وق ت تتع علي ت تتا يف  22أيار/م ت تتايو
مجي ت ت تتع العم ت ت تتال امل ت ت ت تتاجرين وأف ت ت ت تراد 1991
أسرهم1990 ،
صتتدق علي تتا يف  8خذار/متتار
1999
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 15خذار/مار 2002

غري وارد

غري وارد

غري وارد

غري وارد

إعالن:
بالتصت ت تتديس علت ت تتى االتفاقيت ت تتة،
تعيت ت تتد احلكومت ت تتة املكست ت تتيكية
ت كي تتد السياس تتات الرامي تتة إا
ضمان احلماية الدوليتة حلقتوق
مجي ت ت تتع العم ت ت تتال امل ت ت تتاجرين.
وستتي.ري تنفيتتذ مجيتتع أحكتتام
االتفاقيت ت ت ت تتة وفق ت ت ت ت ت ا للقت ت ت ت توانف
الوطنية.

غري وارد
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الصم

التصديس

قبول التعديالت

التحفظات واإلعالنات

حت تتاالت تعليت تتس الست تريان
أو تقييت ت ت ت تتده أو حتديت ت ت ت تتد
نراقه

حتفف:
ق تتدم احلكوم تتة املكس تتيكية
حتفظت ت ا بشت ت ن الفق تترة  4م تتن
املت ت تتادة  22مت ت تتن االتفاقيت ت تتة،
فيمتتا يتعلتتس بتنفيتتذ املتتادة 33
مت ت تتن الدست ت تتتور املكست ت تتيكي
وامل ت ت تتادة  125م ت ت تتن ق ت ت تتانون
السكان.
اتفاقي ت ت تتة حق ت ت تتوق األش ت ت تتخا ذوي وقتتع علي تتا يف  30خذار/متتار
2007
اإلعاقة وبروتوكوهلا االرتياري
صت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدق علي ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا يف 30
خذار/مار 2007

غري وارد

غري وارد

الربوتوك ت ت ت ت تتول االرتي ت ت ت ت تتاري امللح ت ت ت ت تتس  15خذار/مار 2002
بالع ت تتد ال ت تتدول اخلت ت تتا بت ت تتاحلقوق
املدني ت ت ت ت ت ت تتة والسياس ت ت ت ت ت ت ت تتية ،املتعل ت ت ت ت ت ت ت تتس
بالبالغات الفردية

غري وارد

غري وارد

الربوتوك تتول االرتي تتاري ال تتاين امللح تتس  26أيلول/سبتمرب 2007
بالع ت ت تتد ال ت ت تتدول اخل ت ت تتا ب ت ت تتاحلقوق
املدنيتتة والسياستتية ،اهلتتادف إا إلغتتاء
عقوبة اإلعدام

غري وارد

غري وارد

الربوتوك ت ت ت تتول االرتيت ت ت ت تتاري التفاقي ت ت ت تتة وقت ت ت ت ت تتع عليت ت ت ت ت تته يف 10ك ت ت ت ت ت ت ت تتانون
القضتتاء علتتى مجيتتع أشتتكال التمييتتز األول/ديسمرب 1999
ضد املرأة املتعلس بالبالغتات الفرديتة صدق عليه يف
وإجراءات النظر في ا
 15خذار/مار 2002

غري وارد

غري وارد

وقع عليه يف  23أيلول/ستبتمرب
2003
ص ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدق عليت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تته يف 11
نيسان/أبريل 2005

غري وارد

غري وارد

الربوتوكت ت ت ت تتول االرتيت ت ت ت تتاري التفاقي ت ت ت تتة
مناهض تتة التعت تتذيع ،املتعلت تتس بنظت تتام
إلجت ت ت ت تراء هي ت ت ت تتات دوليت ت ت تتة ووطني ت ت ت تتة
لزيت ت ت ت ت ت ت ت تتارات دوري ت ت ت ت ت ت ت تتة إا أمت ت ت ت ت ت ت ت تتاكن
االحت.ا 2002 ،

الربوتوكتتول االرتيتتاري التفاقيتتة حقتتوق وق تتع علي تته يف  7أيلول/س تتبتمرب
الرفت ت تتل بش ت ت ت ن اش ت ت تتامل األطفت ت تتال يف 2000
النزاعات املسلحة
صدق عليه يف  15خذار/مار
2002

34

ق تتدم احلكومت تتة املكست تتيكية غري وارد
إعالن ت تا بش ت ت ن الفقت تترة  2مت تتن
املت ت ت تتادة  3مت ت ت تتن الربوتوكت ت ت تتول
االرتيتتاري ،حتتتدد فيتته شتترو
الت.نيت تتد الرت تتوعي واحلت تتاالت
االس ت تتت نائية ال ت تتن ت تتو في ت تتا
الت.نيد املبكر.
قت تتدم حكومت تتة املكست تتيم
إعالنت تا تفست ترييا بش ت ن امل تتادة
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الصم

التصديس

قبول التعديالت

حت تتاالت تعليت تتس الست تريان
أو تقييت ت ت ت تتده أو حتديت ت ت ت تتد
نراقه

التحفظات واإلعالنات
 4متتن الربوتوكتتول ،مفتتاده أن
مستؤولية جتنيتد األطفتتال دون
س ت ت ت ت ت تتن ال امن ت ت ت ت ت تتة عش ت ت ت ت ت تترة
واست ت تتتخدام م يف األعمت ت تتال
العدائيتتة متتن قبتتل اجملموعتتات
املستتلحة غتتري احلكوميتتة تقتتع
حصت ت تترا علت ت تتى عت ت تتاتس هت ت تتذه
اجملموعات.
غري وارد

الربوتوك ت ت ت تتول االرتيت ت ت ت تتاري التفاقي ت ت ت تتة وق تتع علي تته يف  7أيلول/س تتبتمرب
حقتتوق الرفتتل بش ت ن بيتتع األطفتتال 2000
واست ت ت ت ت تتتغالل األطفت ت ت ت ت تتال يف البغت ت ت ت ت تتاء صدق عليه يف  15خذار/مار
ويف املواد اإلباحية
2002

غري وارد

 -77اتفاقيات منظمة العمل الدولية الن وقع وصدق علي ا املكسيم.
الصم

التصديس

قبول التعديالت

التحفظات واإلعالنات

حت ت ت تتاالت تعليت ت ت تتس الست ت ت تريان
أو تقييده أو حتديد نراقه

صت ت ت ت ت ت تتدق حكومت ت ت ت ت ت تتة
االتفاقي ت ت تتة رق ت ت ت تتم  :6اتفاقي ت ت ت تتة عم ت ت ت تتل صتتدق علي تتا يف  20أيار/متتايو ج تترى تنق تتيح االتفاقي تتة بغ تتر
األحداث ليالا يف الصناعة 1937 1919 ،وانسحع من تا يف  20حتت ت تتدي ا واعتم ت تتدت االتفاقي ت تتة املكستتيم علتتى االتفاقيتتة
رقتم  90التن حلت حمتتل
حزيران/يوني ته  1956للتص تتديس رقم 90
االتفاقية رقم 6
على االتفاقية رقم 90
قتتدم املكستتيم إعالنتا
إا منظمة العمل الدوليتة
بشت ت ن الفق تترة األوا م تتن
امل ت ت ت تتادة الس ت ت ت تتابعة م ت ت ت تتن
االتفاقي تتة ،تش تتري في تته إا
أن القت ت تتانون املكست ت تتيكي
ي ت ت تتنص عل ت ت تتى أن احل ت ت تتد
األدىن لس تتن االس تتتخدام
هو  16سنة
االتفاقيتتة رقتتم  :7اتفاقيتتة احلتتد األدىن صت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدق علي ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا يف 17
خك/أغست ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تترم ،1948
للسن (العمل البحري 1920 ،
وانست ت ت ت ت ت تتحع من ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا يف 18
متو /يولي ت ت ت تته  1952للتص ت ت ت تتديس
علتتى االتفاقيتتة رقتتم  ،58كتتم
أن ه ت ت ت ت ت تتذه االتفاقي ت ت ت ت ت تتة تنق ت ت ت ت ت تتيح
لسابقت ا
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يشت ت ت ت ت تتري اإلعت ت ت ت ت تتالن إا عت ت تدل القت ت تتانون املكست ت تتيكي
ج تترى تنق تتيح االتفاقي تتة بغ تتر
حتت ت تتدي ا واعتم ت تتدت االتفاقي ت تتة االنسحاك متن االتفاقيتة وجت تتع املرست تتوم املت تتؤرس 20
املتذكورة بغتر التصتتديس تشرين ال اين/نوفمرب 1962
رقم 58
على االتفاقية رقم  58حتظر الفقترة الفرعيتة ألتف متن
الفقتترة ال انيتتة متتن املتتادة 123
متتن الدس تتتور عمتتل األطف تتال
الذين تقل أعمتارهم عتن 16
ست ت ت تتنة يف رت ت ت تتروف ررت ت ت تترية
أو غري صتحية ،وحتظتر الفقترة
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حت ت ت تتاالت تعليت ت ت تتس الست ت ت تريان
أو تقييده أو حتديد نراقه
ال ال تتة عم تتل األطف تتال ال تتذين
تقتل أعمتتارهم عتن  14ستتنة.
وه ت تتذا احلظ ت تتر ع ت تتام ويس ت تتري
أيض ا على العمل البحري

االتفاقيت ت تتة رقت ت تتم  :8اتفاقيت ت تتة تعت ت تتويض صتتدق علي تتا يف  20أيار/متتايو منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
البرال ت تتة (يف حال ت تتة غ ت تترق الس ت تتفينة 1947 ،
نراقه
1920
االتفاقيت تتة رقت تتم  .9اتفاقيت تتة است تتتخدام صت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدق علي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا يف  1منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
أيلول/سبتمرب 1939
البحارة1920 ،
نراقه
االتفاقي ت ت تتة رقت ت ت تتم  :11اتفاقيت ت ت تتة حت ت ت تتس صتتدق علي تتا يف  20أيار/متتايو منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
1937
الت.مع (الزراعة 1921 ،
نراقه
االتفاقيتتة رقتتم  :12اتفاقيتتة التعتتويض ص ت ت تتدق علي ت ت ت تتا يف  1تشت ت ت ت ترين منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعلي تس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
عت ت ت تتن ح ت ت ت توادث العم ت ت ت تتل (الزراع ت ت ت تتة  ،ال اين/نوفمرب 1937
نراقه
1921
االتفاقيتتة رقتتم  :13اتفاقيتتة استتتخدام صت ت تتدق علي ت ت تتا يف  17ك ت ت تتانون منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
الرص ت ت ت تتا األب ت ت ت تتيض (يف الر ت ت ت تتالء  ،ال اين/يناير 1938
نراقه
1921
االتفاقي ت تتة رق ت تتم  :14اتفاقي ت تتة الراحت ت تتة صت ت ت تتدق علي ت ت ت تتا يف  7كت ت ت ت تتانون منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
ال اين/يناير 1938
األسبوعية (الصناعة 1921 ،
نراقه
االتفاقي تتة رق تتم  :16اتفاقي تتة الفح تتص صتتدق علي تتا يف  9خذار/متتار
الرتتيب لألحتتداث (العمتتل البح تتري 1938 ،
1921

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
نراقه

االتفاقيتتة رقتتم  :17اتفاقيتتة التعتتويض صتتدق علي تتا يف  12أيار/متتايو منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
1934
عن حوادث العمل1925 ،
نراقه
االتفاقيت تتة رقت تتم  :19اتفاقيت تتة املست تتاواة صتتدق علي تتا يف  12أيار/متتايو منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
يف املعامل تتة (التع تتويض ع تتن ح ت توادث 1934
نراقه
العمل 1925 ،
االتفاقي ت تتة رق ت تتم  :21اتفاقي ت تتة تفت ت تتي
امل اجرين1926 ،

صتتدق علي تتا يف  9خذار/متتار
1938

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
نراقه

االتفاقي ت تتة رقت ت تتم  :22اتفاقيت ت تتة عقت ت تتود صتتدق علي تتا يف  12أيار/متتايو منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
1934
استخدام البحارة1926 ،
نراقه
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التحفظات واإلعالنات

حت ت ت تتاالت تعليت ت ت تتس الست ت ت تريان
أو تقييده أو حتديد نراقه

االتفاقي ت تتة رقت ت تتم  :23اتفاقيت ت تتة إعت ت تتادة صتتدق علي تتا يف  12أيار/متتايو منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ج ت ت ت تترى االنس ت ت ت تتحاك م ت ت ت تتن
االتفاقي ت ت تتة للتص ت ت تتديس عل ت ت تتى
أو إعالنات
 1934وج ت ت ت ت تترى االنس ت ت ت ت تتحاك االتفاقيات
البحارة إا أوطاهنم1926 ،
االتفاقي ت تتة رق ت تتم  166بش ت ت ن
من ت ت ت ت ت ت ت تتا يف  15خذار/م ت ت ت ت ت ت ت تتار
إعت تتادة البحت تتارة إا أوط ت تتاهنم
2002
(مراجعة 1987 ،
االتفاقيت ت تتة رقت ت تتم  :26اتفاقيت ت تتة طرائت ت تتس صتتدق علي تتا يف  12أيار/متتايو منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
حتدي ت تتد املس ت تتتويات ال ت تتدنيا لألج ت تتور1934 ،
نراقه
1928
االتفاقي ت تتة رق ت تتم  :27اتفاقي ت تتة إثب ت تتات صتتدق علي تتا يف  12أيار/متتايو منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
ال تتو ن عل تتى األمح تتال الكب تترية املنقول تتة 1934
نراقه
بالسفن1929 ،
االتفاقي ت تتة رق ت تتم  :29اتفاقي ت تتة العم ت تتل صتتدق علي تتا يف  12أيار/متتايو منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
1934
ا ربي1930 ،
نراقه
االتفاقي تتة رق تتم  :30اتفاقي تتة س تتاعات صتتدق علي تتا يف  12أيار/متتايو منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
العمل (الت.ارة واملكاتع 1934 1930 ،
نراقه
االتفاقي ت ت تتة رق ت ت تتم  :32اتفاقي ت ت تتة وقاي ت ت تتة صتتدق علي تتا يف  12أيار/متتايو منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل انس ت ت ت ت تتحب حكوم ت ت ت ت تتة ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
املكس ت ت تتيم م ت ت تتن ه ت ت تتذه الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
عمت ت ت ت ت تتال امل ت ت ت ت ت توان م ت ت ت ت ت تتن احل ت ت ت ت ت توادث  1934وانسحع من تا يف  10االتفاقيات
االتفاقيت تتة حيت تتت جت تترت نراقه
ش تتبا /فرباير  1982للتص تتديس
(مراجعة 1932 ،
مراجعت تتا بغتتر اعتمتتاد
على االتفاقية رقم 152
االتفاقيتتة رقتتم  152التتن
صدق علي ا املكسيم
االتفاقي تتة رق تتم  :34اتفاقي تتة مكات تتع صت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدق علي ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا يف 21
شتتبا /فرباير  1938وانستتحع
املورفف قابل1933 ،
من تتا يف  1خذار/متتار 1991
للتص ت ت ت ت ت تتديس عل ت ت ت ت ت تتى االتفاقي ت ت ت ت ت تتة
رقم 96

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل انستتحب املكستتيم متتن ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
االتفاقية رقتم  34بغتر
االتفاقيات
التص تتديس عل تتى االتفاقي تتة نراقه
رقم 96

االتفاقيت تتة رقت تتم  :42اتفاقيت تتة تعت تتويض صتتدق علي تتا يف  20أيار/متتايو منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
إصت تتابات العمت تتل (األم ت ترا امل نيت تتة 1937
نراقه
(مراجعة 1934 ،
االتفاقيت تتة رقت تتم  :43اتفاقيت تتة مصت تتانع صتتدق علي تتا يف  9خذار/متتار
1938
الزجا ،املسرح1934 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
نراقه

االتفاقي ت تتة رق ت تتم  :45اتفاقي ت تتة العم ت تتل صت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدق علي ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا يف  21منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
حت ت ت ت ت ت ت ت س ت ت ت ت ت تترح األر (امل ت ت ت ت ت ت ترأة  ،شبا /فرباير 1938
نراقه
1935
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حت ت ت تتاالت تعليت ت ت تتس الست ت ت تريان
أو تقييده أو حتديد نراقه

االتفاقي تتة رقت تتم  :49اتفاقيت تتة ختفت تتيض صت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدق علي ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا يف  21منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
ست ت ت ت ت ت ت ت ت تتاعات العمت ت ت ت ت ت ت ت ت تتل (مصت ت ت ت ت ت ت ت ت تتانع شبا /فرباير 1938
نراقه
الزجاجات 1935 ،
االتفاقيتتة رقتتم  :52اتفاقيتتة اإلجتتا ات صتتدق علي تتا يف  9خذار/متتار
1938
مدفوعة األجر1936 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
نراقه

االتفاقيتتة رقتتم  :53اتفاقيتتة ش ت ادات صت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدق علي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا يف  1منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
أيلول/سبتمرب 1939
كفاءة الضبا 1936 ،
نراقه
االتفاقي تتة رق تتم  :55اتفاقي تتة التزام تتات صت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدق علي ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا يف  15منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
أيلول/سبتمرب 1939
صت تتاحع الست تتفينة (يف حالت تتة مت تتر
نراقه
أو إصابة البحارة 1936 ،
االتفاقي ت تتة رق ت تتم  :56اتفاقي ت تتة التت ت ت مف صدق علي ا يف  1شتبا /فرباير منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
1984
الصحي (البحارة 1936 ،
نراقه
االتفاقي ت ت تتة رق ت ت تتم  :58اتفاقي ت ت تتة احل ت ت تتد صتتدق علي تتا يف  18متو /يوليتته منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
األدىن للس ت ت ت ت تتن (العم ت ت ت ت تتل البح ت ت ت ت تتري 1952
نراقه
(مراجعة 1936 ،
االتفاقيت تتة رقت تتم  :62اتفاقيت تتة أحك ت تتام صت تتدق علي ت تتا يف  4متو /يولي ت تته منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل يف  5تش ت ت ت ت ت ت ت ترين األول /ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
أكت ت ت توبر  1991جت ت تترى الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
االتفاقيات
1941
السالمة (البناء 1937 ،
االنست ت ت تتحاك التلق ت ت ت تتائي نراقه
بغت تتر التص ت تتديس عل ت تتى
االتفاقية رقم 167
االتفاقيت تتة رقت تتم  :63اتفاقيت تتة إحصت تتاء صتتدق علي تتا يف  16متو /يوليتته منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل انس ت ت ت ت تتحب حكوم ت ت ت ت تتة ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
املكس تتيم م تتن االتفاقي تتة الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
 1942وانسحع من تا يف  24االتفاقيات
األجور وساعات العمل1938 ،
رقتتم  63للتصتتديس عل تتى نراقه
نيس تتان/أبريل  1988للتص تتديس
االتفاقية رقم 160
على االتفاقية رقم 160
االتفاقيت تتة رقت تتم  :80اتفاقيت تتة مراجعت تتة صت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدق علي ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا يف  20منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
نيسان/أبريل 1948
املواد اخلتامية1946 ،
نراقه
االتفاقي ت تتة رقت ت تتم  :87اتفاقيت ت تتة احلريت ت تتة صدق علي ا يف  1نيستان/أبريل منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
النقابية ومحاية حس التنظيم1950 1948 ،
نراقه
االتفاقي ت تتة رق ت ت تتم  :90اتفاقي ت ت تتة عم ت ت تتل صت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدق علي ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا يف  20منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
أو إعالنات
االتفاقيات
األحداث ليالا (الصناعة (مراجعتة  ،حزيران/يونيه 1956
نراقه
1948
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حت ت ت تتاالت تعليت ت ت تتس الست ت ت تريان
أو تقييده أو حتديد نراقه

االتفاقي ت تتة رقت ت تتم  :95اتفاقيت ت تتة محايت ت تتة صت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدق علي ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا يف  27منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل باس ت ت ت ت تتت ناء امل ت ت ت ت تتادة  11ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
ك ت تتم التص ت تتديس عل ت تتى الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
االتفاقيات
أيلول/سبتمرب 1955
األجور1949 ،
االتفاقيت ت ت ت تتة رقت ت ت ت تتم  173نراقه
(قبول ا زء ال اين
االتفاقي تتة رق تتم  :96اتفاقي تتة وك تتاالت صتتدق علي تتا يف  1خذار/متتار
التوريف ب جر (مراجعة 1991 1949 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل قبلت ت ت ت أحك ت ت تتام ا ت ت تتزء ال توجتتد أي حتتاالت لتعليتتس
الس تريان أو تقيي تتده أو حتدي تتد
ال الت
االتفاقيات
نراقه

االتفاقيت ت تتة رقت ت تتم  :99اتفاقيت ت تتة طرائت ت تتس  23خك/أغسرم 1952
حتديت ت تتد املست ت تتتويات الت ت تتدنيا لألجت ت تتور
(الزراعة 1951 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات

االتفاقيتتة رقتتم  :100اتفاقيتتة املستتاواة  23خك/أغسرم 1952
يف األجور1951 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات

االتفاقيتة رقتتم  :102اتفاقيتتة الضتتمان  12تش ت ت ت ت ت ت ت ترين األول/أكتت ت ت ت ت ت ت تتوبر منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات
االجتماعي (املعايري الدنيا 1961 1952 ،
االتفاقي ت تتة رق ت تتم  :105اتفاقي ت تتة إلغ ت تتاء  1حزيران/يونيه 1959
العمل ا ربي1957 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات

االتفاقي تتة رق تتم  :106اتفاقي تتة الراح تتة  1حزيران/يونيه 1959
األس ت ت ت تتبوعية (الت .ت ت ت تتارة واملكات ت ت ت تتع ،
1957

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل أعلنت ت ت ت ت احلكومت ت ت ت تتة أن
االتفاقيت ت تتة تنربت ت تتس أيضت ت تا
االتفاقيات
عل تتى األش تتخا ال تتذين
يعمل ت تتون يف املؤسس ت تتات
احمل تتددة يف الفق تترة  1م تتن
املادة 3

االتفاقيتة رقتتم  :107اتفاقيتة الستتكان صت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدق علي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا يف 1
حزيران/يونيه  1959وانستحع
األصليف والقبليف1957 ،
من ت ت ت ت ت ت ت تتا يف  5أيلول/س ت ت ت ت ت ت ت تتبتمرب
 1990للتص ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتديس عل ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتى
االتفاقية رقم 169

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل يف  5كت ت ت ت ت ت ت ت تتانون األول/
ديست تتمرب  1991ج ت تترى
االتفاقيات
االنست ت ت تتحاك التلق ت ت ت تتائي
بغت تتر التص ت تتديس عل ت تتى
االتفاقية رقم 169

االتفاقيت تتة رقت تتم  :108اتفاقيت تتة وثت تتائس  11أيلول/سبتمرب 1961
هوية البحارة1958 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات

االتفاقيتتة رق تتم  :110اتفاقي تتة امل تزار  20 ،حزيران/يونيه 1960
1958

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات

االتفاقي تتة رق تتم  :111اتفاقي تتة التميي تتز  11أيلول/سبتمرب 1961
(يف االستخدام وامل نة 1958 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات

االتفاقي ت تتة رق ت تتم  :112اتفاقي ت تتة احل ت تتد  9خك/أغسرم 1961
األدىن للس ت ت تتن (ص ت ت تتيادو األمس ت ت تتامل ،
1959

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات
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حت ت ت تتاالت تعليت ت ت تتس الست ت ت تريان
أو تقييده أو حتديد نراقه

االتفاقيتتة رقتتم  :115اتفاقيتتة احلمايتتة  19تش ت ت ت ت ت ت ت ترين األول/أكتت ت ت ت ت ت ت تتوبر منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات
1983
من اإلشعاعات1960 ،
االتفاقيتتة رقتتم  :116اتفاقيتتة مراجعتتة  3تشرين ال اين/نوفمرب 1966
املواد اخلتامية1961 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات

االتفاقيتتة رقتتم  :118اتفاقيتتة املستتاواة  6كانون ال اين/يناير 1978
يف املعامل تتة (الض تتمان االجتمت تتاعي ،
1962

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل قبلت ت املكس تتيم الف تترو
من (أ إا (
االتفاقيات

االتفاقيتتة رقتتم  :120اتفاقيتتة القواعتتد  18حزيران/يونيه 1968
الصت ت ت ت ت تتحية (الت.ت ت ت ت ت تتارة واملكاتت ت ت ت ت تتع ،
1964

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات

االتفاقي ت تتة رق ت تتم  :123اتفاقي ت تتة احل ت تتد  29خك/أغسرم 1968
األدىن للست تتن (العمت تتل حت ت ت ست تترح
األر 1965 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل احل ت ت ت ت ت تتد األدىن لس ت ت ت ت ت تتن
االستخدام 16 :سنة
االتفاقيات

االتفاقية رقتم  :124اتفاقيتة الفحتص  29خك/أغسرم 1968
الرت ت ت تتيب لألحت ت ت تتداث (العمت ت ت تتل حت ت ت ت ت
سرح األر 1965 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات

االتفاقي ت ت ت ت ت ت تتة رق ت ت ت ت ت ت تتم  :169اتفاقي ت ت ت ت ت ت تتة  5أيلول/سبتمرب 1990
الشتتعوك األصتتلية والقبليتتة يف البلتتدان
املستقلة

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات

االتفاقي تتة رق تتم  :131اتفاقي تتة حتدي تتد  18نيسان/أبريل 1973
املستويات الدنيا لألجور1970 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات

االتفاقي تتة رق تتم  :134اتفاقي تتة الوقاي تتة  2أيار/مايو 1974
من احلوادث (البحارة 1970 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات

االتفاقيت تتة رقت تتم  :135اتفاقيت تتة مم لت تتي  2أيار/مايو 1974
العمال1971 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات

االتفاقيتتة رقتتم  :140اتفاقيتتة اإلجتتا ة  17شبا /فرباير 1977
الدراسية مدفوعة األجر1974 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات

االتفاقي ت ت ت ت ت ت تتة رق ت ت ت ت ت ت تتم  :141اتفاقي ت ت ت ت ت ت تتة  28حزيران/يونيه 1978
منظمات العمال الريفيف1975 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات

االتفاقيت تتة رقت تتم  :142اتفاقيت تتة تنميت تتة  28حزيران/يونيه 1978
املوارد البشرية1975 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات

االتفاقي ت ت ت ت ت ت تتة رق ت ت ت ت ت ت تتم  :144اتفاقي ت ت ت ت ت ت تتة  28حزيران/يونيه 1978
املش ت تتاورات ال الثي ت تتة (مع ت تتايري العم ت تتل
الدولية 1976 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات
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االتفاقي ت ت تتة رق ت ت تتم  :150اتفاقي ت ت تتة إدارة  10شبا /فرباير 1982
العمل1978 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات

االتفاقيتة رقتتم  :152اتفاقيتتة الستتالمة  10شبا /فرباير 1982
والصحة يف عمليات املناولة بتاملوان ،
1979

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات

االتفاقيتة رقتم  :153اتفاقيتة ستاعات  10شبا /فرباير 1982
العمتل وفتتات الراحتة (النقتل التتربي ،
1979

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات

االتفاقيتة رقتتم  :155اتفاقيتتة الستتالمة  1شبا /فرباير 1984
والصحة امل نيتف1981 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات

االتفاقيتتة رقتتم  :159اتفاقيتتة الت هيتتل  5نيسان/أبريل 2001
امل ين والعمالة (املعوقون 1983 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات

االتفاقي ت ت ت ت ت ت تتة رق ت ت ت ت ت ت تتم  :160اتفاقي ت ت ت ت ت ت تتة  18نيسان/أبريل 1988
إحصاءات العمل1985 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل وفقتتا للفقتترة  2متتن املتتادة
 16متتن االتفاقيتتة ،جتترى
االتفاقيات
قبتتول امل تواد متتن  7إا 9
واملت ت ت تواد  11و 12و14
و 15من ا زء ال اين

االتفاقي ت ت ت ت ت ت تتة رق ت ت ت ت ت ت تتم  :161اتفاقي ت ت ت ت ت ت تتة  17شبا /فرباير 1987
ردمات الصحة امل نية1985 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات

حت ت ت تتاالت تعليت ت ت تتس الست ت ت تريان
أو تقييده أو حتديد نراقه

االتفاقيت تتة رقت تتم  :163اتفاقيت تتة رعايت تتة  5تش ت ت ت ت ت ت ت ت ت ترين األول/أكتت ت ت ت ت ت ت ت ت تتوبر منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات
1990
البحارة1987 ،
االتفاقيتتة رقتتم  :164اتفاقيتتة احلمايتتة  5تش ت ت ت ت ت ت ت ت ت ترين األول/أكتت ت ت ت ت ت ت ت ت تتوبر منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات
الصت ت تتحية والرعايت ت تتة الربيت ت تتة للبحت ت تتارة1990 ،
1987
االتفاقيت تتة رقت تتم  :166اتفاقيت تتة إعت تتادة  5تش ت ت ت ت ت ت ت ت ت ترين األول/أكتت ت ت ت ت ت ت ت ت تتوبر منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات
البح ت ت ت تتارة إا أوط ت ت ت تتاهنم (مراجع ت ت ت تتة 1990 ،
1987
االتفاقيتة رقتتم  :167اتفاقيتتة الستتالمة  5تش ت ت ت ت ت ت ت ت ت ترين األول/أكتت ت ت ت ت ت ت ت ت تتوبر منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات
1990
والصحة يف البناء1988 ،
االتفاقي ت ت ت ت ت ت تتة رق ت ت ت ت ت ت تتم  :169اتفاقي ت ت ت ت ت ت تتة  5أيلول/سبتمرب 1990
الشعوك األصلية والقبلية1989 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات

االتفاقي ت تتة رق ت تتم  :170اتفاقي ت تتة املت ت تواد  17أيلول/سبتمرب 1992
الكيميائية1990 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات

االتفاقيتتة رقتتم  :172اتفاقيتتة رتتروف  7حزيران/يونيه 1993
العمل (الفنادق واملراعم 1991 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات
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االتفاقيت تتة رقت تتم  :173اتفاقيت تتة محايت تتة  24أيلول/سبتمرب 1993
مست ت تتتحقات العمت ت تتال عنت ت تتد إعست ت تتار
صاحع عمل م1992 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل قبلت حكومتة املكستتيم
االلتزام ت ت تتات املنص ت ت تتو
االتفاقيات
علي ا يف ا زء ال اين

االتفاقي ت تتة رق ت تتم  :182اتفاقي ت تتة أست ت توأ  30حزيران/يونيه 2000
أشكال عمل األطفال1999 ،

منظمتتة العمتتل الدوليتتة ال تعتتدل ال توج ت تتد أي حتفظت ت تتات
أو إعالنات
االتفاقيات

حت ت ت تتاالت تعليت ت ت تتس الست ت ت تريان
أو تقييده أو حتديد نراقه

 -78ويرد فيما يلي جدول يتضمن معلومات عن حالتة التصتديس علتى الصتكومل الدوليتة التن
انضتتم إلي تتا املكستتيم ،وال ستتيما املتعلقتتة من تتا تتا يلتتي ‘1‘ :اتفاقيتتات متؤمتر الهتتاي للقتتانون
الدول اخلا ؛ و‘ ‘2اتفاقيات جنيف واملعاهدات األررى املتعلقة بالقانون اإلنساين الدول:
الصم

التصديس

قبول التعديالت

التحفظات واإلعالنات

حت تتاالت تعليت تتس الس ت تريان
أو تقيي ت ت ت ت تتده أو حتدي ت ت ت ت تتد
نراقه

االتفاقي ت ت تتة املتعلقت ت ت تتة با وانت ت ت تتع املدنيت ت ت تتة  20حزيران/يونيه 1991
لالرتراف الدول لألطفال
اتفاقيت ت تتة محايت ت تتة الرفت ت تتل والتعت ت تتاون فيمت ت تتا  14أيلول/سبتمرب 1994
يتصل بالتبين فيما بف البلدان

ق ت ت تتدم املكس ت ت تتيم إعالن ت ت ت ا
بش ت ت ت ن امل ت ت تواد  6و 17و21
و 22و 28و34

اتفاقيتتة جنيتتف لتحستتف حتتال ا رحتتى  29تش ت ت ت ت ت ت ت ت ترين األول/أكتت ت ت ت ت ت ت ت تتوبر
واملرضت تتى بت تتالقوات املست تتلحة يف امليت تتدان 1952
(اتفاقية جنيف األوا
اتفاقي تتة جني تتف لتحس تتف ح تتال جرح تتى  29تش ت ت ت ت ت ت ت ت ترين األول/أكتت ت ت ت ت ت ت ت تتوبر
ومرض ت تتى وغرق ت تتى القت ت توات املس ت تتلحة يف 1952
البحار (اتفاقية جنيف ال انية
اتفاقي ت تتة جني ت تتف بشت ت ت ن معامل ت تتة أس ت تترى  29تش ت ت ت ت ت ت ت ت ترين األول/أكتت ت ت ت ت ت ت ت تتوبر
1952
احلرك (اتفاقية جنيف ال ال ة
 29تش ت ت ت ت ت ت ت ت ترين األول/أكتت ت ت ت ت ت ت ت تتوبر
اتفاقيتتة جنيتتف بشت ن محايتتة األشتتخا
امل ت ت ت تتدنيف يف وقت ت ت ت ت احل ت ت ت تترك (اتفاقي ت ت ت تتة 1952
جنيف الرابعة
الربوتوكتتول اإلضتتايف التفاقيتتات جنيتتف  10خذار/مار 1983
املؤررة يف  12خك/أغسرم ،1949
واملتعلت ت ت تتس مايت ت ت تتة ضت ت ت تتحايا املنا عت ت ت تتات
املسلحة الدولية (الربوتوكول األول
الربوتوكتتول اإلضتتايف التفاقيتتات جنيتتف  7متو /يوليه 2008
املؤرر تتة يف  12خك/أغس تترم 1949
بش ت ت ت ت ن اعتم ت ت تتاد ش ت ت تتارة ممي ت ت تتزة إض ت ت تتافية
(الربوتوكول ال الت
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الصم

التصديس

قبول التعديالت

التحفظات واإلعالنات

حت تتاالت تعليت تتس الس ت تريان
أو تقيي ت ت ت ت تتده أو حتدي ت ت ت ت تتد
نراقه

اتفاقي تتة حظ تتر اس تتتعمال وختت تزين وإنت تتا 9 ،حزيران/يونيه 1998
ونق تتل األلغت تتام املضت تتادة لألف ت تراد وتت تتدمري
تلم األلغام (اتفاقية أوتاوا
اتفاقيتتة حظتتر استتتحداث وإنتتتا ،وختتزين  8نيسان/أبريل 1974
األس ت ت تتلحة البكتيولوجي ت ت تتة (البيولوجي ت ت تتة
والتكسينية وتدمري تلم األسلحة
اتفاقية حظر أو تقييتد استتعمال أستلحة  11شبا /فرباير 1982
تقليديت تتة معينت تتة ميك ت تتن اعتبارهت تتا مفرط ت تتة
الضرر أو عشوائية األثر

قبلت ت ت املكس ت تتيم تعت تتديل
املتتادة  1يف  22أيار/متتايو
2003

بروتوكتتول بش ت ن الشتتظايا التتن ال ميكتتن  11شبا /فرباير 1982
الكش ت ت ت ت تتف عن ت ت ت ت تتا (الربوتوك ت ت ت ت تتول األول
التفاقيت ت ت تتة حظت ت ت تتر أو تقييت ت ت تتد است ت ت تتتعمال
أس تتلحة تقليديت تتة معينت تتة ميكت تتن اعتبارهت تتا
مفرطة الضرر أو عشوائية األثر
بروتوكت ت ت ت تتول بش ت ت ت ت ت ن حظت ت ت ت تتر أو تقيي ت ت ت ت تتد  11شبا /فرباير 1982
اس ت تتتعمال األلغ ت تتام واألش ت ت ترامل والنبت ت تتائا
األرت ت تترى (الربوتوكت ت تتول ال ت ت تتاين التفاقيت ت تتة
حظ ت ت ت تتر أو تقيي ت ت ت تتد اس ت ت ت تتتعمال أس ت ت ت تتلحة
تقليديت تتة معينت تتة ميك ت تتن اعتبارهت تتا مفرط ت تتة
الضرر أو عشوائية األثر
بروتوكت ت ت ت تتول بش ت ت ت ت ت ن حظت ت ت ت تتر أو تقيي ت ت ت ت تتد  11شبا /فرباير 1982
اس تتتعمال األس تتلحة احملرق تتة (الربوتوك تتول
ال ال ت ت ت ت تتت التفاقي ت ت ت ت تتة حظ ت ت ت ت تتر أو تقيي ت ت ت ت تتد
اس تتتعمال أس تتلحة تقليدي تتة معين تتة ميك تتن
اعتبارهت ت تتا مفرط ت ت تتة الض ت ت تترر أو عشت ت ت توائية
األثر
اتفاقيتتة حظتتر استتتحداث وإنتتتا ،وختتزين  29خك/أغسرم 1994
واستتتعمال األستتلحة الكيميائيتتة وتتتدمري
تلم األسلحة
اتفاقي تتة حظ تتر اس تتتعمال وختت تزين وإنت تتا 9 ،حزيران/يونيه 1998
ونق تتل األلغت تتام املضت تتادة لألف ت تراد وتت تتدمري
تلم األلغام
اتفاقية الذرائر العنقودية

 6أيار/مايو 2009

اتفاقية منظمة العمتل الدوليتة رقتم  10 138حزيران/يونيه 2015
بش ن احلد األدىن لسن االستخدام
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 -79واعتف ت الدولتتة املكستتيكية باالرتصتتا القض تتائي حملكمتتة البلتتدان األمريكيتتة حلق تتوق
اإلنس تتان وج تتع املرست تتوم التش ت تريعي املنش تتور يف ا ريت تتدة الرمسي تتة يف  24شت تتبا /فرباير ،1999
وتعتف الواليات املتحدة املكستيكية بالتتال بارتصتا هتذه احملكمتة امللتزم والكامتل يف القضتايا
املتعلقة بتفسري أو تربيس االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان.
 -80ويبتتف ا تتدول التتتال القضتتايا املتعلقتتة باملكستتيم املعروضتتة علتتى نتتة البلتتدان األمريكيتتة
حلقوق اإلنسان وعلى حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ،ح أيار/مايو .2014
نة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان
القضايا المعروضة على لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان

282

االلتماسات ا اري النظر يف مقبوليت ا

113

القضايا ا اري النظر يف أسس ا املوضوعية

20

القضايا املقتنة بتقرير سري

1

القضايا املتعلقة برصد تنفيذ توصيات متتبة على تقرير منشور

10

القضايا أو االلتماسات املتعلقة برصد تنفيذ اتفاق للتسوية الودية

19

التدابير الحترازية
الن أمرت يا نة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان

52

بانتظار صدور قرار

67

القضايا المعروضة على محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان10 :
القضايا املعروضة على احملكمة ا اري رصد تنفيذ األحكام الصادرة بش هنا

6

تدابري مؤقتة أمرت يا احملكمة ،سارية املفعول ومتابجعة من قبل السلرات املكسيكية

4

المجموع

292

باء -اإلطار القانوني لحماية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني
 -81ل تتدى احلكوم تتة االحتادي تتة قناعت تة راس تتخة بت ت ن أس تتا توطي تتد الدميقراطي تتة ه تتو االعت تتاف
قوق اإلنستان واحتام تا التتام ،فبتذلم فقتا ميكتن حتقيتس التنميتة الشتاملة والرفتاه احلقيقتي لكتل
فرد وللم.تمع ككل.
 -82وتعتمد املكسيم إطارا قانونيا ومؤسسيا واسع النراق حلمايتة حقتوق اإلنستان ،متا فتت
يترور ويتعز كنتي.ة للدينامية االجتماعية ،الوطنية والدولية ،املتسمة باحلوار املتنامي بف اجملتمتع
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املتتدين واحلكومتتة .وقتتد أتتتاأ ذلتتم ،رتتالل العقتتد األرتتري ،يتتادة التتوعي ا متتاعي والفتتردي بتعزيتتز
حقوق اإلنسان واحتام ا ومحايت ا.
 -83وأدرج حقوق اإلنسان يف ررة العمل العامة الوطنيتة والدوليتة للحكومتة املكستيكية.
وعلى هذا النحو ،انرلق عملية حتوالت كتربى يف احليتاة السياستية يف املكستيم ،حققت حت
اآلن إلا ات م مة لصاحل حقوق اإلنسان يف اإلطار القانوين واملؤسسي.
 -84ورالل العقد األرري ،رضع الدستور السياسي للواليتات املتحتدة املكستيكية( 15لتعتديالت
ش است.ابة الحتياجات السكان .وأبر ها رالل هذه الفتتة ،ستع التتيتع التزمين :إصتالأ نظتام
قض تتاء األح تتداث ،يف امل تتادة  16( 2005(18؛ وإلغ تتاء عقوب تتة اإلع تتدام ،يف امل تتادة  17( 2005(22؛
ووضتتع قواعتتد ومبتتاد ممارستتة احلتتس يف احلصتتول علتتى املعلومتتات ،يف املتتادة  2007(6؛ واالع تتاف
ب تتاحلس يف محاي تتة البيان تتات الشخص تتية ،يف امل تتادة  18( 2009(16؛ ووض تتع خلي تتات ج تترب الض تترر ،يف
امل تتادة  19( 2010(17؛ وجت تترع االجت تتار باألش تتخا  ،يف امل تتادة  20( 2010(19؛ وتص تترف الدول تتة
وفق ت ت ت ا للمصت ت تتلحة الفضت ت تتلى للرفت ت تتل ،يف املت ت تتادة  21( 2011(4؛ واالع ت ت تتاف بت ت تتاحلس يف الغت ت تتذاء ،يف
امل تتادة  22( 2011(4؛ وض تتمان الدول تتة للح تتس يف امل تتاء ويف بي تتة س تتليمة ،يف امل تتادة  23( 2011(4؛
وتوس تيع نر تتاق مرحلتتة التعل تتيم األساستتي اإللزام تتي واجمل تاين ليش تتمل مرحلتتة التعل تتيم ال تتانوي الع تتال ،يف
املتتادة  24( 2012(3؛ وإضتتافة ا ترائم التتن متتتم احلتتس يف احلصتتول علتتى املعلومتتات أو حريتتة التعبتتري

__________

( 15ميكن االطال على الدستور السياسي للواليات املتحدة املكسيكية من رالل الرابا التال:
.http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf
( 16ميكن االطال على تعديل املادة  18من رالل الرابا التال:

.http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2009/CDConstitucion/html/r-165.html
( 17ميكن االطال على تعديل املادة  22من رالل الرابا التال:
(18
(19
(20
(21
(22
(23
(24
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.http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2009/CDConstitucion/html/r-164a.html
ميكن االطال على تعديل املادة  16من رالل الرابا التال:
.http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2009/CDConstitucion/html/r-187.html
ميكن االطال على تعديل املادة  17من رالل الرابا التال:
.http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/reformas/DEC29710.doc
ميكن االطال على تعديل املادة  19من رالل الرابا التال:
.http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/reformas/DEC14711.doc
ميكن االطال على تعديل املادة  4من رالل الرابا التال:
.http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/reformas/DECB121011.doc
ميكن االطال على تعديل املادة  4من رالل الرابا التال:
.http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/reformas/DEC13102011.doc
ميكن االطال على تعديل املادة  4من رالل الرابا التال:
.http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/reformas/DEC08022012.doc
ميكن االطال على تعديل املادة  3من رالل الرابا التال:
.http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/reformas/DEC09022012.doc
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أو النشر إا ا رائم املندرجة ضمن ارتصا القضاء العادي الن تنظتر في تا الستلرات االحتاديتة ،يف
املتتادة  25(73؛ ووضتتع القواعتتد املؤسستتية لتعلتتيم جيتتد النوعيتتة ،يف املتتادة  26( 2013(3؛ واالع تتاف
الص تريح تتس كتتل شتتخص يف اهلويتتة ويف تستت.يله فتتور والدتتته ،يف املتتادة  27( 2014(4؛ ورفتتع احلتتد
األدىن لس تتن العم تتل م تتن  14إا  15س تتنة ،يف امل تتادة  28( 2014(123؛ واالعت تتاف ت تس النس تتاء
والرجتتال متتن الشتتعوك األصتتلية يف التصتوي والتشتتح علتتى قتتدم املستتاواة ،ويف تتتول ومزاولتتة الورتتائف
العامتتة ويف املشتتاركة يف االنتخابتتات العام تتة ،يف املتتادة  29( 2015(2؛ وإعرتتاء الك تونغر االحت تتادي
صالحية إصدار قوانف عامة حتدد على األقل ا رائم وعقوباهتا يف مال االرتفتاء القستري ،وغتريه متن
أشتتكال احلرمتتان متتن احلريتتة ،والتعتتذيع وغتتريه متتن ضتتروك املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية
أو امل ينة ،يف املادة . 30( 2015(73
 -85وجتتتدر اإلشتتارة إا اعتمتتاد ثالثتتة إصتتالحات دستتتورية رئيستتية ذات أثتتر إ تتا يف متتال
حق تتوق اإلنس تتان :إص تتالأ نظ تتام األم تتن الع تتام والعدال تتة ا نائي تتة ( ، 2008وإص تتالأ إجت تراءات
احلماي ت تتة املؤقت ت تتة ( ، 2011واإلص ت تتالأ املتعل ت تتس ق ت تتوق اإلنس ت تتان ( 2011؛ ويش ت تتكل التنفي ت تتذ
التدر ي هلذه اإلصالحات إلا ا م ما يف مال مواءمة النظام القانوين الوطين مع القتانون التدول
حلقوق اإلنسان.
 -86ومت تتل هتتذه اإلصتتالحات الدستتتورية واإللتتا ات التش تريعية احملققتتة ررتتوة أوا م متتة يف
مسار قد يكون طويالا ،حيت يترلع تنفيذها إدرال تغيريات عميقة علتى هياكتل الدولتة وعلتى
أداء أج زهتا .غري أنته ينبغتي ،متن ج تة ،اعتبتار ترتور اإلطتار القتانوين املكستيكي حلمايتة حقتوق
اإلنستتان نصتترا حتقتتس بفضتتل عمتتل مؤسستتات الدولتتة وج تتود اجملتمتتع املتتدين ،علتتى حتتد س تواء،
و تتع ،متتن ج تتة أر تترى ،أن يواصتتل مس تريته وفق تا ملستتار عمتتل يقتض تتي تعتتاون مجيتتع ا تتات
الفاعلة املعنية وتضافر ج ودها.
__________

( 25ميكن االطال على تعديل املادة  73من رالل الرابا التال:
(26
(27
(28
(29
(30
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.http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/reformas/DEC25062012.doc
ميكن االطال على تعديل املادة  3من رالل الرابا التال:
.http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/reformas/o1050673.doc
ميكن االطال على تعديل املادة  4من رالل الرابا التال:
.http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/reformas/DEC18062014.doc
ميكن االطال على تعديل املادة  123من رالل الرابا التال:
.http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/reformas/DEC20062014.doc
ميكن االطال على تعديل املادة  2من رالل الرابا التال:
.http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo103033.doc
ميكن االطال على تعديل املادة  73من رالل الرابا التال:
.http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo104305.doc
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 -87ويف  18حزيران/يونيه  ،2008نشتر يف ا ريتدة الرمسيتة االحتاديتة إصتالأ متعلتس قتوق
اإلنستتان يرستتي قواعتتد إنشتتاء نظتتام جديتتد للعدالتتة ا نائيتتة يف املكستتيم .ويتتنص هتتذا اإلصتتالأ
علتتى نظتتام حتتتتم فيتته علتتى حتتد ستواء حقتتوق الضتتحايا أو املتضتتررين وحقتتوق املشتتتبه فتتي م ،وهتتو
ما يفضي إا تعزيز إجراءات احملاكمة وفس األصول القانونية.
 -88وعلى وجه اخلصو  ،حفتز إصتالأ نظتام العدالتة ا نائيتة االنتقتال متن نظتام جنتائي قتائم
على التحقيس إا نظام جنائي للمحاكمة احلضورية القائمتة علتى توجيته االهتتام ،وهتو متا يعتين إقترار
مبتتدأ قرينتتة ال ترباءة بالنستتبة ألي متتت م متتا ت ت ب ت إدانتتته قتضتتى حكتتم يصتتدره قاض تي املوضتتو .
وتتعلس التعديالت األررى باالعتاف س أي مت م يف اإلدالء ب قواله أو لتزوم الصتم  ،متع حظتر
أي شتتكل متتن أشتتكال العتتزل عتتن العتتات اخلتتارجي أو التخويتتف أو التعتتذيع؛ وبتتبرالن ح.يتتة أي
اع تتاف ي تدا بتته دون حضتتور حم تتام ،وأي دليتتل إثبتتات حيصتتل علي تته برريقتتة تنرتتوي علتتى انت تتامل
للحقتتوق األساستتية؛ وبتحديتتد أجتتل معقتتول للمحاكمتتة وفقت ا للعقوبتتة التتن تقتضتتي ا ا رميتتة؛ وب ت قرار
حتتس املتتت م يف دفتتا مالئتتم والت تزام الدولتتة بتتتوفريه؛ وب تاالعتاف تتس املتتت م يف أن حيتتاكم يف جلستتة
علني تتة؛ وبتحدي تتد م تتدة احل تتبم االحتي تتاطي (االحت .تتا عل تتى ذم تتة التحقي تتس ؛ وب ح تتداث منص تتع
القاضتتي املراقتتع؛ وبتعريتتف مف تتوم التلتتبم؛ وبضتترورة استصتتدار النيابتتة العامتتة ألوامتتر التفتتتي متتن
السلرة القضائية؛ وبتنظيم االتصاالت اخلاصتة .وأرتريا ،يتضتمن اإلصتالأ املعتمتد يف عتام 2008
خليات بديلة لتسوية املنا عات يف اجملتال ا نتائي؛ ويتنص علتى قواعتد جترب الضترر يف اجملتال ا نتائي؛
ويغري نظام إعادة اإلدما ،االجتماعي؛ ويرسي مبدأ تناسع العقوبة مع ا رمية املعاقع علي ا واحلتس
القانوين املتضترر .ويف  29كتانون األول/ديستمرب  ،2014نشتر يف ا ريتدة الرمسيتة االحتاديتة القتانون
ال تتوطين لتلي تتات البديل تتة لتس تتوية املنا ع تتات يف اجمل تتال ا ن تتائي ،ال تتذي يل تتزم مكت تتع امل تتدعي الع تتام
لل.م وريت تتة باعتمت تتاد هي ت تتة متخصصت تتة يف اآلليت تتات البديلت تتة لتست تتوية املنا عت تتات يف اجملت تتال ا نت تتائي.
واستت.ابة هلتذا األمتر ،جترى التعتاون ،رتتالل الفتتة متن كتانون ال اين/ينتاير إا خذار/متتار ،2015
يف مال إعداد مشترو االتفتاق املتعلتس ب نشتاء اهلي تة املتخصصتة املتذكورة .وكنتي.تة لتذلم ،نشتر يف
ا ريتدة الرمسيتة االحتاديتتة ،يف  15كتانون ال اين/ينتتاير  ،2016اتفتاق إنشتاء اهلي تتة اإلداريتة الالمركزيتتة
املتخصصتتة يف اآلليتتات البديلتتة لتستتوية املنا عتتات يف اجملتتال ا نتتائي .ويف وق ت الحتتس ،وافتتس امل تؤمتر
الوطين للمدعف العتامف ،يف  21خك/أغسترم  ،2015علتى ااملبتاد التوجي يتة لتتدريع وتقيتيم
واعتمتتاد وإعتتادة اعتمتتاد ميستتري اهلي تتات املتخصصتتة يف اآلليتتات البديلتتة لتستتوية املنا عتتات يف اجملتتال
ا نائي التابعة ملكاتع املدعف العامف على الصعيد االحتادي ويف الكيانات االحتاديةا.
 -89وعلتتى الصتتعيد احمللتتي ،تعتمتتد  6كيانتتات احتاديتتة بشتتكل كلتتي ،يف الوق ت ال تراهن ،نظتتام
احملاكمتتة ا نائيتتة القائمتتة علتتى توجيتته االهتتتام .ويعتمتتده  25كيان ت ا خرتتر بشتتكل جزئتتي .ويتوقتتع أن
يعتمده كيان واحد خرر يف عتام  .2016وعلتى الصتعيد االحتتادي ،يستري هتذا النظتام منتذ تشترين
ال تتاين/نوفمرب  2014يف والي تتن بت تتويبال ودورانغ تتو .ويس ت تري منت تتذ خذار/م تتار  2015يف يوكاتت تتان
و اكاتيك تتا  ،وأص تتبح س تتاري املفع تتول ،ابت تتداء م تتن  1خك/أغس تترم  ،2015يف بار تتا كاليفورني تتا
ستتور ،وغوانتتارواتو ،وكرييتتتارو ،وستتان لتتويم بوتوستتي ،ويف  30تش ترين ال تتاين/نوفمرب  ،2015يف
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تش ت ت تتيواوا ،وناياري ت ت ت  ،وواكس ت ت تتاكا ،وس ت ت تتينالوا ،وتالكس ت ت تتكاال ،ويف  29ش ت ت تتبا /فرباير  ،2016يف
أغواسكاليينتيم ،وكوليما ،ووالية مكسيكو ،وإيتدالغو ،وموريلتو  ،ونويبتو ليتون؛ ويوجتد حاليتا قيتد
الت.ري تتع يف والي تتات كامبيتش تتي ،وميتشت تواكان ،وغريي تترو ،وبار تتا كاليفورني تتا .ويع تتين ه تتذا أن نظ تتام
احملاكمة ا نائية القائمة على توجيه االهتام أصبح معموالا بته بالنستبة لكتل  6متن  10مكستيكيف.
ويؤمل أن تباشتر مجيتع الكيانتات االحتاديتة واملقاطعتة االحتاديتة العمتل يتذا النظتام قبتل انت تاء الواليتة
الدستورية يف حزيران/يونيه .2016
 -90وبغ تتر إقت ترار حق تتوق اإلنس تتان لألطت تراف يف احملاكم تتات ا نائي تتة يف البل تتد كل تته ،منحت ت
للكونغر االحتادي ،يف  8تشرين األول/أكتوبر  ،2013صالحية إصدار القانون املوحتد يف متال
اإلج ت تراءات ا نائيت تتة ،املتعلت تتس باآلليت تتات البديلت تتة لتست تتوية املنا عت تتات ،وبتنفيت تتذ العقوبت تتات ،وبقضت تتاء
األحداث ا نائي (إصالأ قضاء األحداث هتو بالتحديتد اإلصتالأ املتؤرس  2متو /يوليته ، 2015
وهو القانون الذي سيسري يف ا م ورية على الصعيد االحتادي ويف مال القضاء العادي.
 -91ومتتن بتتف اإللتتا ات التش تريعية األرتترى يف متتال حقتتوق اإلنستتان اإلصتتالأ الدستتتوري
املتعلتس بت جراء احلمايتتة املؤقتتتة واملتم تتل يف القتتانون ا ديتد للحمايتتة املؤقتتتة ،التتذي نشتتر يف ا ريتتدة
الرمسيتتة االحتاديتتة يف  6حزيران/يونيتته  ،2011والتتذي يتتدرل تعتتديالت علتتى امل تواد  94و103
و 104و .107وتجكمن أمهية هذا اإلصالأ يف تغيري هدف إجراء احلماية املؤقتة؛ فقد كان هذا
اإلج تراء يقتصتتر ستتابق ا علتتى الضتتمانات الفرديتتة ،وأصتتبح اآلن حيمتتي حقتتوق اإلنستتان ال تواردة يف
الدس ت تتتور ،وك ت تتذلم يف مجي ت تتع الص ت تتكومل الدولي ت تتة ذات الص ت تتلة ال ت تتن انض ت تتم إلي ت تتا املكس ت تتيم.
وباإلضافة إا ذلم ،ف و يفسح اجملال لدعاوى احلماية ا ماعية ،إذ يوسع نرتاق إجتراء احلمايتة
املؤقتتتة ليشتتمل أشخاص تا خر ترين غتتري املتضتتررين بشتتكل مباشتتر ،وذلتتم باالستعاضتتة عتتن شتتر
ااملصتتلحة القانونيتتةا (وجتتود ضتترر شخصتتي ومباشتتر التتال م حاليت ا لرلتتع إجتراء احلمايتتة املؤقتتتة،
بشر ااملصلحة املشروعةا (اإلضرار بالشؤون القانونية الفردية أو ا ماعية .
 -92وكنتي.ة هلذا اإلصتالأ ،ويف معظتم احلتاالت ،أصتبح إجتراءات احلمايتة املؤقتتة تنربتس
بصتورة عامتة علتتى كتل متتن يستتويف معتتايري معينتة ،وال تقتصتر علتى الرترف املقتتدِّم لرلتع الرعتتن.
وبالتال ،يتورى اإلصالأ أن يوفِّر إجراء احلماية املؤقتتة لألشتخا احلمايتة إ اء القتوانف العامتة،
أو أفعتتال الستتلرات العامتتة أو الكيانتتات اخلاصتة أو أوجتته تقصتتريها ،ستواء قتتدم التتدعوى فرديتا
أو مجاعي ا من قبل شخصف أو أك ر ،ويستحدث بالتال مف وم الضرر املشتمل ،الذي يعترب أمرا
أساسي ا لتوفري احلماية للحقوق االجتماعية .كما ينص اإلصالأ على عقوبات لضمان مزيتد متن
الفعاليتتة يف إنفتتاذ األحكتتام ،يتترب ضتتمن ا إهنتتاء م تتام متتن يتترفض االمت تتال لق ترار إج تراء احلمايتتة
املؤقتة ،من مورفف أو هي ات ،أو مالحقت م جنائيا.
 -93وأر تتريا ،ي تتنص اإلصت تتالأ املتعل تتس ب ت ت جراء احلماي تتة املؤقتت تتة عل تتى أن ت ته ينبغ تتي للكت تتونغر
االحتتتادي أن يعتمتتد التعتتديالت املدرلتتة علتتى الق توانف الفرعيتتة وجتتع اإلصتتالأ الدستتتوري يف
غضون أربعة أش ر متن تتاريخ نشترها يف ا ريتدة الرمسيتة االحتاديتة .ويتتورى هتذا اإلصتالأ متكتف
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اجملتم تتع ب كمل تته م تتن االس تتتفادة م تتن إقام تتة الع تتدل وم تتن احلماي تتة الدس تتتورية ،ويع تتز ص تتالحيات
املؤسستتات القضتتائية حلمايتتة وكفالتتة حقتتوق اإلنستتان املنصتتو علي تتا س تواء يف الدستتتور أو يف
الصتتكومل الدوليتتة .ويكفتتل إجتراء احلمايتتة املؤقتتتة احتتام حقتتوق اإلنستتان املعتتتف يتتا يف الدستتتور
االحتادي ويف املعاهدات الدولية الن انضم إلي ا املكسيم .وباإلضافة إا ذلم ،تنظر حمكمة
العدل العليا الوطنية يف املنا عات الدستورية ويف الدعاوى املتعلقة بعدم دستورية القوانف.
 -94وم تتن ج تتة أر تترى ،مي تتل اإلص تتالأ الدس تتتوري املتعل تتس ق تتوق اإلنس تتان ،املعتم تتد يف 10
حزيران/يونيت ته  ،2011تق تتدم ا م مت ت ا يف م تتال حق تتوق اإلنس تتان ،ع تتل املكس تتيم دول تتة ذات موق تتف
واضتتح فيمتتا يتعلتتس بتاحتام هتتذه احلقتتوق واالعتتاف يتتا .و وجتتع هتتذا اإلصتتالأ ،أدرلت تعتتديالت
عل ت تتى امل ت تواد  1و 3و 11و 15و 18و 29و 33و 89و 102م ت تتن الدس ت تتتور السياس ت تتي للوالي ت تتات
املتحدة املكسيكية.
 -95وينص الدستور املكسيكي ،يف بابه األول بش ن احقوق اإلنستانا ،علتى أنته ينبغتي أن
يكفل ميتع األشتخا اخلاضتعف لواليتة الدولتة التمتتع الكامتل قتوق اإلنستان املعتتف يتا يف
الدس تتتور ويف املعاه تتدات الدولي تتة حلق تتوق اإلنس تتان ال تتن انض تتم إلي تتا املكس تتيم .كم تتا ي تتنص
اإلصتالأ علتتى إدمتتا ،حقتتوق اإلنستتان يف نظتتام التعلتيم العتتام وعلتتى التتزام الستتلرات بتعزيتتز هتتذه
احلقوق واحتام ا ومحايت ا وكفالت ا.
 -96وينظم اإلصالأ مس لة تقييد حقوق اإلنسان ،وحيظر تعليس سرياهنا وحيدد احلقتوق التن
ال تتو تقييتتدها أي تا كان ت الظتتروف .كمتتا يعتتدل اإلصتتالأ املعتمتتد األحكتتام الدستتتورية املتعلقتتة
باألجانع .ويعتف بوجوك متتع م باحلقوق الن خيوهلا هلم الدستور ،حيت مينح م حس الل.وء
متتن ج تتة ،واحلتتس يف جلستتة استتتما قبتتل أن متتتار الستتلرة التنفيذيتتة صتتالحية طرده تا هلتتم ،متتن
ج ة أررى.
 -97وأرت تتريا ،يت تتوفر هت تتذا اإلصت تتالأ احلمايت تتة هلي ت تتات محايت تتة حقت تتوق اإلنست تتان .و ت تتع علت تتى
الست تتلرات املكست تتيكية اآلن أن توضت تتح أست تتباك عت تتدم امت اهلت تتا ،يف حت تتاالت معينت تتة ،للتوصت تتيات
الصادرة عن هذه اهلي ات .وعلى غرار ذلم ،ينبغتي لكتل كيتان متن كيانتات ا م وريتة أن يكفتل
متتتتع هتتذه اهلي تتات باالستتتقالل املتتال ،وبالشخصتتية القانونيتتة ،و توارد راصتتة .وأرتتريا ،يتتنص هتتذا
اإلصتتالأ علتتى مشتتاركة اجملتمتتع يف انتختتاك أعضتتاء الل.نتتة الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان ،وميتتنح هتتذه
الل.نة صتالحية التحقيتس يف الوقتائع التن تشتكل انت اكتات ررترية حلقتوق اإلنستان ،عنتدما تترى
السلرة التنفيذية ذلم مناسبا أو ترلبه.
 -98ويرب ضمن اإلصالحات يف اجملال التشريعي نشر القانون الوطين لوجراءات ا نائية يف
خذار/متتار  2014التتذي ألغتتى الق توانف ال الثتتة وال الثتتف التتن كان ت قائمتتة يف البلتتد إا ذلتتم
احلتتف والتتن كان ت تتتنص علتتى معتتايري تلفتتة إلج تراء احملاكمتتة ا نائيتتة .وبالتتتال ،سيستتري هتتذا
القتتانون يف ستتائر أءتتاء اإلقلتتيم التتوطين بغتتر توحيتتد معتتايري إجتراء احملاكمتتات ا نائيتتة يف البلتتد.
كم ت ت تتا ت ت ت تترب إصت ت ت تتالحات ش ت ت ت ت للقت ت ت تتانون ا ن ت ت تتائي االحت ت ت تتادي ،من ت ت ت تتا اإلص ت ت تتالأ املعتمت ت ت تتد يف
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تش ترين األول/أكت تتوبر  2013ال تتذي ر تتول للس تتلرة التنفيذي تتة االحتادي تتة ص تتالحية إص تتدار العف تتو
فيمتتا يتعلتتس بت ي جرميتتة تنتتدر ،ضتتمن نرتتاق ارتصتتا القضتتاء االحتتتادي أو العتتادي يف املقاطعتتة
االحتاديتتة عنتتدما توجتتد أدلتتة ثابتتتة علتتى وقتتو انت اكتتات ررتترية حلقتتوق اإلنستتان للشتتخص التتذي
صدر يف حقه احلكم .كما جتتدر اإلشتارة إا اإلصتالأ املعتمتد يف خك/أغسترم  2010التذي
وستع نرتاق التعتويض يف حتاالت ا ترائم التتن متتم ريتة ترتوير الشخصتية ،وباحلريتة الشخصتتية،
وبالنمو النفسي وا نسي الربيعي؛ ومينع من التمتع باإلفرا ،املشرو جمن يرتكبون جترائم الفستاد
وإنتتتا ،امل تواد اإلباحيتتة والستتياحة ا نستتية والق توادة واالعتتتداء ا نستتي علتتى األطفتتال التتذين تقتتل
أعمارهم على  18سنة ،ويصنف هذه األفعال ضمن ا رائم اخلررية.
 -99وجت ت تتدر اإلش ت تتارة إا أن ت تته يف تشت ت ترين األول/أكت ت تتوبر  ،2013نش ت تتر يف ا ري ت تتدة الرمسي ت تتة
االحتاديتتة مرستتوم تعتتديل املتتادة  73متتن الدستتتور السياستتي للواليتتات املتحتتدة املكستتيكية ،التتذي
خيول للسلرات االحتادية صالحية الب يف القضايا الن تندر ،ضمن ارتصا القضاء العتادي
عندما تكون هلا صلة با رائم الن متم األمن االحتادي ،أو با رائم الن ترتكع ضد الصتحفيف
وغتتريهم متتن األشتتخا أو تلحتتس الضتترر باملنشتتفت ،ومتتتم أو تقيتتد أو هتتتدد احلتتس يف احلصتتول
على املعلومات أو حرية الرأي وحرية التعبري.
 -100وم تتن ج تتة أر تترى ،أدمت ت بالكام تتل قائم تتة احلق تتوق الت تواردة يف الدس تتتور االحت تتادي يف
الدساتري احمللية لكيانات البلد االحتادية البال عددها  32كيان ا ،إما من رالل بند صتريح بشت ن
إدما ،احلقوق الواردة يف الدستور االحتادي أو يف املعاهدات الدولية ،أو من رالل قائمتة واستعة
من احلقوق املعتف يا .غري أنه ال تزال مثة حتديات فيما يتعلس واءمتة الدستاتري احملليتة والقتوانف
التنظيمية احمللية يف مال حقوق اإلنسان.
 -101وجتتتدر اإلشتتارة إا أن عقوبتتة اإلعتتدام ألغي ت يف الدستتتور السياستتي للواليتتات املتحتتدة
املكستتيكية يف عتتام  ،2005متتن رتتالل تعتتديل الفقتترة ال انيتتة متتن املتتادة  ،14والفقتترة األوا متتن
املتادة  .22وت تعتد عقوبتة اإلعتدام تنفتذ يف املكستيم منتذ عتام  ،1961ويف إطتار تعزيتز حقتتوق
اإلنستتان ،أقتتر ملتتم شتتيوس ا م وريتتة يف  16نيستتان/أبريل  2004إصتتالح ا إللغائ تتا يف قتتانون
القض تتاء العس تتكري .كم تتا أودع ت املكس تتيم يف ع تتام  2007ص تتم تص تتديق ا عل تتى الربوتوك تتول
االرتياري ال اين امللحس بالع د الدول اخلا باحلقوق املدنية والسياسية اهلادف إا إلغاء عقوبة
اإلعدام ،الذي اعتمد يف نيويورمل يف  15كانون األول/ديسمرب  ،1989والذي ينص على التتزام
التتدول املنضتتمة إليتته بعتتدم إعتتدام أي شتتخص راضتتع لواليت تتا القضتتائية وباعتمتتاد مجيتتع التتتدابري
الال مة إللغاء عقوبة اإلعدام يف اإلقليم اخلاضع لواليت ا القضائية.

جيم -إطار تعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني
 -102م ت تتن ر ت تتالل اهل ت تتدف  1املعن ت تتون ااملكس ت تتيم يف س ت تتالما ،ت ت تتدر ،رر ت تتة التنمي ت تتة الوطني ت تتة
للفتتتة  ،2018-2013اإللزاميتتة التنفيتتذ بالنستتبة لتتودارة العامتتة االحتاديتتة ،ضتتمن األهتتداف ذات
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األولوي تتة بالنس تتبة للحكوم تتة ،وض ت جتع سياس تتة للدول تتة يف م تتال حق تتوق اإلنس تتان ،تكف تتل التت تزام مجي تتع
السلرات باحتام وضمان حقوق اإلنسان يف ممارست ا اليومية.
 -103ويف إطتتار ا تتود املبذولتتة لتعزيتتز إعمتتال حقتتوق اإلنستتان دارتتل البلتتد ،نشتترت حكومتتة
املكسيم ،يف  30نيسان/أبريل  2014يف ا ريدة الرمسية االحتادية ،الربنام التوطين حلقتوق اإلنستان
للف تتتة  ،2018-2014ال تتذي أع تتد عق تتع عملي تتة مش تتاورات ش تتاملة .وهل تتذا الغ تتر  ،تش تتكل
ش تتبكة رواب تتا هلت ت  45وح تتدة ومؤسس تتة تابع تتة لت تودارة العام تتة االحتادي تتة ،وأنشت ت منت تتديات
للتشتتاور متتع اجملتمتتع املتتدين ،أفضتتى عمل تتا إا إنشتتاء فريتتس عمتتل استشتتاري ضتتم كتتذلم القرتتا
األكادميي.
 -104ويشمل الربنتام التوطين حلقتوق اإلنستان تشخيصت ا إلشتكالية حقتوق اإلنستان يف املكستيم
وأستتبايا وخثارهتتا ،ويتتتورى حتقيتتس مخستتة أهتتداف متتن رتتالل اس تتاتي.يات وررتتو عمتتل ومؤش ترات
وغايتتات .وهتتذه األهتتداف هتتي ‘1‘ :التنفيتتذ الفعتتال لوصتتالأ الدستتتوري املتعلتتس قتتوق اإلنستتان؛
‘ ‘2منع انت اكات حقوق اإلنسان؛ ‘ ‘3كفالة ممارسة حقتوق اإلنستان والتمتتع يتا؛ ‘ ‘4تعزيتز محايتة
حقوق اإلنسان؛ ‘ ‘5التنسيس الفعال بف ا ات الفاعلة املعنية بسياسة الدولة حلقوق اإلنسان.
 -105وتنفيذ الربنتام إلزامتي بالنستبة لوحتدات اإلدارة العامتة االحتاديتة يف متال ارتصاصتاهتا،
وتضتترلع و ارة الدارليتتة متتة التحقتتس بشتتكل دوري متتن التقتتدم احملتتر يف الربنتتام  ،ومتتن نتتتائ
تنفيذه ،فضالا عن مدى ت ثريه يف حتقيس أهداف ررة التنمية الوطنية .كما تشتمل إلزاميتة تنفيتذه
الكيانات شبه احلكومية ،الن تنسس و ارة الدارلية عمل ا وفقا لألحكام القانونية املعمول يا.
 -106ويف  11خذار/م تتار  ،2003أنشت ت الل.ن تتة املعني تتة بالسياس تتات احلكومي تتة يف م تتال
حقتوق اإلنستتان يتتدف تنستتيس األنشتترة التتن تن.زهتا الكيانتتات والوحتتدات التابعتتة لتتودارة العامتتة
االحتاديتتة يف متتال حقتتوق اإلنستتان ،علتتى الصتتعيدين التتوطين والتتدول .وهتتي هي تتة دائمتتة تشتتكل
منتتتدى للح توار بتتف وحتتدات اإلدارة العامتتة االحتاديتتة ومنظمتتات اجملتمتتع املتتدين متتن أجتتل صتتياغة
سياسات عامة يف مال حقوق اإلنسان.
 -107ورتتالل ا لستتة املعقتتودة يف  18كتتانون األول/ديستتمرب  ،2008وافق ت الل.نتتة املعنيتتة
بالسياسات احلكومية يف متال حقتوق اإلنستان بكامتل هي ت تا علتى إنشتاء الل.نتة الفرعيتة لتقيتيم
ومتابعتتة الربنتتام التتوطين حلقتتوق اإلنستتان ،التتن تت ت لف متتن أربعتتة أفرقتتة عمتتل ملتابعتتة وتقيتتيم كتتل
هتتدف متتن أهتتداف هتتذا الربنتتام باإلضتتافة إا فريتتس تقتتين .وجتترى تنصتتيع ه تذه الل.نتتة يف 29
ك تتانون ال اين/ين تتاير  2009وتض تتم  38مؤسس تتة تابع تتة للحكوم تتة االحتادي تتة و 25منظم تتة م تتن
منظمات اجملتمع املدين(. 31
__________

( 31ملزيد من املعلومات ،يرجى االطال على الرابا التال:
http://www.derechoshumanos.gob.mx/es/Derechos_Humanos/Comision_de_Politica_Gubernamenta
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 -108وأنش الل.نة الوطنيتة حلقتوق اإلنستان يف عتام  .1990وتصتنف ضتمن الف تة األتفا
ومتت ل ملباد باريم .كما أنش  32مؤسسة حلقوق اإلنسان يف الكيانات االحتاديتة واملقاطعتة
االحتادية .وعقع اإلصالأ الدستوري املتعلس قوق اإلنسان يف عام  ،2011تعز ت استقاللية
اهلي تتات العامتتة حلقتتوق اإلنستتان التابعتتة للكيانتتات االحتاديتتة ،عنتتدما تقتترر إلتزام اجملتتالم التشتريعية
احمللي ت تتة بت ت ت ن تكف ت تتل هل ت تتذه اهلي ت تتات االس ت تتتقالل اإلداري واملت ت تال والتمت ت تتع بالشخص ت تتية القانوني ت تتة
و وارد راصة.
 -109وم تتن ج تتة أر تترى ،أنش ت ت يف املكس تتيم من تتذ ع تتام  2003املع تتد االحت تتادي إلتاح تتة
املعلوم تتات العام تتة ،ال تتذي يض تترلع م تتة ض تتمان حص تتول أي ش تتخص عل تتى املعلوم تتات العام تتة،
وتعزيز ثقافة الشفافية واملساءلة يف اإلدارة العامة.

دال -عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني
 -110وفق ا للمباد التوجي ية لتقتدع التقتارير إا هي تات معاهتدات األمتم املتحتدة ،ويف إطتار
الوفتتاء بالتزامتتات التتدول األطتراف لتتدى توقيع تتا و/أو تصتتديق ا علتتى الصتتكومل الدوليتتة ،التزم ت
الدولة املكسيكية على الدوام باإلطار الذي تنص عليه هذه املباد التوجي ية.
 -111ويف الوقت التراهن ،تتحمتل الوكالتتة الرائتدة يف اجملتال املعتين مستتؤولية إعتداد التقريتتر التتذي
ترلبه هي ة املعاهدة املعنية؛ غري أن و ارة الشؤون اخلارجية تتوا م مة دعم عملية إعتداد التقتارير
أو تتكلتتف ب عتتدادها ،علتتى غترار متتا حصتتل يف حالتتة التقتتارير املقدمتتة إا الل.نتتة املعنيتتة بتتاحلقوق
االقتصتتادية واالجتماعيتتة وال قافيتتة ،وكتتذلم التقريتتر املقتتدم إا خليتتة االستتتعرا التتدوري الشتتامل
جمللم حقوق اإلنسان.
 -112وفيمتتا يتعلتتس علتتى وجتته التحديتتد بالع تتد التتدول اخلتتا بتتاحلقوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة
وال قافيتتة ،اضتترلع و ارة الشتتؤون اخلارجيتتة متتة إعتتداد التقريتتر ا تتامع للتقري ترين التتدوريف اخلتتامم
والساد للمكسيم بش ن تنفيذ الع د ،بالتشاور مع املؤسسات والوكاالت املختصة يف هذا اجملال.

هاء -معلومات متعلقة بالمساواة وعدم التمييز
 -113تشتتكل محايتتة وتعزيتتز حقتتوق اإلنستتان ،وال ستتيما ا تتود الراميتتة إا القضتتاء علتتى مجيتتع
أشكال التمييز ،أولوية بالنسبة حلكومة املكسيم.
 -114وقد وقعت املكستيم وصتدق علتى االتفاقيتة الدوليتة للقضتاء علتى مجيتع أشتكال التمييتز
العنصتري .واعتمتدت ا معيتتة العامتة لألمتم املتحتتدة هتذه االتفاقيتة وفتحت بتاك التوقيتع والتصتتديس
علي تتا يف  21كتتانون األول/ديستتمرب  .1965ووفق تا للمتتادة  19من تتا ،درل ت حيتتز النفتتاذ يف 4
كتانون ال اين/ينتاير  .1969ووقعت علي تتا املكستيم يف  1تشترين ال تاين/نوفمرب  1966وصتتدق
علي ا يف  20شبا /فرباير .1975
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 -115وقبل املكسيم ،يف  16أيلول/سبتمرب  ،1996التعديالت املدرلة على املادة  8متن
االتفاقية ،الن اعتمدت يف  15كانون ال اين/ينتاير  ،1992رتالل االجتمتا الرابتع عشتر للتدول
األطراف يف االتفاقية.
 -116ويف  17كتتانون ال اين/ينتتاير  ،2002نشتتر يف ا ريتتدة الرمسيتتة االحتاديتتة مرستتوم املوافقتتة
نتتة القضتتاء علتتى التمييتتز العنصتتري وجتتع اإلجتراء
علتتى إعتتالن اعتتاف املكستتيم بارتصتتا
املشار إليه يف املادة  14من االتفاقية.
 -117وأوف ت احلكومتتة املكستتيكية ،ح ت اآلن ،بالتزام تتا بتقتتدع مجيتتع تقاريرهتتا الدوريتتة بش ت ن
تنفيذ هذه االتفاقية .وأحدث ا هو التقرير ا امع للتقريرين الدوريف الساد عشر والسابع عشر،
الذي جرى تقدميه يف حزيران/يونيه  2010وعرضه أمام الل.نة يف شبا /فرباير .2012
 -118وتش تتكل مكافح تتة التميي تتز ج تتزءا أساس تتيا م تتن ا تتود الرامي تتة إا توطي تتد الدميقراطي تتة يف
املكس تتيم .وكنتي .تتة ل تتذلم ،ع تتز ت احلكوم تتة ت تتدابري تشت تريعية وقض تتائية وإداري تتة وت تتدابري أر تترى
منرلق تتا االع تتاف بوجتتود التمييتتز يف البلتتد .وهتتدف اإلصتتالحات التش تريعية املعتمتتدة ملكافحتتة
التمييتز هتتو إنشتتاء خليتتات للحمايتتة معنيتتة بالقضتاء علتتى أشتتكال التمييتتز القدميتتة ،ويف الوقت ذاتتته
نع الظواهر واملشاكل األحدث ع دا وحتييد خثارهتا الستلبية .وبالتتال ،حيظتر القتانون املكستيكي
مجيع أشكال أو مظاهر التمييز ،ا يف ذلم التمييز العنصري وكره األجانع.
 -119ويف  14خك/أغسرم  ،2001نشر تعتديل املتادة  1متن الدستتور السياستي للواليتات
املتحدة املكسيكية .وجمت ل هذا التعتديل يف إضتافة فقترة ثال تة إا هتذه املتادة تتدم بنتدا حيظتر أي
ش تتكل م تتن التميي تتز بس تتبع األص تتل اإلث تتين أو الق تتومي ،أو ن تتو ا تتنم ،أو الس تتن ،أو اإلعاق تتة،
أو الوضع االجتماعي ،أو احلالة الصحية ،أو الدين ،أو الرأي ،أو امليتول ،أو احلالتة االجتماعيتة،
أو كل ما من ش نه املسا بكرامة اإلنسان أو إبرال حقوقته وحرياتته أو تقييتدها .ويتتورى هتذا
اإلجراء توفري احلمايتة والتعتويض ميتع متن يعيشتون حالتة الت متي متن أفتراد ومجاعتات ،بستبع
تلف أشكال التحيز والظروف اهليكلية.
 -120ويف  26تشرين ال اين/نوفمرب  ،2002قدم السلرة التنفيذية االحتادية مقتأ القتانون
االحتتتادي ملنتتع التمييتتز والقضتتاء عليتته ،التتذي اعتمتتد باإلمجتتا ونشتتر يف ا ريتتدة الرمسيتتة االحتاديتتة
يف  11حزيتران/يونيتته  .2003و وجتتع هتتذا القتتانون أنشت اجمللتتم التتوطين ملنتتع التمييتتز ،التتذي باشتتر
م امتته رمسي ت ا يف  27خذار/متتار  ،2004بوص تتفه ج تتا الدولتتة املكس تتيكية املكلتتف بتنفيتتذ سياس تتة
مكافح تتة التميي تتز يف س تتائر أرج تتاء اإلقل تتيم ال تتوطين .ويف ع تتام  ،2014أدر تتل تع تتديل ج تتوهري عل تتى
القتتانون االحتتتادي ملنتتع التمييتتز والقضتتاء عليتته ،يكفتتل بقتتدر أكتترب التمتتتع بتتاحلس يف عتتدم التمييتتز
فيمتتا يتعلتتس لملتتة أمتتور من تتا الشتتكاوى ،وتتتدابري املستتاواة ،والتزامتتات الستتلرات الت الث ،وتتتدابري
جرب الضرر.
 -121وينص هذا القانون على أحكام ملنع مجيتع أشتكال التمييتز والقضتاء علي تا ،وكتذلم لتعزيتز
تكتتافؤ الفتتر واملستتاواة يف املعاملتتة .كمتتا حيتتدد أمنتتا الستتلومل التتن تعتتترب متييزيتتة ويتتنص علتتى تتتدابري
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املس تتاواة واإلدم تتا ،واإلج تراءات اإل ابي تتة ال تتن ينبغ تتي للس تتلرات العام تتة االحتادي تتة واملؤسس تتات ال تتن
ختضتتع إلدارهتتتا أو تنتتدر ،ضتتمن نرتتاق ارتصاص ت ا أن تضتترلع يتتا لضتتمان تكتتافؤ الفتتر الفعلتتي
واحل تتس يف ع تتدم التميي تتز مي تتع األش تتخا  .ويف  20أيار/م تتايو  ،2014نش تتر يف ا ري تتدة الرمسي تتة
االحتادية املرسوم الذي ري وجبته تعتديل وتكميتل وإلغتاء أحكتام شت متن القتانون االحتتادي ملنتع
التمييز والقضاء عليه .ويتذه التعتديالت ،توحتد إجتراء تقتدع الشتكاوى واملرالبتات الراميتة إا اختتاذ
إجت تراءات ملكافح تتة أفع تتال التميي تتز ال تتن تص تتدر ع تتن امل تتورفف الع تتامف واألش تتخا املس تتتقلف يف
املكسيم ،باإلضافة إا وضع أحكام جديدة لتعزيز اإلطار القانوين للمساواة وعدم التمييز.
 -122ويتنص هتتذا القتتانون علتتى أن التمييتتز يعتتين أي شتتكل متتن التفرقتتة أو االستتت ناء أو التقييتتد
أو التفضتتيل ،نتتاجم عتتن فعتتل أو تقصتتري ،مقصتتود أو غتتري مقصتتود ،ولتتيم موضتتوعيا وال منرقي تا
وال متناسب ا وي دف أو يؤدي إا إعاقة أو تقييد أو منتع أو تعريتل أو إبرتال االعتتاف بتاحلقوق
واحلريات أو التمتع يا أو ممارست ا ،ويستند إا دافتع أو أك تر متن التدوافع التاليتة :األصتل اإلثتين
أو القومي ،أو لون البشرة ،أو ال قافة ،أو نو ا نم ،أو اهلوية ا نسانية ،أو السن ،أو اإلعاقة،
أو الوضت ت ت تتع االجتمت ت ت تتاعي أو االقتصت ت ت تتادي أو الصت ت ت تتحي أو القت ت ت تتانوين ،أو الت ت ت تتدين ،أو الشت ت ت تتكل،
أو اخلصتتائص ا يني تتة ،أو الوض تتع م تتن حي تتت اهل.تترة ،أو احلم تتل ،أو اللغ تتة ،أو ال ترأي ،أو املي تتول
ا نسية ،أو اهلوية أو االنتماء السياسي ،أو احلالة االجتماعية ،أو احلالة العائليتة ،أو املستؤوليات
األسترية ،أو الستوابس القضتتائية ،أو أي دافتع خرتتر .ويقصتتد بتالتمييز أيضتا كراهيتتة امل ليتتة ا نستتية،
وكره النساء ،وأي مظ ر متن مظتاهر كتره األجانتع ،والفصتل العنصتري ،ومعتاداة الستامية ،فضتالا
عن التمييز العنصري وغري ذلم من أشكال التعصع ذات الصلة.
 -123واستجنستتخ أحكتتام قانونيتتة حدي تتة أرتترى املقتضتتيات املتعلقتتة بعتتدم التمييتتز ال تواردة يف
الدستور ويف القانون االحتادي ملنع التمييز والقضاء عليه.
 -124ومنتتذ إضتتافة الفقتترة ال ال تتة إا املتتادة  1متتن الدستتتور يف عتتام  ،2001عتتدل واليتتات
احتادية عديدة دساتريها احمللية ،يت حتظر التمييز أو تشري صراحة إا احلس يف املساواة.
 -125وانت تتى عتتام  2015باعتمتتاد  30كيان تا احتادي تا لق توانف مكافحتتة التمييتتز .كمتتا انت تتى
بتس.يل  22كيان ا احتادي ا حيظر في ا صراحة أي شكل من أشكال التمييز بعبارات مماثلة ملا ورد
يف املتتادة  4متتن القتتانون االحتتتادي ملنتتع التمييتتز والقضتتاء عليتته( 32؛ و 28كيان ت ا احتادي ت ا تترم في تتا
التمييز بصفة عامة أو ألسباك أو رروف حمددة(. 33
__________

( 32بارا كاليفورنيا سور ،وكامبيشي ،وتشيابا  ،وكواويال ،وكوليما ،ودورانغتو ،وواليتة مكستيكو ،وغوانتارواتو ،وإيتدالغو،
وراليسكو ،وميتشواكان ،وموريلو  ،ونويبو ليون ،وواكساكا ،وبويبال ،وكينتانتا رو ،وستان لتويم بوتوستي ،وستينالوا،
وتاباسكو ،وتالكسكاال ،ويوكاتان ،و اكاتيكا .
( 33أغواس تتكاليينتيم ،وبار تتا كاليفورني تتا ،وبار تتا كاليفورني تتا س تتور ،وكامبيش تتي ،وتش تتيابا  ،وتش تتيواوا ،وكت تواويال ،وكوليم تتا،
واملقاطع تتة االحتادي تتة ،ودورانغ تتو ،ووالي تتة مكس تتيكو ،وغرييت تترو ،وراليس تتكو ،وميتش ت تواكان ،وناياري ت ت  ،ونويب تتو ليت تتون،
وواكستاكا ،وبتويبال ،وكرييتتتارو ،وكينتانتا رو ،وستتان لتويم بوتوستتي ،وستينالوا ،وتاباستتكو ،وتاماوليبتا  ،وتالكستتكاال،
وبرياكرو  ،ويوكاتان ،و اكاتيكا .
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قوانين مكافحة التمييز على يعيد الوليات2015 ،
الرقم

الكيان االحتادي

اسم القانون

1

أغواسكاليينتيم

ق ت تتانون والي ت تتة أغواس ت تتكاليينتيم ملن ت تتع  23نيسان/أبريل 2012
التمييز والقضاء عليه

 25أيار/مايو 2015

2

بارا كاليفورنيا

قتتانون منتتع التمييتتز والقضتتاء عليتته يف  31خك/أغسرم 2012
والية بارا كاليفورنيا

 26تشرين األول/أكتوبر 2012

3

بارا كاليفورنيا سور

قانون والية بارتا كاليفورنيتا ستور ملنتع  31كانون األول/ديسمرب 2006
التمييز والقضاء عليه

 30نيسان/أبريل 2014

4

كامبيشي

قتتانون منتتع ومكافحتتة مجيتتع أشتتكال  4متو /يوليه 2007
التمييت ت ت تتز واملعاقبت ت ت تتة علي ت ت ت تتا يف واليت ت ت تتة
كامبيتشي

 29نيسان/أبريل 2013

5

تشيابا

قانون منع ومكافحة التمييتز يف واليتة  3نيسان/أبريل 2009
تشيابا

 11أيار/مايو 2011

6

تشيواوا

قتتانون منتتع التمييتتز والقضتتاء عليتته يف  7متو /يوليه 2007
والية تشيواوا

 9شبا /فرباير 2013

7

كواويال

قتتانون تعزيتتز املستتاواة ومنتتع التمييتتز يف  24خك/أغسرم 2007
والية كواويال دي سرقسرة

 13تشرين ال اين/نوفمرب 2015

8

كوليما

قانون منع ومكافحة التمييتز والقضتاء  14حزيران/يونيه 2008
عليه يف والية كوليما

 10أيار/مايو 2014

9

املقاطعة االحتادية

قتتانون املقاطعتتة االحتاديتتة ملنتتع التمييتتز  19متو /يوليه 2006
والقضاء عليه
 24شبا /فرباير 2011

 18تشرين ال اين/نوفمرب 2015

10

دورانغو

ق ت تتانون والي ت تتة دورانغت ت تتو ملن ت تتع التمييت ت تتز  24كانون األول/ديسمرب 2009
والقضاء عليه

 6أيلول/سبتمرب 2015

11

غوانارواتو

قانون منع ومكافحة التمييتز والقضتاء  27حزيران/يونيه 2014
عليه يف والية غوانارواتو

-------

12

غرييرو

القت ت ت تتانون رق ت ت ت تتم  375ملنت ت ت تتع التميي ت ت ت تتز  20شبا /فرباير 2009
والقضاء عليه يف والية غرييرو

-------

13

إيدالغو

قتانون منتع ومكافحتتة التمييتز واملعاقبتتة  8نيسان/أبريل 2013
والقضاء عليه يف والية إيدالغو
 10خذار/مار 2008

 2أيلول/سبتمرب 2013

14

راليسكو

قت تتانون تعزيت تتز املست تتاواة ومنت تتع التمييت تتز  17كانون األول/ديسمرب 2015
والقضاء عليه يف راليسكو

-------

15

والية مكسيكو

ق تتانون من تتع ومكافح تتة أفع تتال التميي تتز  29أيلول/سبتمرب 2006
والقضاء علي ا يف والية مكسيكو

 16كانون األول/ديسمرب 2014

16

ميشواكان

قتتانون منتتع التمييتتز والعنتتف والقضتتاء  2كانون ال اين/يناير 2009
علي م ت ت تتا يف والي ت ت تتة ميتش ت ت ت تواكان دي
أوكامبو

-------

17

موريلو

قتتانون منتتع التمييتتز والقضتتاء عليتته يف  14خك/أغسرم 2013
والية موريلو
 20أيار/مايو 2015

-------
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خرر تعديل

الرقم

الكيان االحتادي

اسم القانون

18

ناياري

قتتانون منتتع التمييتتز والقضتتاء عليتته يف  10كانون األول/ديسمرب 2005
والية ناياري

 21أيار/مايو 2014

19

واكساكا

قانون مكافحة ومنع التمييتز والقضتاء  9كانون األول/ديسمرب 2013
عليه يف والية واكساكا

-------

20

بويبال

قت ت ت تتانون واليت ت ت تتة بت ت ت تتويبال احلت ت ت تترة وذات  27تشرين ال اين/نوفمرب 2013
السيادة ملنع التمييز والقضاء عليه

-------

21

كرييتارو

ق ت تتانون من ت تتع مجي ت تتع أش ت تتكال التميي ت تتز  30خك/أغسرم 2012
والقضاء علي ا يف والية كرييتارو

-------

22

كينتانا رو

قانون منع ومكافحة التمييتز والقضتاء  31كانون األول/ديسمرب 2012
عليه يف والية كينتانا رو

-------

23

سان لويم بوتوسي

قتتانون منتتع التمييتتز والقضتتاء عليتته يف  19أيلول/سبتمرب 2009
والية سان لويم بوتوسي

 6نيسان/أبريل 2013

24

سينالوا

قتتانون منتتع التمييتتز والقضتتاء عليتته يف  3متو /يوليه 2013
والية سينالوا

-------

25

سونورا

ق تتانون من تتع ومكافح تتة أفع تتال التميي تتز  24تشرين ال اين/نوفمرب 2014
والقضاء علي ا يف والية سونورا

-------

26

تاماوليبا

قتتانون منتتع التمييتتز والقضتتاء عليتته يف  29كانون األول/ديسمرب 2004
والية تاماوليبا

 9متو /يوليه 2014

27

تالكسكاال

قتتانون منتتع التمييتتز والقضتتاء عليتته يف  6كانون األول/ديسمرب 2013
والية تالكسكاال

-------

28

برياكرو

قتتانون منتتع التمييتتز والقضتتاء عليتته يف  16خك/أغسرم 2013
والي ت ت تتة برياك ت ت تترو دي إيغناست ت ت تتيو دي
اليا

-------

29

يوكاتان

قتتانون منتتع التمييتتز والقضتتاء عليتته يف  6متو /يوليه 2010
والية يوكاتان

 12حزيران/يونيه 2015

30

اكاتيكا

ق ت تتانون من ت تتع مجي ت تتع أش ت تتكال التميي ت تتز  29متو /يوليه 2006
والقضاء علي ا يف والية اكاتيكا

 23خذار/مار 2013

 -126وبن ايتتة عتتام  ،2015أصتتبح القتتانون ا نتتائي يف  26كيان ت ا احتادي ت ا حيظتتر التمييتتز ألس تتباك
عنصرية( ، 34وهذه الكيانات هي :أغواسكاليينتيم ،وبارا كاليفورنيا سور ،وكامبيشي ،وتشيابا ،
وتش ت تتيابا  ،وتش ت تتيواوا ،وكت ت تواويال ،وكوليم ت تتا ،واملقاطع ت تتة االحتادي ت تتة ،ودورانغ ت تتو ،ووالي ت تتة مكس ت تتيكو،
وراليس تتكو ،وميتشت تواكان ،وموريل تتو  ،وناياري ت  ،ونويب تتو لي تتون ،وب تتويبال ،وكرييت تتارو ،وكينتان تتا رو،

__________

( 34أرذت يف االعتبار عناصر التمييز العنصري املنصتو علي تا يف املتادة  1متن االتفاقيتة الدوليتة للقضتاء علتى مجيتع
أشتتكال التمييتتز العنصتتري :أي متييتتز أو استتت ناء أو تقييتتد أو تفضتتيل يقتتوم علتتى أستتا العتترق أو اللتتون أو النستتع
أو األصل القومي أو اإلثين ويست دف أو يستتبع تعريتل أو عرقلتة االعتتاف قتوق اإلنستان واحلريتات األساستية
أو التمتع يا أو ممارست ا ،على قتدم املستاواة ،يف امليتدان السياستي أو االقتصتادي أو االجتمتاعي أو ال قتايف أو يف
أي ميدان خرر من ميادين احلياة العامة.
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وس تتان ل تتويم بوتوس تتي ،وس تتينالوا ،وتاباس تتكو ،وتاماوليب تتا  ،وتالكس تتكاال ،وبرياك تترو  ،ويوكات تتان،
و اكاتيكا .
 -127وفيمتتا يتعلتتس ب ت جراءات العمتتل اإل تتا  ،يتعتتف علتتى الدولتتة أن تستتتحدث خليتتات تترب
الضتترر وتعزيتتز حقتتوق األشتتخا املنتمتتف إا الف تتات التتن تعرض ت تارخيي تا للت متتي والتمييتتز.
ويب تتف الفص تتل  3م تتن الق تتانون االحت تتادي ملن تتع التميي تتز والقض تتاء علي تته بالتفص تتيل واجب تتات الدول تتة
فيما يتعلس بضمان تكافؤ الفر لبعض الف ات الن تعي حالة الضعف.
 -128كمتتا جتترى متتن رتتالل هتتذه التعتتديالت مواءمتتة القتتانون االحتتتادي ملنتتع التمييتتز والقضتتاء
عليتته متتع املعاهتتدات الدوليتتة يف هتتذا اجملتتال ،وهتتو يتتنص علتتى الت تزام الستتلرات ال ت الث واهلي تتات
املستقلة بوضع وتنفيذ تدابري لكفالة تكافؤ الفتر واملستاواة واإلدمتا ،وإجتراءات العمتل اإل تا
لفائدة الف ات الن تعاين التمييز.
 -129ويف  1أيار/متتايو  ،2014نشتتر يف ا ريتتدة الرمسيتتة االحتاديتتة الربنتتام التتوطين للمستتاواة
وعدم التمييز للفتة  35(2018-2014الذي ينسس سياسة الدولة املكسيكية ملكافحة التمييتز.
ويتتنص علتتى إج تراءات عمتتل حمتتددة بالنستتبة لوحتتدات اإلدارة العامتتة االحتاديتتة ترمتتي إا مراجعتتة
وإدما ،ومواءمة وتعزيتز قوانين تا وممارستاهتا بغتر إلغتاء األحكتام التنظيميتة واإلداريتة التن تشت.ع
املمارسات التمييزية أو تسمح يا ،وضمان املساواة يف املعاملة وتكافؤ الفر لل.ميع.

__________

( 35متاأ يف.http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Pronaid_Hechz_INACCSS.pdf :
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