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أوال -معلومات عامة ع وةووة
أوف -وخصائص وةيمغا فية و الءتماعية و القتصادية ولةووة
 -1وخصائص وةيمغا فية
 -1متررر الررديماميات الدميغرافيررة ا املكسرري مبرحلررة انتقاليررة تتمثررل ا التحررول التررار ي ا
معدالت املواليد ووفيات السكان من االرتفاع إىل االخنفاض .واستمرت هذه الظاهرة على األقل
ثالثة عقود اتسم آخرها بتطورات مهمة للغايرة .وأد املمحرى التمرالل للبصروبة والوفيرات علرى
ح ررد س رواء إىل ارتف رراع متوس ررر العم ررر املتوق رري لس رركان املكس رري وك ررذل إىل تزاي ررد ت رردر ي ا
شيبوخة السكان.
 -2والوضرري الرردميغراا ا املكسرري نرراجم عررن تغ رريات كبرررية ا ا رواهر مررن قبيررل اخلصرروبة
والوفي ررات واهل رررة .ووفق ر ا لبيان ررات املعه ررد ال رروطين لفحص رراء واعغرافي ررا ت رراعف ع رردد س رركان
ررا مررات تقريبر ا خررالل السررموات اخلمسررة والسررت املاضررية .فقررد ارتفرري مررن 25.8
املكسرري
ملي ررون نس ررمة ا ع ررام  1950إىل  119.5ملي ررون نس ررمة ا ع ررام  2015يبل ررد ع رردد اإلن ررا
ممهم  61.5مليون ( 51.4ا املائة) وعدد الذكور  58.0مليون ( 48.6ا املائة).
إحصا ت ديمغا فية ءتماعية  -وس ان بحسب نوع وجنس
العام
2000
2005
2010
2015
املصدر:

الذكور

اإلنا

ومجموع

97 483 412
49 891 159
47 592 253
103 263 388
53 013 433
50 249 955
112 336 538
57 481 307
54 855 231
119 530 753
61 474 620
58 056 133
املعهررد ال رروطين لفحص رراء واعغرافي ررا .والتع ررداد الع ررام للس رركان واملس رراكن الث رراين ع ررر لع ررام 2000
واإلحصاء الثاين للسكان واملساكن لعام  2005وتعداد السكان واملساكن لعرام  .2010والدراسرة
االستقصائية لفرتة ما ب التعدادين املم زة ا عام .2015

 -3وا الفر رررتة مر ررن عر ررام  2005إىل عر ررام  2010بلر ررد متوسر ررر معر رردل الممر ررو السر رركاين
السررموي  1.8ا املائررة أي أعلررى مررن املعرردل املس ر ل خررالل فرررتة السررموات اخلمررا السررابقة
وهررو  1ا املائررة .أمررا خررالل الفرررتة مررن عررام  2010إىل عررام  2015فقررد بلررد  1.4ا املائررة
(املعهررد الرروطين لفحصرراء واعغرافيررا .والدراسررة االستقصررائية لفرررتة مررا ب ر التعرردادين املم ررزة ا
عام .)2015
 -4وتبر ر ر تركيب ر ررة الس ر رركان س ر ررة الف ر ررات العمري ر ررة أن الف ر ررة م ر ررن ص ر ررفر إىل  14س ر ررمة
شرركل  34.1ا املائررة مررن مرروع السرركان علررى الصررعيد الرروطين ا عررام  2000واخنف ر
هذه المسبة إىل  29.3ا املائة ا عام  .2010وشكل األشباص البالغون من العمر  60سمة
وأكثر  7.3ا املائة من موع السكان ا عام  2000وارتفع هذه المسبة إىل  9.1ا املائرة
ا عام  .2010وا عام  2015شكل الف ة العمرية من صفر إىل  14سرمة  27.4ا املائرة
م ررن م رروع الس رركان عل ررى الص ررعيد ال رروطين .وش رركل األش ررباص الب ررالغون م ررن العم ررر  60س ررمة
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وأكثررر  10.4ا املائررة ممر (املعهررد الرروطين لفحصرراء واعغرافيررا .والدراسررة االستقصررائية لفرررتة مررا
ب التعدادين املم زة ا عام .)2015
ونسبة ومئوية وتوزيع وس ان على وصعية ووطني بحسدب وفئدات وعمايدة وائيسدية وشبعدا
ونوع وجنس
2000
الف ات العمرية الذكور اإلنا
ومجموع

2005
ومجموع الذكور اإلنا

100 51.21 48.79

2010
ومجموع الذكور اإلنا

ومجموع الذكور اإلنا

ومجموع

100 51.18 48.82

100 51.43 48.57

صفر 4-سموات 9.49 4.67 4.82 10.14 4.99 5.15 11.14 5.48 5.66

8.81 4.34 4.47

9.96 4.91 5.05 10.46 5.15 5.32 11.75

9.21 4.53 4.67

 9-5سموات 5.8 5.95
 14-10سمة 5.7

100 51.38 48.62

2015

10.9 5.38 5.52 11.25 5.55

5

9.86 4.86

9.4 4.65 4.75

 19-15سمة 9.94 4.96 4.98 10.06 5.09 4.97 10.47 5.33 5.14

9.02 4.49 4.53

 24-20سمة 5 4.51

9.51

8.92 4.69 4.23

8.92 4.58 4.34

8.93 4.55 4.38

 29-25سمة 4.5 4.05

8.55

8.07 4.28 3.79

7.92 4.13 3.79

3.7

7.75 4.04

 34-30سمة 7.48 3.93 3.55

7.9 4.17 3.73

7.64 4.01 3.63

7.48 3.93 3.54

 39-35سمة 6.66 3.49 3.17

7.08 3.72 3.36

3.9 3.57

7.48

3.4

7.21 3.81

 44-40سمة 5.44 2.83 2.61

5.99 3.13 2.86

3.3 3.02

6.32

3.6 3.27

 49-45سمة 4.27 2.22 2.05

4.99 2.62 2.38

2.8 2.55

5.34

5.7 3.01 2.69

3.52 1.82

4.07 2.12 1.95

2.4 2.17

4.56

5.15 2.73 2.43

3.1 1.61 1.49

3.51 1.83 1.69

4.06 2.15 1.91

2.61 1.37 1.24

2.81 1.48 1.33

3.26 1.73 1.53

 69-65سمة 1.74 0.92 0.82

1.95 1.03 0.92

1.1 0.99

2.09

2.5 1.33 1.17

 74-70سمة 1.31 0.69 0.62

0.7

1.49 0.79

0.9 0.79

1.69

1.85 0.99 0.86

 79-75سمة 0.91 0.48 0.43

1.04 0.55 0.49

0.6 0.52

1.12

1.27 0.68 0.59

 84-80سمة 0.51 0.28 0.23

0.65 0.36

0.4 0.32

0.72

0.81 0.45 0.36

0.63 0.36 0.27

0.72 0.42

 54-50سمة 1.7

 59-55سمة 2.68 1.39 1.29
 64-60سمة 1.1

2.3 1.21

 85سمة وأكثر 0.3 0.22

0.52

0.3

0.55 0.32 0.24

0.3

املصدر :املعهررد الرروطين ل رررون امل ررأة إحصرراءات تسررتمد إىل بيانررات املعهررد الرروطين لفحصرراء واعغرافيررا وإىل
التعداد العرام للسركان واملسراكن الثراين ع رر لعرام  .2000واملعهرد الروطين ل ررون املررأة إحصراءات
تس ررتمد إىل بيان ررات املعه ررد ال رروطين لفحص رراء واعغرافي ررا وإىل اإلحص رراء الث رراين للس رركان واملس رراكن
لعررام  .2005واملعهررد الرروطين ل رررون املررأة إحصرراءات تسررتمد إىل بيانررات املعهررد الرروطين لفحصرراء
واعغرافيررا وإىل تعررداد السرركان واملسرراكن لعررام  .2010واملعهررد الرروطين ل رررون امل ررأة إحصرراءات
تسرتمد إىل بيانرات املعهرد الرروطين لفحصراء واعغرافيرا .والدراسرة االستقصررائية لفررتة مرا بر التعرردادين
املم زة ا عام  .2015والبيانات اعزئية.

6.87

 -5ويالح ر ررف ارتف ر رراع فيم ر ررا يتعل ر ر مبتوس ر ررر عم ر ررر الس ر رركان لك ر ررال اعمس ر ر باملقارن ر ررة م ر رري
عام  :2005ففي ح بلد متوسر عمر الذكور  23سرمة ا عرام  2005ارتفري إىل  25سرمة
ا عر ررام 2010؛ وفيمر ررا يتعل ر ر باإلنر ررا بلر ررد  25سر ررمة ا عر ررام  2005مقابر ررل  26سر ررمة ا
عررام  .2010وا عررام  2015بلررد متوسررر العمررر بالمسرربة لكررال اعمس ر  27سررمة (الدراسررة
االستقصائية لفرتة ما ب التعدادين املم زة ا عام .)2015
4
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 -6و س ررة الكيان ررات االحتادي ررة فر ر ن ت رريابا ( 43.4ا املائ ررة) وغريي رررو ( 41.0ا
املائة) وأغواسركالييمتيا ( 39.4ا املائرة) ودورانغرو وبرويبال وواكسراكا ( 38.8ا املائرة) هري
الرري ي ررم مرروع سرركا ا أعلررى نسرربة مررن األطفررال واملرراهق  .أمررا مديمررة مكسرريكو ( 27.3ا
املائة) ونويبو ليون ( 34.6ا املائة) ويوكاتان ( 34.8ا املائرة) وموريلرو ( 34.7ا املائرة)
وباخا كاليفورنيا سور ( 35.3ا املائة) فهي الكيانرات االحتاديرة الري ي رم مروع سركا ا أد
نسبة من القاصررين .وا عرام  2015كانر ت ريابا هري الكيران لا الرتكيبرة السركانية األكثرر
ش ررباب ا مبتوس ررر عم ررر بل ررد  23س ررمة ا ح ر كان ر مديم ررة مكس رريكو ه رري الكي رران لا الرتكيب ررة
السرركانية األكثررر شرريبوخة مبتوسررر عمررر بلررد  33سررمة (الدراسررة االستقصررائية لفرررتة مررا ب ر
التعدادين املم زة ا عام  2015وامل هد االجتماعي  -الدميغراا ا املكسي لعام .)2015
 -7وتُعترررب اخلصرروبة أحررد املتغ رريات الرري ترررثر علررى الرتكيبررة السرركانية .فقررد اتسررم متوسررر
عدد أبماء المساء املكسيكيات برتاجري مطررد خرالل العقردين املاضري  .واخنفرع معردل اخلصروبة
الكل رري م ررن  3.2أبم رراء ا ع ررام  1992إىل  2.21ا ف رررتة ال ررثال س ررموات .2013-2011
وفيمررا يتعل ر مبعرردالت اخلصرروبة احملررددة خررالل فرررتة الررثال سررموات املمترردة ب ر عررامي 2011
و 2013يتبر ر أن أعل ررى مع رردل للبص رروبة يوج ررد ل ررد ف ررة المس رراء اللر روا تر ررتاو أعم ررارهن
ب ر  20و 24سررمة حي ر ُس ر ل  126مولررودا حي را لكررل  1 000ام ررأة وتليهررا ف ررة المسرراء
اللوا ترتاو أعمارهن ب  25و 29سمة حي ُس ل  113مولرودا حير ا لكرل  1 000امررأة
ضمن هذه الف ة العمرية (املعهد الوطين لفحصاء واعغرافيا  -اجمللا السكاين الوطين).
 -8واخنف ررع مع رردل ال رروالدات ب رردوره بس رررعة أك رررب ويع ررود لل ر ب رركل كب ررري إىل تزاي ررد
اس ررتبدام وس ررائل مم رري احلم ررل .فف رري ع ررام  1990بل ررد مع رردل ال رروالدات ا املكس رري 27.9
مول ررودا لك ررل  1 000نس ررمة؛ واخنف ررع ه ررذا ال رررقم ب رركل كب ررري إىل  21.1ا ع ررام 2006
وإىل  19.0ا عر ررام  2013وهر ررو مر ررا ي ر رركل اخنفاض ر ر ا نسر رربت  31.9ا املائر ررة باملقارنر ررة مر رري
عام  1990و 10.0ا املائة باملقارنة مي عام  .2006واخنفع ا عام  2015إىل  18.5ا
املائة (اجمللا السكاين الوطين املرشرات الدميغرافية األساسية للفررتة  2010-1990والتوقعرات
السكانية للفرتة .)2050-2010
 -9وتُعت رررب وفي ررات الرض رري أح ررد املرشر ررات االجتماعي ررة والدميغرافي ررة الرئيس ررية ال رري تعك ررا
الظروف املعي ية والتممية االجتماعية واالقتصادية للسكان .وعلرى الصرعيد الروطين اخنفرع هرذا
املرشر ب عامي  2000و 2013بمسربة  38.8ا املائرة حير انتقرل مرن  20.9إىل 12.8
حالة وفاة لكل  1 000مولود .وكان لالخنفاض امللحوظ ا معردل وفيرات الرضري ا املكسري
دور مهم جدا ا ارتفراع متوسرر العمرر املتوقري .وا عرام  2015اخنفرع معردل وفيرات الرضري
ممررن تقررل أعمررارهم عررن سررمة واحرردة إىل  12حالررة وفرراة لكررل  1 000نسررمة (اجمللررا السرركاين
الوطين التوقعات السكانية للفرتة .)2030-2010
 -10ويت لررى اخنفرراض معرردل الوفيررات ب رركل عررام ووفيررات الرضرري ب رركل خرراص ا ارتفرراع
متوسر العمر املتوقي عمد الوالدة .ففي الفرتة املمتدة ب عامي  1990و 2013ارتفي متوسر
عمر سكان املكسي بمسبة  4.1سموات حي انتقل من  70.4سرمة إىل  74.5سرمة علرى
التوال .وا مجيي أحناء العامل تقريب ا يب متوسر العمر املتوقي سة نوع اعما أن املرأة تُعمرر
أكثر من الرجل .وفيما يتعل باملكسي فاق أعمار اإلنا أعمار الذكور ا عام  2015مبا
متوسط  5.3سموات (اجمللا السكاين الوطين التوقعات السكانية للفرتة .)2030-2010
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 -11وبلررد متوسررر العمررر املتوقرري عمررد الرروالدة  73.2سررمة ا عررام  70.5( 2000بالمسرربة
للرذكور و 76.1بالمسربة لفنرا ) وارتفري ا عرام  2013إىل  74.5سرمة ا املتوسرر (71.7
بالمسرربة للررذكور و 77.4بالمسرربة لفنررا ) .وا عررام  2015ارتفرري متوسررر العمررر املتوقرري عمررد
الوالدة مبا متوسط  74.9سمة واتسم بالتباين سة نوع اعرما 72.3 :سرمة بالمسربة للرذكور
و 77.7بالمسبة لفنا (اجمللا السكاين الوطين التوقعات السكانية للفرتة .)2030-2010
 -12ويب حتليل ممحى الوفيات تغريا ا حاالت الوفيات حي أصربح حترد ا مراحرل
متأخرة من العمر .وحىت مطلي عام ُ 2000س ل  437 667حالة وفراة بلرد عردد الرذكور
ممها  244 302واإلنا  193 253ومل حيردد نروع اعرما ا  112ممهرا .وا عرام 2015
ُس ر ر ل مر ررا موع ر ر  655 688حالر ررة وف ر راة بصر ررفة عامر ررة شر رركل الر ررذكور ممهر ررا 363 732
واإلنا  291 637ومل حيردد نروع اعرما ا  319ممهرا( .املعهرد الروطين لفحصراء واعغرافيرا
إحصاءات الوفيات).
 -13كمررا بلررد معرردل الوفيررات  5.1و 5.6حرراالت لكررل  1 000نسررمة ا عررامي 2000
و 2010عل ر ررى الت ر ر روال ا ح ر ر ر بل ر ررد  5.7ح ر رراالت ا األع ر ر روام  2013و 2014و2015
(اجمللا السكاين الوطين التوقعات السكانية للفرتة .)2030-2010
وتفسر االجتاهات احلديثرة للبصروبة والوفيرات باإلضرافة إىل تأثريهرا ا الممرو السركاين
-14
ِّ
وا تغري الرتكيبة العمرية التزايد التدر ي ا شيبوخة سكان البلد.
 -15وت رركل اهل رررة إحررد الظ رواهر الدميغرافيررة األخررر الرري تررردي إىل تغ رريات ا ح ررم
السركان وترركيبتهم وترروليعهم اعغرراا .وتكتسري ارراهرة اهل ررة ا مجهوريرة املكسرري أمهيرة كرررب
سواء من حي حركة األشباص داخل البلرد أو ه ررهتم املسرتمرة واملتزايردة إىل اخلرار ،وااصرة
إىل الواليات املتحدة األمريكية.
 -16واخنفع عردد املهراجرين إىل الواليرات املتحردة سرمويا مرن  751 000إىل 376 000
ش رربص ا الف رررتة م ررن ع ررام  2007إىل ع ررام  2010أي بمس رربة  50ا املائ ررة خ ررالل ث ررال
سموات .ووفقا للدراسة االستقصائية الوطمية للديماميات الدميغرافية بلد صاا اخلسارة السركانية
بسبة اهل رة إىل اخلار 391 000 ،شبص ا الفرتة من عام  2009إىل عام .2014
وهجا م وم سيك إوى وواليات ومتحة (باآلالف)
العام
2006
2007
2008
2009
2010
املصدر:

6

صاا اهل رة ب املكسي
اهل رة إىل الواليات املتحدة اهل رة من الواليات املتحدة والواليات املتحدة
428 821
941 048
393 264
751 473
395 459
604 976
330 032
477 223
280 508
375 852
تقديرات مركز دراسات اهل رة التابي للمعهد الوطين لله رة.

512 227358 209209 517147 19195 344-
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 -2وخصائص القتصادية
 -17الماتج احمللي اإلمجال
وناشج ومحلي إلءماوي وفصلي باألسعار وثابتة
العام

2013

2014

2015

2016

املصدر:

الفصل

األول
الثاين
الثال
الرابي
األول
الثاين
الثال
الرابي
األول
الثاين
الثال
الرابي
األول
الثاين
الثال
املعهد الوطين لفحصاء واعغرافيا .نظام احلسابات القومية للمكسي .

اجملموع

0.99
1.75
1.57
1.14
2.28
1.76
2.32
2.69
2.6
2.48
2.7
2.45
2.26
2.58
2.04

 -18املرشر الوطين ألسعار االستهالك
قياس وتضخم وسنوي ستناد إوى ومؤشا ووطني ألسعار الستهالك – ومؤشا وعام
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
املصدر :مصرف املكسي .
GE.17-02917

3.98
5.19
3.33
4.05
3.76
6.53
3.57
4.40
3.82
3.57
3.97
4.08
2.13
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 -19صاا دين احلكومة االحتادية
أرصة دي وح ومة الشحادية
2000

الدين احمللي
٦٠٦ ١٨٢,٢
صاا الدين احمللي (بالبيزو)
إءماوي وةي ومحلي (باوبي و) ٦٧٥ ١٠٦,٧
الدين اخلارجي
٥١ ١٩٠,٥
صاا الدين اخلارجي (بالبيزو)
إءماوي وةي وخارءي (باوبي و) ٦٢ ٨٢٢,٠
مجموع وةي
١ ٠٩٦ ١٨٧,٩
الصاا (بالبيزو)
١١٤ ٥١٧,٩
الصاا (بالدوالر)
١ ٢٧٦ ٤٥١,٤
إلءماوي (باوبي و)
١٣٣ ٣٤٩,٩
إلءماوي (باوةوالر)
املصدر :ولارة املالية واالئتمان العام.

2005

2010

2015

٤ ٨١٤ ١٢٠,١ ٢ ٨٠٨ ٩٢٠,٢ ١ ١٨٣ ٣١٠,٧
٥ ٠٧٤ ٠٢٣,١ ٢ ٨٨٨ ٢٧٧,٢ ١ ٢٤٢ ١٥٤,١
٥٣ ٩٧٠,٦
٥٨ ٣٧٣,٦

٥٢ ٣٣٩,٠
٥٧ ١٨٧,٠

٨٢ ٣٢٠,٣
٨٢ ٥٨٨,٣

٦ ٢٣٠ ٥٦٤,٤ ٣ ٤٥٥ ٦٧٨,٥ ١ ٧٦٤ ٩٨٩,٦
٣٦٢ ١٠٥,٣
٢٧٩ ٦٥١,٣
١٦٣ ٧٦٣,١
٦ ٤٩٥ ٠٧٨,٧ ٣ ٥٩٤ ٩٤٢,٧ ١ ٨٧١ ٢٨٧,٢
٣٧٧ ٤٧٨,٢
٢٩٠ ٩٢١,٢
١٧٣ ٦٢٥,٨

 -20القاعدة المقدية
وقاعة ونقةية
 29كانون األول/ديسمرب 2000
 30كانون األول/ديسمرب 2005
 31كانون األول/ديسمرب 2010
 27ت رين الثاين/نوفمرب 2015
املصدر :ولارة املالية واالئتمان العام.

208 943.1
380 033.7
693 423.2
1 117 632.9

 -21صاا املوجودات األجمبية
حتياطي وموءود ت واسمية
التاريخ

مالي الدوالرات

كانون األول/ديسمرب 2000
كانون األول/ديسمرب 2005
كانون األول/ديسمرب 2010
كانون األول/ديسمرب 2015
املصدر :مصرف املكسي .

35 585.160
74 110.126
120 587.482
177 596.709

 -22ووفق ر ا للدراسررة االستقصررائية الوطميررة للعمررل والعمالررة بلغ ر نسرربة السرركان الماشررط
اقتصادي ا  59.7ا املائة ا عام .2015

8
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معددة ومكددارالة القتصددادية ولسد ان وبدداوغي مد وعمددا  15سددنة ومددا فددوق حسددب وفئددة
وعماية ونوع وجنس
الف ات العمرية

ومجموع
 19-15سمة
 29-20سمة
 39-30سمة
 49-40سمة
 59-50سمة
 60سمة وأكثر

الذكور

2005
اإلنا

اجملموع

الذكور

2010
اإلنا

اجملموع

الذكور

2015
اإلنا

اجملموع

59.67 43.11 77.94 60.29 43.13 79.33 58.88 40.56 79.83
30.35 19.44 40.9 35.18 22.49 47.87 35.74 24.12 47.79
65.71 48.47 83.77 66.64 49.48 85.13 64.96 46.88 85.61
74.55 56.05 95.62 74.19 54.98 96.24 71.47 50.77 96.29
74.61 56.92 94.75
74.3 55.94 95.05 72.13 51.67 95.81
65.7 46.16 88.5 64.93 44.38 88.69 62.88 39.62 89.35
34.27 19.37 51.68 35.19 19.9 52.9 34.71 18.17 54.11
املصدر :املعه ررد ال رروطين ل رررون امل ر ررأة إحص رراءات تس ررتمد إىل بيان ررات املعه ررد ال رروطين لفحص رراء واعغرافي ررا
والدراسة االستقصائية الوطمية للعمل والعمالة لألعوام  2005و 2010و .2015الربي الثاين.

 -23وا عر ر ررام  2016كر ر رران  96ا املائر ر ررة مر ر ررن السر ر رركان الماشر ر ررط اقتصر ر رراديا يزاولر ر ررون
عمالا  96.1ا املائة مرمهم لكرور و 95.8ا املائرة إنرا  .وكران  15.4ا املائرة مرن السركان
غررري الماشررط اقتصرراديا علررى اسررتعداد للعمررل  18.0ا املائررة مررمهم لكررور و 14.5ا املائررة
إنا (املعهد الوطين لفحصاء واعغرافيا  -الدراسة االستقصائية الوطمية للعمل والعمالة).
 -3وخصائص الءتماعية

األسر املعي ية واملساكن
 -24أحصررى تعررداد السرركان واملسرراكن لعررام  2010الررذي أج رراه املعهررد الرروطين لفحصرراء
واعغرافي ررا  28 607 568مس رركما خاص را م رأهوالا( )1وبل ررد متوس ررر ق رراطين ك ررل مس رركن 3.9
أشررباص .وفيمررا يتعل ر ب رأحوال هررذه املسرراكن ت روافرت جرردران م رريدة مب رواد صررلبة ا 86.9
ا املائ ررة ممه ررا وأرض ررية ترابي ررة ا  6.2ا املائ ررة وأنابي ررة املي رراه ا  88.7ا املائ ررة والكهرب رراء
ا  98.2ا املائررة .وا ع ررام  2015أُحص رري  31 949 709مسرراكن خاص ررة بل ررد متوس ررر
قاطميهررا  3.7أشررباص .وفيمررا يتعلر بررأحوال هررذه املسرراكن كانر أرضررية  3.6ا املائررة ممهررا
ترابيررة وت روافرت أنابيررة امليرراه ا  94.5ا املائررة ممهررا وشرربكة الصرررف الصررحي ا  93.2ا
املائة والكهرباء ا  98.7ا املائة (امل هد االجتماعي الردميغراا للمكسري ا عرامي 2010
و 2015املعهررد ال رروطين لفحص رراء واعغرافي ررا .والدراس رة االستقص ررائية لف رررتة م ررا ب ر التع رردادين
املم زة ا عام  .2015إحصاءات أساسية ا شكل جداول).
()2

 -25وتظهر بيانات املعهد الوطين لفحصراء واعغرافيرا أن عردد األسرر املعي رية املكسريكية
الي مشلها تعداد السكان لعام  2010بلد  28.2مليرون أسررة كران أربرا  21.2مليرون أسررة

__________

()1
()2
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يُعرفرف املسرركن اخلراص املررأهول بأنر مسرركن خراص كرران يقريم فير بصرفة اعتياديررة وقر إجرراء التعرداد أشررباص
ي رركلون أسرررة معي ررية .كمررا ي ررمل املصررطلح أي مكرران ُم جسرريج أو وررل أو مررأو أو مسرركن متمقررل أو عرضرري
مأهول.
تُعرفرف األسرررة املعي ررية بأ ررا وحرردة تتررألف مررن شرربص واحررد أو أكثررر سرواء كانر جتمعهررم صررلة قرابررة أم ال
يقيمون بصفة اعتيادية ا نفا املسكن اخلاص.
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ممهررا رجرراالا و 6.9مالي ر املتبقيررة نسرراء .وضررمن مرروع األسررر املعي ررية بلغ ر نسرربة األسررر
المووية ممها  64ا املائة واملمتدة  24ا املائة واملركبة  1ا املائة واملت اركة ا املسكن  1ا
املائ ررة واملكون ررة م ررن ش رربص واح ررد  9ا املائ ررة (املعه ررد ال رروطين لفحص رراء واعغرافي ررا)( .)3وا
ع ررام  2015أُحص رري م ررا موعر ر  31.95ملي ررون أس رررة معي ررية  28.39ملي ررون ممه ررا أُس ررر
()4
معي ية عائلية  .ومن موع هذه األسر املعي ية كان أربا  22.68مليون أسرة ممها رجاالا
و 9.26مليون نساء (الدراسة االستقصائية لفرتة ما ب التعدادين املم زة ا عام .)2015

الصحة
 -26ا الف رررتة املمت رردة ب ر ع ررامي  2010و 2015ارتفعر ر نس رربة الس رركان ال ررذين أف ررادوا
ب ررأ م يمتس رربون إىل نظ ررام اخل رردمات الص ررحية أو حير ر هل ررم االس ررتفادة ممر ر م ررن  64.6ا املائ ررة
إىل  82.2ا املائ ررة .وا الوقر ر ال رراهن يوج ررد  98.2ملي ررون ممتس ررة إىل إح ررد مرسس ررات
اخلدمات الصحية.
إلحصا ت وتقةياية ومجموع وس ان وشوزيعهم ونسبي بحسب حاوة النتساب إوى نظام
ومؤسسات وخةمات وصحية شبعا وحجم وموقع ونوع وجنس و وفئة وعماية وخمسية
الذكور

اإلنا

ومجموع

119 530 753 61 474 620 58 056 133
مجموع وس ان
82.18
83.71
80.55
ومجموع
39.18
38.09
40.39
املعهد املكسيكي لل مان االجتماعي
7.71
8.12
مرسس ر ررة ال ر ررمان واخل ر رردمات االجتماعي ر ررة 7.25
ملوافي الدولة ومرسسة ال مان واخلدمات
االجتماعية احلكومية ملوافي الدولة
ال ر ر ر ر ر ررمان االجتمر ر ر ر ر رراعي ل ر ر ر ر ر ررركة الر ر ر ر ر ررمفر
1.15
1.12
1.19
املكسيكية أو الدفاع أو البحرية
49.90
50.84
التأم ال عيب أو من أجل جيل جديد(48.88 )3
3.27
3.12
3.43
مرسسة خاصة
( )4
1.55
1.51
1.60
مرسسة أخر
17.25
15.72
18.87
غري ممتسب
0.57
0.56
0.58
غري ودد
املصدر :املعهد الوطين لفحصاءات واعغرافيا.
__________

()3

()4
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األسرر املعي ررية الموويررة هري الرري تتررألف مررن األ واألم واألبمراء أو أحررد األبرروين فقررر مري األبمرراء؛ كمررا ي رركل
الزوجان اللذان يعي ان معا وليا لديهما أبماء أسرة معي ية نووية .واألسر املعي ية املمتدة هي الري تترألف مرن
أس رررة معي ررية نووي ررة باإلض ررافة إىل أقرب رراء آخر ررين (األعم ررام واألخر روال وأبم رراةهم واإلخ رروة واألص ررهار وغ ررريهم).
واألسر املعي ية املركبة هي الي تت كل من أسرة معي ية نووية أو ممتردة باإلضرافة إىل أشرباص ال ترربطهم صرلة
قراب ررة ب ررر األس رررة .واألس ررر املعي ررية م ررن ش رربص واح ررد ه رري ال رري ي رركلها ش رربص واح ررد .واألس ررر املعي ررية
املت اركة ا املسكن هي الي تتألف من شبص أو أكثر ال جتمعهم صلة قرابة.
األسرررة املعي ررية غررري العائليررة :تعررين أن أف رراد األسرررة املعي ررية ال ت رربطهم بيررمهم أي عالقررة قرابررة أو تتكررون مررن
شبص واحد.
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 -27وا ع ر ررام  2011ش ر رركل ال ر ررذكور  56.31ا املائ ر ررة م ر ررن م ر رروع الوفي ر ررات ا حر ر ر
مل ت رركل اإلن ررا س ررو  43.59ا املائ ررة ممر ر  .ورغ ررم أنر ر ل رروحف تغي ررري طفي ررف باملقارن ررة م رري
ع ررام  55.38( 2007ا املائ ررة و 44.58ا املائ ررة بالمس رربة لل ررذكور واإلن ررا عل ررى الت ر روال)
فررال ي رزال معرردل الوفيررات لررد الررذكور أعلررى مم ر لررد اإلنررا ب رركل ملحرروظ (املعهررد الرروطين
لفحصاء واعغرافيا) .وا عام ُ 2015س ل ما موع  655 688حالرة وفراة علرى العمروم
ش رركل ممه ررا ال ررذكور  363 732حال ررة واإلن ررا ( 291 637مل حي رردد ن رروع اعر رما ا 319
حالة) (املعهد الوطين لفحصاء واعغرافيا).
 -28وفيما يتعل بصغار السرن ال ترزال تسر ف ل معردالت مرتفعرة مرن الوفيرات بسربة بعرع
اإلصررابات الرري حتررد خررالل مرحلررة مررا حررول الرروالدة وال سرريما صررعوبة التررمفا لررد املواليررد
واضطرابات تمفسية أخر حتد خالل مرحلة ما حول الوالدة لد من تقل أعمارهم عرن سرمة
واح ر رردة .وبالمس ر رربة لألطف ر ررال دون س ر ررن املدرس ر ررة ترتف ر رري مع ر رردالت الوفي ر ررات بس ر رربة احل ر رواد
والت رروهات اخللقي ررة عه ررال ال رردورة الدموي ررة وااللتهاب ررات الرئوي ررة واألنفل ررونزا .والس ررببان الرئيس رريان
لوفيررات األطفررال الررذين ت ررتاو أعمررارهم ب ر  5سررموات و 14سررمة مهررا سرررطان الرردم وح رواد
السري الي تتسبة فيها مركبات لات ورك (دائرة األمن والسالمة).
 -29ومن ب اعوانة األخر الي يمبغي الرتكيز عليها البح عن حلول لتفادي املعردالت
املرتفعة من الوفيات بسبة حواد السري الي تتسبة فيهرا مركبرات لات وررك واالعترداءات ا
صفوف املراهق وال ربا  .وجرر تمفيرذ إجرراءات مهمرة للوقايرة مرن األمرراض املعديرة والطفيليرة
لر ررد الر ررذكور الر ررذين ت ر ررتاو أعمر ررارهم ب ر ر  25و 44سر ررمة مب ر ررا فيهر ررا فر ررريو نقر ررص املماع ر ررة
الب رية/اإليدل (متاللمة نقص املماعة املكتسة) وهو الداء الذي يطر حترديات جديردة للمظرام
الصحي املكسيكي.
 -30وأخذت أمراض اعهال اهل مي ا االنت ار ب كل متزايد ا املكسي وال سيما بر
الرجال البالغ من العمر  45سمة وأكثرر وكرذل بر كبرار السرن .ويرربل ضرمن هرذه األمرراض
تليررف الكبررد وأمرراض الكبررد الرري تررتبر إىل حررد كبررري باسررتهالك امل ررروبات الكحوليررة (اجمللررا
السكاين الوطين).
 -31ومن جهة أخر وعمالا باالتفاق اخلاما املمبث عن الردورة العاديرة الثالثر للم لرا
ال رروطين للس ررالمة العام ررة املعق ررودة ا  30حزيران/يونير ر  2011أن ررف الفرير ر املع ررين بص ررياغة
مقرتحررات ب ررأن حرراالت اإلدمرران والبرردائل التعليميررة فيمررا يتعلر بال رربا وللر ورردف وضرري
أه ررداف م رررتكة بر ر احلكوم ررة االحتادي ررة وحكوم ررات الكيان ررات االحتادي ررة للوقاي ررة م ررن اإلدم رران
وعالج ر ؛ ولتيسررري التحرراق ال رربا بمظررامي التعلرريم اإلعرردادي والثررانوي وكررذل إدمرراجهم ا
سوق العمل.

التعليم
 -32ا عررام  2015بلررد معرردل األميررة ب ر السرركان البررالغ مررن العمررر  15سررمة وأكثررر
ال ر ررذين ال يعرف ر ررون الق ر ر رراءة وال الكتاب ر ررة  5.5ا املائ ر ررة ش ر رركل ال ر ررذكور م ر ررمهم نسر ر رربة  2.1ا
املائررة والمسرراء  3.4ا املائررة .ويعررين لل ر أن عرردد األشررباص األمي ر بلررد  4 749 057ا
عر ر ررام  .2015وقر ر ررد اخنف ر ر ر هر ر ررذه المسر ر رربة مر ر ررن  6.9ا املائر ر ررة املس ر ر ر لة ا عر ر ررام 2010
GE.17-02917
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أي  5 393 665شبص ر ر ر ا( .الدراسر ر ررة االستقص ر ر ررائية لفر ر رررتة مر ر ررا ب ر ر ر التعر ر رردادين املم ر ر ررزة ا
عام  .)2015وتب اعداول التالية األرقام الرئيسية املتعلقة بمظام التعليم الوطين.
معة متابعة وةر سة بحسب وفئة وعماية ونوع وجنس
2000
الف ات العمرية الذكور

اجملموع

الذكور

اإلنا

2010
اإلنا

اجملموع

الذكور

اإلنا

اجملموع

67.3 62.5 61.0 64.1

67.3 66.2 65.1

66.4

66.9

67.7

66.9

67.3

 12-6سمة

93.8

93.8

93.9

96.0

96.1

96.1

96.1

96.4

96.2

97.4

97.6

97.5

 15-13سمة

77.7

75.4

76.6

82.4

82.5

82.5

85.3

86.4

85.9

88.2

89.0

88.6

 18-16سمة

45.4

44.1

44.8

51.6

51.8

51.7

54.9

56.5

55.7

62.3

62.8

62.5

 24-19سمة

21.1

18.4

19.7

24.3

21.9

23.1

25.1

23.7

24.4

28.7

27.1

27.9

ومجموع

اإلنا

2005
اجملموع

الذكور

2015

املصدر :املعهد الوطين ل رون املرأة إحصاءات تستمد إىل بيانرات املعهرد الروطين لفحصراء واعغرافيرا وتعرداد
السرركان واملسرراكن العررام الثرراين ع ررر لعررام  .2000واملعهررد الرروطين ل رررون املررأة إحصرراءات تسررتمد
إىل بيانات املعهد الوطين لفحصاء واعغرافيا وتعداد السكان واملساكن الثاين لعرام  .2005واملعهرد
ال رروطين ل رررون املر ررأة إحص رراءات تس ررتمد إىل بيان ررات املعه ررد ال رروطين لفحص رراء واعغرافي ررا وتع ررداد
السركان واملسرراكن لعررام  .2010واملعهرد الرروطين ل ررون املررأة إحصرراءات تسررتمد إىل بيانررات املعهررد
الرروطين لفحصرراء واعغرافيررا والدراسررة االستقصررائية لفرررتة مررا ب ر التعرردادين املم ررزة ا عررام .2015
بيانات جزئية.

 -33وا عام  2015بلد متوسر سموات الدراسة بالمسبة للسكان البالغ مرن العمرر 15
سررمة وأكثررر  9.1ا اجملمرروع أي  9.3سررموات للررذكور و 9سررموات لفنررا  .ويعررين للر ليررادة
ا المتررائج باملقارنررة مرري عررام  2010حي ر بلررد متوسررر س رموات الدراسررة  8.6سررموات 8.8
سموات للذكور و 8.5سرموات لفنرا (الدراسرة االستقصرائية لفررتة مرا بر التعردادين املم رزة ا
عام .)2015
متوسط سنو ت وةر سة ولس ان وباوغي م وعما  15سنة وأالثدا بحسدب ندوع وجدنس
في وفتا 2015-2000
العام

2000

2005

2010

2015

9.1
8.6
8.1
7.5
ومجموع
9.3
8.8
8.4
7.7
الذكور
9
8.5
7.9
7.2
اإلنا
املعهد الوطين لفحصاءات واعغرافيا تعداد السكان واملساكن العام الثاين ع ر لعرام  .2000وتعرداد السركان
واملسرراكن الثرراين لعررام  .2005واملعهررد الرروطين لفحصرراءات واعغرافيررا تعررداد السرركان واملسرراكن لعررام .2010
واملعهررد الرروطين لفحصرراءات واعغرافيررا الدراسررة االستقصررائية لفرررتة مررا بر التعرردادين املم ررزة ا عررام .2015
وبيانات جزئية.

 -34وارتفع امليزانية املبصصة للتعلريم ا املكسري مرن  519 023 000مليرون بيرزو ا
وخصص ممهرا 384 616.85
عام  2007إىل  623 814.22مليون بيزو ا عام ُ 2014
ملي ر ر ررون بي ر ر ررزو للتعل ر ر رريم األساس ر ر رري؛ و 84 302.74ملي ر ر ررون بي ر ر ررزو للتعل ر ر رريم الث ر ر ررانوي األعل ر ر ررى
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و 109 822.62ملير ررون بير ررزو للتعلر رريم العر ررال؛ وخصر ررص املبلر ررد البر رراقي للبر رردمات التعليمير ررة
األخر  .وا عام ُ 2015خصص مبلد  648 139.4مليون بيزو للتعليم(.)5
 -35وأحررد املرش ررات احلامسررة ا قيررا عرردد األطفررال وال رربا الررذين يتررابعون الدراسررة هررو
املعرردل الصرراا لاللتحرراق باملرردار الررذي حير ِّردد عرردد التالميررذ الررذين هررم ا السررن الممولجي رة
ملتابعررة الدراسررة ا مسررتو تعليمرري مررا قياسرا إىل مرروع السرركان مررن الف ررة العمريررة لاهتررا ويترريح
بالتر ررال معرفر ررة مر ررد تلبير ررة احتياجر ررات السر رركان الر ررذين هر ررم ا سر ررن الدراسر ررة الرمسير ررة .ووفق ر ر ا
إلحصر رراءات ولارة التعلر رريم العر ررام بلر ررد املعر رردل الصر رراا لاللتحر رراق باملر رردار ا مرحلر ررة التعلر رريم
األساس رري  94.9ا املائ ررة خ ررالل املوس ررم الدراس رري  2015-2014فيم ررا يتعلر ر بالس رركان
املرتاوحة أعمارهم ب ثال سرموات و 14سرمة ا حر بلرد  57.0ا املائرة ا مرحلرة التعلريم
الثانوي األعلى ا ف ة السكان املرتاوحة أعمارهم ب  15و 17عاما .ولد حتليل نتائج املعدل
يالحرف املسرتو احملررل ا رال املسراواة حير
الصاا لاللتحاق باملدار سة نوع اعرما ج
بلد معردل اإلنرا ا مرحلرة التعلريم األساسري  95.7ا املائرة ومعردل الرذكور  94.0ا املائرة
ويتب ر أن مع رردل اإلنررا ا مرحل ررة التعلرريم الث ررانوي األعلررى أك رررب باملقارنررة م رري الررذكور حي ر
س ل اإلنا  58.5ا املائة وس ل الذكور  55.5ا املائة.

الفقر وعدم املساواة
ُ -36س ر ل ب ر عررامي  2012و 2014ارتفرراع ا عرردد مررن يعي ررون حالررة الفقررر حي ر
انتقل من  53.3مليون شبص إىل  55.3مليون شبص.
ونسبة ومئوية ولفقا ومتعةد ألبعاد مصنفا بحسب نوع وجنس
2010

2012

الذكور اإلنا اجملموع الذكور اإلنا
السكان الذين يعي ون حالة الفقر

46

2014
اجملموع الذكور اإلنا

46 45.5 45.9 45.1 46.1 46.2

السكان الذين يعي ون حالة فقر متوسر

36 35.3 34.8 34.9 34.7

السكان الذين يعي ون حالة الفقر املدقي

9.8 11.3 11.3 11.3

ومجموع

46.2 46.3

36.6 36.7 36.5 35.7

9.54 9.65 9.43 9.83 9.85

السكان ال عفاء بسبة احلرمان االجتماعي 26.3 25.3 27.3 28.6 27.3 29.9 28.1 27.1 29.1
السكان ال عفاء من حي الدخل
7.07 7.47 6.65 6.16 6.55 5.76 5.89 6.11 5.65
السكان غري الفقراء وغري ال عفاء
20.5 20.9 20.1 19.8 20.3 19.3 19.9 20.6 19.2
املصدر :املعه ررد ال رروطين ل رررون املر ررأة إحص رراءات تس ررتمد إىل بيان ررات اجملل ررا ال رروطين لتقي رريم سياس ررة التممي ررة
االجتماعير ررة .وقير ررا الفقر ررر ا الوالير ررات املتحر رردة املكسر رريكية ا عر ررام  .2008برنر ررامج اإلحصر رراء
(اإلليكر رررتوين) الر ررذي ميكر ررن االطر ررالع علي ر ر ا  .http://web.coneval.gob.mx/واملعهر ررد الر رروطين
ل ررون املررأة إحصرراءات تسررتمد إىل بيانرات اجمللررا الرروطين لتقيرريم سياسرة التمميررة االجتماعيررة .قيررا
الفقر ا الواليات املتحدة املكسيكية خالل الفرتة .2014-2010

 -37وبلغر ر ر ر املبصص ر ر ررات األص ر ر ررلية لر ر ر رربامج جت ر ر رراول الفق ر ر ررر  2 670.5ملي ر ر ررون بير ر ر رزو ا
عررام  .2014وا الفرررتة مررن كررانون الثاين/يمرراير إىل كررانون األول/ديسررمرب مررن العررام لات ر أُنف ر
__________
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مبلد  2 654.8مليون بيزو وهو ما ميثل متغريا سمويا مطلقا نسبت  15.7-ا املائة من املبلرد
السموي األصلي(.)6
 -38ووفقا ملا يمص علي القانون العام للتممية االجتماعيرة ي رمل قيرا الفقرر مرشررين مهرا:
(أ) دخ ر ررل األس ر ررر املعي ر ررية؛ ( ) احلرم ر رران االجتم ر رراعي ا ر رراالت التعل ر رريم واالس ر ررتفادة م ر ررن
اخلرردمات الصررحية واالسررتفادة مررن ال ررمان االجتمرراعي ونوعيررة السرركن وح م ر واحلصررول
علررى اخلرردمات األساسررية ا املسرركن واحلصررول علررى الغررذاء والتماس ر االجتمرراعي .وسرراهم
ارتفاع مستو الدخل لد الف ة الع رية األكثر فقرا ا احلد مرن الفقرر املردقي .وميكرن أن تُعرز
المتائج املتعلقة بالفقر والفقر املدقي ا الفرتة املمتدة ب عامي  2012و 2014إىل حد كبرري
إىل الدخل وكذل إىل تطور مستويات احلرمان االجتماعي والديمامية الدميغرافية.
 -39وا الفرتة من عام  2012إىل عام  2014ارتفري عردد حراالت الفقرر مبليرون حير
انتقل من  53.3إىل  55.3مليون حالة .وا الفرتة لاهتا اخنفع عدد السركان الرذين يعي رون
حالررة الفقررر املرردقي مررن  11.5ملي ررون شرربص ( 9.8ا املائررة مررن اجملمرروع) إىل  11.4ملي ررون
شبص ( 9.5ا املائة).

با  -وهي ج وةستوري و وسياسي و وقانوني ولةووة
 -40يمص الدستور السياسي على أن الواليات املتحدة املكسيكية مجهورية متثيلية ودميقراطيرة
واحتادية تتألف من  31والية ومقاطعة احتادية واحدة هي مديمة مكسيكو حالي ا حي يوجد
مقرر احلكومرة االحتاديررة .وتتمتري كررل واليرة مرن واليررات اعمهوريرة باحلريررة والسريادة واالسررتقاللية
ولديها دستورها اخلاص وا.
 -41ويمقسررم المظررام االحتررادي مررن حي ر مهام ر إىل السررلطة التمفيذي رة والسررلطة الت رريعية
والسلطة الق ائية .ويمطب نظام التقسيم لات للسلطات على الصعيد احمللي.
 -1وسلطة وتنفيذية
 -42ي ررأ الس ررلطةج التمفيذي ررة رئ رريا اعمهوري ررة ال ررذي ت رردوم واليتر ر س ر س ررموات ويمتببر ر
باالقرتاع املباشر السكا ُن الذين تفوق أعمارهم  18سمة .و ترار رئريا اعمهوريرة حكومتر الري
تتررألف حالي را باإلضررافة إىل مكتررة املرردعي العررام لل مهوريررة مررن  18ولارة ت ررأ ثالث رةا ممهررا
حالي ا نساء.

 -2وسلطة وتكايعية

 -43تتررألف السررلطة الت رريعية االحتاديررة مررن لررا الم روا و لررا ال رريوف .ويتررألف لررا
المروا مررن  500ع ررو يُمتبررة  300مررمهم براالقرتاع املباشررر و 200بالتمثيررل المسرريب؛ وترردوم
والية المروا ثرال سرموات وال رول إعرادة انتبراوم .ويترألف لرا ال ريوف مرن  128ع روا
يمتمي  64مرمهم إىل احلرز لي األغلبيرة و 32إىل احلرز األول ا صرفوف األقليرة و 32إىل
برراقي أح رزا األقليررة حسررة التمثي ررل المسرريب .وميثررل كررل والي ررة مررن واليررات اعمهوريررة ومديم ررة
__________
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مكس رريكو ثالث ررة أع رراء ا ل ررا ال رريوف ( 96ع ر روا ا اجملم رروع) .ويُمتب ررة أع رراء ل ررا
ال يوف كل س سموات.
 -3وسلطة وقضائية
 -44تمررامم ممارسررة السررلطة الق ررائية علررى الصررعيد االحتررادي مبحكمررة العرردل العليررا ووكمررة
االنتبابررات وورراكم الرردوائر املتعررددة واألحاديررة الق رراة وورراكم املقاطعررات و لررا الق رراء
االحتررادي .وتتررألف وكمررة العرردل العليررا الوطميررة مررن أحررد ع ررر قاضرري ا يوجررد ضررممهم حالي ر ا
قاضيتان وتعمل بكامل هي تها أو ا شكل غرف.
 -4وعالقة مع منظمات ومجتمع ومةني
 -45ا املكسي يعرتف مبمظمات اجملتمي املدين القرانو ُن االحترادي لتعزيرز أن رطة ممظمرات
اجملتمي املدين( )7املم ور ا اعريدة الرمسية االحتادية ا  9شبامم/فرباير .2004
 -46واملعهد الوطين للتممية االجتماعية هرو اهلي رة املكلفرة علرى الصرعيد االحترادي بتمفيرذ هرذا
القانون؛ غري أن القرانون رول صرالحيات للوحردات والكيانرات التابعرة لرفدارة العامرة االحتاديرة
فيمررا يتعل ر بتعزيررز أن ررطة ممظمررات اجملتمرري املرردين حي ر يعترررب هررذه العمليررة مهم رةا يمبغرري أن
ت رمل احلكومرة كلهرا وأال تمحصررر ا مرسسرة بعيمهرا .ويمردر ،ضررمن الواليرات الري يرمص عليهررا
هذا القانون إن اء الس ل االحتادي ملمظمات اجملتمي املدين باعتباره آلية تتيح معلومرات موثوقرا
ممها عن عدد هذه املمظمات ا البلد وأن طتها.
 -47وي ر ررم املعه ر ررد ال ر رروطين للمس ر ررم ل ر ررا امل ر رواطم و ل ر ررا التمس ر رري ب ر ر املرسس ر ررات
فيما يتعل مبوضوع األشباص املسم وهدف متابعرة الرربامج وتلقري اقرتاحرات املرواطم ب رأن
األشررباص املسررم وتقرردميها إىل اجمللررا الترروجيهي بغرررض أخررذ هررذه املسررامهات ا االعتبررار ا
سياسة الدولة العامة الرامية إىل كفالة حياة صحية خالل مرحلة ال يبوخة.
 -5نتكار وجايمة وإقامة وعة
 -48حتديد ال حايا عامل أساسي لتقدير عدد اعرائم املرتكبة ا حيز جغراا ودد خالل
فررتة لمميرة معيمرة وهرو مرا يتريح إمكانيرة تقردير الررقم األسرود النت رار اعرميرة واحلصرول علرى أهررم
العماصررر إلجرراء ت رربيص يرردعم تصررميم اس ررتاتي يات وسياسررات عامررة ترمرري إىل الق رراء علررى
حالة انعدام األمن.
__________
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ت ررمل أن ررطة ممظمررات اجملتمرري املرردين اخلاضررعة هلررذا القررانون مررا يلرري ‘1‘ :املسرراعدة االجتماعيررة؛ ‘ ‘2ترروفري
الغر ررذاء للسر رركان احملتر رراج ؛ ‘ ‘3األن ر ررطة املدنير ررة؛ ‘ ‘4املسر رراعدة القانوني ر ررة؛ ‘ ‘5دعر ررم تمعر ررات الس ر رركان
األصلي ‘ ‘6تعزيرز املسراواة بر اعمسر ؛ ‘ ‘7دعرم األشرباص لوي اإلعاقرة ‘ ‘8التعراون مرن أجرل التمميرة
اجملتمعي ررة؛ ‘ ‘9دع ررم اي ررة وتعزي ررز حق رروق اإلنس رران؛ ‘ ‘10ت ر ر يي األن ررطة الرياض ررية؛ ‘ ‘11تعزي ررز وت رروفري
خدمات الرعاية الصحية واملسائل املتعلقة بالصحة؛ ‘ ‘12دعم اية البي ة وتعزيز التممية املستدامة علرى صرعيد
األقرراليم واجملتمع رات احمللي رة؛ ‘ ‘13دعررم االسررتفادة مررن امل روارد الطبيعيررة و ايررة البي ررة والثررروة المباتيررة واحليوانيررة
واحلفاظ على التوالن اإليكولوجي واستعادت وتعزيز التممية املسرتدامة علرى صرعيد األقراليم واجملتمعرات احملليرة ا
احلواضر واألرياف؛ ‘ ‘14تعزيز وت يي األن طة التعليمية والثقافية والفمية والعلمية والتكمولوجيرة؛ ‘ ‘15تعزيرز
إجرراءات حتسر االقتصرراد ال ررعيب؛ ‘ ‘16امل رراركة ا إج رراءات احلمايررة املدنيررة؛ ‘ ‘17تقرردمي خرردمات الرردعم
إلن اء وتعزيز املمظمات الماشطة ا ال التممية.
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 -49ويسررتلزم ال ررروع ا حتديررد اآلليررات واإلجرراءات امللموسررة ملواجهررة مع ررلة اعرميررة ت روافر
بيانر ررات كمير ررة ومعلومر ررات نوعير ررة ب ر ررأن انت ر ررار اعرمير ررة وعواقبهر ررا وآثارهر ررا ا اجملتمر رري .وانتقر ررل
عرردد حرراالت اإلبررالجل عررن اعرميررة علررى الصررعيد الرروطين مررن  1 707 441ا عررام 2010
إىل  1 511 292ا عام ( 2015األمانة التمفيذية للمظام الوطين لألمن العام).
 -6ونظام ووطني ولسجون
 -50ي ررم المظ ررام االحت ررادي للس ر ون  21مرك ررزا ت ررمل  15مرك رزا احتادي ر ا إلع ررادة التأهي ررل
االجتماعي( )8ومركزا احتادير ا واحردا إلعرادة التأهيرل المفسري  -االجتمراعي باإلضرافة إىل مري
جزر ماريا الذي ي م  4مراكز أخر (.)9
 -51ووفق ا للقانون اعمائي االحتادي تتمثل عقوبة احلبا ا سلة ال بص حريت  .ومدهتا
من ثالثة أيام إىل سرت سرمة وال رول احلكرم بعقوبرة أخرر باإلضرافة إىل املردة القصرو إال إلا
ارتكة الس جرمية أخر وهو قيد االحت ال .ويق ي السر مردة العقوبرة ا السر ون أو
املرسس ررات أو األم رراكن ال رري حت ررددها هل ررذا الغ رررض الق روان أو س ررلطات إنف ررال العقوب رات وفق ر ا
للحكم الق ائي الصادر.
 -7شصور ت ومو طني بخصوص حاوة ألم
 -52ت ري الدراسة االستقصائية الوطميرة ب رأن ضرحايا اعرميرة وتصرور حالرة األمرن العرام الري
أجنزها املعهد الروطين لفحصراء واعغرافيرا ا عرام  2016إىل أنر وقري ا عرام  2015فررد واحرد
على األقل من أفراد  11.4مليون أسرة معي ية ضحية لل رمية ( 34ا املائة)؛ كمرا وصرل عردد
ض ررحايا اعرمي ررة إىل  23.3ملي ررون ش رربص وبلغ ر نس رربة ال ررعور بانع رردام األم ررن  72ا املائ ررة
خالل الفرتة من آلار/مار إىل نيسان/أبريل .2015
معددة نتكددار وجايمددة بحسددب و يانددات الشحاديددة و ددج  100 000نسددمة شبعددا ونددوع
ءنس وضحية خال عام 2015
الكيان االحتادي
الواليات املتحدة املكسيكية
أغواسكالييمتيا
باخا كاليفورنيا
باخا كاليفورنيا سور
كامبيت ي
كواويال دي سرقسطة

املعدل العام النت ار اعرمية الذكور
28 202
30 721
30 786
24 212
19 469
21 501

30 181
33 472
29 854
24 414
21 848
22 458

اإلنا
26 467
28 327
31 612
24 001
17 113
20 592

__________

()8
()9
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من بيمها املركز االحتادي رقم  . . . " 16موريلو " املبصص حصرا للمساء.
مركررز احتررادي واحررد إلعررادة التأهيررل المفسرري  -االجتمرراعي؛ واجملمرري االحتررادي للسر ون "جررزر ماريررا "؛ ومركررز
احتادي واحد إلعادة التأهيل االجتماعي راسة خمففة هو"أسرياديرو" التابي للم مي االحترادي للسر ون "جرزر
ماريررا "؛ ومركررز احتررادي واحررد إلعررادة التأهيررل االجتمرراعي هو"موريلررو " التررابي للم مرري االحتررادي للس ر ون
"جررزر ماريررا "؛ ومركررز احتررادي واحررد إلعررادة التأهيررل االجتمرراعي هو"بوغامبيليررا " التررابي للم مرري االحتررادي
للس ون "جزر ماريا "؛ ومركز احتادي واحد إلعادة التأهيل االجتماعي راسة م ددة هو"الغونا ديرل ترورو"
التابي للم مي االحتادي للس ون "جزر ماريا ".
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الكيان االحتادي

املعدل العام النت ار اعرمية الذكور

اإلنا

23 586
25 014
24 244
كوليما
12 389
16 477
14 347
ت يابا
22 819
25 158
23 993
ت يواوا
36 767
40 515
38 475
مديمة مكسيكو
21 545
23 039
22 260
دورانغو
26 896
29 417
28 035
غواناخواتو
29 489
33 505
31 344
غرييرو
20 319
17 924
19 245
إيدالغو
31 090
36 749
33 800
خاليسكو
40 653
51 555
45 795
والية مكسيكو
18 482
21 331
19 784
ميت واكان دي أوكامبو
28 274
30 151
29 139
موريلو
20 130
19 736
19 941
ناياري
23 805
26 790
25 203
نويبو ليون
17 871
18 983
18 382
أواكساكا
21 881
24 222
22 959
بويبال
26 789
29 607
28 128
كرييتارو
27 965
30 808
29 321
كيمتانا رو
20 628
22 086
21 280
سان لويا بوتوسي
20 681
19 807
20 263
سيمالوا
26 711
32 865
29 587
سونورا
24 765
27 216
25 910
تاباسكو
19 921
17 741
18 908
تاماوليبا
23 932
30 460
26 905
تالكسكاال
17 897
19 060
برياكرول دي إيغماسيو دي ال يايب 18 422
18 848
22 355
20 491
يوكاتان
14 024
21 570
17 635
لاكاتيكا
املعهررد ال رروطين لفحصرراء واعغرافي ررا .والدراسررة االستقص ررائية الوطميررة ب ررأن ضررحايا اعرمي ررة وتصررور حال ررة األمررن الع ررام
املم زة ا عام  .2016والمظام الوطين للمعلومات اإلحصائية واعغرافية .ومعلومات لات أمهية على الصعيد الوطين.

 -53ويُم رروع اجملرمر رون طرائر ر عملهر رم ب رركل يت رريح هل ررم االلتف رراف عل ررى ق رردرات املرسس ررات
املس رررولة ع ررن األم ررن الع ررام ا البل ررد عل ررى مم رري ج ررائمهم ومالحق ررتهم .وإلاء لل ر ت ررر الدول ررة
املكس رريكية أن العم ررل امل رررتك ب ر املرسس ررات وب ر الوك رراالت احلكومي ررة وم ررا تتب ررذه س ررلطات
احلكومة االحتادية وسلطات الواليات ومديمة مكسيكو  -املقاطعة االحتادية سابقا  -والبلرديات
من إجراءات ممسقة مها العمود الفقري للسياسة العامة ل مان األمن الذي حيتاج اجملتمي.
GE.17-02917
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 -54وا  2ك ررانون الثاين/يم رراير  2013ص رردر ا اعري رردة الرمسي ررة االحتادي ررة املرس رروم ال ررذي
يُصررلح ويررتمم ويلغرري أحكام ر ا شررىت متعلقررة برراإلدارة العامررة االحتاديررة .وكمتي ررة هلررذا اإلصررال
أُلغي ولارة األمن العام ونُقلر صرالحياهتا إىل ولارة الداخليرة مرن خرالل إن راء الل مرة الوطميرة
لألمن.
 -55وتعتمرد املكسري المظرام الوحيرد للمعلومرات اعمائيررة الرذي تسرتمد ممر هي رات ال رررطة
املعلومات والس الت اعمائيرة املبزنرة ا قواعرد البيانرات الري تم ررها هي رات ال ررطة نفسرها أو
املرسسات واملمظمرات األخرر لات الصرلة براألمن العرام .وتترا لكيانرات البلرد االحتاديرة ال 32
إمكاني ررة الوص ررول إىل المظ ررام الوحي ررد للمعلوم ررات اعمائي ررة ال ررذي يص ررمف املعلوم ررات ا ش رركل
وحدات ت رمل سر الت ال ررطة واألوامرر الق رائية والولاريرة ورخرص السرياقة والسر ل العرام
للمركبر ررات واملركبر ررات املسر ررروقة واملسر رررتدة وس ر ر ل الس ر ر ون وس ر ر ل األسر ررلحة وبصر ررمات
األصابي وس الت األصوات وما إىل لل .

ثانيا -إلطار وعام وحماية وشع ي حقوق إلنسان
أوف -قبو ومعاييا وةووية وحقوق إلنسان
 -56املكسرري طرررف ا الصرركوك الدوليررة األساسررية التسررعة حلقرروق اإلنسرران وا سررتة مررن
بروتوكوالهتا االختيارية السارية املفعول( .)10كما تعرتف باختصاص اهلي ات املم رأة مبوجرة هرذه
املعاهرردات ا تلقرري ال رركاو والبالغررات الفرديررة( )11وإج رراء التحقيقررات( .)12وتفرري املكسرري
بالتزامهررا بتقرردمي التقررارير الدوريررة وتُقرردم الررردود علررى مالحظررات هي ررات املعاهرردات وتوصررياهتا ا
الوقر ر املماس ررة .وه رري أي ر ر ا دول ررة ط رررف ا الص رركوك األخ ررر لات الص ررلة بالق ررانون ال رردول
اإلنساين وبالالج وعدميي اعمسية والقانون اعمائي الدول واحل ا العمل وا اتفاقيات
أخر ملمظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو).
 -57وهي أي ا طرف ا صكوك البلدان األمريكية الرئيسرية حلقروق اإلنسران؛ فقرد قبلر ا
عام  1998اختصاص وكمرة البلردان األمريكيرة حلقروق اإلنسران ا تسروية املمالعرات .وت رارك
املكسي ا المظرر ا الردعاو املعروضرة علرى نظرام البلردان األمريكيرة وتف رل التسروية الوديرة
__________

( )10الربوتوكررول االختيرراري امللح ر بالعه ررد الرردول اخلرراص برراحلقوق املدنيررة والسياسررية املتعل ر بالبالغررات الفرديررة؛
والربوتوكررول االختيرراري الثرراين امللحر بالعهررد الرردول اخلرراص برراحلقوق املدنيررة والسياسررية اهلررادف إىل إلغرراء عقوبررة
اإلعدام؛ والربوتوكول االختياري امللح باتفاقية الق راء علرى مجيري أشركال التمييرز ضرد املررأة املتعلر بالبالغرات
الفردية وإجراءات االستعراض؛ والربوتوكول االختياري التفاقيرة مماه رة التعرذية املتعلر بمظرام للزيرارات الدوريرة
للهي ررات الدوليررة والوطميررة إىل أمرراكن االحت ررال؛ والربوتوكررول االختيرراري التفاقيررة حقرروق الطفررل ب ررأن اش ررتاك
األطف ررال ا املمالع ررات املس ررلحة؛ والربوتوك ررول االختي رراري امللحر ر باتفاقي ررة حق رروق الطف ررل ب ررأن بي رري األطف ررال
واستغالل األطفال ا البغاء وا املواد اإلباحية.
( )11عمة الق اء على التمييز العمصري؛ والل مة املعمية قوق اإلنسان؛ وعمة الق اء على التمييرز ضرد املررأة؛ وعمرة
مماه ررة التعررذية؛ وعم رة حقرروق األشررباص لوي اإلعاقررة؛ والل مررة املعميررة باالختفرراء القسررري؛ والل مررة املعميررة
ماية حقوق مجيي العمال املهاجرين وأفراد أسرهم.
( )12اتفاقية الق اء على مجيي أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية مماه ة التعذية.
18
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لررد إتاحررة سرربل انتصرراف إضررافية لل ررحايا .كمررا ش ر ع وضرري نظررام فعررال للترردابري الوقائيررة
واملرقتة باالشرتاك مي السلطات االحتادية وسلطات الواليات.
 -58ويرد فيما يلي جدول ب أن االلتزامات التعاهدية للمكسي ا ال حقوق اإلنسان.

املعاهدات الرئيسرية حلقروق اإلنسران الري ان رم
إليها املكسي

ع ررام ب رردء نف ررال الص ر ر وع ررام تص رردي
املكسي علي وعدد الدول األطراف

ونظام وعاومي وحقوق إلنسان
العهدالدويلاخلاصباحلقوقاملدنيةوالسياسية

عام بدء المفال1976 :
عام تصدي املكسي علي 1981 :

د د د ددا ة

عام بدء المفال1976 :
عام تصدي املكسي علي 1981 :

اتفاقي ر ررة مماه ر ررة التع ر ررذية وغ ر ررريه م ر ررن ض ر رررو
املعامل ر ر ررة أو العقوب ر ر ررة القاس ر ر ررية أو الالإنس ر ر ررانية أو
املهيمة

عام بدء المفال1987 :
عام تصدي املكسي عليها1986 :

اتفاقي ر ر ررة الق ر ر رراء عل ر ر ررى مجي ر ر رري أش ر ر رركال التميي ر ر ررز
العمصري

عام بدء المفال1969 :
عام تصدي املكسي عليها1975 :

اتفاقي ررة الق رراء عل ررى مجي رري أش رركال التميي ررز ض ررد
املرأة

عام بدء المفال1981 :
عام تصدي املكسي عليها1981 :

االتفاقير ررة الدولير ررة حلماير ررة مجير رري األشر ررباص مر ررن
االختفاء القسري

عام بدء المفال1981 :
عام تصدي املكسي عليها2008 :

اتفاقية حقوق الطفل

عام بدء المفال1990 :
عام تصدي املكسي عليها1990 :

االتفاقي ر ررة الدولي ر ررة حلماي ر ررة حق ر رروق مجي ر رري العم ر ررال
املهاجرين وأفراد أسرهم

عام بدء المفال2003 :
عام تصدي املكسي عليها1999 :

اتفاقية حقوق األشباص لوي اإلعاقة

عام بدء المفال2008 :
عام تصدي املكسي عليها2007 :

االتفاقير ررة الدولير ررة حلماير ررة مجير رري األشر ررباص مر ررن
االختفاء القسري

عام بدء المفال1980 :
عام تصدي املكسي عليها2008 :

العهد د د دددالد د د دددويلاخلد د د دداصبد د د دداحلقوقا
وا ج ماعيةوالثقافية

نظام وبلة ن ألماي ية وحقوق إلنسان

GE.17-02917

اتفاقي ر ررة اي ر ررة مجي ر رري األش ر ررباص م ر ررن االختف ر رراء
القسري

عام بدء المفال2010 :
عام تصدي املكسي عليها2008 :

االتفاقيررة األمريكيررة حلقرروق اإلنسرران (ميثرراق سرران
خوسي )

عام بدء المفال1978 :
عام تصدي املكسي عليها1981 :
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املعاهدات الرئيسرية حلقروق اإلنسران الري ان رم
إليها املكسي

ع ررام ب رردء نف ررال الص ر ر وع ررام تص رردي
املكسي علي وعدد الدول األطراف

اتفاقي ررة البل رردان األمريكي ررة ملم رري العم ررف ض ررد املر ررأة
واملعاقبة والق اء علي (بيليم دو بارا)

عام بدء المفال1994 :
عام تصدي املكسي عليها1998 :
عام بدء المفال1996 :
عام تصدي املكسي عليها2002 :
عام بدء المفال1987 :
عام تصدي املكسي عليها1987 :
عام بدء المفال1999 :
عام تصدي املكسي علي 1996 :

اتفاقي ر ر ررة البل ر ر رردان األمريكي ر ر ررة املتعلق ر ر ررة باالختف ر ر رراء
القسري لألشباص
اتفاقي ررة البل رردان األمريكي ررة ملم رري التع ررذية واملعاقب ررة
علي
الربوتوك ررول اإلضر رراا لالتفاقير ررة األمريكير ررة حلقر رروق
اإلنسران املتعلر برراحلقوق االقتصرادية واالجتماعيررة
والثقافية (بروتوكول سان سلفادور)
الربوتوكر ررول اخلر رراص باالتفاقير ررة األمريكير ررة حلقر رروق
اإلنسان إللغاء عقوبة اإلعدام
اتفاقي ر ررة البل ر رردان األمريكي ر ررة للق ر رراء عل ر ررى مجي ر رري
أشكال التمييز ضد األشباص لوي اإلعاقة

ع ررام ب رردء المف ررال/1990 :اعتب ررارا مر ررن
تاريخ االن مام
عام تصدي املكسي علي 2007 :
عام بدء المفال2001 :
عام تصدي املكسي عليها2000 :

 -59ويرد فيما يلي جدول يت من معلومات عن حالرة التصردي علرى الصركوك الدوليرة الري
ان ررم إليهررا املكسرري وال سرريما املتعلقررة ممهررا مبررا يلرري ‘1‘ :اتفاقيررات مررمتر الهرراي للقررانون
الدول اخلاص؛ ‘ ‘2اتفاقيات جميف وغريها من معاهدات القانون الدول اإلنساين.
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الص

تاريخ التصدي

االتفاقي ر ررة املتعلق ر ررة باعوان ر ررة املدني ر ررة لالختط ر رراف
الدول لألطفال
اتفاقيررة ايررة الطفررل والتعرراون فيمررا يتصررل بررالتبين
فيما ب البلدان
اتفاقير ررة جمير ررف لتحس ر ر حر ررال اعرحر ررى واملرضر ررى
بالقوات املسلحة ا امليدان (اتفاقية جميف األوىل)
اتفاقية جميف ب أن معاملة أسر احلرر (اتفاقيرة
جميف الثالثة)
اتفاقية جميف ب رأن ايرة األشرباص املردني ا
وق احلر (اتفاقية جميف الرابعة)
الربوتوك ررول اإلض رراا إىل اتفاقي ررات جمي ررف املعق ررودة
ا  12آ /أغسر ر ر ررطا  1949واملتعل ر ر ر ر ماير ر ر ررة
ض ر ررحايا املمالع ر ررات الدولي ر ررة املس ر ررلحة (الربوتوك ر ررول
األول)

 20حزيران/يوني 1991
 14أيلول/سبتمرب 1994
 29ت رين األول/أكتوبر 1952
 29ت رين األول/أكتوبر 1952
 29ت رين األول/أكتوبر 1952
 10آلار/مار 1983
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الص

تاريخ التصدي

الربوتوك ررول اإلض رراا إىل اتفاقي ررات جمي ررف املررخ ررة
ا  12آ /أغسطا  1949ب أن اعتماد شرارة
مميزة إضافية (الربوتوكول الثال )

 7متول/يولي 2008

اتفاقية حظر استعمال وختزين وإنترا ،ونقرل األلغرام
امل ادة لألفراد وتدمري تل األلغام (اتفاقية أوتاوا)

 9حزيران/يوني 1998

اتفاقيررة حظررر اسررتحدا وإنتررا ،وخت رزين األسررلحة
البكرتيولوجية (البيولوجية) والتكسيمية وتدمري تلر
األسلحة

 8نيسان/أبريل 1974

اتفاقي ررة حظ ررر أو تقيي ررد اس ررتعمال أس ررلحة تقليدي ررة
معيم ررة ميك ررن اعتباره ررا مفرط ررة ال رررر أو ع ر روائية
األثر

 11شبامم/فرباير 1982

بروتوك ررول ب ررأن ال ررظايا ال رري ال ميك ررن الك ررف
عمه ررا امللحر ر باتفاقي ررة حظ ررر أو تقيي ررد اس ررتعمال
أسلحة تقليدية معيمة ميكرن اعتبارهرا مفرطرة ال ررر
أو ع وائية األثر (الربوتوكول األول)

 11شبامم/فرباير 1982

بروتوكررول ب ررأن حظررر أو تقييررد اسررتعمال األلغررام
واألش ر ر رراك اخلداعير ر ررة والمبر ر ررائر األخر ر ررر امللح ر ر ر
باتفاقيررة حظررر أو تقييررد اسررتعمال أسررلحة تقليديررة
معيم ررة ميكر رن اعتباره ررا مفرط ررة ال رررر أو ع ر روائية
األثر (الربوتوكول الثاين)

 11شبامم/فرباير 1982

بروتوكول ب أن حظر أو تقييرد اسرتعمال األسرلحة
احملرقررة امللح ر باتفاقيررة حظررر أو تقييررد اس ررتعمال
أسلحة تقليدية معيمة ميكرن اعتبارهرا مفرطرة ال ررر
أو ع وائية األثر (الربوتوكول الثال )

 11شبامم/فرباير 1982

اتفاقيررة حظررر اسررتحدا وإنتررا ،وخترزين واسررتعمال
األسلحة الكيميائية وتدمري تل األسلحة

 29آ /أغسطا 1994

اتفاقية حظر استعمال وختزين وإنترا ،ونقرل األلغرام
امل ادة لألفراد وتدمري تل األلغام

 9حزيران/يوني 1998

اتفاقية ب أن الذخائر العمقودية

 6أيار/مايو 2009

اتفاقي ررة ممظم ررة العم ررل الدولي ررة رق ررم  138ب ررأن
احلد األد لسن االستبدام

 10حزيران/يوني 2015

 -60وترد فيما يلي قائمة بالتقارير الدورية املقدمة من الدولة املكسيكية ممذ عام  2007ردا
على املالحظات والتوصيات الصادرة عن هي ات املعاهدات.
GE.17-02917
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التقارير الي قدمتها املكسي وعرضتها خالل الفرتة 2016-2007
 -1التقرير الدوري اخلاما ب أن تمفيذ العهد الدول اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية (قُردم
وعرض ا آلار/مار )2010
ا متول/يولي ُ 2008
 -2التقريررر اعررامي للتقري ررين الرردوري اخلرراما والسرراد ب ررأن تمفيررذ العهررد الرردول اخلرراص
برراحلقوق االقتصررادية واالجتماعيررة والثقافيررة (يوجررد التقريررر قيررد اإلعررداد وسرري ري تسررليم خررالل
المصف األول من عام )2015
 -3التقري ر ررر األول ب ر ررأن الربوتوك ر ررول االختي ر رراري التفاقي ر ررة حق ر رروق الطف ر ررل ب ر ررأن اشر ر ررتاك
وعرررض ا كررانون الثرراين/
األطفررال ا املمالعررات املسررلحة (قُرردم ا ت ررين األول/أكترروبر ُ 2008
يماير )2011
 -4التقريررر األول املتعل ر بتمفيررذ الربوتوكررول االختيرراري امللح ر باتفاقيررة حقرروق الطفررل ب ررأن
بير ر رري األطفر ر ررال واسر ر ررتغالل األطفر ر ررال ا البغر ر رراء وا امل ر ر رواد اإلباحير ر ررة (قُر ر رردم ا ت ر ر ررين الثر ر رراين/
وعرض ا كانون الثاين/يماير )2011
نوفمرب ُ 2008
 -5التقريررر الثرراين ب ررأن تمفيررذ االتفاقيررة الدوليررة حلمايررة حقرروق مجيرري العمررال املهرراجرين وأفرراد
وعرض ا آلار/مار )2011
أسرهم (قُدم ا كانون الثاين/يماير ُ 2010
 -6التقري ررر املوح ررد للتقرير ررين الس رراد ع ررر والس ررابي ع ررر ب ررأن تمفي ررذ االتفاقي ررة الدولي ررة
وعرررض ا شرربامم/
للق رراء علررى مجيرري أشرركال التمييررز العمصررري (قُرردم ا حزيران/يوني ر ُ 2010
فرباي ررر  .)2012أُع ررد تقري ررر ملتابع ررة التوص رريات الر رواردة ا الفق رررة ( 10الس رركان املمح رردرون م ررن
(سرلِّم ا ت ررين الثراين/
أصل أفريقي) وا الفقرة ( 17احلر ا امل راورة) مرن مالحظرات الل مرة ُ
نوفمرب )2013
 -7التقريررر املوحررد للتقريررين السررابي والثررامن ب ررأن تمفيررذ اتفاقيررة الق رراء علررى مجيرري أشرركال
وع رررض ا متول/يولير ر  .)2012وا
التميي ررز ض ررد املر ررأة (قُرردم ا ت ر ررين األول/أكت رروبر ُ 2010
نيس رران/أبريل  -آلار/م ررار  2015س رريق فدم تقري ررر متابع ررة تمفي ررذ اتفاقي ررة الق رراء عل ررى مجي رري
أشركال التمييرز ضرد املررأة وفقر ا للمالحظرات اخلتاميررة الري أصرردرهتا الل مررة بعرد عرررض التقريررر ا
عام 2012
 -8التقرير املوحد للتقريرين اخلاما والساد ب أن تمفيذ اتفاقية مماه ة التعذية وغريه من
وعررض
ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهيمرة (قُردم ا آلار/مرار ُ 2011
ا ت ر ررين األول/أكت رروبر  -ت ر ررين الث رراين/نوفمرب  .)2012وأع ررد تقري ررر متابع ررة توص رريات عم ررة
(سلم ا كانون األول/ديسمرب )2013
مماه ة التعذية الصادرة عقة عرض هذا التقرير ُ
 -9التقري ررر األول ب ررأن تمفي ررذ اتفاقي ررة حق رروق األش ررباص لوي اإلعاق ررة (قُرردم ا نيس رران/
وعرض ا أيلول/سبتمرب )2014
أبريل 2011؛ ُ
 -10التقرير املوحد للتقريرين الرابري واخلراما ب رأن تمفيرذ اتفاقيرة حقروق الطفرل (قُردم ا مترول/
يولي  2012وقُدم إضافة إىل التقرير ا متول/يولي  2014وسي ري عرض كلتا الوثيقت ا
أيار/مايو )2015
(سرلم
 -11تقرير ب أن تمفيذ االتفاقيرة الدوليرة حلمايرة مجيري األشرباص مرن االختفراء القسرري ُ
وعرض ا شبامم/فرباير )2015
ا آلار/مار 2014؛ ُ
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التقارير الي قدمتها املكسي وعرضتها خالل الفرتة 2016-2007

 -12آلية االستعراض الدوري ال امل:
(أ) التقريررر األول للمكس رري إىل آليررة االس ررتعراض الرردوري ال ررامل (قُرردم ا ت ررين
وعر ر رررض ا  10شر ر رربامم/فرباير  .)2009وقُر ر رردم إضر ر ررافة ا حزي ر ر رران/
الثر ر رراين/نوفمرب ُ 2008
يوني 2009
( ) التقري ررر الث رراين للمكس رري إىل آلي ررة االس ررتعراض ال رردوري ال ررامل (قُرردم ا مت ررول/
وعرض ا ت رين األول/أكتوبر  .)2013وقُدم إضافة ا آلار/مار 2014
يولي ُ 2013
 -13التقريررر األول ب ررأن إعمررال اجملموعررة األوىل مررن احلقرروق املمصرروص عليهررا ا الربوتوكررول
اإلضرراا لالتفاقيررة األمريكيررة حلقرروق اإلنسرران املتعلر برراحلقوق االقتصررادية واالجتماعيررة والثقافيررة
"بروتوكر ررول سر رران سر ررلفادور" :احل ر ر ا الصر ررحة وا ال ر ررمان االجتمر رراعي والتعلر رريم املس ر رلفم ا
نيسان/أبريل 2015
 -14التقرير اعامي للتقريرين الدوري اخلاما والساد للمكسري ب رأن تمفيرذ العهرد الردول
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي ُسلم ا حزيران/يوني 2016
 -61وممررذ عررام  2001توج ر املكسرري دعرروة مفتوحررة ودائمررة إىل مجيرري اآلليررات الدوليررة
حلقرروق اإلنسرران علررى الصررعيدين العرراملي واإلقليمرري لزيررارة البلررد .وحظير املكسرري إىل حررد
اآلن بزيررارات مررن قهبررل هررذه اآلليررات وكررذل مفوضررية األمررم املتحرردة السررامية حلقرروق اإلنسرران.
وي مل قبوهلا للرقابة الدولية كذل اجملتمي املدين.
 -62وممذ عام  2012حىت اآلن حظي املكسي بزيارات آليات األمم املتحدة التالية:
 -1الفري ر العامررل املعررين قرروق اإلنسرران وال ررركات عرررب الوطميررة (مررن  29آ /
أغسطا إىل  7أيلول/سبتمرب .)2016
 -2املق رررر اخل رراص املع ررين مبس ررألة التع ررذية وغ ررريه م ررن ض رررو املعامل ررة أو العقوب ررة
القاسية أو الالإنسانية أو املهيمة (من  21نيسان/أبريل إىل  2أيار/مايو .)2014
 -3املق رررر اخل رراص املع ررين رراالت اإلع رردام خ ررار ،الق رراء (م ررن  22نيس رران/أبريل
إىل  2أيار/مايو .)2013
-4

املقرر اخلاص املعين باحل ا الغذاء ( 14ت رين الثاين/نوفمرب .)2012

 -5املقرررر اخلرراص املعررين رراالت اإلعرردام خررار ،الق رراء أو ب ر جراءات مرروجزة أو
تعسف ا (من  22نيسان/أبريل إىل  2أيار/مايو .)2012
-6
فرباير .)2012

املق رررر اخل رراص املع ررين بتعزي ررز و اي ررة احل ر ا حري ررة ال ررأي والتعب ررري ( 7ش رربامم/

 -63وممررذ عررام  2012حررىت اآلن حظير املكسرري بالزيررارات الرمسيررة التاليررة مررن قهبررل عمررة
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان التابعة ملمظمة الدول األمريكية:
 -1الرردورة االسررتثمائية الثاممررة واألربعررون حملكمررة البلرردان األمريكيررة حلقرروق اإلنسرران
(من  27إىل  11ت رين األول/أكتوبر .)2013
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 -2دورة وكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان املعقرودة ا املكسري (مرن 11
إىل  15آ /أغسطا .)2014
 -3املقرررر املعررين قرروق األشررباص احملررروم مررن احلريررة ا املكسرري التررابي لل مررة
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان (من  17إىل  19أيلول/سبتمرب .)2014
 -4املقررة املعمية قوق األطفال واملراهق التابعة لل مرة البلردان األمريكيرة حلقروق
اإلنسان (من  6إىل  14ت رين األول/أكتوبر .)2014
 -5املقرررر املعررين قرروق األشررباص احملررروم مررن احلريررة ا املكسرري التررابي لل مررة
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان (من  22إىل  25أيلول/سبتمرب .)2015
 -6ليارة ميدانية من قهبل عمة البلردان األمريكيرة حلقروق اإلنسران (مرن  28أيلرول/

سبتمرب إىل  2ت رين األول/أكتوبر .)2015

 -7الدورة االستثمائية حملكمة البلردان األمريكيرة حلقروق اإلنسران (مرن  23إىل 26
آ /أغسطا .)2016
 -64وقام مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان بدوره بالزيارات التالية إىل البلد:
 -1ليارة مفوض األمم املتحدة السرامي حلقروق اإلنسران السريد ليرد رعرد احلسر
(من  4إىل  7ت رين األول/أكتوبر .)2015
 -2لي ررارة مفوض ررة األم ررم املتح رردة الس ررامية حلق رروق اإلنس رران الس رريدة ن رراا ب رريالي
(من  2إىل  9متول/يولي .)2011
 -3لي ررارة مفوض ررة األم ررم املتح رردة الس ررامية حلق رروق اإلنس رران الس رريدة ل ررويز آرب ررور
(مررن  5إىل  8شرربامم/فرباير  )2008مبماسرربة التوقيرري علررى االتفرراق بر مفوضررية األمررم املتحرردة
الس ررامية حلقر رروق اإلنسر رران والوالير ررات املتحر رردة املكس رريكية ب ر ررأن مواصر ررلة أن ر ررطة املفوضر ررية ا
املكسي .
 -4لي ررارة مفوض ررة األم ررم املتح رردة الس ررامية حلق رروق اإلنس رران الس رريدة ل ررويز آرب ررور
(من  30حزيران/يوني إىل  1متول/يولي .)2005
 -5ليارة مفوضرة األمرم املتحردة السرامية حلقروق اإلنسران السريدة مراري روبمسرون
(مررن  30حزيران/يوني ر إىل  2متول/يولي ر  )2002مبماسرربة التوقيرري علررى االتفرراق ب ر مفوضررية
األم ررم املتح رردة الس ررامية حلق رروق اإلنس رران وحكوم ررة الوالي ررات املتح رردة املكس رريكية ب ررأن إن رراء
مكتة للمفوضية ا املكسي .
 -6ليارة مفوضرة األمرم املتحردة السرامية حلقروق اإلنسران السريدة مراري روبمسرون
( 2كانون األول/ديسمرب  )2000مبماسبة التوقيي على اتفاق التعاون التقين مي املكسي .
 -65وعلى غرار للر لارت املكسري ج ممظمرات غرري حكوميرة دوليرة عديردة :ممظمرة العفرو
الدولي ر ر ررة (آ /أغسر ر ر ررطا  2007وأيلول/سر ر ر رربتمرب  2008وك ر ر ررانون الثاين/يمر ر ر رراير وحزي ر ر ر رران/
يوني ر ر  2009وش رربامم/فرباير )2014؛ وممظمر ررة امل ررادة )2013(19؛ والبعثر ررة الدولي ررة لتوثي ر ر
االعتداءات على الصحفي ووسائر اإلعالم (نيسان/أبريل )2008؛ وعمرة حقروق اإلنسران ا
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نقابة احملام ا إنكلررتا وويلرز (ت ررين الثراين/نوفمرب )2009؛ واملمظمرة الدوليرة لكتائرة السرالم
(ت ر ر ررين الث ر رراين/ن ر رروفمرب )2010؛ وعمر ر ررة اي ر ررة الص ر ررحفي (حزيران/يوني ر ر ر  2008وأيلر ر ررول/
سرربتمرب )2010؛ وهيررومن رايررتا ووت ر (شرربامم/فرباير  2008ونيسرران/أبريل وت ررين األول/
أكتروبر  2009وشرربامم/فرباير وكررانون األول/ديسرمرب  2010وت ررين الثرراين/نوفمرب )2011؛
واجمللررا العررام هلي ررة احملررام اإلسرربان (ت ررين األول/أكترروبر )2009؛ ومبررادرة المسرراء احلررائزات
على جائزة نوبل (شبامم/فرباير  2010وت رين الثاين/نوفمرب )2014؛ ورابطة الصرحافة للبلردان
األمريكيررة (آلار/مررار  2007وأيلول/سرربتمرب )2010؛ والل مررة املدنيررة لرصررد حقرروق اإلنسرران
(شبامم/فرباير )2008؛ إىل جانة ممظمات أخر .
 -66وعررالوة علررى لل ر وبرردعوة مررن حكومررة املكسرري أُن ررف ممررذ عررام  2002مكتررة
لتمثيل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان قدم مسامهات مرن قبيرل ت ربيص حالرة
حقرروق اإلنسرران ا املكسرري ا عررام  2003مرري إسررداء امل ررورة فيمررا يتعل ر بصررياغة الربنررامج
الوطين حلقوق اإلنسان للفرتة  .2012-2008وللمكتة اتفاقات وعالقات واسعة المطاق مري
الس ررلطات التمفيذي ررة والت ر رريعية والق ررائية وم رري حكومر رات الوالي ررات واملرسس ررات األكادميي ررة
واجملتمي املدين.
 -67وأن رأت الل مررة الدوليررة للصررلية األ ررر ا عررام  1998مكتبر ا لتمثيلهررا ا املكسرري
حت فول ا عام  2002إىل مكتة إقليمي.
 -68وت ر ر ي املكس رري اعتم رراد أعل ررى املع ررايري الدولي ررة حلق رروق اإلنس رران ا ل ررا حق رروق
اإلنسرران واعمعيررة العامررة لألمررم املتحرردة وترردعم م رراركة ممظمررات اجملتمرري املرردين وت ر ي أخررذ
املمظر ررور اعمسر رراين بع ر ر االعتبر ررار .كمر ررا تقر رردم مبر ررادرات ب ر ررأن حقر رروق اإلنسر رران للمهر رراجرين
واألشررباص لوي اإلعاقررة وال ررعو األصررلية وب ررأن تعزيررز و ايررة حقرروق اإلنسرران واحلريررات
األساسية ا سياق مكافحة اإلرها والق اء على التمييز ضرد املررأة وتسر يل املواليرد وحر
كل إنسان ا أن يُعرتف ل بال بصية القانونية ومرخرا ب أن مكافحة التحرر والعمرف ضرد
األطفال.
 -69واعرتف ر الدولررة املكسرريكية باالختصرراص الق ررائي حملكمررة البلرردان األمريكيررة حلق رروق
اإلنس رران مبوج ررة املرسر رروم الت ر رريعي املم ررور ا اعرير رردة الرمسي ررة ا  24شر رربامم/فرباير 1999
وتعرتف الواليات املتحدة املكسريكية بالترال باختصراص هرذه احملكمرة امللرزم والكامرل ا الق رايا
املتعلقة بتفسري أو تطبي االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان.

با  -إلطار وقانوني وحماية حقوق إلنسان على وصعية ووطني
 -70لررد احلكوم ررة املكسرريكية اقتم رراع راس ررخ بررأن أس ررا توطي ررد الدميقراطيررة ه ررو االع ررتاف
قوق اإلنسران واحرتامهرا الترام فبرذل فقرر ميكرن حتقير التمميرة ال راملة والرفراه احلقيقري لكرل
فرد على حدة وللم تمي ككل.
 -71وتعتمد املكسي إطارا قانونيا ومرسسيا واسي المطاق حلمايرة حقروق اإلنسران مرا فترف
يتطررور ويتعررزل كمتي ررة للديماميررة االجتماعيررة الوطميررة والدوليررة علررى حررد س رواء املتسررمة برراحلوار
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املتمامي ب اجملتمي املدين واحلكومة .وقد أتا لل
والفردي بتعزيز حقوق اإلنسان واحرتامها و ايتها.

خالل العقد األخري ليادة الوعي اعماعي

 -72وأُدرج حقروق اإلنسران ا خطرة العمرل املكسريكية العامرة الوطميرة والدوليرة للحكومرة
املكسيكية .وعلرى هرذا المحرو انطلقر عمليرة حتروالت كررب ا احليراة السياسرية ا املكسري
حقق حىت اآلن إجنالات مهمة لصاحل حقوق اإلنسان ا اإلطار القانوين واملرسسي.
()13

 -73وخ ررالل العق ررد األخ ررري خ رري الدس ررتور السياس رري للوالي ررات املتح رردة املكس رريكية
لتعديالت شىت است ابة الحتياجات السكان .وأبرلها خالل هذه الفرتة سة الرتتية الزمين:
إصر ر ررال نظر ر ررام ق ر ر رراء األحر ر رردا ا املر ر ررادة )14()2005(18؛ وإلغر ر رراء عقوبر ر ررة اإلعر ر رردام ا
امل ررادة )15()2005(22؛ ووض رري قواع ررد ومب ررادحل ممارس ررة احل ر ا احلص ررول عل ررى املعلوم ررات ا
املررادة )2007(6؛ واالعررتاف برراحل ا ايررة البيانررات ال بصررية ا املررادة )16()2009(16؛
ووض ر ر ري آلير ر ررات جر ر رررب ال ر ر رررر ا املر ر ررادة )17()2010(17؛ وجتر ر رررمي االجتر ر ررار باألشر ر ررباص ا
املادة )18()2010(19؛ وتصرف الدولة وفقا ملصلحة الطفل الف لى ا املادة )19()2011(4؛
واالع ررتاف برراحل ا الغررذاء ا املررادة )20()2011(4؛ وضررمان الدولررة للح ر ا امل راء وا بي ررة
سليمة ا املادة )21()2011(4؛ وتوسيي نطاق مرحلة التعليم األساسي اإللزامي واجملاين لي مل
مرحلة التعليم الثانوي العال ا املادة )22()2012(3؛ وإضافة اعرائم الي متا احل ا احلصول
على املعلومات أو حرية التعبري أو الم ر إىل اعرائم املمدرجة ضمن اختصاص الق اء العادي الي
تمظررر فيهررا السررلطات االحتاديررة ا املررادة )23(73؛ ووضرري القواعررد املرسسررية لرتسرريخ تعلرريم جيررد
__________

()13
()14
()15
()16
()17
()18
()19
()20
()21
()22
()23

26

ميكن االطالع علي ا الرابر التال.http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf :
ميك ر ررن االط ر ررالع عل ر ررى تع ر ررديل امل ر ررادة  18م ر ررن خ ر ررالل الر ر ررابر الت ر ررالhttp://www.ordenjuridico.gob.mx/ :
.Publicaciones/CDs2009/CDConstitucion/html/r-165.html
ميك ر ررن االط ر ررالع عل ر ررى تع ر ررديل امل ر ررادة  22م ر ررن خ ر ررالل الر ر ررابر الت ر ررالhttp://www.ordenjuridico.gob.mx/ :
.Publicaciones/CDs2009/CDConstitucion/html/r-164a.html
ميك ر ررن االط ر ررالع عل ر ررى تع ر ررديل امل ر ررادة  16م ر ررن خ ر ررالل الر ر ررابر الت ر ررالhttp://www.ordenjuridico.gob.mx/ :
.Publicaciones/CDs2009/CDConstitucion/html/r-187.html
ميك ر ررن االط ر ررالع عل ر ررى تع ر ررديل امل ر ررادة  17م ر ررن خ ر ررالل الر ر ررابر الت ر ررالhttp://www.ordenjuridico.gob.mx/ :
.Constitucion/reformas/DEC29710.doc
ميك ر ررن االط ر ررالع عل ر ررى تع ر ررديل امل ر ررادة  19م ر ررن خ ر ررالل الر ر ررابر الت ر ررالhttp://www.ordenjuridico.gob.mx/ :
.Constitucion/reformas/DEC14711.doc
ميكر ر ررن االطر ر ررالع علر ر ررى تعر ر ررديل املر ر ررادة  4مر ر ررن خر ر ررالل ال ر ر ررابر التر ر ررالhttp://www.ordenjuridico.gob.mx/ :
.Constitucion/reformas/DECB121011.doc
ميكر ر ررن االطر ر ررالع علر ر ررى تعر ر ررديل املر ر ررادة  4مر ر ررن خر ر ررالل ال ر ر ررابر التر ر ررالhttp://www.ordenjuridico.gob.mx/ :
.Constitucion/reformas/DEC13102011.doc
ميكر ر ررن االطر ر ررالع علر ر ررى تعر ر ررديل املر ر ررادة  4مر ر ررن خر ر ررالل ال ر ر ررابر التر ر ررالhttp://www.ordenjuridico.gob.mx/ :
.Constitucion/reformas/DEC08022012.doc
ميكر ر ررن االطر ر ررالع علر ر ررى تعر ر ررديل املر ر ررادة  3مر ر ررن خر ر ررالل ال ر ر ررابر التر ر ررالhttp://www.ordenjuridico.gob.mx/ :
.Constitucion/reformas/DEC09022012.doc
ميك ر ررن االط ر ررالع عل ر ررى تع ر ررديل امل ر ررادة  73م ر ررن خ ر ررالل الر ر ررابر الت ر ررالhttp://www.ordenjuridico.gob.mx/ :
.Constitucion/reformas/DEC25062012.doc
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الموعية ا املادة )24()2013(3؛ واالعرتاف الصريح كل شبص ا اهلوية وا تس يل فور
والدت ر ر ا امل ررادة )25()2014(4؛ ورف رري احل ررد األد لس ررن العم ررل م ررن  14إىل  15س ررمة ا
املررادة )26()2014(123؛ واالع ررتاف ر المسرراء والرجررال مررن ال ررعو األصررلية ا التصرروي
املمتببة ا املادة )27()2015(2؛
والرتشح على قدم املساواة وا تقلد ومزاولة الواائف العامة و ج
وإعطاء الكونغر االحتادي صالحية إصردار قروان عامرة حتردد علرى األقرل اعررائم وعقوباهترا ا
ال االختفاء القسري وغريه من أشكال سلة احلرية والتعذية وغرريه مرن ضررو املعاملرة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهيمة ا املادة .)28()2015(73
 -74وجترردر اإلشررارة إىل اعتمرراد ثالثررة إصررالحات دسررتورية رئيسررية لات أثررر إ ررايب ا ررال
حق رروق اإلنس رران :إص ررال نظ ررام األم ررن الع ررام والعدالر رة اعمائي ررة ( )2008وإص ررال إجر رراءات
احلماي ر ررة املرقت ر ررة ( )2011واإلص ر ررال املتعلر ر ر ق ر رروق اإلنس ر رران ()2011؛ وي ر رركل التمفي ر ررذ
التدر ي هلذه اإلصالحات إجنالا مهما ا ال مواءمة المظام القانوين الوطين مي القرانون الردول
حلقوق اإلنسان.
 -75ومتثررل هررذه اإلصررالحات الدسررتورية واإلجنررالات الت رريعية احملققررة خطرروة أوىل مهمررة ا
مسار قد يكون طويالا حي يتطلة تمفيذها إدخال تغيريات عميقة علرى هياكرل الدولرة وعلرى
أداء أجهزهتا .غري أنر يمبغري مرن جهرة اعتبرار تطرور اإلطرار القرانوين املكسريكي حلمايرة حقروق
اإلنسرران نص ررا حتق ر بف ررل عمررل مرسسررات الدولررة وجهررود اجملتمرري املرردين علررى حررد س رواء
و ررة مررن جهررة أخ ررر أن يواصررل مس رريت وفق را ملسررار عمررل يقت رري تعرراون مجيرري اعه ررات
الفاعلة املعمية وت افر جهودها.
 -76وا  18حزيران/يوني  2008نُ رر ا اعريردة الرمسيرة االحتاديرة إصرال متعلر قروق
اإلنسرران يرسرري قواعررد إن رراء نظررام جدي رد للعدالررة اعمائيررة ا املكسرري  .ويررمص هررذا اإلصررال
على نظام ُحترتم في على حد سواء حقوق ال حايا أو املت ررين وحقروق امل رتب فريهم وهرو مرا
يف رري إىل تعزير ررز إج ر رراءات احملاكمر ررة وف ر ر األص ررول القانونير ررة .وا  18حزيران/يوني ر ر 2016
انق رى األجرل الرذي حردده اإلصرال الدسررتوري لبردء العمرل بمظرام العدالرة اعمائيرة االهتررامي ا
سائر أحناء البلد.
 -77وبف ل التمسي ب السلطات العامرة علرى مسرتويات احلكرم الثالثرة وت رافر جهودهرا
بدأ العمل بالممول ،اعديد لألمن وإقرار العدالرة وإقامرة العردل ا مجيري أحنراء مجهوريرة املكسري
__________

()24
()25
()26
()27
()28
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.Constitucion/reformas/o1050673.doc
ميكر ر ررن االطر ر ررالع علر ر ررى تعر ر ررديل املر ر ررادة  4مر ر ررن خر ر ررالل ال ر ر ررابر التر ر ررالhttp://www.ordenjuridico.gob.mx/ :
.Constitucion/reformas/DEC18062014.doc
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.Documentos/Federal/wo103033.doc
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.Documentos/Federal/wo104305.doc
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ا الوق ر احمل رردد وص ررار ل ررد املكس رريكي بالت ررال ش ررول ،للعدال ررة أكث ررر ش ررفافية ومرون ررة ي ررديره
موافون أكفاء وي رمن احملاكمرة وفر األصرول القانونيرة واحررتام حقروق اإلنسران .ويتمثرل أحرد
احملاور األساسية لتحقي هذا التحول املرسسي ا هي ات ال رطة التابعة ألنظمرة احلكرم الثالثرة.
وأبرررل إعمررال المظررام اعمررائي للمحاكمررة احل ررورية القائمررة علررى توجير االهتررام أمهيررة دور ال رررطة
بوصررفها اعهررة املسرررولة األوىل أي السررلطة األوىل الرري تتصررد لل رميررة احملتملررة وتكررون علررى
اتصررال مرري املرواطم لكفالررة حقرروقهم و ايتهررا .وباختصررار فررأفراد ال رررطة هررم احللقررة األوىل ا
اإلجراءات اعمائية الرامية إىل حتقي عدالة فعالة.
 -78وا هررذا السررياق تلتررزم املرسسررات علررى املسررتو االحتررادي وعلررى صررعيدي الواليررات
والبلررديات بررأن تترريح هلي ررات ال رررطة كلهررا ولكررل فرررد مررن أفرادهررا إمكانيررة اكتسررا الكفرراءات
واملهارات الاللمة الي يقت يها القانون الوطين لفجراءات اعمائية والدستور.
 -79وعلى وج اخلصوص حفز إصال نظام العدالة اعمائية االنتقال من نظام جمائي قائم
علررى التحقير إىل نظررام جمررائي للمحاكمررة احل ررورية القائمررة علررى توجي ر االهتررام وهررو مررا يعررين
إق ررار مب رردأ قريم ررة الر ررباءة بالمس رربة ألي م ررتهم م ررا مل تثب ر إدانت ر مبقت ررى حك ررم يص رردره قاضر ري
املوضر رروع .وتتعل ر ر التعر ررديالت األخر ررر ب ر راالعرتاف ر ر أي مر ررتهم ا اإلدالء بأقوال ر ر أو لر ررزوم
الصم مي حظر أي شركل مرن أشركال العرزل عرن العرامل اخلرارجي أو التبويرف أو التعرذية؛
وبرربطالن ح يررة أي اع ررتاف ي ردىل ب ر دون ح ررور وررام وأي دليررل إثبررات ُحيصررل علي ر بطريقررة
تمطرروي علررى انتهرراك للحقرروق األساسررية؛ وبتحديررد أجررل معقررول للمحاكمررة وفق را للعقوبررة الرري
تقت يها اعرمية؛ وب قرار ح املتهم ا دفراع مالئرم والترزام الدولرة بتروفريه؛ وبراالعرتاف ر املرتهم
ا أن حياكم ا جلسة علمية؛ وبتحديد مدة احلبا االحتياطي (االحت ال علرى لمرة التحقير )؛
وب حرردا ممصررة القاضرري املراقررة؛ وبتعريررف مفهرروم التلرربا؛ وب رررورة استصرردار الميابررة العامررة
ألوامررر التفترري مررن السررلطة الق ررائية؛ وبتمظرريم االتصرراالت اخلاصررة .وأخرريا يت ررمن اإلصررال
املعتمد ا عام  2008آليات بديلة لتسوية املمالعات ا اجملال اعمائي؛ ويمص علرى قواعرد جررب
ال رر ا اجملال اعمائي؛ ويغري نظام إعادة اإلدما ،االجتماعي؛ ويرسي مبدأ تماسة العقوبة مري
اعرمية املعاقة عليها واحل القانوين املت رر.
 -80وا  29كانون األول/ديسمرب  2014نُ ر ا اعريدة الرمسية االحتادية القانون الروطين
لآلليات البديلة لتسوية املمالعرات ا اجملرال اعمرائي الرذي يُلرزم مكترة املردعي العرام لل مهوريرة
باعتمرراد هي ررة متبصصررة ا اآلليررات البديلررة لتسرروية املمالعررات ا اجملررال اعمررائي .واسررت ابة هلررذا
األمر جر التعاون خالل الفرتة من كانون الثاين/يماير إىل آلار/مار  2015ا ال إعداد
م روع االتفاق املتعل ب ن اء اهلي ة املتبصصة املذكورة .وكمتي ة لذل نُ ر ا اعريدة الرمسيرة
االحتادية ا  15كانون الثاين/يماير  2016اتفاق إن اء اهلي ة اإلدارية الالمركزية املتبصصة ا
اآلليات البديلة لتسوية املمالعات ا اجملال اعمائي .وا وق الح واف املرمتر الوطين للمدع
العام ا  21آ /أغسطا  2015على "املبادحل التوجيهية لتدرية وتقييم واعتماد وإعادة
اعتماد ميسري اهلي ات املتبصصة ا اآلليات البديلرة لتسروية املمالعرات ا اجملرال اعمرائي التابعرة
ملكاتة املدع العام على الصعيد االحتادي وا الكيانات االحتادية".
 -81وبغرررض إق ررار حقرروق اإلنسرران لألط رراف ا احملاكمررات اعمائيررة ا البلررد كل ر ُممح ر
للك ررونغر االحت ررادي ا  8ت ر ررين األول/أكت رروبر  2013ص ررالحية إص رردار الق ررانون املوحر ررد
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لفج رراءات اعمائي ررة املتعلر ر باآللي ررات البديل ررة لتس رروية املمالع ررات وبتمفي ررذ العقوب ررات وبق رراء
األحدا اعمائي( )29وهو القانون الذي سيسري ا اعمهورية ضمن والية الق اءين االحترادي
والعادي.
 -82وكم ررا ج رررت اإلش ررارة إىل لل ر م ررن ب ر اإلجن ررالات الت رريعية األخ ررر ا ررال حق رروق
اإلنسرران اإلصررال الدسررتوري املتعل ر ب ر جراء احلمايررة املرقتررة املتمثررل ا القررانون اعديررد للحمايررة
املرقتة الذي نُ ر ا اعريدة الرمسية االحتادية ا  6حزيران/يوني  2011والذي يُردخل تعرديالت
على املواد  94و 103و 104و .107وتجكمن أمهية هذا اإلصال ا تغيري هردف إجرراء احلمايرة
املرقتررة؛ فقررد كرران هررذا اإلجرراء يقتصررر سررابق ا علررى ال ررمانات الفرديررة وأصرربح اآلن حيمرري حقرروق
اإلنسرران ال رواردة ا الدسررتور وكررذل ا مجيرري الصرركوك الدوليررة لات الصررلة الرري ان ررم إليهررا
املكسرري  .وباإلضررافة إىل لل ر فهررو يفسررح اجملررال ل ردعاو احلمايررة اعماعي رة إل يوسرري نطرراق
إجراء احلماية املرقتة لي مل أشباصا آخرين غري املت ررين ب كل مباشر ولل باالستعاضرة عرن
شرمم "املصلحة القانونية" (وجود ضرر شبصي ومباشر) الاللم حالي ا لطلة إجراء احلمايرة املرقترة
ب رمم "املصلحة امل روعة" (اإلضرار بال رون القانونية الفردية أو اعماعية).
 -83وبف رل هررذا اإلصرال وا معظررم احلراالت أصرربح إجرراءات احلمايررة املرقترة تمطبر
بصررورة عامررة علررى كررل مررن يسررتوا معررايري معيمررة وال تقتصررر علررى الطرررف املقرردِّم لطلررة الطعررن.
وبالتال يتوخى اإلصال أن يوفِّر إجراءُ احلماية املرقترة لألشرباص احلمايرة إلاء القروان العامرة
أو أفعال السلطات العامة أو الكيانات اخلاصة أو أوج تقصريها سواء قُدم الدعو فرديا أو
مجاعير ا مررن قبررل شبصر أو أكثررر ويسررتحد بالتررال مفهرروم ال رررر امل رررتك الررذي يعترررب أمرررا
أساسي ا لتوفري احلماية للحقوق االجتماعية .كما يمص اإلصال على عقوبات ل مان مزيرد مرن
الفعاليررة ا إنفررال األحكررام يررربل ضررممها إ رراء مهررام مررن يرررفع االمتثررال لق ررار إج رراء احلمايررة
املرقتة همن مواف أو هي ات أو مالحقتهم جمائيا.
 -84وأخ ر رريا ي ررمص اإلصر ررال املتعل ر ر ب ر ر جراء احلماي ررة املرقتر ررة عل ررى أن ر ر يمبغ رري للكر ررونغر
االحتررادي أن يروائم القروان الفرعيررة وفقرا لفصررال الدسررتوري ا غ ررون أربعررة أشررهر مررن ترراريخ
ن ررره ا اعريرردة الرمسيررة االحتاديررة .ويترروخى هررذا اإلصررال متكر اجملتمرري بأكملر مررن االسررتفادة
مررن إقامررة العرردل ومررن احلمايررة الدسررتورية ويعررزل صررالحيات املرسسررات الق ررائية حلمايررة وكفالررة
حقوق اإلنسان الواردة ا الدستور وا الصكوك الدولية على حرد سرواء .وباإلضرافة إىل للر
تمظررر وكمررة العرردل العليررا الوطميررة ا املمالعررات الدسررتورية وا الرردعاو املتعلقررة بعرردم دسررتورية
القوان .
 -85ومررن جهررة أخررر ميثررل اإلصررال الدسررتوري املتعل ر قرروق اإلنسرران املعتمررد ا 10
حزيران/يوني  2011تقدم ا مهم ا ا رال حقروق اإلنسران عرل املكسري دولرة لات موقرف
واض ررح فيم ررا يتعلر ر بر راحرتام ه ررذه احلق رروق واالعر ررتاف و ررا .ومبوج ررة ه ررذا اإلص ررال أُدخلر ر
تعرديالت علررى املرواد  1و 3و 11و 15و 18و 29و 33و 89و 102مررن الدسرتور السياسرري
للواليات املتحدة املكسيكية.
__________

( )29اإلصال املررف  2متول/يولي .2015
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 -86ويمص الدستور املكسيكي ا باب األول املعمون "ا حقوق اإلنسان" على أن يمبغري
أن يُكفل عميي األشرباص اخلاضرع لواليرة الدولرة التمتري الكامرل قروق اإلنسران املعررتف ورا
ا الدستور وا املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان الي ان م إليهرا الدولرة املكسريكية .ويرمص
اإلصال بدوره على إدما ،حقروق اإلنسران ا نظرام التعلريم العرام وعلرى الترزام السرلطات بتعزيرز
هذه احلقوق واحرتامها و ايتها وكفالتها.
 -87ويمظم اإلصال مسألة تقييد حقوق اإلنسان وحيظر تعلي سريا ا وحيدد احلقروق الري
ال ررول تقييرردها أي را كان ر الظررروف .كمررا يعرردل اإلصررال املعتمررد األحكررام الدسررتورية املتعلقررة
باألجانة .ويعرتف بوجو متتعهم باحلقوق الي وهلا هلم الدستور حي ميمحهم ح الل وء
مررن جهررة واحلر ا جلسررة اسررتماع قبررل أن متررار السررلطة التمفيذيررة صررالحية طرده را هلررم مررن
جهة أخر .
 -88وأخريا يوفر هرذا اإلصرال احلمايرة هلي رات ايرة حقروق اإلنسران .وأصربح يتعر علرى
السلطات املكسيكية أن توضح أسبا عدم امتثاهلا ا حاالت معيمة للتوصيات الصادرة عرن
هذه اهلي ات .وعلى غرار لل يُكفل للهي ات التابعرة لكرل كيران مرن كيانرات اعمهوريرة التمتري
باالسررتقالل املررال وبال بص ررية القانونيررة ومب روارد خاص ررة .وأخ رريا يررمص ه ررذا اإلصررال عل ررى
م اركة اجملتمي ا انتبرا أع راء الل مرة الوطميرة حلقروق اإلنسران .وُمترمح هلرذه الل مرة صرالحية
التحقي ا الوقائي الي ت كل انتهاكات خطررية حلقروق اإلنسران عمردما ترر السرلطة التمفيذيرة
لل مماسبا أو تطلب .
الل مة الوطميرة حلقروق اإلنسران ا عرام  .1990وتصرمفف ضرمن الف رة "ألرف"
 -89وأُن
 32مرسسة حلقوق اإلنسان ا الكيانات االحتاديرة واملقاطعرة
ومتتثل ملبادحل باريا .كما أُن
االحتادي ررة مديم ررة مكس رريكو حالير ر ا .وعق ررة اإلص ررال الدس ررتوري املتعل ر ر ق رروق اإلنس رران ا
عام  2011تعزلت استقاللية اهلي ات العامة حلقوق اإلنسان التابعة للكيانات االحتادية عمدما
تقرررر إل رزام اجملررالا الت رريعية احملليررة بررأن تكفررل هلررذه اهلي ررات االسررتقالل اإلداري واملررال والتمترري
بال بصية القانونية ومبوارد خاصة.
 -90ويررربل ضررمن اإلصررالحات املتعلق ررة باجملررال الت رريعي ن ررر القررانون الرروطين لفج رراءات
اعمائية ا آلار/مار  2014الذي ألغى القوان الثالثة والثالث الي كان قائمة ا البلد إىل
لل احل والي كان تمص على معايري خمتلفة إلجراء احملاكمة اعمائيرة .وبالترال سيسرري هرذا
القررانون ا سررائر أحنرراء اإلقلرريم الرروطين بغرررض توحيررد معررايري إجرراء احملاكمررات اعمائيررة ا البلررد.
كمررا تررربل إصررالحات شررىت للقررانون اعمررائي االحتررادي ممهررا اإلصررال املعتمررد ا عررام 2013
الررذي خررول للسررلطة التمفيذيررة االحتاديررة صررالحية إصرردار العفررو فيمررا يتعل ر بررأي جرميررة تمرردر،
ضمن نطاق اختصاص الق اء االحتادي أو العرادي ا مديمرة مكسريكو عمردما توجرد أدلرة ثابترة
علررى وقرروع انتهاكررات خطرررية حلقرروق اإلنسرران لل رربص الررذي صرردر ا حق ر احلكررم .وجترردر
اإلشارة على وج اخلصوص إىل اإلصال املعتمد ا آ /أغسرطا  2010الرذي وسري نطراق
التعويع ا حاالت اعرائم الي متا رية تطوير ال بصية وباحلرية وبالممو المفسي واعمسي
الطبيعرري؛ وميمرري مررن التمترري ب راإلفرا ،امل رررومم جمررن يرتكبررون ج ررائم الفسرراد وإنتررا ،امل رواد اإلباحيررة
والسياحة اعمسية والقوادة واالعتداء اعمسي على األطفرال الرذين تقرل أعمرارهم علرى  18سرمة
ويصمف هذه األفعال ضمن اعرائم اخلطرية.
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 -91وجت ر رردر اإلش ر ررارة إىل أنر ر ر ا ت ر ر ررين األول/أكت ر رروبر  2013نُ ر ررر ا اعري ر رردة الرمسي ر ررة
االحتاديررة مرسرروم تعررديل املررادة  73مررن الدسررتور السياسرري للواليررات املتحرردة املكسرريكية الررذي
ول للسلطات االحتادية صالحية الب ا الق ايا الي تمدر ،ضمن اختصاص الق اء العرادي
عمدما تكون هلا صلة باعرائم الي متا األمن االحتادي أو باعرائم الي ترتكة ضد الصرحفي
وغررريهم مررن األشررباص أو تُلح ر ال رررر باملم ر ت ومتررا أو تقيررد أو هترردد احل ر ا احلصررول
على املعلومات أو حرية الرأي وحرية التعبري.
 -92وأُدرج ر بالكامررل قائمررة احلقرروق املمصرروص عليهررا ا الدسررتور االحتررادي ا الدسرراتري
احملليررة لكيانررات البلررد االحتاديررة البررالد عررددها  32كيانر ا إمررا مررن خررالل بمررد صرريح ب ررأن إدرا،
احلقرروق املمصرروص عليهررا ا الدسررتور االحتررادي أو ا املعاهرردات الدوليررة أو مررن خررالل قائمررة
واسعة من احلقوق املعرتف وا .غري أن ال تزال مثة حتديات فيما يتعل مبواءمة الدساتري احملليرة ا
ال حقوق اإلنسان وتساوق القوان التمظيمية احمللية.
 -93وا عر ررام  2005أُلغي ر ر عقوبر ررة اإلعر رردام ا الدسر ررتور السياسر رري للوالير ررات املتحر رردة
املكسيكية من خالل تعديل الفقرة الثانية من املادة  14والفقرة األوىل مرن املرادة  .22ومل تعرد
عقوبة اإلعدام تُمفذ ا املكسي ممذ عرام  1961وا إطرار تعزيرز حقروق اإلنسران أقرر لرا
شرريوف اعمهوريررة ا  16نيسرران/أبريل  2004إصررالحا إللغائه را ا قررانون الق رراء العسرركري.
كما أودع املكسي ا عام  2007ص تصديقها على الربوتوكول االختيراري الثراين امللحر
بالعهد الدول اخلاص باحلقوق املدنيرة والسياسرية اهلرادف إىل إلغراء عقوبرة اإلعردام الرذي اعتمرد
ا نيويررورك ا  15كررانون األول/ديسررمرب  1989والررذي يررمص علررى الترزام الرردول املم ررمة إلي ر
بعرردم إعرردام أي شرربص خاضرري لواليتهررا الق ررائية وباعتمرراد مجيرري الترردابري الاللمررة إللغرراء عقوبررة
اإلعدام ا اإلقليم اخلاضي لواليتها الق ائية.

ءيم -إطار شع ي حماية حقوق إلنسان على وصعية ووطني
 -94يررربل ضررمن أهررم اإلجنررالات الرري تراعرري املالحظررات والتوصرريات املقدمررة اإلصررالحات
مفهوم حقوق اإلنسان على حنو كامل
الدستورية املتعلقة قوق اإلنسان ( .)2011فقد أد
ج
ا الدستور وأضف الصبغة الدستورية على احلقوق املكرسرة ا املعاهردات الدوليرة الري ان رم
إليهررا املكسرري  .وعكس ر التزامررات الدولررة مبمرري انتهاكررات حقرروق اإلنسرران والتحقي ر فيهررا
واملعاقبررة عليهررا وجرررب األض ررار المامجررة عمهررا ونص ر علررى أن ر يمبغرري للسررلطات تعزيررز حقرروق
اإلنسان واحرتامها و ايتها وكفالتها ضمن جوانة أخر .
 -95أمررا اصرروص اإلصررال الدسررتوري املتعلر بترردبري احلمايررة املرقتررة ( )2011فقررد وسرري
نطرراق نظررام احلقرروق وإمكانيررة الل رروء إىل الق رراء .وأدخررل مبرردأ املصررلحة امل ررروعة الررذي يررز
ألي شرربص يررر أن حقوقر قررد ُمسر أن يطلررة ترردبري احلمايررة املرقتررة والتمترري مايررة الق رراء
االحت ررادي دون احلاج ررة إىل إثب ررات وج ررود مص ررلحة قانوني ررة واس ررتحد إمكاني ررة طل ررة ت رردبري
احلمايررة املرقتررة بسرربة تقصررري السررلطة واإلض ررار باملصرراحل اعماعيررة وخررول وكمررة العرردل العليررا
الوطمية صالحية إصدار إعالنرات عامرة بعردم دسرتورية قرانون مرا ا حالرة وجرود سرواب ق رائية
بسبة تكرار احلاالت ا هذا الصدد.
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د  -عملية شقةيم وتقاريا على وصعية ووطني
 -96م ررن خر ررالل اهلر رردف  1املعمر ررون "املكسر رري ا سر ررالم" ير رررد ا خطر ررة التممير ررة الوطمير ررة
للف رررتة  2018-2013ال رري أُلزم ر اإلدارة العام ررة االحتادي ررة بتمفي ررذها ض ررمن األه ررداف لات
األولويررة بالمسرربة للحكومررة وضر ُري سياسررة حكوميررة ا ررال حقرروق اإلنسرران تكفررل الترزام مجيرري
السلطات باحرتام وضمان حقوق اإلنسان ا ممارستها اليومية.
 -97وا إطررار اعهررود املبذولررة لتعزيررز إعمررال حقرروق اإلنسرران داخررل البلررد ن رررت حكومررة
املكس رري ا  30نيس رران/أبريل  2014ا اعري رردة الرمسي ررة االحتادي ررة الربن ررامج ال رروطين حلق رروق
اإلنس رران للف رررتة  2018-2014ال ررذي أُع ررد عق ررة عملي ررة م رراورات ش رراملة .وهل ررذا الغ رررض
ت رركل شرربكة روابررر تتررألف مررن  45وحرردة ومرسسررة تابعررة لرفدارة العامررة االحتاديررة ونُظمر
ممتديات للت اور مي اجملتمي املدين أف ى عملها إىل إن اء فري عمل است اري.
 -98وي ر ررمل الربنر ررامج الر رروطين حلقر رروق اإلنسر رران ت بيصر ررا إلشر رركالية حقر رروق اإلنسر رران ا
املكسي وأسباوا وآثارها ويتوخى حتقي سة أهداف من خالل اسرتاتي يات وخطومم عمرل
ومرشرات وغايات .وهذه األهداف هي ‘1‘ :التمفيذ الفعال لفصال الدستوري املتعل قوق
اإلنسران؛ ‘ ‘2ممرري انتهاكررات حقرروق اإلنسرران؛ ‘ ‘3كفالررة ممارسررة حقرروق اإلنسرران والتمترري وررا؛
‘ ‘4تعزيز اية حقوق اإلنسان؛ ‘ ‘5التمسي الفعال ب اعهات الفاعلة املعمية بسياسة الدولرة
حلقوق اإلنسان.
 -99وتمفيذ الربنرامج إلزامري بالمسربة لوحردات اإلدارة العامرة االحتاديرة ا رال اختصاصراهتا؛
وت ررطلي ولارة الداخليررة مبهمررة التحق ر ب رركل دوري مررن التقرردم احملرررل ا الربنررامج ومررن نتررائج
تمفيذه ف الا عن مد تأثريه ا حتقي أهداف خطة التممية الوطمية .كما ت رمل إلزاميرة تمفيرذه
الكيانات شب احلكومية الي تمس ولارةُ الداخلية عملها وفقا لألحكام القانونية املعمول وا.
الل مة املعمية بالسياسة احلكومية ا ال حقوق
 -100وا  11آلار/مار  2003أُن
اإلنسان ودف تمسي األن طة الي تم زها الكيانات والوحردات التابعرة لرفدارة العامرة االحتاديرة
ا ال حقوق اإلنسان سواء على الصعيد الوطين أو الدول .وهي هي ة دائمة وت كل ممترد
للحوار ب وحدات اإلدارة العامة االحتادية وممظمرات اجملتمري املردين مرن أجرل صرياغة سياسرات
عامة ا ال حقوق اإلنسان.
 -101وخررالل اعلسررة املعقررودة ا  18كررانون األول/ديسررمرب  2008وافق ر الل مررة املعميررة
بالسياسررة احلكوميررة ا ررال حقرروق اإلنسرران بكامررل هي تهررا علررى إن رراء الل مررة الفرعيررة لتقيرريم
ومتابعررة الربنررامج الرروطين حلقرروق اإلنسرران الرري تتررألف مررن أربعررة أفرقررة عمررل ملتابعررة وتقيرريم كررل
هرردف مررن أهررداف هررذا الربنررامج باإلضررافة إىل فرير تقررين .وجررر تمصررية هررذه الل مررة ا 29
ك ررانون الثاين/يم رراير  2009وت ررم  38مرسس ررة تابع ررة للحكوم ررة االحتادي ررة و 25ممظم ررة م ررن
ممظمات اجملتمي املدين(.)30
__________

( )30ملزي ر ررد م ر ررن املعلوم ر ررات يرج ر ررى االط ر ررالع عل ر ررى الر ر ررابر الت ر ررال:
.Derechos_Humanos/Comision_de_Politica_Gubernamental_en_Materia_de_Derechos_Humanos

http://www.derechoshumanos.gob.mx/es/
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 -102وم ررن جه ررة أخ ررر أُن ررف ا املكس رري مم ررذ ع ررام  2003املعه ررد االحت ررادي إلتاح ررة
املعلومات العامة الذي ي طلي مبهمة كفالة حصول أي شبص على املعلومرات العامرة وتعزيرز
ثقافة ال فافية واملساءلة ا اإلدارة العامة.

ها  -عملية شقةيم وتقاريا على وصعية ووطني
 -103وفق را للمبررادحل التوجيهيررة لتقرردمي التقررارير إىل هي ررات معاهرردات ممظمررة األمررم املتحرردة
وا إطار الوفاء بالتزامات الردول األطرراف لرد توقيعهرا و/أو تصرديقها علرى الصركوك الدوليرة
التزم الدولة املكسيكية على الدوام باإلطار الذي تمص علي هذه املبادحل التوجيهية.
 -104وا الوقر الرراهن تتحمرل الوكالررة الرائردة ا اجملرال املعرين مسرررولية إعرداد التقريررر الررذي
تطلب ر اهلي ررة املعميررة؛ غررري أن ولارة ال رررون اخلارجيررة تترروىل مهمررة دعررم عمليررة إعررداد التقررارير أو
تتكلررف ب عرردادها علررى غ ررار مررا حصررل ا حالررة التقررارير املقدمررة إىل الل مررة املعميررة برراحلقوق
االقتصررادية واالجتماعيررة والثقافيررة وكررذل التقريررر املقرردم إىل آليررة االسررتعراض الرردوري ال ررامل
جمللا حقوق اإلنسان.

ثاوثا -معلومات متعلقة باومساو وعةم وتميي
 -105ت رركل ايررة وتعزيررز حقرروق اإلنسرران وال سرريما اعهررود الراميررة إىل الق رراء علررى مجيرري
أشكال التمييز أولوية بالمسبة حلكومة املكسي .
 -106وقد وقع املكسي وصدق على االتفاقية الدولية للق اء على مجيي أشكال التمييرز
العمصري .واعتمدت اعمعية العامة لألمم املتحدة هذه االتفاقية وفتح با التوقيي والتصدي
عليها ا  21كانون األول/ديسمرب  .1965ووفقرا للمرادة  19ممهرا دخلر حيرز المفرال ا 4
ك ر ررانون الثاين/يمر ر رراير  .1969ووقع ر ر ر عليه ر ررا املكسر ر رري ا  1ت ر ر ررين الثر ر رراين/نوفمرب 1966
وصدق عليها ا  20شبامم/فرباير .1975
 -107وقبل املكسي ا  16أيلول/سبتمرب  1996التعديالت املدخلة على املادة  8مرن
االتفاقية الي اعتمدت ا  15كانون الثاين/يمراير  1992خرالل االجتمراع الرابري ع رر للردول
األطراف ا االتفاقية.
 -108وا  17كررانون الثاين/يمرراير  2002نُ ررر ا اعريرردة الرمسيررة االحتاديررة مرسرروم املوافقررة
علررى إعررالن اعررتاف املكسرري باختصرراص عمررة الق رراء علررى التمييررز العمصررري مبوجررة اإلجرراء
امل ار إلي ا املادة  14من االتفاقية.
 -109وأوف ر احلكومررة املكسرريكية حررىت اآلن بالتزامهررا بتقرردمي مجيرري تقاريرهررا الدوريررة ب ررأن
تمفيذ هذه االتفاقية .وأحدثُها هو التقرير اعامي للتقريرين الدوري الساد ع ر والسابي ع ر
الذي قُدم ا حزيران/يوني  2010وعرض ا شبامم/فرباير .2012
 -110وت رركل مكافح ررة التميي ررز ج ررزءا أساس رريا م ررن اعه ررود الرامي ررة إىل توطي ررد الدميقراطي ررة ا
املكسي  .وكمتي ة لذل عزلت احلكومة تدابري ت ريعية وق ائية وإداريرة وتردابري أخرر تمطلر
ردف مررن اإلصررالحات الت رريعية املعتمرردة ملكافحررة
مررن االع ررتاف بوجررود التمييررز ا البلررد .واهلر ُ
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التمييرز هررو إن رراء آليررات للحمايررة معميررة بالق راء علررى أشرركال التمييررز القدميررة وا الوقر لاتر
مبمي الظواهر وامل اكل األحد عهدا وحتييد آثارهرا السرلبية .وبالترال حيظرر القرانون املكسريكي
مجيي أشكال أو مظاهر التمييز مبا فيها التمييز العمصري وكره األجانة.
 -111وا  14آ /أغسطا  2001نُ ر تعرديل املرادة  1مرن الدسرتور السياسري للواليرات
املتحدة املكسيكية .وجمتثل هذا التعرديل ا إضرافة فقررة ثالثرة إىل هرذه املرادة تُردمج بمردا حيظرر أي
شرركل مررن التمييررز بسرربة األصررل اإلثررين أو القررومي أو نرروع اعررما أو السررن أو اإلعاقررة أو
الوضي االجتماعي أو احلالة الصحية أو الدين أو الرأي أو امليرول أو احلالرة االجتماعيرة أو
أي سبة من شأن املسا بكرامة اإلنسان أو إبطرال حقوقر وحرياتر أو تقييردها .ويتروخى هرذا
اإلجراء توفري احلمايرة والتعرويع عميري مرن يعي رون حالرة التهمري مرن أفرراد ومجاعرات بسربة
خمتلف أشكال التحيز والظروف اهليكلية.
 -112وا  26ت ر ر ررين الث ر رراين/نوفمرب  2002ق ر رردم الس ر ررلطة التمفيذي ر ررة االحتادي ر ررة مق ر رررت
القررانون االحتررادي ملمرري التمييررز والق رراء علي ر الررذي اعتمررد باإلمجرراع ون ررر ا اعريرردة الرمسيررة
االحتادية ا  11حزيران/يوني  .2003ومبوجة هرذا القرانون أُن رف اجمللرا الروطين ملمري التمييرز
الررذي باشررر مهامر رمسير ا ا  27آلار/مررار  2004بوصررف جهررال الدولررة املكسرريكية املكلررف
بتمفيررذ سياسررة مكافحررة التمييررز ا سررائر أرجرراء اإلقلرريم الرروطين .وا عررام  2014أُدخررل تعررديل
جرروهري علررى القررانون االحتررادي ملمرري التمييررز والق رراء علي ر يكفررل بقرردر أكرررب التمترري برراحل ا
ع رردم التميي ررز فيم ررا يتعل ر همل ررة أم ررور ممه ررا ال رركاو وت رردابري املس رراواة والتزام ررات الس ررلطات
الثال وتدابري جرب ال رر.
 -113ويررمص هررذا القررانون علررى أحكررام ملمرري مجيرري أشرركال التمييررز والق رراء عليهررا وكررذل
لتعزيز تكافر الفرص واملساواة ا املعاملة .كما حيدد أشرامم السرلوك الري تعتررب متييزيرة ويرمص علرى
تدابري املساواة واإلدما ،واإلجراءات اإل ابيرة الري يمبغري للسرلطات العامرة االحتاديرة واملرسسرات
الرري خت رري إلدارهتررا أو تمرردر ،ضررمن نطرراق اختصاصررها أن ت ررطلي وررا ل ررمان تكررافر الفرررص
الفعلرري واحل ر ا عرردم التمييررز عميرري األشررباص .وا  20أيار/مررايو  2014نُ ررر ا اعريرردة
الرمسيررة االحتاديررة املرسرروم الررذي ررري مبوجب ر تعررديل وتكميررل وإلغرراء أحكررام شررىت مررن القررانون
االحتادي ملمي التمييز والق اء علي  .ووذه التعرديالت توحرد إجرراء تقردمي ال ركاو واملطالبرات
الراميررة إىل اختررال إجرراءات ملكافحررة أفعررال التمييررز الرري تصرردر عررن املررواف العررام واألشررباص
املس ررتقل ا املكس رري باإلض ررافة إىل وض رري أحك ررام جدي رردة لتعزي ررز اإلط ررار الق ررانوين للمس رراواة
وعدم التمييز.
 -114ويرمص هررذا القررانون علررى أن التمييررز يعررين أي شرركل مررن التفرقررة أو االسررتثماء أو التقييررد
أو التف يل ناجم عن فعل أو تقصري مقصود أو غري مقصود وليا موضروعيا وال ممطقير ا وال
متماسررب ا ويهرردف أو يررردي إىل إعاقررة أو تقييررد أو ممرري أو تعطيررل أو إبطررال االع ررتاف برراحلقوق
واحلريات أو التمتي وا أو ممارستها ويستمد إىل دافري أو أكثرر مرن الردوافي التاليرة :األصرل اإلثرين
أو القومي أو لون الب رة أو الثقافة أو نوع اعما أو اهلوية اعمسانية أو السن أو اإلعاقة
أو الوض ر ر رري االجتم ر ر رراعي أو االقتص ر ر ررادي أو الص ر ر ررحي أو الق ر ر ررانوين أو ال ر ر رردين أو املظه ر ر ررر أو
اخلصر ررائص اعيمير ررة أو الوضر رري مر ررن حي ر ر اهل ر رررة أو احلمر ررل أو اللغر ررة أو ال ر ررأي أو املير ررول
اعمسية أو اهلوية أو االنتماء السياسي أو احلالة االجتماعية أو احلالة العائليرة أو املسرروليات
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األسرية أو السواب الق رائية أو أي دافري آخرر .ويُقصرد برالتمييز أي را كراهيرة املثليرة اعمسرية
وكره المساء وأي مظهر مرن مظراهر كرره األجانرة والفصرل العمصرري ومعراداة السرامية ف رالا
عن التمييز العمصري وغري لل من أشكال التعصة لات الصلة.
 -115واستجمسررب أحكررام قانونيررة حديثررة أخررر املقت رريات املتعلقررة بعرردم التمييررز ال رواردة ا
الدستور وا القانون االحتادي ملمي التمييز والق اء علي .
 -116وممررذ إضررافة الفقرررة الثالثررة إىل املررادة  1مررن الدسررتور ا عررام  2001عرردل واليررات
احتادية عديدة دساتريها احمللية فهي حتظر التمييز صراحةا أو تلمح إىل احل ا املساواة.
 -117وا الوق ر ال رراهن توج ررد ل ررد  31كيان ر ا احتادي ر ا ق روان ملكافح ررة التميي ررز( .)31كم ررا
تت من الدساتري احمللية لر  25كيان ا احتادي ا بمودا ملكافحة التمييز.
قو ني م افحة وتميي على صعية وواليات

الرقم الكيان االحتادي
1

أغواسكالييمتيا

2

باخا كاليفورنيا

3

باخا كاليفورنيا سور

4

كامبي ي

5

ت يابا

6

ت يواوا

7

مديمة مكسيكو

8

كواويال

9

كوليما

10

دورانغو

11

غواناخواتو

اسم القانون

تاريخ الم ر

قانون والية أغواسركالييمتيا ملمري التمييرز  23نيسان/أبريل 2012
والق اء علي
قانون ممي التمييز والق اء علي ا والية  31آ /أغسطا 2012
باخا كاليفورنيا
ق ررانون والي ررة باخ ررا كاليفورني ررا س ررور ملم رري  31ك ررانون األول/ديس ررمرب
2006
التمييز والق اء علي
قر ر ررانون ممر ر رري ومكافحر ر ررة مجير ر رري أشر ر رركال  4متول/يولي 2007
التمييز واملعاقبة عليها ا والية كامبيت ي
ق ررانون مم رري ومكافح ررة التميي ررز ا والي ررة  3نيسان/أبريل 2009
ت يابا
قانون ممي التمييز والق اء علي ا والية  7متول/يولي 2007
ت يواوا
ق ر ررانون املقاطع ر ررة االحتادي ر ررة ملم ر رري التميي ر ررز  19متول/يولي 2011
والق اء علي
ق ر ررانون تعزي ر ررز املس ر رراواة ومم ر رري التميي ر ررز ا  24آ /أغسطا 2007
والية كواويال دي سرقسطة
ق ررانون مم رري ومكافح ررة التميي ررز والق رراء  14حزيران/يوني 2008
علي ا والية كوليما
قانون والية دورانغو ملمي التمييرز والق راء  24ك ر ررانون األول/ديس ر ررمرب
2009
علي
ق ررانون مم رري ومكافح ررة التميي ررز والق رراء  27حزيران/يوني 2014
علي ا والية غواناخواتو

__________

( )31أغواسكالييمتيا وباخا كاليفورنيا وباخا كاليفورنيا سور وكامبي ري وت ريابا وت ريواوا وكرواويال وكوليمرا
ومديمررة مكسرريكو ودورانغررو وغوانرراخواتو وغرييرررو وإيرردالغو وخاليسرركو وواليررة مكسرريكو وميت رواكان
وموريلررو وناياري ر وواكسرراكا وبررويبال وكرييتررارو وكيمتانررا رو وسرران لررويا بوتوسرري وسرريمالوا وسررونورا
وتاماوليبا وتاباسكو وتالكسكاال وبرياكرول ويوكاتان ولاكاتيكا .
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12

غرييرو

13

إيدالغو

14

خاليسكو

15

والية مكسيكو

16

ميت واكان

17

موريلو

18

ناياري

19

واكساكا

20

بويبال

21

كرييتارو

22

كيمتانا رو

23

سان لويا بوتوسي

24

سيمالوا

25

سونورا

26

تاماوليبا

27

تالكسكاال

28

تاباسكو

29

برياكرول

30

يوكاتان

31

لاكاتيكا

اسم القانون

تاريخ الم ر

القررانون رقررم  375ملمرري التمييررز والق رراء  20شبامم/فرباير 2016
علي ا والية غرييرو
قر ررانون ممر رري ومكافحر ررة التميير ررز واملعاقبر ررة  8نيسان/أبريل 2013
والق اء علي ا والية إيدالغو
ق ر ر ررانون تعزي ر ر ررز املس ر ر رراواة ومم ر ر رري التميي ر ر ررز  17ك ر ررانون األول/ديس ر ررمرب
2015
والق اء علي ا خاليسكو
قر ر ررانون ممر ر رري ومكافحر ر ررة أفعر ر ررال التميير ر ررز  29أيلول/سبتمرب 2007
والق اء عليها ا والية مكسيكو
ق ر ررانون مم ر رري التميي ر ررز والعم ر ررف والق ر رراء  2ك ر ر ر ر ررانون الث ر ر ر ر رراين/يم ر ر ر ر رراير
عليهما ا والية ميت واكان دي أوكامبو 2009
قانون ممي التمييز والق اء علي ا والية  14آ /أغسطا 2015
موريلو
قانون ممي التمييز والق اء علي ا والية  10ك ر ررانون األول/ديس ر ررمرب
2005
ناياري
ق ررانون مكافح ررة ومم رري التميي ررز والق رراء  9ك ر ر ر ررانون األول/ديس ر ر ر ررمرب
2013
علي ا والية واكساكا
قررانون واليررة بررويبال احلرررة ولات السرريادة  27ت ر ر ر ررين الث ر ر رراين/نوفمرب
2013
ملمي التمييز والق اء علي
قانون ممي مجيي أشكال التمييز والق راء  30آ /أغسطا 2012
عليها ا والية كرييتارو
ق ررانون مم رري ومكافح ررة التميي ررز والق رراء  31ك ر ررانون األول/ديس ر ررمرب
2012
علي ا والية كيمتانا رو
ق ررانون والي ررة س رران ل ررويا بوتوس رري ملم رري  19أيلول/سبتمرب 2009
التمييز والق اء علي
قانون والية سريمالوا ملمري التمييرز والق راء  3متول/يولي 2013
علي
قر ر ررانون ممر ر رري ومكافحر ر ررة أفعر ر ررال التميير ر ررز  24ت ر ر ر ررين الث ر ر رراين/نوفمرب
2014
والق اء عليها ا والية سونورا
قانون ممي التمييز والق اء علي ا والية  29ك ر ررانون األول/ديس ر ررمرب
2004
تاماوليبا
قانون ممي التمييز والق اء علي ا والية  6ك ر ر ررانون األول/ديس ر ر ررمرب
2013
تالكسكاال
قانون ممي التمييز والق اء علي ا والية  14أيار/مايو 2016
تاباسكو
قانون ممي التمييز والق اء علي ا والية  16آ /أغسطا 2013
برياكرول دي إيغماسيو دي اليايب
قانون ممي التمييز والق اء علي ا والية  6متول/يولي 2010
يوكاتان
قانون ممي مجيي أشكال التمييز والق راء  29متول/يولي 2006
عليها ا والية لاكاتيكا
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 -118وحررىت الربرري الثال ر مررن عررام  2016حيظررر القررانون اعمررائي ا  31كيان را احتادي رال
التمييز العمصري(.)33

()32

 -119وفيما يتعل ب جراءات العمل اإل ايب صار لزاما على الدولة أن تستحد آليات عرب
ال رررر وتعزيررز حقرروق األشررباص املمتم ر إىل الف ررات الرري تعرض ر تار ي ر ا للتهمرري والتمييررز.
ويب الفصرل الثالر مرن القرانون االحترادي ملمري التمييرز والق راء علير بالتفصريل واجبرات الدولرة
ا ضمان تكافر الفرص لبعع الف ات ال عيفة حاهلا.
 -120كمررا جررر مررن خررالل هررذه التعررديالت مواءمررة القررانون االحتررادي ملمرري التمييررز والق رراء
علي ر مرري املعاهرردات الدوليررة ا هررذا اجملررال وهررو يررمص علررى الت رزام السررلطات الررثال واهلي ررات
املستقلة بوضي وتمفيذ تدابري لكفالة تكافر الفررص واملسراواة واإلدمرا ،وإجرراءات العمرل اإل رايب
لفائدة الف ات الي تعاين من التمييز.
 -121وا  1أيار/مررايو  2014نُ ررر ا اعريرردة الرمسيررة االحتاديررة الربنررامج الرروطين للمسرراواة
وعدم التمييز للفرتة  )34(2018-2014الذي يمس سياسة الدولة املكسيكية ملكافحة التمييرز.
ويررمص علررى إج رراءات عمررل وررددة بالمسرربة لوحرردات اإلدارة العامررة االحتاديررة ترمرري إىل مراجعررة
وإدما ،ومواءمة وتعزيرز قوانيمهرا وممارسراهتا بغررض إلغراء األحكرام التمظيميرة واإلداريرة الري ت ر ي
املمارسات التمييزية أو تسمح وا وضمان املساواة ا املعاملة وتكافر الفرص لل ميي.

__________

( )32مل يب سو نويبو ليون.
( )33أُخررذت ا االعتبررار عماصررر التمييررز العمصررري املمصرروص عليهررا ا املررادة  1مررن االتفاقيررة الدوليررة للق رراء علررى
مجيرري أشرركال التمييررز العمصررري :أي متييررز أو اسررتثماء أو تقي رريد أو تف رريل يقرروم علررى أسررا العرررق أو اللررون أو
المسة أو األصل القومي أو اإلثرين ويسرتهدف أو يسرتتبي تعطيرل أو عرقلرة االعررتاف قروق اإلنسران واحلريرات
األساسرية أو التمررتي وررا أو ممارسررتها علرى قردم املسراواة ا امليردان السياسري أو االقتصرادي أو االجتمراعي أو
الثقاا أو ا أي ميدان آخر من ميادين احلياة العامة.
( )34متا ا.http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Pronaid_Hechz_INACCSS.pdf :
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