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 جلنة حقوق الطفل
   واخلمسونالسادسةالدورة 

  ٢٠١١ فرباير/شباط ٤ - يناير /كانون الثاين ١٧

ـ  ٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املـادة                ن  م
 االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال        الربوتوكول

  يف الرتاعات املسلحة

  املكسيك: اخلتاميةاملالحظات     
ــر األويل    - ١ ــة يف التقري ــرت اللجن ــسيكنظ  يف (CRC/C/OPAC/MEX/1) للمك

 كـانون   ٣١ يف   تني املعقـود  1605)و CRC/C/SR.1604 انظـر ( ١٦٠٥ و ١٦٠٤ هايجلست
 ٢٠١١فربايـر   / شـباط  ٤ املعقـودة يف     ١٦١٢  واعتمدت يف جلستها   ،٢٠١١ناير  ي/الثاين

  .اخلتامية التاليةاملالحظات 

  مقدمة  - أوالً  
تعرب عن أسفها   ا   أهن بيد ،ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل        - ٢
لدولـة  وترحب اللجنة كذلك بالردود اخلطية ل     .  للجنة ملبادئ التوجيهية ا ا مل تتبع  ألهن

وتعرب عـن تقـديرها      ،)(CRC/C/OPAC/MEX/Q/1/Add.1 على قائمة املسائل  الطرف  
  .الشامل لعدة قطاعات  مع الوفددارللحوار البناء الذي 

اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي قراءهتا باالقتران مع           وتذكِّر    -٣
املقـدم  للدولة الطرف    الدوري الثالث    التقرير املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن     

للدولة الطـرف   تقرير األويل   الوبشأن   (CRC/C/MEX/CO/3)مبوجب اتفاقية حقوق الطفل     
استغالل األطفال يف   وبغاء األطفال   بيع األطفال و  بمبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق     املقدم  
   .(CRC/C/OPSC/MEX/CO/1) اإلباحية املواد
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مناخ العنف السائد يف الدولة الطرف الذي يؤثر تأثرياً          اللجنة عن قلقها إزاء      وتعرب  -٤
  . كبرياً على حقوق األطفال وحياهتم

  اجلوانب اإلجيابية  -ثانياً   
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة      على  ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف        -٥

  .٢٠٠٥ يف عام الدولية
اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز احتـرام حقـوق          وتالحظ اللجنة بارتياح      -٦

  .سيما على صعيد وزارة الدفاع اإلنسان، وال

   تدابري التنفيذ العامة  - ثالثاً  

  التحفظات    
تعرب اللجنة عن قلقها ألن اإلعالن التفسريي الذي أصدرته الدولة الطرف بـشأن               -٧

ا يبدو األثر القانوين املتعلق بتطبيق هـذه         من الربوتوكول االختياري يستبعد على م      ٤املادة  
بيد أن اللجنة ترحب    . املادة يف الدولة الطرف أو يعّدله، ولذلك فهو يشكل يف الواقع حتفظاً           

  .بالتزام الدولة الطرف بإعادة النظر يف هذا اإلعالن
 من الربوتوكول ٤توصي اللجنة الدولة الطرف بسحب إعالهنا التفسريي للمادة        -٨

  .ارياالختي

  التنسيق    
تالحظ اللجنة مشاركة عدد من اهليئات احلكومية يف تنفيذ الربوتوكول االختياري             -٩

  . والوالئيعلى املستويني االحتادي وتشري إىل عدم وضوح التنسيق بني خمتلف الوزارات 
آلية واضحة مسؤولة عن تنـسيق تنفيـذ         الدولة الطرف بإنشاء  توصي اللجنة     -١٠

  .والوالئي واحملليوعلى املستويات االحتادي املستوى األفقي على تياري الربوتوكول االخ

 النشر والتدريب    

أن أفراد القوات املسلحة يتلقون تدريباً يف جمال        بترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد        -١١
حقوق اإلنسان، لكنها تعرب عن قلقها ألن التدريب املتعلق بأحكام الربوتوكول االختياري            
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ويساور اللجنة القلق أيضاً لتدين مستوى التوعية بـالربوتوكول االختيـاري يف            . افياًليس ك 
  .أوساط اجلمهور عامة

لربوتوكول االختياري وأحكامه الة نشر مبادئ ا  بكفتوصي اللجنة الدولة الطرف       -١٢
كما توصـي   .  أوساط األطفال  يفسيما    وال ،عامة اجلمهور على نطاق واسع يف أوساط      

ولة الطرف بتعزيز التدريب يف جمال حقوق اإلنسان ألفراد القوات املسلحة مع            اللجنة الد 
وإضافة إىل ذلك، توصي اللجنة . توفري تدريب حمدد يتعلق بأحكام الربوتوكول االختياري

 برامج إلذكاء الوعي والتثقيف والتدريب بشأن أحكام الربوتوكول         بوضعالدولة الطرف   
نية ذات الصلة الذين يتعاملون مع األطفال، وبصفة خاصـة  االختياري ألفراد الفئات امله  

املدعون العامون، واحملامون، والقضاة، واملوظفون املكلفون بإنفاذ القانون، واألخصائيون         
، واملـسؤولون علـى     واإلعالميونواملعلمون،   ،العاملون يف احلقل الطيب   االجتماعيون، و 

  .احمللي ومستوى املقاطعاتاملستوى 

  تالبيانا    
تأسف اللجنة لعدم توافر بيانات كافية تتعلق باألطفال فيما خيص األفعال املشمولة              -١٣

  .بالربوتوكول االختياري
 لتحديد مجلـة    بإنشاء نظام مركزي جلمع البيانات     توصي اللجنة الدولة الطرف     -١٤

أمور منها عدد األطفال املنخرطني يف قوات مسلحة غري تابعة للدولة، وعدد األطفـال               
قتالية من قبل مجاعـات      ُجنِّدوا أو اسُتخِدموا يف عمليات       رمبااخلاضعني لواليتها الذين    

بتحـسني    أيضاً توصي اللجنة الدولة الطرف   و. مسلحة غري تابعة للدولة يف اخلارج     
مجاعات مسلحة غري تابعة يف نظام مجع البيانات وحتليلها فيما يتعلق بتجنيد األطفال     

الـذين  ي من قبل القوات املسلحة وفيما يتعلق باألطفـال          للدولة والتجنيد الطوع  
 منها العمر البيانات مصنفة على أسسعلى أن تكون يلتحقون باملدارس العسكرية،   

  . ونوع اجلنس والوالية والبلدية واخللفية االجتماعية واالقتصادية

  التعاون مع اجملتمع املدين    
مهات املنظمات غـري احلكوميـة      ترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف مبسا       - ١٥

بيـد أن   . املكسيكية اليت قدمت معلومات إىل اللجنة بشأن الربوتوكولني االختياريني        
اللجنة تعرب عن بالغ قلقها إزاء مقتل كثريين من املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان                

  . يف السنوات األخريةوالناشطني يف هذا امليدان
 آلية رمسية للتنسيق مع املنظمات غـري   توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء      - ١٦

املالحظات اخلتامية اليت تقدمها اللجنة بشأن تقارير الدولة احلكومية من أجل متابعة 
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 وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على       .االختياريني الطرف املتعلقة بالربوتوكولني  
وذلـك  ق،   احترام حقوق اإلنسان واملدافعني عن هذه احلقو       سود فيه تعزيز مناخ ي  

تتوىل علـى   إنشاء آليات   ووطنية للتثقيف واالتصال،    توفري برامج   بعدة طرق منها    
  .حقوق الطفلعن عن حقوق اإلنسان واملدافعني وجه اخلصوص محاية 

  الوقاية  - رابعاً  

  املدارس العسكرية    
ملدارس العسكرية هلـم    يلتحقون با تعرب اللجنة عن قلقها ألن األطفال الذين          - ١٧

 ألحكام القانون العسكري مبوجب يف حالة خمالفتهم للقانونخيضعون كرية، وصفة عس
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن األطفال الذين يدرسـون يف هـذه            .  منه ١٥٤املادة  

 يف األنظمة الداخلية    إال وفقاً للقواعد املنصوص عليها    الدراسة  ميكنهم ترك   املدارس ال   
ملدة ال تقل عن ضعف مدة دراستهم يف        يف اجليش    باخلدمةوعليهم االلتزام   للمدرسة،  

أن طـالب   بتفيد  اليت  وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التقارير        .  العسكرية املدرسة
طريق املـشاركة يف    املدارس العسكرية يشاركون يف مكافحة االجتار باملخدرات عن         

.  خلطر شديد   وتدمريها وهو ما يعّرض حقوق األطفال وحياهتم       البحث عن املخدرات  
  .ويساور اللجنة القلق ألن املدارس العسكرية تديرها وزارة الدفاع دون غريها

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ١٨
دارس عسكرية كمـدنيني إىل     امللتحقني مب  األطفال   ضمان النظر إىل    )أ(  

   عاماً؛١٨حني بلوغهم سن 
سكرية إىل حماكم مدنية    العامللتحقني باملدارس   ضمان إحالة األطفال      )ب(  

فل،  من اتفاقية حقوق الط٤٠ و٣٧ومعاملتهم وفقاً للمادتني  خمالفتهم للقانون دعن
   يف قضاء األحداث؛طفلاملتعلق حبقوق ال) ٢٠٠٧(١٠وللتعليق العام للجنة رقم 

 همالعسكرية يتلقـون تعلـيم  امللتحقني باملدارس   التأكد من أن األطفال       )ج(  
العام للجنـة   تعليق  ال من اتفاقية حقوق الطفل، مع مراعاة        ٣١ و ٢٩ و ٢٨لمواد  ل وفقاً
  . أهداف التعليمب املتعلق) ٢٠٠١(١رقم 

) ٢٠٠٧(٨حظر العقوبة البدنية، مع مراعاة التعليق العام للجنة رقـم             )د(  
املتعلق حبق الطفل يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبـة القاسـية               

  املهينة؛ أو
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إتاحة إمكانية كافية لألطفال امللتحقني باملدارس العسكرية لالستفادة من           )ه(  
   والتحقيق؛للشكاوىآليات مستقلة 

للمدارس العسكرية اخلاضعة إلشـراف     ضمان رصد وزارة التعليم       )و(  
  وزارة الدفاع؛

يف امللتحقني باملـدارس العـسكرية      ضمان عدم مشاركة األطفال       )ز(  
 يف مكافحـة االجتـار      وعدم تـورطهم  ملخدرات أو تدمريها    اعمليات البحث عن    

  . بأي شكل آخرباملخدرات

  التجنيد    
الربوتوكول االختياري تالحظ اللجنة إعالن الدولة الطرف لدى تصديقها على   - ١٩

 ، لكنـها   عاماً  مثانية عشر  بأن احلد األدىن لسن جتنيد املتطوعني يف القوات املسلحة هو         
الستثناء الذي يقضي بأن يكون احلد األدىن لـسن التقنـيني يف    تعرب عن قلقها إزاء ا    

 مـن   ٢٥وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن املادة       . هو ستة عشر عاماً   اإلشارة  وحدات  
يف سن السادسة عشرة والسابعة قانون اخلدمة العسكرية تنص على جواز التجنيد املبكر 

د عندما حيني موعد تأديتهم للخدمة يرغبون يف مغادرة البلالذي عشرة بالنسبة لألطفال 
  . واألطفال امللزمني بطلب التجنيد املبكر إلمتام دراستهمالعسكرية مبوجب القانون، 

 من قانون اخلدمة العسكرية     ٢٥توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء املادة         - ٢٠
 يف سن السادسة عشرة والسابعة عشرة       ووضع حد ملمارسة التجنيد املبكر لألطفال     

  .مثانية عشر عاماً دون استثناء لسن جتنيد املتطوعني إىل ورفع احلد األدىن

  منع التجنيد على أيدي مجاعات غري تابعة للدولة     
عـن  الدولة الطـرف    لدى  تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توافر معلومات           - ٢١

ها لذلك قياممجاعات مسلحة غري تابعة للدولة، وإزاء عدم استخدام األطفال من جانب 
  .للدولةمن ِقبل مجاعات مسلحة غري تابعة تدابري ملنع جتنيد األطفال باختاذ 
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان عـدم             - ٢٢

 منها حتديد   وذلك بوسائل مجاعات مسلحة غري تابعة للدولة،      األطفال من ِقبل    جتنيد  
بعة للدولة يف البلد ورصـدها، مبـا يف ذلـك           خمتلف اجلماعات املسلحة غري التا    

وتطلـب  . اجملموعات شبه العسكرية وجمموعات اجلرمية املنظمة والشركات األمنية       
اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي معلومات عن هذه املسألة يف تقريرها املقبل املتعلق             

  .باالتفاقية والربوتوكولني االختياريني
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   جمال السلميفالتثقيف     
يف املنـاهج   ف يف جمايل حقوق اإلنسان والـسلم        التثقيعدم كفاية   تالحظ اللجنة     -٢٣

 يف الدولة الطرف الذي يؤثر      قلقها إزاء ارتفاع مستوى العنف    وتعرب اللجنة عن    . الدراسية
على األطفال، مبا يف ذلك يف املدارس واجملتمعات احمللية، وبصفة خاصة إزاء العنـف الـذي              

  .ن اسُتبعدوا من النظام التعليمييتعرض له األطفال الذي
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتوفري التثقيـف يف جمـال حقـوق                -٢٤

 بالسلم جلميع األطفال يف املدارس، وتدريب املدرسني من         فاإلنسان، وبصفة خاصة التثقي   
ة الطـرف  وتوصي اللجنة الدول  . أجل إدراج هذين املوضوعني يف املناهج التعليمية لألطفال       

اجملتمع ملمارسة أشكال الوسـاطة     شرائح  مبضاعفة جهودها يف خمتلف القطاعات احلكومية و      
سوية الرتاعات بطريقة سلمية مع التركيز على الرتاعات العنيفة اليت يشارك           اليت متكن من ت   
  .فيها األطفال

  احلظر واملسائل ذات الصلة  - خامساً 

  شريعالت    
قانون العقوبات االحتادي الذي يرمي إىل جتـرمي         ل ملقترحترحب اللجنة باإلصالح ا     -٢٥

قانون العقوبات  ألن  جتنيد األطفال واستخدامهم يف األعمال القتالية، لكنها تعرب عن قلقها           
  .جتّرم جتنيد األطفال احلايل ال يتضمن أحكاماً حمددة االحتادي

ـ           -٢٦ تخدامهم يف األعمـال    لزيادة تعزيز التدابري الرامية إىل منع جتنيد األطفال واس
  :القتالية، حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي

تعديل قانون العقوبات االحتادي وإدراج حكم ينص صراحة على جترمي            )أ(  
انتهاكات أحكام الربوتوكول االختياري فيما يتعلق بتجنيـد األطفـال وإشـراكهم يف             

باشرة يف األعمال القتالية، مـع مراعـاة        األعمال القتالية، وإدراج تعريف للمشاركة امل     
الصكوك ذات الصلة اليت تكون الدولة طرفاً فيها، مبا يف ذلك نظـام رومـا األساسـي          

  للمحكمة اجلنائية الدولية؛
اإلقليم على هذه اجلـرائم عنـدما        خارج   والية قضائية  النظر يف إقامة    )ب(  

 ترتكب   أخرى أو  روابطه هبا   أو تربط  ِقبل شخص من مواطين الدولة الطرف     ُترتكَب من   
  ؛هذا الشخصحبق 

وغريهـا مـن التوجيهـات      القوانني والكتيبات   ضمان أن تكون مجيع       )ج(  
  العسكرية متوافقة مع أحكام الربوتوكول االختياري؛
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   القضائيةالوالية    
تعرب اللجنة عن أسفها ألن الوالية القضائية للدولة الطرف على اجلرائم املرتكبة يف               -٢٧
  .ارج ختضع ملعيار التجرمي املزدوجاخل
فيمـا يتـصل    اإلقليم   خارج   والية قضائية  بإقامةتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٢٨

يكـون مرتكـب اجلرميـة      مبرتكيب اجلرائم احملددة يف الربوتوكول االختياري عنـدما         
  . أخرىضحيتها من مواطين البلد أو تربطه بالدولة الطرف روابط أو

    والتعايف وإعادة اإلدماجاحلماية  - سادساً 

   الضحايا املتخذة حلماية حقوق األطفالالتدابري    
تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع عدد حاالت انتـهاك حقـوق األطفـال                 -٢٩

نتيجـة  ) طفل يف السنوات األربع األخـرية      ١ ٠٠٠مقتل ما يربو على     (واألطفال الضحايا   
  .م التحقيق يف اجلرائم اليت يرتكبها عسكريونللجرمية املنظمة وعد اجليش ملكافحة

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  -٣٠
يف سـياق   عدد األطفال احملتجزين أو اجلرحى أو القتلى         عن   مجع بيانات   )أ(  

  الشرطة للجماعات املسلحة غري التابعة للدولة؛وكافحة قوات اجليش م
أن تتمتع احملاكم   تكبة ضد األطفال وضمان     التحقيق يف مجيع اجلرائم املر      )ب(  

  ؛ على اجلرائم اليت يرتبكها اجليش ضد األطفالاملدنية باالختصاص القضائي
  منع اإلفالت من العقاب بضمان مالحقة مرتكيب اجلرائم ومعاقبتهم؛   )ج(  
اختاذ التدابري املناسبة حلماية األطفال من إجراءات الشرطة واإلجراءات           )د(  
من العنف املسلح الذي    ومحايتهم   يف سياق التدابري املتخذة لضمان األمن العام         العسكرية

  ؛ اجلماعات املسلحة غري التابعة للدولةارسهمت
واألطر القانونية ذات الصلة اليت تكفل حقـوق        إنشاء اآلليات الرمسية      )ه(  

ـ ارسـه  مـن العنـف الـذي مي   ،سيما الفتيات  اإلنسان واحلماية لألطفال، وال    راد  األف
  ؛العسكريون واجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة

وضع أنظمة وبروتوكوالت حمددة لقوات اجليش وقوات األمن تتعلـق            )و(  
اجلماعات املسلحة غري التابعـة     ب املتعلقة التحقيقات   خاللضمان سالمة األطفال    بكيفية  

  .ضدهاللدولة واإلجراءات املتخذة 
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  بدين والنفسياملساعدة يف جمال التعايف ال    
 اجتماع  كعقدترحب اللجنة باجلهود املبذولة حلماية حقوق األطفال غري املصحوبني         -٣١

ألطفال املهاجرين غري املصحوبني واملراهقني     ااملؤسسات بشأن    املائدة املستديرة املشترك بني   
هوية ، لكنها تعرب عن أسفها لعدم توفر معلومات عن التدابري املتخذة لتحديد              واملهاجرات

الالجئني وملتمسي اللجـوء    األطفال   و األطفال الذين رمبا استخدموا يف الرتاع يف املكسيك،       
وتعـرب  .  يف األعمال القتالية يف اخلـارج      ميكن أن يكونون قد جندوا أو استخدموا      الذين  

ـ               ايف اللجنة عن أسفها أيضاً إزاء االفتقار إىل املعلومات املتعلقة بالتدابري املتخذة يف جمال التع
  . األطفال وإعادة إدماجهم اجتماعياًؤالءالبدين والنفسي هل

جّندوا تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية لتحديد األطفال الذين رمبا              -٣٢
واختاذ التدابري الضرورية لتعافيهم بدنياً ونفـسياً وإعـادة         أو استخدموا يف أعمال قتالية      

 حلالة هؤالء األطفال    متأنٍّذه التدابري إجراء تقييم     وينبغي أن تشمل ه   . إدماجهم اجتماعياً 
وتعزيز اخلدمات االستشارية القانونية املتاحة هلم، وتوفري املساعدة الفورية واملالئمة ثقافياً           
واملراعية لظروف الطفل واملتعددة االختصاصات لتحقيق تعافيهم البدين والنفسي وإعادة          

  .ل االختياريإدماجهم يف اجملتمع وفقاً للربوتوكو

  املساعدة والتعاون الدوليان  -سابعاً   

  التعاون الدويل    
تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التعاون الدويل لتنفيـذ الربوتوكـول              -٣٣

االختياري، مبا يف ذلك منع أي نشاط يتعارض معه وإعادة تأهيل األشـخاص الـضحايا              
ويف هذا اخلصوص، . الربوتوكول االختياري من ٧وإعادة إدماجهم اجتماعياً وفقاً للمادة  

 منها منظمة األمم املتحدة س املساعدة التقنية من عدة هيئاتينبغي للدولة الطرف أن تلتم
  ). اليونيسيف(للطفولة 

  استرياد األسلحة    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استرياد األسلحة الصغرية للدولة الطـرف وحـصول               -٣٤

  . األسلحةاألطفال بسهولة على هذه
 مجيع التدابري الضرورية لتكفل عدم حصول       باختاذتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٣٥

  .األطفال على أسلحة صغرية
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  املتابعة والنشر  -  ثامناً  
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان التنفيذ الكامـل         - ٣٦

 والربملـان   أعضاء جملس الوزراء  رة الدفاع و  هلذه التوصيات بوسائل، منها إحالتها إىل وزا      
 واليـة ويف    ٣١يف مجيـع الواليـات البـالغ عـددها          وإىل مجيع الـسلطات احملليـة       

  .االحتادية املقاطعة
املالحظـات   التقرير األويل املقدم من الدولـة الطـرف و     بإتاحةوتوصي اللجنة     - ٣٧

مبا يف ذلـك عـن طريـق         ،دبلغات البل على نطاق واسع    اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة     
ووسـائط  املدين  عامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع     ل) على سبيل املثال ال احلصر     (اإلنترنت
 ، مبا يف ذلـك األخـصائيون االجتمـاعيون        الشباب والفئات املهنية   وجمموعات   اإلعالم

وزيادة الـوعي بـه،      الربوتوكول االختياري    حولواألطفال من أجل إثارة النقاش العام       
  .نفيذ أحكامه ورصد تطبيقهوت

  التقرير املقبل  -تاسعاً   
 أن ُتدرج معلومات    ٨ من املادة    ٢اللجنة إىل الدولة الطرف طبقاً للفقرة       تطلب    -٣٨

الدوري تقريرها  إضافية بشأن تنفيذ الربوتوكول االختياري وهذه املالحظات اخلتامية يف          
  .٢٠١١أبريل / نيسان٢٠ه يف  موعدليف إطار اتفاقية حقوق الطفل، الذي حياملقبل 

        


