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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   السابعة عشرةالدورة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١ -  أكتوبر/تشرين األول ٢١

ميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً           جت    
 ٥ والفقرة ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  املكسيك    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات               
 والتعليقات الواردة من الدولة املعنية واملفوضـية الـسامية          اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات    

والتقرير مقدم يف   . حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة           
ولالطالع على النص الكامـل، ُيرجـى       . شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      

التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن          وال يتضمن   . العودة إىل الوثيقة املرجعية   
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن    

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات       وقد ذُكرت على حنو منهجي      . ١٧/١١٩مقرره  

وروعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف           . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    
  ُتقبلمل/ ُيصدَّق عليهامل  بعد االستعراضذخ املتاإلجراء السابقةدورة يف الاحلالة  

التصديق أو االنضمام   
 أو اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء علـى     
مجيع أشكال التمييز العنصري    

)١٩٧٥( 

  

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق       
االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

)١٩٨١( 

   

قوق املدنية  العهد الدويل اخلاص باحل    
 )١٩٨١(والسياسية 

    

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق     
بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      

  )٢٠٠٧ (املدنية والسياسية

    

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال      
  )١٩٨١(التمييز ضد املرأة 

    

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه      
من ضروب املعاملة أو العقوبة     

إنسانية أو املهينة   القاسية أو الال  
)١٩٨٦(  

    

الربوتوكول االختياري امللحق     
باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه   
من ضروب املعاملة أو العقوبة     
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

)٢٠٠٥(  

    

      )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل   
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  ُتقبلمل/ ُيصدَّق عليهامل  بعد االستعراضذخ املتاإلجراء السابقةدورة يف الاحلالة  

الربوتوكول االختياري امللحـق      
املتعلـق  باتفاقية حقوق الطفـل     

 الرتاعـات طفـال يف    شراك األ بإ
  )٢٠٠٢(املسلحة 

    

الربوتوكول االختياري امللحـق      
املتعلق ببيع  باتفاقية حقوق الطفل    

األطفال واستغالل األطفـال يف     
 )٢٠٠٢(البغاء ويف املواد اإلباحية 

    

التفاقية الدولية حلماية حقـوق     ا  
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

  )١٩٩٩ (أسرهم

    

شـخاص ذوي   اتفاقية حقوق األ    
  )٢٠٠٧(اإلعاقة 

    

االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع        
األشخاص من االختفاء القسري    

)٢٠٠٨(  

    

ــات و أو /التحفظـ
ــات و أو /اإلعالنـ

  التفامهات

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

، ٨إعــالن تفــسريي، املــادة (
١٩٨١(  

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    
سـحب اإلعـالن    (ة  اإلعاق

 من املادة   ٢التفسريي، الفقرة   
٢٠١٢، ١٢(  

  

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       
إعــالن تفــسريي، ( والــسياسية

؛ ١٨ واملـادة    ٩ من املادة    ٥ الفقرة
؛ )ب(٢٥ و ١٣حتفظان، املادتـان    

ـ     املـادة   اً،سحب التحفظني جزئي
  )٢٠٠٢، )ب(٥

الربوتوكول االختياري امللحق   
املتعلـق  قوق الطفل   باتفاقية ح 

ت الرتاعـا إشراك األطفال يف   ب
سـحب اإلعـالن    ( املسلحة

  )٢٠١٣، ٤التفسريي، املادة 

  

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال      
إعالن عـام،   ( التمييز ضد املرأة  

١٩٨١(  

    

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه      
من ضروب املعاملة أو العقوبة     
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

  )٢٠٠٢، ١٧إعالن، املادة (
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  ُتقبلمل/ ُيصدَّق عليهامل  بعد االستعراضذخ املتاإلجراء السابقةدورة يف الاحلالة  

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق       
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

إعالن تفـسريي عـام؛     ( أسرهم
، ٢٢ من املـادة     ٤حتفظ؛ الفقرة   

١٩٩٩(  

    

 إجراءات الـشكوى  
والتحقيق واإلجراءات  

  )٣(العاجلة

االتفاقية الدولية للقضاء علـى     
، مجيع أشكال التمييز العنصري   

  )٢٠٠٢ (١٤ادة امل

الربوتوكول االختياري امللحق     
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق    با

ــة   ــصادية واالجتماعي االقت
   والثقافية

الربوتوكــول االختيــاري األول   
لعهد الـدويل اخلـاص     باامللحق  

ــسياسية ــة وال ــاحلقوق املدني  ،ب
)٢٠٠٢(  

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       
  ٤١، املادة املدنية والسياسية

لربوتوكول االختياري امللحـق    ا  
 تفاقية القضاء على مجيع أشكال    با

 ٨، املـادة    التمييز ضـد املـرأة    
)٢٠٠٢(  

اتفاقية مناهضة التعـذيب      
وغريه من ضروب املعاملة أو 
ــية أو  ــة القاسـ العقوبـ

، املادة  الالإنسانية أو املهينة  
٢١  

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه      
من ضروب املعاملة أو العقوبة     

، لقاسية أو الالإنسانية أو املهينةا
ــان   ٢٢و) ١٩٨٦ (٢٠املادت

)٢٠٠٢ (  

الربوتوكول االختياري امللحق     
ل املتعلق  فباتفاقية حقوق الط  

  بإجراء تقدمي البالغات

التفاقية الدولية حلماية حقـوق     ا  
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

  )٢٠٠٨ (٧٧، املادة أسرهم

قوق التفاقية الدولية حلماية ح   ا  
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

  ٧٦، املادة أسرهم
الربوتوكول االختياري امللحـق      

باتفاقية حقوق األشـخاص ذوي     
  )٢٠٠٧ (٦، املادة اإلعاقة

االتفاقية الدولية حلماية مجيع      
األشخاص مـن االختفـاء     

  ٣٢ و٣١، املادتان القسري
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  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    
 مل تقبل/هاق عليدمل ُيص  اإلجراء املتخذ بعد االستعراض السابقةة يف الدوراحلالة  

التصديق أو االنضمام   
 أو اخلالفة

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية     
 واملعاقبة عليها

الربوتوكول اإلضايف الثالـث    
امللحق باتفاقيات جنيف لعام    

٩()٢٠٠٨(١٩٤٩( 

اتفاقية خفض حاالت انعدام    
 ١٩٦١ اجلنسية لعام

نظام روما األساسي للمحكمـة      
 اجلنائية الدولية

اتفاقيات منظمة العمل الدولية      
 )١٠(١٨٩ و١٣٨ و٩٨رقم 

كافحـة  مل  اليونـسكو  اتفاقية   )٤(بروتوكول بالريمو 
  التعليمجمال التمييز يف 

االتفاقيات املتعلقة بوضع الالجئني     
ــدميي  ــخاص ع ــز األش ومبرك

م نعم، عدا اتفاقية عا    ()٥(اجلنسية
١٩٦١(  

 ينالربوتوكول اإلضايف الثـا     
 امللحق باتفاقيات جنيف لعام   

١٩٤٩  

 / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة     
 والربوتوكوالت  ١٩٤٩أغسطس  

نعم، عـدا    ()٦(ااإلضافية امللحقة هب  
  )الربوتوكول اإلضايف الثالث

    

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل     
نعم، عدا االتفـاقيتني     ()٧(الدولية

  )١٣٨ و٩٨م رق

    

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      
٨(١٦٩(  

    

 بـأن تقبـل     الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي        أوصى    - ١
املكسيك اختصاص اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري بالنظر يف الشكاوى الواردة مـن             

  .)١١(األفراد والدول
املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو          ر اخلاص وأوصى املقرّ   - ٢

اتفاقية عدم تقادم جرائم    اإلعالن التفسريي الذي أصدرته بشأن      بأن تسحب املكسيك    اً  تعسف
 .)١٢(احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية

ـ مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني  ورحبت     -٣ يت  باملالحظات اخلتامية ال
، اليت حثت فيها اللجنة املكسيك على سحب        ٢٠١٢اعتمدهتا جلنة مناهضة التعذيب يف عام       

) يـة التنقـل   رح (٣١ من املادة    ٢ والفقرة   ٢٦و) العمل املأجور  (١٧حتفظاهتا على املادتني    
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العمل  (١٧ وعلى املواد    ، املتعلقة بوضع الالجئني   ١٩٥١من اتفاقية عام    ) الطرد (٣٢واملادة  
 املتعلقة بوضع األشـخاص     ١٩٥٤من اتفاقية عام    ) سالتجّن (٣٢و) الطرد (٣١و) املأجور

 ٢٠١١املفوضية السامية أن املكسيك قد تعّهدت يف عـام           وأوضحت   .)١٣(عدميي اجلنسية 
  .)١٤(١٩٥١بإعادة النظر يف التحفظات اليت أبدهتا على اتفاقية عام 

 املكسيك على االنضمام    جئنيمفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الال     وشجعت    -٤
  . )١٥(١٩٦١ لعام إىل اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية

، شجعت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد          ٢٠١١ويف عام     -٥
 من االتفاقيـة وإصـدار      ٢٢ من املادة    ٤أسرهم املكسيك على سحب حتفظها على الفقرة        

وقدم املقرِّر اخلـاص املعـين حبقـوق اإلنـسان          . )١٦(٧٦ املادة   اإلعالن املنصوص عليه يف   
  . )١٧(للمهاجرين توصيات مماثلة

أن جملس الشيوخ املكسيكي    ) اليونيسيف(وأوضحت منظمة األمم املتحدة للطفولة        -٦
 بذلك اجملال العتماد سياسـات      سحب هذا اإلعالن، ليفسح    على   ٢٠١٣قد وافق يف عام     

  .)١٨( وإعادة التأهيلأقوى يف جمايل الوقاية
ودعت العديد من هيئات املعاهدات املكسيك إىل التصديق على اتفاقيات منظمـة              -٧

بشأن العمال املهـاجرين؛    ) ١٩٧٥لعام   (١٤٣ورقم  ) ١٩٤٩لعام   (٩٧العمل الدولية رقم    
: بشأن تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة للعمال من اجلنـسني         ) ١٩٨١لعام   (١٥٦ورقم  
بشأن العمل الالئـق للعمـال      ) ٢٠١١لعام   (١٨٩ ذوو املسؤوليات العائلية؛ ورقم      العمال
  .)١٩(املرتليني

املكسيك علـى   ) اليونسكو(وشجعت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          -٨
  .)٢٠(التصديق على اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
، وجلنة القـضاء    )٢١( مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      ادت كل من  أش  -٩

على التمييز العنصري، وجلنة مناهضة التعذيب، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة             
 املتمثل يف رفع املعاهدات الدولية حلقـوق        ٢٠١١باإلصالح الذي أجرته املكسيك يف عام       

  . )٢٢(ة الدستوريةاإلنسان إىل املرتب
املرأة املكسيك على مواءمـة نظـام       وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد          -١٠

 ة املعنية اخلاصةراملقّروقدم كل من   . )٢٣(العدالة اجلنائية وتشريعاهتا مع اإلصالحات الدستورية     
 ي أو غري الطـوعي    الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسر     و باستقالل القضاة واحملامني  

  .)٢٤(توصيات مماثلة
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املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو         ر اخلاص   املقّروأشار    - ١١
إىل افتقار البلد على الصعيد االحتادي وعلى صعيد معظم الواليات إىل إطار قـانوين              اً  تعسف

 بتأكيد البلد أنه يعتزم     ورحب. مّتسق بشأن استخدام القوة من جانب موظفي إنفاذ القانون        
مـع اللجنـة    اً  صياغة تشريعات احتادية بشأن استخدام القوة وأن احلكومة قد أبرمت اتفاق          

   .)٢٥(الدولية للصليب األمحر هبذا الغرض
 بإدماج حـق اللجـوء يف       مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني     رحبت  و  -١٢

. ه ال يتفق مع االلتزامات الدوليـة للمكـسيك     أحكام الدستور، لكنها أشارت إىل أن تعريف      
 لتفي باملعايري الدوليـة واإلقليميـة،   ١١وأوصت املفوضية السامية بأن توائم املكسيك املادة       

   .)٢٦(وتعدل الدستور حبيث حتترم أحكامه مبدأ عدم اإلعادة القسرية
 ملنـع التمييـز     أن القانون االحتادي  إىل   جلنة القضاء على التمييز العنصري       وأشارت  -١٣

والقضاء عليه ال يورد ذكر التمييز العنصري، وحثت املكسيك على إمتام اإلصالح املقتـرح              
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز       وإدماج تعريف للتمييز يتماشى مع أحكام       

   .)٢٧(العنصري

م وجود تشريعات  تأكيد قلقها بشأن عدجلنة القضاء على التمييز العنصريوكررت   - ١٤
داخلية تعّرف كل نشر لألفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكـل              
حتريض على التمييز العنصري، وكل عنف مدفوع بالعنـصرية ضـد الـشعوب األصـلية               

   .)٢٨(والشعوب املنحدرة من أصل أفريقي بوصفها جرائم يعاقب عليها القانون
 واللجنة العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعيالفريق وحث كل من   -١٥

املعنية حبقوق اإلنسان املكسيك على تعديل القانون اجلنائي ليشمل جرمية االختفاء القـسري          
 )٣٠(وحث كل من الفريق العامـل     . )٢٩(حبسب تعريفها يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان      

  .)٣١(تماد قانون عام بشأن جرمية االختفاء القسريوجلنة مناهضة التعذيب املكسيك على اع
كما أشارت جلنة مناهضة التعذيب إىل أن القانون االحتادي ملنع التعذيب واملعاقبـة               -١٦

مع أحكام االتفاقية، وحثت    اً  تاماً  عليه وتعريف التعذيب على صعيد الواليات ال يتفقان اتفاق        
 واللجنة املعنيـة    )٣٣(جنة الفرعية ملنع التعذيب   وأعربت الل . )٣٢(املكسيك على تعديل القانون   

  .)٣٤(حبقوق اإلنسان عن شواغل مماثلة
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلق بشأن اختالف تعريفـات            وساور    -١٧

إىل عناصـر   اً  جرمية قتل اإلناث يف قوانني العقوبات احمللية، وأوصـت بتدوينـها اسـتناد            
   .)٣٥(موضوعية

كما ساور جلنة حقوق الطفل قلق إزاء وجود اختالفات بني قانون منـع االجتـار                 -١٨
اللجنة وأوصت  . )٣٦(باألشخاص واملعاقبة عليه والتشريعات ذات الصلة على صعيد الواليات        
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 بأن توحد املكسيك جترمي االجتار باألشخاص علـى         املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     
   .)٣٧(يد الوالياتالصعيد االحتادي وعلى صع

ما زالت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قلقة إزاء عدم جترمي الذم والتشهري يف كـثري         و  -١٩
 بإلغاء التعريفات   ر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري       املقّروأوصى  . )٣٨(من الواليات 

ع بـأي   عن عدم التذرّ    الً التعبري يف قوانني العقوبات بالواليات، فض       حرية اجلنائية اليت جترم  
، وإلغاء القانون املتعلق جبـرائم      )٣٩( لقمع املمارسة الشرعية حلرية التعبري      أخرى أفعال جنائية 

   .)٤٠(١٩١٧الطباعة والنشر لعام 
كما حثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املكـسيك علـى االعتـراف بـاحلق يف                 -٢٠

  .)٤١( الضمريي من اخلدمة العسكريةفاالستنكا
 بأن توائم املكسيك تشريعاهتا املتعلقـة       جلنة القضاء على التمييز العنصري    وأوصت    - ٢١

  .)٤٢(بالشعوب األصلية على مجيع الُصُعد
وأشار املقّرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء إىل إدماج احلق يف الغـذاء يف أحكـام                  -٢٢

 إعمال احلق يف الغذاء إعماالً    يهدف إىل   اً  إطارياً  الدستور، وأوصى بأن تعتمد املكسيك قانون     
  .)٤٣(تاماً

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )٤٤(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
 )٤٥(املركز يف الدورة احلالية الدورة السابقة املركز يف املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 )٢٠١١(ألف  )٢٠٠٦(ألف   حلقوق اإلنساناللجنة الوطنية

بأن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان  اً بينما أحاطت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب علم      -٢٣
، فقد حثت املكسيك على ضمان اسـتقالل هـذه          )٤٦(هي مبثابة اآللية الوطنية ملنع التعذيب     

يب، واالمتثـال لتوصـيات اللجنـة       اللجنة، وتعزيز املرسوم املنشئ لآللية الوطنية ملنع التعذ       
  . )٤٧(الوطنية
 بتعزيز مكتـب املـدعي      ر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري       املقّروأوصى    - ٢٤

 ، فضالً اخلاص املعين باجلرائم املرتكبة ضد حرية التعبري التابع ملكتب املدعي العام للجمهورية           
املعين حباالت اإلعدام   ر اخلاص   املقّرأوصى  و. )٤٨(عن هيئات االدعاء وإقامة العدل احمللية     

 مبنح مكتب االدعاء اخلاص املركز القانوين املناسب واالستقالل الذايت واملوارد           خارج القضاء 
  .)٤٩(الكافية
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ورحبت العديد من هيئات املعاهـدات بالربنـامج الـوطين حلقـوق اإلنـسان                -٢٥
جتار باألشـخاص واملعاقبـة عليـه        والربنامج الوطين ملنع اال    )٥٠()٢٠١٢-٢٠٠٨ للفترة(
، وخطة العمل الوطنية ملنع االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض         )٥١()٢٠١٢-٢٠١٠ للفترة(

  .)٥٣(٢٠١٢-٢٠٠٨، واستراتيجية إدارة السجون للفترة )٥٢(جتارية ورصده والقضاء عليه
إزاء  ارتياحها حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عنوأعربت املقّررة اخلاصة املعنية   - ٢٦

   .)٥٤(٢٠١٢إنشاء آلية محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف عام 

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  
 أنه ينبغي إيـالء اعتبـار     باستقالل القضاة واحملامني   ة املعني ة اخلاص ةراملقّرأوضحت    - ٢٧

كية حلقوق اإلنسان وتوصـيات  ملسألة إنشاء آليات لتيسري تنفيذ أحكام حمكمة البلدان األمري  
  .)٥٥(اهليئات الدولية واإلقليمية األخرى حلقوق اإلنسان

  )٥٦(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  )٥٧(حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة

ميـة  املالحظات اخلتا 
الواردة يف االستعراض   

  السابق
قُـدم منـذ    آخر تقريـر    

  ة اإلبالغحال  آخر مالحظات ختامية  االستعراض السابق
جلنة القـضاء   
علــى التمييــز 

  العنصري

حيل موعد تقدمي التقريـر       ٢٠١٢مارس /آذار  ٢٠١٠  ٢٠٠٦مارس /آذار
اجلامع للتقـارير الثـامن     
عـــشر إىل احلـــادي 

  ٢٠١٦والعشرين يف عام 
اللجنة املعنيـة   
ــاحلقوق  بــ
ــصادية  االقتـ
واالجتماعيــة 

  والثقافية

جلامع التقرير ا تأخر تقدمي     -  -  ٢٠٠٦مايو /أيار
ــامس   ــرين اخل للتقري

 ٢٠١٢ منذ عام والسادس

اللجنة املعنيـة   
  حبقوق اإلنسان

قدمي التقريـر   حيل موعد ت    ٢٠١٠مارس /آذار  ٢٠٠٨  ١٩٩٩يوليه /متوز
  ٢٠١٤السادس يف عام 

جلنة القـضاء   
على التمييز ضد   

  املرأة

حيل موعد تقدمي التقريـر       ٢٠١٢يوليه /متوز  ٢٠١٠  ٢٠٠٦أغسطس /آب
  ٢٠١٦ام لتاسع يف عا
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  هيئة املعاهدة

ميـة  املالحظات اخلتا 
الواردة يف االستعراض   

  السابق
قُـدم منـذ    آخر تقريـر    

  ة اإلبالغحال  آخر مالحظات ختامية  االستعراض السابق
جلنة مناهـضة   

  التعذيب
نـوفمرب  /تشرين الثاين 

٢٠٠٦  
نـوفمرب  /تشرين الثـاين    ٢٠١١

٢٠١٢  
قدمي التقريـر   حيل موعد ت  

  ٢٠١٦السابع يف عام 
جلنــة حقــوق 

  الطفل
ديسمرب /كانون األول 

٢٠٠٤  
٢٠٠٨  

 الربوتوكول االختيـاري  (
امللحق باتفاقيـة حقـوق     

املتعلـق بإشـراك     الطفل
ــات  ــال يف الرتاع األطف

ــسلحة ــول /امل الربوتوك
االختياري امللحق باتفاقية   
حقوق الطفل املتعلق ببيـع   
األطفال واستغالل األطفال   
يف البغــاء ويف املــواد  

  )اإلباحية
اتفاقية حقـوق    (٢٠١٢
  )الطفل

 ٢٠١١فربايـر   /شباط
 الربوتوكول االختياري (

امللحق باتفاقية حقـوق    
املتعلق بإشـراك    الطفل

األطفال يف الرتاعـات    
الربوتوكـول  / لحةاملس

ــق   ــاري امللح االختي
باتفاقية حقوق الطفـل    
املتعلق ببيـع األطفـال     
واستغالل األطفـال يف    
البغــاء ويف املــواد  

  )اإلباحية

سُينظر يف التقريرين الرابع    
ــ ــشرين واخل امس يف ت
  ٢٠١٤أكتوبر /األول

اللجنة املعنيـة   
حبماية حقـوق   
مجيع العمـال   
املهاجرين وأفراد  

  أسرهم

نـوفمرب  /اينتشرين الث 
٢٠٠٦  

قدمي التقريـر   حيل موعد ت    ٢٠١١أبريل /نيسان  ٢٠٠٩
  ٢٠١٦الثالث يف عام 

اللجنة املعنيـة   
حبقـــــوق 
األشخاص ذوي  

  اإلعاقة

   قيد النظرالتقرير األويل  --  ٢٠١١  --

اللجنة املعنيـة   
حباالت االختفاء  

  القسري 

 التقرير األويل تأخر تقدمي     --  --  --
  ٢٠١٢منذ عام 
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 د على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهداتالردو  -٢  

  املالحظات اخلتامية    

 هيئة املعاهدة
ــدمي   ــد تق موع
 قُدمت يف املوضوع املالحظات اخلتامية

جلنة القـضاء علـى     
  العنصريالتمييز 

الشعوب املنحدرة من أصل أفريقي؛ حق الشعوب         ٢٠١٣
 )٥٨(األصلية يف مشاورهتا

--  

نية حبقـوق   اللجنة املع 
  اإلنسان

العنف ضد املرأة؛ اإلفالت من العقاب على قتـل           ٢٠١١
اإلناث يف مدينة ثيوداد خواريث؛ االحتجاز قصري       
األجل؛ الصحفيون واملـدافعون عـن حقـوق        

 )٥٩(اإلنسان

 )٦١(٢٠١٢ و )٦٠(٢٠١١
ـ      اً ال يزال احلـوار جاري

ــرتني   ــشأن الفق  ١٥ب
  )٦٢(٢٠و

اللجنة املعنية بالقضاء   
 ييز ضد املرأةعلى التم

التسجيل الرمسي حلاالت االختفـاء القـسري؛        ٢٠١٤
 )٦٣(اإلجهاض

--  

التحقيقات يف حاالت التعذيب؛ العنف ضد املرأة،    ٢٠٠٧/٢٠١٣ جلنة مناهضة التعذيب
  )٦٤(وال سيما يف مدينة ثيوداد خواريث

الضمانات القانونية األساسية؛ التحقيقات الرتيهة؛     
ذيب؛ محاية املدافعني عن    املقاضاة على أعمال التع   

 )٦٥(حقوق اإلنسان والصحفيني

٦٦(٢٠١٠(  
  )٦٧(ال يزال احلوار جارياً

  اآلراء    
  احلالة عدد اآلراء هيئة املعاهدة

-- -- --  

 أو التحريات اليت أجرهتا هيئات املعاهدات/الزيارات القطرية و    

  املوضوع التاريخ هيئة املعاهدة

عمل اآللية الوطنية ملنع التعذيب؛ محاية األشخاص احملرومني من          ٢٠٠٨ يباللجنة الفرعية ملنع التعذ
حريتهم يف املرافق التابعة هليئات االدعاء أو مرافق االحتجاز على          

قبل االهتام، ومرافق احتجاز األطفال واملراهقني،       ذمة التحقيق أو  
ومستشفيات الطب النفسي من التعذيب؛ محايـة األشـخاص         

  )٦٨(ني من حريتهم من التعذيباآلخرين احملروم
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  )٦٩(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
 احلالة الراهنة  الدورة السابقةيفاحلالة  

 نعم نعم ُوجهت دعوة دائمة
  )٢٠٠٨مارس / آذار١٨-٩( املهاجرونالزيارات املضطلَّع هبا

  )٢٠٠٧مايو / أيار١٤-٤(بيع األطفال 
  )٢٠٠٥ير فربا/ شباط٢٥-٢١(العنف ضد املرأة 
  )٢٠٠٣يونيه / حزيران١٨-١(الشعوب األصلية 

 ١٠ - أكتـوبر / تـشرين األول   ٢٧(االحتجاز التعسفي   
  )٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين

ـ    أغـسطس  / آب ٢٨-١٨(اً  األشخاص املشّردون داخلي
٢٠٠٢(  

 )٢٠٠١مايو / أيار٢٣-١٣(استقالل القضاة واحملامني 

  )٢٠١٠فرباير / شباط١٨-٨(التعليم 
أغــسطس / آب٢٤-٩(عــبري حريــة الت
 اخلاصة  ةبعثة مشتركة مع املقّرر   ) (٢٠١٠

  )التابعة ملنظمة الدول األمريكية
 تشرين  ١٥-١(استقالل القضاة واحملامني    

  )٢٠١٠أكتوبر /األول
 ١ - مـارس / آذار ٢٣(حاالت االختفاء   

  )٢٠١١أبريل /نيسان
  )٢٠١١يونيه / حزيران٢٠-١٣(الغذاء 

 ٢٢(زة  حاالت اإلعدام بإجراءات مـوج    
  )٢٠١٣مايو / أيار٢ - أبريل/نيسان

ــق  ــارات املواف الزي
عليها من حيث املبدأ

  )مل ُيتفق على التواريخ بعد(التعذيب  املدافعون عن حقوق اإلنسان

الزيارات املطلـوب   
  إجراؤها

  التعليم
  )٢٠٠٨طُلبت يف عام (

 )٢٠٠٨طُلبت يف عام (العنصرية 

  )٢٠١٠طُلبت يف عام (املرتزقة 
طُلبـت يف   (فعون عن حقوق اإلنسان     املدا
  )٢٠١٢؛ التذكري هبا يف عام ٢٠١١عام 

الردود على رسـائل    
االدعاء والنـداءات   

 العاجلة

  .بالغاً ٤١ حنو وردت احلكومة على.  بالغا١١٥ًحنو خالل الفترة قيد االستعراض، أُرسل 

 ي أو غري الطوعي   الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسر     ، أشار   ٢٠١٣يف عام     -٢٨
اً  حالة اسـتناد ١٣٤اسُتجليت منها  حاالت،   ٥٠٥إىل أنه قد أحال إىل احلكومة منذ إنشائه         

  .)٧٠( حالة معلقة٣٢٧إىل املعلومات املقدمة من احلكومة وال تزال 

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
 اإلنسان يف املكسيك مبوجـب      أنشئ مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق        -٢٩

 ٢٠٠٣ وأعلنه الكونغرس يف عام      ٢٠٠٢اتفاق أُبرم بني املفوضية وحكومة املكسيك يف عام         
ويرصد املكتب حالة حقوق اإلنسان يف البلـد ويقـدم          . )٧١(مع منحه صفة املعاهدة الدولية    
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 منظمات  خدمات استشارية إىل السلطات واملؤسسات االحتادية وعلى صعيد الواليات وإىل         
اجملتمع املدين فيما يتعلق بتنفيذ املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف التشريعات والـسياسات،             

  . )٧٢(والعمل مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
، بينما زارت نائبة املفوضـة      )٧٣(٢٠١١وزارت املفوضة السامية املكسيك يف عام         -٣٠

تشكل املكسيك إحدى اجلهـات املاحنـة بانتظـام       و. )٧٤(٢٠١٠السامية املكسيك يف عام     
  .)٧٥(للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
ساور جلنة القضاء على التمييز العنصري قلق بشأن تأّصل ظاهرة التمييز العنصري يف            -٣١
  .)٧٦(البلد
وما زالت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلقة بشأن تعـدد أشـكال                 -٣٢

التمييز ضد النساء الريفيات من الشعوب األصلية؛ ووجود ممارسات ثقافية ضارة داخل النظم   
القانونية للشعوب األصلية قائمة على األدوار النمطية للجنسني؛ وبشأن عدم إمكانية حصول            

ات من الشعوب األصلية على األراضي وعدم إمكانية متتعهن حبق امللكية وحـق          النساء الريفي 
  .)٧٧(االحتكام إىل القضاء

اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم قلق بشأن           وساور    - ٣٣
  . )٧٨(ما يتعرض له العمال املهاجرون من متييز ووصم

ق اإلنسان قلق إزاء ممارسة التمييز على أساس امليـل          كما ساور اللجنة املعنية حبقو      -٣٤
  . )٧٩(اجلنسي وحثت املكسيك على مكافحة التحيز االجتماعي

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  - باء  
 بإيالء اعتبـار    الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي        أوصى    -٣٥

  .)٨٠(ليات حفظ السالمة العامةلسحب القوات العسكرية من عم
املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو         ر اخلاص   املقّروأوضح    - ٣٦
وأضـاف أن مثـة     . أن املكسيك تواجه حتديات جسام من أجل محاية احلق يف احلياة          اً  تعسف

وأشار . ةتكتالت احتكارية قوية وعنيفة قد أصبحت حصينة وتغلغلت يف القطاعات احلكومي          
.  جرمية قتل عمد إبان فترة اإلدارة االحتادية السابقة        ١٠٢ ٦٩٦إىل معلومات تفيد بارتكاب     

 جرمية قتـل منـها متـصلة        ٧٠ ٠٠٠ عن   كانت ما ال يقل   ملا أفادت به احلكومة،     اً  ووفق
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وُيعزى هذا الوضع إىل انتشار ظاهرة اإلفالت من العقاب على حنـو منـهجي              . باملخدرات
 يف املائة من اجلرائم املرتكبة، مبـا  ٢ وإىل ١ ال تصدر أحكام إدانة سوى يف حنو      إذ. وتوطنها

بأن املكسيك تقترح، يف إطار استراتيجيات احلد من        اً  وأحاط املقّرر اخلاص علم   . فيها القتل 
وأوصى املقّرر اخلاص بإنشاء قوات الـدرك مبوجـب         . )٨١(العنف، إنشاء قوات درك وطنية    

للمعاير الدولية اً على النحو السليم على مباشرة مهام حفظ األمن العام وفق    القانون، وتدريبها   
  . )٨٢(حلقوق اإلنسان، وإخضاعها لتدابري فعالة للمساءلة املدنية

وما زالت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قلقة ألن قانون األمن القومي يوّسع نطـاق                -٣٧
وساور جلنة القضاء علـى التمييـز       . )٨٣(املسلحة يف ضمان السالمة العامة     سلطات القوات 

وحثت اللجنة الفرعية ملنـع     . )٨٤(العنصري قلق إزاء العنف املصاحب ملكافحة اجلرمية املنظمة       
وإذ ساور جلنة حقـوق     . )٨٥("اجلرمية املنظمة "التعذيب املكسيك على إعادة النظر يف تعريف        

. )٨٦(كسيك على محاية األطفال   الطفل قلق بشأن ارتفاع عدد ضحايا األطفال، فقد حثت امل         
حلمايـة حقـوق    اً  مشترك  وأفادت اليونيسيف بأن احلكومة االحتادية قد صاغت بروتوكوالً       

  .)٨٧(األطفال خالل العمليات االحتادية ملكافحة العصابات اإلجرامية املنظمة
 بأن يعتـرف    الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي        وأوصى    -٣٨

كمـا أوصـى    . )٨٨(البلد حبجم مشكلة حوادث االحتفاء كخطوة أوىل الزمة للقضاء عليها         
الفريق العامل بأن يكفل البلد حق االحتكام إىل القضاء ومكافحة اإلفالت من العقاب بتقدمي              
التدريب يف سلك القضاء وإنفاذ القوانني، واعتماد بروتوكوالت للتحقيقات، ومحاية الشهود           

وساور جلنة مناهضة التعذيب قلق بشأن تزايد عدد حاالت االختفاء القسري           . )٨٩(وأقربائهم
وساور اللجنة  . )٩٠(وحثت املكسيك على ضمان التحقيق يف هذه احلاالت وتعويض الضحايا         

املعنية بالقضاء على التميز ضد املرأة قلق بشأن تزايد عدد حاالت اختفاء النـساء والبنـات                
  .)٩٢(حلاالت االختفاء القسرياً رمسي  بأن تنشئ سجالً وأوصت املكسيك)٩١(القسري

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلق بشأن إجراء احلـبس علـى ذمـة                 -٣٩
التحقيق، الذي يسمح باحتجاز األفراد دون توجيه اهتام إليهم ودون ضمانات قانونية ملـدة              

ملعين باالحتجاز التعسفي، أعـرب     ويف رأي أصدره الفريق العامل ا     . )٩٣( يوماً ٨٠تصل إىل   
ألحكام القانون االحتادي ملكافحة اجلرمية املنظمة وأحكـام        اً  الفريق عن رأي مفاده أنه، وفق     

يف حماكمة عادلة   والفرد يف احلرية    حلقوق  اً  الدستور، يشكل احلبس على ذمة التحقيق انتهاك      
عن انتهاك حقه يف عدم التعرض         يف احلرية واألمن الشخصيني، فضالً     حقهويف قرينة الرباءة و   

 وأثارت   .)٩٤(غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          للتعذيب أو   
كل من جلنة مناهضة التعذيب، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، واللجنة الفرعية ملنع التعذيب             

   .)٩٥(ذمة التحقيقشواغل مماثلة وأوصت املكسيك بإلغاء إجراء احلبس على 
وساور جلنة مناهضة التعذيب قلق بشأن ممارسة التعذيب وإسـاءة املعاملـة أثنـاء                -٤٠

. )٩٦(استجواب األشخاص الذين احُتجزوا يف غضون عمليات مكافحـة اجلرميـة املنظمـة            
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 واإلشراف على سـلوك أفـراد   )٩٧(وشجعت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب على منع التعذيب 
  .)٩٨(الشرطة
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن توقّع املكسيك عقوبات غري سـالبة للحريـة،               -٤١

وتكفل اتفاق أحوال االحتجاز مع املعايري الدولية، وحتد من مستويات العنـف فيمـا بـني      
يف نظام السجون وابتزاز أقارب الـسجناء، وتنفـذ         اً  السجناء، وتوقف حتكم السجناء ذاتي    

وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     . )٩٩(كامالًاً  نع التعذيب تنفيذ  توصيات اللجنة الفرعية مل   
  .)١٠٠(املكسيك على املواءمة بني قوانني السجون يف مجيع الواليات

" سـجون خمتلطـة  "وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل احتجاز السجناء يف          -٤٢
وساور اللجنة الفرعية ملنـع    . )١٠١(وحثت املكسيك على محاية حقوق النساء رهن االحتجاز       

 واعتداء أفراد   )١٠٢(التعذيب قلق بشأن التمييز ضد النساء احملتجزات على أساس نوع اجلنس          
  . )١٠٣(الشرطة عليهن جنسياً

ـ     -٤٣ اً وذكّرت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب املكسيك بكفالة عدم سجن القاصرين مطلق
  .)١٠٤(يف سجون البالغني

اهضة التعذيب قلق بشأن أحوال األشخاص املـوَدعني مؤسـسات          وساور جلنة من    -٤٤
وحثت اللجنة املكسيك على أن تكفـل إجـراء         . الطب النفسي وتعرضهم إلساءة املعاملة    

  . )١٠٥(اهليئات الرقابية املستقلة زيارات إىل السجون وأن تستحدث عالجات بديلة
ة قلق إزاء تزايد معدالت جرمييت      وساور اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأ         -٤٥

كما ساور العديد من هيئـات      . )١٠٦(قتل اإلناث واالعتداء اجلنسي، مبا يف ذلك االغتصاب       
وحثت اللجنة املعنيـة    . )١٠٧(املعاهدات قلق بشأن إفالت اجلُناة من العقاب يف هذه احلاالت         

 ومكافحتـه، ومعاقبـة     بالقضاء على التمييز ضد املرأة املكسيك على منع العنف ضد املرأة          
مرتكبيه كافة، وجرب الضرر الواقع على الضحايا، وفرض وإنفاذ مدونة سلوك ملوظفي إنفاذ             

وقدمت جلنـة مناهـضة التعـذيب توصـيات         . )١٠٨(القانون والقوات العسكرية والبحرية   
 وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بكفالة حـق النـساء يف             . )١٠٩(مماثلة

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق    . )١١٠(االحتكام إىل القضاء والعمل على حتسني خدمات الدعم       
، ال سيما فيما يتعلق باستمرار حاالت )١١١(اإلنسان عن شواغل مماثلة وقدمت توصيات مماثلة     

وطلبت اللجنة املعنية بالقـضاء علـى       . )١١٢(اختفاء النساء وقتلهن يف مدينة ثيوداد خواريث      
يز ضد املرأة إىل املكسيك تنفيذ أوامر احلماية والتغلب على العقبات املتعلقة بعمل آليـة               التمي

، وتنفيذ أحكام القانون العام املتعلق حبق املرأة يف حياة خاليـة   )١١٣(التنبيه إىل العنف اجلنساين   
  .)١١٤()٢٠٠٧لعام (من العنف 
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لقضاء أو بإجراءات موجزة أو     املعين حباالت اإلعدام خارج ا    ر اخلاص   املقّروأعرب    -٤٦
 وأوصى بتوحيد بروتوكوالت التحقيق الشرطي عرب البالد فيما         )١١٥(عن شواغل مماثلة  اً  تعسف

  .)١١٦(يتعلق جبرائم قتل النساء
وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املكسيك على التحقيق يف ممارسات العنف ضد              -٤٧

  .)١١٧(ل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسيةومزدوجي املياً املثليات واملثليني جنسي
اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم بـأن            وأوصت    - ٤٨

تكافح املكسيك هتريب املهاجرين واالجتار باألشخاص، وتعاقب املسؤولني عنهما، وتكفـل           
  .)١١٨(جرب الضرر الواقع على الضحايا

دة السامية لشؤون الالجئني بأن تنشئ املكسيك آليات        وأوصت مفوضية األمم املتح     -٤٩
هتدف إىل التحديد املبكر هلوية ضحايا االجتار باألشخاص وإحالتهم وتقدمي املساعدة والدعم            

  .)١١٩(هلم
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها الرتفاع عدد األطفـال غـري املـصحوبني                -٥٠

  .)١٢٠(ستغالل اجلنسي أو االستغالل يف العملبذويهم املعرضني خلطر االجتار هبم ألغراض اال
وأوصت جلنة حقوق الطفل بإهناء التجنيد املبكر يف اجليش لألطفال يف سن السادسة               -٥١

كما ساور اللجنة قلق حيال عدم منع املكسيك جتنيد األطفـال          . )١٢١(عشرة والسابعة عشرة  
   .)١٢٢(من جانب جمموعات غري تابعة للدولة

  عدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإقامة ال  -جيم  
 بـأن تكفـل     الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي        أوصى    -٥٢

املكسيك تنفيذ اإلطار الدستوري اجلديد حلقوق اإلنسان وطلب احلمايـة ونظـام العدالـة           
  .)١٢٣(اجلنائية
 بـأن تكفـل املكـسيك      باستقالل القضاة واحملامني   ةي املعن ة اخلاص ةراملقّروأوصت    -٥٣

، وترصد امليزانية الالزمة لضمان فعاليـة عمـل         )١٢٤(صعيد الواليات استقالل القضاء على    
  . )١٢٦(حقيقياًاً ذاتي ، وتنظر يف منح دائرة االدعاء العام استقالالً)١٢٥(القضاء
قضاء أو بإجراءات مـوجزة أو      املعين حباالت اإلعدام خارج ال    ر اخلاص   املقّروقدم    - ٥٤
توصيات مماثلة، كما أوصى بأن تعّجل املكسيك بتنفيذ نظام العدالة اجلنائية احلضوري            اً  تعسف

اجلديد، وتكفل اضطالع قوات األمن املدنية، ال العسكرية، مبهمة احلفاظ علـى            الشفهي  و
  .)١٢٧(األمن العام، وتلقي جلنة احلقيقة يف والية غّرييرو الدعم الالزم

وأوصت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن متتنع املكسيك عن ممارسات االعتقال غري              -٥٥
يف حالة تلّبس باجلرمية وُيتهّرب فيها من استيفاء شرط صدور أمر             القانوين اليت ال تعد اعتقاالً    
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ـ     . )١٢٨(اعتقال الالزم لتنفيذ االعتقاالت يف غري حاالت التلّبس باجلرمية         ة وقدم كل مـن جلن
 توصـيات   حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي     املعين  مناهضة التعذيب والفريق العامل     

  .)١٢٩(مماثلة
كما أوصت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن متكّن املكسيك حماكم تنفيذ األحكـام       -٥٦

من اختاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بأحوال االحتجاز وإحالة الـسجناء ومراجعـة مـدة               
  .)١٣٠(زاءات والعقوبات اإلداريةاجل
 الفرعية ملنع التعذيب التنفيذ التقييدي لألحكام القانونية املتعلقـة          والحظت اللجنة   -٥٧

وحثت جلنة مناهـضة التعـذيب      . )١٣١(باإلجراءات القانونية الواجبة يف التحقيقات اجلنائية     
من الضمانات القانونيـة    املكسيك على أن تكفل إفادة مجيع األشخاص احملرومني من احلرية           

  .)١٣٢(األساسية
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن حتترم املكسيك نظم العدالة التقليدية              -٥٨

وأوصت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بكفالة متتع الشعوب األصـلية          . )١٣٣(للشعوب األصلية 
  . )١٣٤(على حنو متمايز حبق االحتكام إىل القضاء

جلنة مناهضة التعذيب املكسيك على عدم استخدام االعترافـات املنتَزعـة           وحثت    -٥٩
وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املكسيك على ضمان عدم وقوع عبء           . )١٣٥(بالتعذيب

وشجعت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب اجملالس      . )١٣٦(اإلثبات على الضحايا يف قضايا التعذيب     
ن أن تأخذ السلطات القضائية املناسـبة أقـوال األشـخاص           التشريعية يف الدولة على ضما    

  .)١٣٧(احملتجزين
 الفرعية ملنع التعذيب إىل أن التحقيقات اجلنائية يف حاالت التعذيب           وأشارت اللجنة   -٦٠
وحثت اللجنة الفرعية ملنع التعـذيب وجلنـة        . )١٣٨(ما تسفر عن صدور أحكام إدانة     اً  نادر

نشاء نظام لتلقي شكاوى التعـذيب أو إسـاءة املعاملـة           مناهضة التعذيب املكسيك على إ    
  . )١٣٩(والتحقيق فيها ووقف املوظفني املشتبه يف تورطهم يف التعذيب من اخلدمة

وأوصت جلنة حقوق الطفل حبماية مجيع األطفال الضحايا والشهود يف مجيع مراحل              -٦١
   .)١٤٠(اإلجراءات اجلنائية

 القـانون   ٢٠١٢س االحتادي قد اعتمد يف عـام        وأفادت اليونيسيف بأن الكونغر     -٦٢
جلميع اجلهـات     ضاء املراهقني وأن احملكمة العليا قد أصدرت بروتوكوالً       االحتادي املتعلق بق  

وأوصت املقّررة اخلاصة املعنية باستقالل  .)١٤١(اليت تتعامل مع األطفال يف اإلجراءات القضائية 
اً حضورياً  إجرائياً  داث على وجه السرعة منوذج    القضاة واحملامني بأن يعتمد نظام قضاء األح      

  .)١٤٢(للمعايري الدوليةاً تام ميتثل امتثاالًاً شفهي
وساور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قلق بشأن اختصاص احملـاكم العـسكرية يف               -٦٣

املكسيك بالفصل يف قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبـة مـن جانـب مـوظفني               
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ثت املكسيك على تعديل قانون القضاء العسكري، وضمان توافر سـبل    وح. )١٤٣(عسكريني
االنتصاف، وكذلك ضمان تويل السلطات املدنية التحقيق يف انتهاكات حقـوق اإلنـسان             

وأعربت املقّررة اخلاصة املعنية باسـتقالل القـضاة        . )١٤٤(املرتكبة على يد القوات املسلحة    
الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القـسري أو        وأوصى  . )١٤٥(واحملامني عن شواغل مماثلة   

غري الطوعي بأن ُيكفل اختصاص احملاكم املدنية بالفصل يف مجيع املسائل املتـصلة حبـاالت               
  .)١٤٦(االختفاء القسري وانتهاكات حقوق اإلنسان

 بشأن غلق مكتب املدعي اخلاص املعين       وإذ ساور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قلق        -٦٤
، فقد حثت اللجنة املكسيك علـى       ٢٠٠٧حلركات االجتماعية والسياسية السابقة يف عام       با

التحقيق يف مجيع ما ُيرتكب من انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، مبا فيها تلك املرتكبـة               
وعلى غـرار ذلـك،     . )١٤٧( تعويضات إىل الضحايا   خالل ما يسمى باحلرب القذرة، وتقدمي     

بأن اً  ين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف         املعر اخلاص   املقّرأوصى  
 يسمى باحلرب القـذرة تضمن املكسيك التحقيق على النحو الواجب فيما ارُتكب خالل ما           

من عمليات إعدام خارج القضاء وجمازر، ومقاضاة مرتكبيها، ومعاقبتهم، وحصول الضحايا           
  .)١٤٨(وأقربائهم على تعويضات كافية

وأوصت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان باعتمـاد أدوات مالئمـة              -٦٥
لفعالية حتديد هوية مرتكيب االعتداءات على املدافعني عـن حقـوق           اً  للتحقيق اجلنائي ضمان  

  .)١٤٩(اإلنسان ومعاقبة املعتدين

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي              -دال  
  امة واحلياة السياسيةواحلق يف املشاركة يف احلياة الع

رحب كل من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة مناهضة التعذيب،   -٦٦
املعـين حبـاالت    ر اخلاص   املقّرو،  حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان    املقّررة اخلاصة املعنية    و

مفوضية األمم املتحـدة الـسامية       و اً،زة أو تعسف  اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موج     
  .)١٥٠( بقانون محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفينيحلقوق اإلنسان

 عـن شـكرها     حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان    املقّررة اخلاصة املعنية    وأعربت    - ٦٧
ادعاءات تشري   وكررت تأكيد قلقها بشأن ما ورد من         )١٥١(للحكومة على ما تلقته من ردود     

إىل استمرار سيادة مناخ من العنف وانعدام األمن حييط باملدافعني عن حقـوق اإلنـسان يف                
وبوجه خاص، بدت املقّررة اخلاصة قلقة إزاء اخلطر الذي يتعرض له الصحفيون،            . املكسيك

كما ساور بالغ القلق كل من جلنة حقوق الطفل، واللجنة املعنيـة            . )١٥٢(ضمن فئات أخرى  
قضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة املعنية حبمايـة              بال

حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وجلنة مناهضة التعذيب إزاء العنف املوجه ضد             
. )١٥٣(املدافعني عن حقوق اإلنسان وشيوع ظاهرة اإلفالت من العقاب على نطـاق واسـع     
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جان، وكذلك اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املكسيك على كفالة حقـوق           وحثت هذه الل  
هؤالء األشخاص يف حرية التعبري ويف احلياة و احلرية والسالمة الشخصية، والتحقيق فيمـا              

الفريـق  كما أوصـى  . )١٥٤(ُيشن عليهم من هجمات عنيفة، ومكافحة اإلفالت من العقاب   
 بكفالة سالمة املدافعني عن حقـوق       ي أو غري الطوعي   العامل املعين حباالت االختفاء القسر    

 االنتباه إىل   حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان    املقّررة اخلاصة املعنية    ووجهت  . )١٥٥(اإلنسان
سيادة ظاهرة اإلفالت من العقاب مبستويات مرتفعة يف البالد فيما يتعلق باالعتداءات علـى              

  . )١٥٦(املدافعني عن حقوق اإلنسان
، ليخّول السلطات   ٢٠١٢سكو إىل تعديل الدستور املكسيكي يف عام        وأشارت اليون   -٦٨

االحتادية سلطة الشروع يف اختاذ إجراءات ضد مرتكيب اجلرائم ضد حرية التعـبري وتـداول               
  .)١٥٧(املعلومات أو التحقيق معهم وحماكمتهم

غاء التعريفات اجلنائيـة   بإلر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري    املقّروأوصى    - ٦٩
ع بـأي أفعـال     عن عدم التذرّ     التعبري يف قوانني العقوبات بالواليات، فضالً       حرية اليت جترم 
   .)١٥٨( لقمع املمارسة الشرعية حلرية التعبري أخرىجنائية
 ٣٦ ،٢٠١٢ و٢٠٠٨ يف الفترة ما بني عـامي  ،وأفادت اليونسكو بأهنا قد سجلت    -٧٠

إال أهنا أوضحت أن املكسيك قد استجابت       . )١٥٩(ني وإعالميني جرمية قتل استهدفت صحفي   
ـ   . )١٦٠(لطلبها تقدمي معلومات عن املتابعة القضائية جلرائم القتل هذه         سكو وشـجعت اليون
وناشدت املفوضة السامية   . )١٦١(املكسيك على مواصلة ضمان سالمة الصحفيني واإلعالميني      

حلقوق اإلنسان البلد على وجه االستعجال أن يقضي على ظاهرة اإلفالت مـن العقـاب               
  . )١٦٢(يتعلق مبا ُيشن على الصحفيني من هجمات فيما
بتعزيز مكتـب املـدعي      ر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري       املقّروأوصى    - ٧١

 ، فضالً ة ضد حرية التعبري التابع ملكتب املدعي العام للجمهورية        اخلاص املعين باجلرائم املرتكب   
، واعتماد بروتوكوالت خاصة للتحقيق يف      )١٦٣(عن هيئات االدعاء وإقامة العدل احمللية     

  . )١٦٤(اجلرائم املرتكبة ضد الصحفيني
 تدابري  عتبار الختاذ  بإيالء ا   باستقالل القضاة واحملامني   ة املعني ة اخلاص ةراملقّروأوصت    -٧٢

  .)١٦٥(خاصة مؤقتة من أجل حتقيق التوازن بني اجلنسني يف سلك القضاء
وساور اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلق بشأن اخنفاض عدد نـساء                -٧٣

وأوصـت اللجنـة بإزالـة      . )١٦٦(الشعوب األصلية املشاركات يف احلياة السياسية يف البالد       
  .)١٦٧(كة النساء يف احلياة السياسية يف الواليات والبلدياتالعقبات احلائلة دون مشار

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تضاعف املكسيك جهودها الرامية             -٧٤
إىل ضمان مشاركة الشعوب األصلية مشاركة كاملة يف مجيع عمليات اختاذ القرارات علـى              
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ن أصل أفريقي يف الشؤون الـسياسية       عن مشاركة الشعوب املنحدرة م      مجيع الُصعد، فضالً  
  .)١٦٨(والشؤون العامة

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  - ءها  
ساور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قلق بشأن التمييز ضد النساء العامالت يف صناعة           -٧٥

بـارات  عـن اخت    املنسوجات، حيث يلزم إخضاعهن الستجوابات شخصية متطفلة، فضالً       
  .)١٦٩(كشف احلمل

كما ساور اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلق بشأن ما ميـاَرس مـن                  -٧٦
وإذ سـاور   . )١٧٠(عنف ضد املرأة يف أماكن العمل، مبا يف ذلك التحرش واالعتداء اجلنسيان           

ـ     حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       اللجنة املعنية  دة ضـعف    قلق بشأن ش
أوضاع العامالت املهاجرات غري احلائزات لوثائق اهلوية، فقد أوصت اللجنة املكسيك بـأن             

  .)١٧١(تضمن محايتهن وتعاقب املسؤولني عما ُيرتكب حبقهن من انتهاكات
 املكسيك  أوصت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم         و  -٧٧

  .)١٧٢(ملهاجرين احلق يف املشاركة يف قيادة نقابات العمالبأن تكفل جلميع العمال ا
وأوصى املقّرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء بأن حتدد املكسيك احلد األدىن لألجور               -٧٨

العهد الدويل اخلاص باحلقوق  ملقتضياتاً ، وفقعند مستوى يكفل جلميع العمال أجر الكفاف 
ع العمـال   ضاعف جهودها الرامية إىل حتسني أوضـا      ت، و االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

  .)١٧٣(املومسيني يف قطاع الزراعة، وال سيما العمال املهاجرين

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  - واو  
 يف املائة من السكان     ٧٠,٩ساور جلنة القضاء على التمييز العنصري قلق ألن نسبة            -٧٩

 يف حالة فقر متعدد األبعاد، وحثت املكسيك على خفض مستوى عـدم             األصليني يعيشون 
  .)١٧٤(املساواة والفقر والفقر املدقع

وأوصى املقّرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء بأن تضمن املكسيك إسهام سياسـاهتا               -٨٠
ـ     ، وتبادر )١٧٥(الفقر يف الريف  أكثر فعالية يف مكافحة     اً  الزراعية إسهام  ة  إىل حتـسني جمموع

  . )١٧٦(الربامج االجتماعية الرامية إىل دعم إمكانية حصول األسر منخفضة الدخل على الغذاء

  احلق يف الصحة  -ياز  
أوصت جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تكفل               -٨١

  .)١٧٧(املكسيك للجميع إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية
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 القضاء على التمييز العنصري قلق بشأن عدم كفاية اخلدمات الـصحية          وساور جلنة   -٨٢
ول عليها وارتفاع معدالت الوفيات النفاسية ووفيات الُرّضع يف صفوف          وعدم إمكانية احلص  

كما ساور اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلق بـشأن            . )١٧٨(السكان األصليني 
  .)١٧٩(معدل الوفيات النفاسية

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تكفل املكسيك للمراهقني              -٨٣
جلنة القـضاء   وأوصت  . )١٨٠(التثقيف بالصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اجلنسية واإلجنابية      

على التمييز العنصري بتحسني الصحة اجلنسية واإلجنابية لنساء الشعوب األصـلية والنـساء             
  .)١٨١(ت من أصل أفريقياملنحدرا

وساور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قلق إزاء عدم قانونيـة اإلجهـاض يف مجيـع                 -٨٤
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     وحثت  . )١٨٢(الظروف مبوجب دساتري العديد من الواليات     

ى صـعيد   ضد املرأة املكسيك على املواءمة بني قوانني اإلجهاض على الصعيد االحتادي وعل           
الواليات، وزيادة إمكانية حصول النساء ضحايا االغتصاب على الوسائل العاجلة ملنع احلمل            
واإلجهاض وعالج األمـراض املنقولـة باالتـصال اجلنـسي وفـريوس نقـص املناعـة                

  .)١٨٣(اإليدز/البشرية
 وأوصى املقّرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء بأن تعزز املكسيك االتفـاق الـوطين               -٨٥

للصحة الغذائية وتنظر يف مسألة دعم إمكانية حصول اجملتمعات الفقرية على املياه والفاكهـة       
وشجعت اليونيسيف املكسيك على استحداث نظام غذائي فاعل للرصد         . )١٨٤(واخلضراوات

  .)١٨٥(واإلحالة جلميع األطفال

  احلق يف التعليم  -حاء  
ـ تعز: تضطلع املكسيك مبا يلـي    يم بأن   أوصى املقّرر اخلاص املعين باحلق يف التعل        -٨٦ ز ي

 مستهدفات حمددة للوفاء بالتزامها ختـصيص    ضع الرسوم الدراسية وو   التدابري الرامية إىل إلغاء   
؛ ومكافحة التأخر الدراسـي يف  )١٨٦( يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل لقطاع التعليم ٨نسبة  

ار زيادة امليزانية املرصودة لتعلـيم      ؛ واستمر )١٨٧(صفوف األشخاص فوق سن اخلامسة عشرة     
؛ وتوفري فرص التعليم اجليد للعمـال بـأجر         )١٨٨(الشعوب األصلية والتعليم املتعدد الثقافات    

  .)١٨٩(يومي
ضمان نتائج التعلم، وحق اجلميع يف التعليم       ووجهت اليونيسيف االنتباه إىل ضرورة        -٨٧

  .)١٩١(لتعليم، وحق أبناء األشخاص املفقودين يف ا)١٩٠(الثانوي
وساور اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلق بشأن وصـم املراهقـات                -٨٨

، وممارسة العنـف ضـد النـساء والبنـات يف           )١٩٢(احلوامل وإجبارهن على ترك املدرسة    
  .)١٩٣(املدارس
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  األقليات والشعوب األصلية  -طاء  
ك إىل االعتراف بالشعوب املنحدرة     دعت جلنة القضاء على التمييز العنصري املكسي        -٨٩

  .)١٩٤(من أصل أفريقي بوصفها إحدى اجملموعات العرقية وتعزيز حقوقها
وساور جلنة القضاء على التمييز العنصري قلق إزاء تزايد التـوترات النامجـة عـن                 -٩٠

وأوصت اللجنة بأن تـضمن املكـسيك إجـراء         . استغالل املوارد الطبيعية، وخباصة املناجم    
بـشأن هـذا    اً  ات مع اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية هبذا اخلصوص وتعتمد قانون         مشاور

  .)١٩٦(وقدمت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان توصيات مماثلة. )١٩٥(املوضوع

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ياء  
بأن تضمن    العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع    أوصت    -٩١

كـان وضـع هـؤالء العمـال        اً  املكسيك تسجيل مجيع املواليد أبناء العمال املهاجرين أي       
  .)١٩٧(كمهاجرين

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنـصري بـأن تـوفر املكـسيك احلمايـة                 -٩٢
 أسرهم العمال املهاجرين وأفراد     اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع    ، وأوصت   )١٩٨(للمهاجرين

املقـّرر  وأوصـى   . )١٩٩(تنفذ املكسيك سياسة شاملة لتسوية الوضع القانوين للمهاجرين       بأن  
السلطات املختـصة    اضطالع    بأن تضمن املكسيك   املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين   اخلاص  
اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين       وساور  . )٢٠٠(مبراقبة حركة اهلجرة  اً  يحصر

لق بشأن احتجاز العمال املهاجرين لفتـرات طويلـة يف مراكـز احتجـاز      وأفراد أسرهم ق  
  .)٢٠١(املهاجرين

 بالغ القلق   اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        وساور    - ٩٣
بشأن تعرض العمال املهاجرين غري احلائزين لوثائق اهلوية لالختطاف واالبتـزاز والتعـذيب             

قتل على يد عصابات إجرامية منظمة؛ وبشأن ما ورد مـن ادعـاءات تفيـد               واالختفاء وال 
أو تواطئها يف ذلك،    /مبشاركة السلطات العامة يف هذه احلوادث أو موافقتها على تنفيذها و          

املكسيك يف هذه األفعال، وتعاقـب       وأوصت اللجنة بأن حتقق   . وإفالت اجلُناة من العقاب   
كما أوصت اللجنة بأن حتتـرم      . )٢٠٢(يضات إىل الضحايا  املسؤولني عن ارتكاهبا، وتقدم تعو    

وما زالت  . )٢٠٣(عمليات مراقبة حركة اهلجرة وتفتيش املهاجرين احلق يف السالمة الشخصية         
اللجنة قلقة إزاء تردي أحوال مراكز احتجاز املهـاجرين وحـاالت املعاملـة الالإنـسانية               

  .)٢٠٤(واملهينة
ك ال تزال حتتجز األطفال املهاجرين غري احلـائزين         وأفادت اليونيسيف بأن املكسي     -٩٤

. )٢٠٥(لوثائق اهلوية، على الرغم من أن قانون اهلجرة اجلديد ينص على بـدائل لالحتجـاز              
وقد ساور جلنـة  . )٢٠٦(مماثالً وأثارت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني شاغالً     
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ة األطفال يستهدف األطفال املهاجرين غـري       حقوق الطفل قلق إزاء االفتقار إىل نظام حلماي       
حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد      ، وشجعت اللجنة املعنية     )٢٠٧(املصحوبني بذويهم 

  .)٢٠٨(أسرهم املكسيك على ضمان محاية هؤالء األطفال وتوفري الرعاية املتخصصة هلم
رين وأفراد أسرهم بـأن     حبماية حقوق مجيع العمال املهاج    وأوصت اللجنة املعنية      - ٩٥

ُتعلم املكسيك على النحو السليم العمال املهاجرين غري احلائزين لوثائق اهلوية حبقوقهم وسبل             
وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املكسيك على عدم حرمان         . )٢٠٩(االنتصاف املتاحة هلم  

  .)٢١٠(غري املواطنني احلق يف طعن قرارات الطرد
املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو         خلاص  ر ا وأوصى املقرّ   - ٩٦
للمهاجرين العابرين، ويشمل ذلـك حتـسني مـستوى    اً آمناً بأن ُتنشئ املكسيك ممّراً  تعسف

محايتهم أثناء العبور؛ وأن تعزز التعاون بني وزارات الدولة واملنظمات اجملتمعية املعنية بتقدمي             
 اهلوية مـن    ميكّن املهاجرين غري احلائزين لوثائق    اً  جرين؛ وتنتهج هنج  املساعدة اإلنسانية للمها  
  .)٢١١( السلطات باجلرائم دون خشية االعتقالممارسة حقوقهم، كإبالغ

ملا أفادت به مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، كان يعيش يف            اً  ووفق  -٩٧
  ملتمساً ٨١٣واً   الجئ ١ ٨٧٩ه   ما جمموع  ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١املكسيك حىت   

  .)٢١٢(للجوء
وأشارت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجـئني إىل أن املكـسيك قـد          -٩٨

تعهدت مبواصلة العمل من أجل كفالة حقوق الالجئني وملتمسي اللجوء واألفـراد عـدميي    
  .)٢١٣(ألشخاص الذين ُتعىن هبم املفوضيةاجلنسية وغريهم من ا

وضحت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني تعـرض الالجـئني           كما أ   -٩٩
وغريهم من األشخاص احملتاجني إىل احلماية الدولية، مبجرد التعرف علـيهم، إىل مظـاهر              

  .)٢١٤(العنصرية وكره األجانب والتمييز من جانب أفراد اجملتمع والسلطات
الالجئني بأن تنظـر املكـسيك يف       وأوصت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون         -١٠٠

استخدام بدائل لالحتجاز وتضمن عدم استخدام أسلوب احتجاز ملتمسي اللجوء إال كمالذ            
  .)٢١٥(أخري، وعند الضرورة، وألقصر مدة ممكنة

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تدمج املكسيك يف الالئحـة التنفيذيـة لقـانون                -١٠١
 تدابري حمددة حلماية األطفال الالجئني وملتمـسي        ٢٠١٠الالجئني واحلماية التكميلية لعام     

  .)٢١٦(اللجوء
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  احلق يف التنمية  -كاف  
أوصى املقّرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء بأن تضمن املكسيك امتثـال املـشاريع                -١٠٢

 وألحكـام   ،رحيل بدافع التنمية  اإلمنائية الكبرية للمعايري الدولية املتعلقة بعمليات اإلخالء والت       
  .)٢١٧(١٦٩ منظمة العمل الدولية رقم اتفاقية
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