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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة اخلامسة واخلمسون

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١-سبتمرب / أيلول١٣

 مـن   ٤٤النظر يف التقارير املقدَّمة من الدول األطراف مبوجب املادة              
  االتفاقية

  غواتيماال: املالحظات اخلتامية    
 نظرت اللجنة يف التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالـث والرابـع لغواتيمـاال              -١

(CRC/C/GTM/3-4)    ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٤، املعقودتني يف   ١٥٤٦ و ١٥٤٤ يف جلستيها ،
املالحظـات  ،  ٢٠١٠ أكتـوبر / تشرين األول  ١، املعقودة يف    ١٥٨٣واعتمدت يف جلستها    

  .اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف   
قريريها الدوريني الثالث والرابع، تالتقرير اجلامع لب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف   ترّح  -٢

ب اللجنة أيضاً بالردود على قائمة املسائل اليت وضـعتها          وترّح. ر تقدميه تأخُّمع أهنا تأسف ل   
)CRC/C/GTM/Q/3-4 و Add.1(  ،  مع وفد  الذي أجرته   اء  عن تقديرها للحوار البنّ   تعرب  كما

  .الدولة الطرف الذي ميثل قطاعات متعددة
 هذه املالحظـات اخلتاميـة مقترنـةً        اءةقرتنبغي   هوتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن      -٣

 ٩باملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا سابقاً بشأن التقرير الدوري الثاين للدولـة الطـرف يف      
؛ إىل جانب املالحظات اخلتاميـة      CRC/C/15/Add.154، الواردة يف الوثيقة     ٢٠١٠ه  يولي/متوز

اليت اعُتمدت َعِقَب استعراض التقرير األويل للدولة الطرف املقـدَّم مبوجـب كـل مـن                
 CRC/C/OPSC/GTM/CO/1 (٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٢الربوتوكولني االختياريني لالتفاقية يف     

  ).CRC/C/OPAC/GTM/CO/1و
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  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -ء با  
ب اللجنة بعدد من التطورات اإلجيابية اليت حدثت يف الفترة املشمولة بـالتقرير             ترّح  -٤
  : هبدف تنفيذ االتفاقية، مثل ما يليغريهااعتماد تدابري تشريعية وضمنها  نمو

  ؛٢٠٠٨طين للتبين الذي أُنشئ يف عام واجمللس الو) ٢٠٠٧(قانون التبين   )أ(  
، )٢٠٠٩(القانون املتعلق بالعنف اجلنسي واالستغالل واالجتار باألشخاص          )ب(  

 بـالعنف اجلنـسي واالسـتغالل       عنية، وإنشاء األمانة امل   )٢٠١٠(وقانون نظام اإلنذار املبكر     
ار باألشخاص وتوفري   ، ووضع السياسة العامة املتعلقة باالجت     ٢٠١٠واالجتار باألشخاص يف عام     

  ؛٢٠١٧-٢٠٠٧احلماية الشاملة للضحايا، وصياغة مشروع خطة العمل االستراتيجية الوطنية 
 يف  جهـا إدما خدمات تنظيم األسرة و    ة من املنصفاالستفادة العامة و  قانون    )ج(  

  ؛)٢٠٠٥(برنامج الصحة اإلجنابية 
 Protección Integral de la Niñez(للطفولة واملراهقة قانون احلماية املتكاملة   )د(  

y Adolescencia- PINA ( حلماية األطفال واملراهقني)٢٠٠٣.(  
تالحظ اللجنة بارتياح أنه مت اعتماد عدد من السياسات واالتفاقـات احلكوميـة             و  -٥

والتدابري اإلدارية املُعدَّة خصيصاً لتشجيع وتنسيق السياسات العامة املتعلقة بشؤون الـسكان            
 تعـايش ي ترحب بوجه خاص بعدة مبادرات منها السياسة العامـة بـشأن ال            وه. األصليني

تعلق بأطفـال   ت و ٢٠٠٦ها يف عام    داعتمى العنصرية والتمييز العنصري، اليت مت ا      والقضاء عل 
  .السكان األصليني

ب اللجنة بالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان منذ إنشاء مكتب هلا            وترّح  -٦
  .٢٠٠٥يناير /يف كانون الثاينيف الدولة الطرف 

 أصـحاب الواليـات مبوجـب       أن جيـري  وترحب اللجنة بقبول الدولة الطرف        -٧
  .إليهاعدداً من الزيارات  اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان

ة ملناهضة اإلفالت مـن العقـاب يف   يوتالحظ اللجنة مع التقدير إنشاء اللجنة الدول       -٨
  .٢٠٠٦ديسمرب /انون األول ك١٢غواتيماال يف 

  :الدولية التاليةالصكوك وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق على   -٩
  ؛)٢٠٠٨ (ختياري التفاقية مناهضة التعذيبالربوتوكول اال  )أ(  
  ).٢٠٠٩(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري   )ب(  
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  تفاقيةالعوامل والصعوبات اليت تؤثر على تنفيذ اال  -جيم   
 كاجلفاف والعاصـفة    ،للكوارث الطبيعية اليت تواجهها غواتيماال     امتالحظ اللجنة     -١٠

  .سليب على حقوق الطفلمن أثر  ،االستوائية أغاتا وانفجار الربكان باكايا

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -دال   

  )من االتفاقية) ٦(٤٤ و٤٢ و٤املواد (تدابري التنفيذ العامة   -٢  

  التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة    
 اخلتاميـة   ا عدة شواغل وتوصيات أُدرَجت يف مالحظاهت      تالحظ اللجنة أنه مت تناول      -١١

 بشأن تقرير الدولة الطرف الدوري الثاين مبوجب        (CRC/C/15/Add.154)) ٢٠٠١(السابقة  
وكول االختياري املتعلـق    ها األوليني مبوجب الربوت   ياالتفاقية ومالحظاهتا اخلتامية بشأن تقرير    

 والربوتوكول االختياري   (CRC/C/OPAC/GTM/CO/1)بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة      
املتعلــق ببيــع األطفــال وبغــاء األطفــال واســتغالل األطفــال يف املــواد اإلباحيــة 

(CRC/C/OPSC/GTM/CO/1)،    ألن مثة توصيات أخرى مل ُتعالَج علـى    غري أن اللجنة تأسف 
  . فقطء منها جزةمعاجلعلى  مت االقتصار  أو املناسبالنحو 
ى اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلة تلك التوصيات        ـحتث اللجنة الدولة الطرف عل      -١٢

ضعف  )أ(: هاالواردة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة اليت مل ُتنفَّذ بعد بشكل مناسب ومن ضمن            
 ه وهيكله املؤسـسي وتنـسيق  (Sistema de Protección Integral)تنفيذ نظام احلماية املتكاملة 

رتفاع معدالت سوء التغذيـة بـني    ا)ب( مجع البيانات اخلاصة به ووضع ميزانيته؛  ووختطيطه  
وضع استراتيجيات شاملة للقضاء على مجيع أشكال التمييز، مبـا يف            )ج( األطفال يف البلد؛  

 األطفال وزيادة اإلنفاق على األطفال،      احلّد من الفقر يف صفوف     )د( ذلك يف قطاع الصحة؛   
إخراج األطفال املوجـودين يف مؤسـسات        )ه( خاصةً منهم أطفال الفئات األكثر هتميشاً؛     

إصالح القانون واملمارسات املتعلقة بنظـام قـضاء         )و( الرعاية البديلة من تلك املؤسسات؛    
  .حتسني نظام تسجيل املواليد، خاصةً يف األرياف )ز( األحداث؛

  التشريعات    
 تشريعاهتا مـع    مواءمةالدولة الطرف من أجل     اليت تبذهلا   هود  اجلتأخذ اللجنة علماً ب     -١٣

أحكام االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني، مبا يف ذلك القانون املتعلـق بـالعنف اجلنـسي              
  ال تطبَّـق    القوانني الـسارية   كونغري أن اللجنة تأسف ل    . واالستغالل واالجتار باألشخاص  

  .بالقدر الكايف
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 الالزمـة، املاليـة منـها      طـوات ميع اخل توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام جب       -١٤
والقوانني اليت  )PINA(للطفولة واملراهقة   قانون احلماية املتكاملة    واهليكلية، من أجل تنفيذ     

  .اهقةطة العمل اخلاصتني بالطفولة واملرخبسياسة والتنفيذاً فعاالً عمالً ب،  مؤخراًترأُق
تالحظ اللجنة بارتياح ما اختذته الدولة الطرف من تدابري ملكافحة اإلفـالت مـن                -١٥

العقاب، وخصوصاً اتفاق التعاون مع اللجنة الدولية ملناهضة اإلفـالت مـن العقـاب يف               
غواتيماال، اليت ُتجري حتقيقات واليت قدمت توصيات بشأن مكافحة اإلفالت من العقاب يف             

ن النقص يف التحقيقات اجلنائية بيد أن اللجنة تأسف أل. وق الطفلة بانتهاك حقالقضايا املتعلق
من أهم أوجه اخللل يف نظام إقامة العدل وألن مثة أربعة مشاريع قـوانني يف هـذا الـشأن                   

  . يتم اعتماد أي منها حىت اآلنوضة على كونغرس اجلمهورية دون أنمعر
تنفيذ التزامها مبكافحة اإلفـالت مـن       توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف         -١٦

العقاب وباعتماد القوانني الالزمة إلعمال ذلك االلتزام وبضمان استفادة األطفال مـن            
  .همى اجلرائم اخلطرية اليت ُترتكب يف حقتدابري منع اإلفالت من العقاب عل

  التنسيق    
الـذي أُنـشئ     كافيـاً تنفيذاً  نظام احلماية املتكاملة    تالحظ اللجنة بقلق عدم تنفيذ        -١٧

جنة لقصور التنسيق الفعال على   وتأسف الل . قانون احلماية املتكاملة للطفولة واملراهقة    مبوجب  
  يبـدو هوتالحظ اللجنة كذلك أن . ني األفقي والعمودي بني مؤسسات الدولة الطرف      املستوي

 تنـسيق  اتقها قد أخذت على ع(Secretaría de Bienestar Social)أمانة الرفاه االجتماعي أن 
 األساسية املتمثلـة يف     ألمانةان اللجنة تأسف للتداخل بني وظيفة        لك .نظام احلماية املتكاملة  

  . من جهة أخرىووظيفة التنسيقمن جهة، تنفيذ برامج محاية الطفل 
 تنظر الدولة الطرف يف إمكانية إنشاء سلطة رفيعة املـستوى           توصي اللجنة بأن    -١٨

تنسيق تنفيـذ   تشرف على   ها أمانة شؤون الطفولة واملراهقة ل     اري بصفت وزعلى الصعيد ال  
 للجنةا وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إىل تعليق       .االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني  

 بشأن التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل الذي ُتذكِّر فيـه الـدول              ٥العام رقم   
العتراف لسيقاً واضحاً بني مجيع القطاعات     ة يتطلب تن  تنفيذ االتفاقية بفعالي  "األطراف بأن   

كومـة  املختلفـة يف احل بني املستويات  وحبقوق الطفل وإعماهلا يف سائر الدوائر احلكومية        
  ". مبا يف ذلك األطفال والشباب أنفسهم بوجه خاص-وبني احلكومة واجملتمع املدين 

  خطة العمل الوطنية    
 وهي  ٢٠١٥-٢٠٠٤ خطة العمل الوطنية لصاحل الطفل       حتيط اللجنة علماً باعتماد     -١٩

ترحب باختاذ عدة مبادرات تستند إىل خطط العمل القطاعية الرامية إىل التـصدي النتـهاك    
بيد أن اللجنة تأسف لعدم كفاية تنفيذ تلك اخلطط، مبا يف ذلك عدم إجـراء          . حقوق الطفل 

  . لذلك الغرضتقييم مناسب بسبب الضعف املؤسسي وقلة املوارد املخصصة
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توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة، مبا يف ذلك ختصيص       -٢٠
ـ               العمـل   طاملوارد املالية الكافية، من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية اليت تتـضمن خط

القطاعية على الصعيد احمللي واإلقليمي والوطين، مبا يضمن انسجامها مع مجيع أحكـام             
وتوصي اللجنة أيضاً بأن خيضع تنفيذ تلك اخلطـط         . وبروتوكوليها االختياريني االتفاقية  

  . األطفال واجملتمع املدينيشارك فيهمالرصد وتقييم منتظمني 
مكلَّفـة بوضـع    وهي  تالحظ اللجنة أن اللجنة الوطنية املعنية باألطفال واملراهقني،           -٢١

لسياسة العامة املتعلقة حبمايـة     ايف تقييم   وتقييم السياسات العامة املتعلقة بالطفل، قد شرعت        
إال أن اللجنة تأسف لقلة املعلومات املتوفرة بشأن متابعة ذلك التقييم           . ٢٠٠٩الطفل يف عام    

عدم كفاية املوارد املهنية واملالية املخصصة للجنة لكي تقوم مبهامها وواجباهتـا            ما تأسف ل  ك
  .على النحو املناسب

خصصات من املوارد البشرية والتقنية واملاليـة للجنـة         توصي اللجنة بزيادة امل     -٢٢
الوطنية املعنية باألطفال واملراهقني بغية متكينها من أداء وظائفها وواجباهتا علـى النحـو            

وتوصي اللجنة كذلك بإدراج وتعزيز حقوق الطفل يف السياسات العامة الـيت            . املناسب
والثقافية ياسية واالقتصادية واالجتماعية    تنتهجها الدولة واليت تشمل احلقوق املدنية والس      

  .كما توصي بتقييم إعمال تلك احلقوق

  الرصد املستقل    
يساور القلق اللجنة إزاء عدم كفاية املـوارد املخصـصة ملكتـب أمـني املظـامل            -٢٣

(Procuraduría de los Derechos Humanos)بواجباته على النحـو  هقيامر الذي يعوق م، األ 
 تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن مكتب أمني املظامل قد يكـون               كما. املناسب

 ال ُيوىل اهتماماً كافيـاً    ببعض النواقص، و   ةشوبمالتحقيق   عمليات   مما جيعل متحيزاً سياسياً،   
  .النتهاكات اليت يتم الكشف عنهااتابعة وال مببالرصد والعمل الوقائي، 

ـ   ولة الطرف   توصي اللجنة بأن ختصص الد      -٢٤ وارد ملكتـب الطفولـة     مزيداً من امل
ة لكـي   الزمه الصالحيات ال  بأن متنح  و ،والشباب الذي خيضع لسلطة مكتب أمني املظامل      

اخلطوات الالزمة لتصحيح   بأن تقوم ب  يؤدي وظائف الرصد اليت أُنيطت به بشكل فعال، و        
 باريس وما جـاء يف      نقائصه وإضفاء املهنية على عمله وضمان استقالله مبا يتفق ومبادئ         

ة املستقلة حلقوق اإلنـسان يف      ـ بشأن دور املؤسسات الوطني    ٢تعليق اللجنة العام رقم     
ة كذلك بأن يسهِّل مكتـب أمـني املظـامل          ـوتوصي اللجن . تعزيز ومحاية حقوق الطفل   

 املـدافعني   وفرها بواسـطة  د احمللي اليت ي   ـ وبأن ُيعزز خدماته على الصعي     ،الوصول إليه 
تتناسـب ثقافيـاً مـع    بأن يستحدث خدمات و، ("Defensores Municipales") البلديني

ـ   احتياجات جمتمعات السكان األصليني، أو بأن ُينـشئ          تمعـيني  اجملدافعني  وظيفـة امل
(Defensores Comunitarios)  يعملون بشكل وثيق مع أمني املظاملالذين.  
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  ختصيص املوارد    
 أجـل زيـادة املـوارد املخصـصة للطفـل،           ترحب اللجنة باجلهود املبذولة من      -٢٥

ـ          ا تـشعر بـالقلق ألن      كالتحويالت النقدية املشروطة يف قطاعي الصحة والتعليم، غري أهن
 تستلزم النظر إىل املسألة من منظور أطول مدى، وهو ما           خمصصات امليزانية املرصودة للطفل   

 كجزء  ،ل زمين حمدد   تنفيذ خطة عمل وطنية شاملة وضمن أج        عن طريق  ال ميكن حتقيقه إالّ   
كما يساور القلق اللجنة إزاء اإلنفاق االجتماعي املتـدين يف          . من استراتيجية التنمية الوطنية   

الدولة الطرف وإزاء صعوبة تتبع االستثمارات اليت هتم الطفل يف مجيع القطاعات والوزارات             
نة بقلق كذلك أن    الحظ اللج وت.  رصد وتقييم االستفادة منها على حنو فعال        بغية والبلديات

له أثر سليب على الدخل الوطين وقد حيدُّ مـن     الضعف الشديد يف حصيلة اإليرادات الضريبية       
  .املوارد املخصصة للطفل

  : من االتفاقية٤ عمالً بنص املادة ،توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -٢٦
ائب بوجـه   جي، يوسع قاعدة الضر   اعتماد إصالح ضرييب شامل وتدرُّ      )أ(  

شؤون الطفل ومن أجل حتسني نظام      خاص من أجل تغطية نفقات القطاعات االجتماعية و       
   بغية زيادة املوارد املتاحة للقطاعات االجتماعية ولشؤون الطفل؛حتصيل الضرائب

ختصيص موارد كافية لشؤون الطفل على الصعيد الـوطين واإلقليمـي             )ب(  
ـ   شفاف قائم على املشاركة عن طريـق       على حنو والبلدي وضمان وضع امليزانية      وار احل

  علين ومشاركة عامة ينخرط فيها األطفال أيضاً؛ال
 طريـق ن   ميزانية الدولة ع   اعتماد هنج يراعي حقوق الطفل أثناء إعداد        )ج(  

يف مجيع مراحـل تنفيـذ      ها  تنفيذ نظام لتتبع ختصيص املوارد املرصودة للطفل واستخدام       
وحتث اللجنة الدولة   . الطفل واضحاً اجملاالت اليت هتم    ثمار يف    االست فيكون بذلك امليزانية  

للوقوف على  إلجراء عمليات تقييم األثر     هذا  تتبع  الالطرف كذلك على استخدام نظام      
، مبا يكفل قيـاس     "مصاحل الطفل الفضلى  "مدى مسامهة االستثمار يف أي قطاع يف حتقيق         

  فل؛الطحالة األثر املتباين لتلك االستثمارات على 
دى  من املوارد لوزارات الدولة الطرف اليت تتص       فيةاكحتديد خمصصات     )د(  

ـ  مؤشرات إعمال حقوق الطفل، وضمان املساءلة التدرجيياً للفوارق اليت تظهر من   ة واجب
  من جانب السلطات احمللية على حنو صريح وشفاف؛

تتطلب اختاذ  ص للحاالت اليت قد      امليزانية ختصَّ  تعيني بنود استراتيجية من     )ه(  
كتسجيل املواليد وسوء التغذية املزمن وأطفال السكان األصليني        (تدابري اجتماعية إجيابية    

 محاية تلك البنود من امليزانية حـىت يف حـاالت           كفالةو) والتعليم والعنف ضد األطفال   
  األزمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غريها من احلاالت الطارئة؛



CRC/C/GTM/CO/3-4 

7 GE.10-45956 

ة علـى أسـاس   نزي، بتوصيات األمم املتحدة لبدء امل     ما أمكن العمل، كل   )و(  
 التعـاون   سماالت هلذا الغرض،    ، وتوخياً النتائج هبدف رصد وتقييم فعالية ختصيص املوارد      

 من اليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وغريمها من أصحاب           عند الضرورة  الدويل
  اف أخرى يف املنطقة؛التعاون اجلاري مع دول أطرمن قبيل املصلحة، 
 املناقشة العامـة    يوميف أعقـاب   مراعاة التوصيات اليت قدمتها اللجنة        )ز(  

املوارد املخصصة إلعمال حقـوق     "وع  ـاول موض ـ لتن ٢٠٠٧ي عام   ـاليت عقدهتا ف  
  ". مسؤولية الدول-الطفل 

  مجع البيانات    
ت، ممـا أدى إىل تـوفر        نظام مناسب جلمع البيانا    نشأتالحظ اللجنة بقلق أنه مل يُ       -٢٧
الـذي  وهي تأسف لقلة التنسيق والتفاعل بني خمتلف املؤسـسات          . ات ناقصة وملتبسة  بيان

اقتصار اإلحصائيات املتوفرة يف كثري من األحيان على يؤدي إىل تضارب البيانات، إىل جانب 
  .العاصمة واملناطق احلضرية

ع البيانات ووضع املؤشـرات      الدولة الطرف نظاماً جلم    طّورتوصي اللجنة بأن ت     -٢٨
ف تلك البيانات واملؤشرات حسب نوع اجلنس والفئة        يتماشى مع أحكام االتفاقية ويصنّ    

العمرية والفوارق بني احلواضر واألرياف واالنتماء العرقي واإلعاقات وضحايا العنـف           
ظام مجيع  وينبغي أن يشمل هذا الن    ).  الطفولة املبكرة واملراهقة    منها خاصةً(ومراحل احلياة   

. األطفال حىت سن الثامنة عشرة، مع االهتمام حتديداً باألطفال ضعاف احلال بشكل خـاص             
 والبيانات يف صوغ    وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على االستفادة من تلك املؤشرات         

 ثيدوتوصي اللجنة كذلك بتح   . السياسات والربامج من أجل تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً       
  .لعامة اجلمهوربسهولة  الطالع عليها ُمتاحاًاانات بانتظام، وجعل مجع البي

  النشر والتوعية    
ـ  حتيط اللجنة علماً مبا تبذله الدولة الطرف من جهود            -٢٩ ل تعزيـز حقـوق     ايف جم

وتشجع اللجنـة الدولـة     . اإلنسان داخل الوكاالت احلكومية واملنظمات غري احلكومية      
 تكرر توصيتها للدولة الطرف ببذل      وهي. طفال حقوقاً الطرف على زيادة الوعي بأن لأل     

الـسكان   ملواد اإلعالمية وترمجتها إىل لغات     من ا  كم أكرب نشر  يف سبيل   هود  مزيد من اجل  
 الرئيسية على حنو يراعي احلساسيات الثقافية، كما توصيها باستحداث املزيـد            نياألصلي

  . على الصعيد احمللي خاصةً،ترويج لالتفاقيةال بغرضمن األساليب املبتكرة 

  التدريب    
مع أن اللجنة تالحظ مع التقدير األنشطة التدريبية املتعلقة باالتفاقية وبروتوكوليها،             -٣٠
 جهات فاعلة كالقضاة والسلطات احمللية والشرطة، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق            يت تستهدف ال
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زاء العدد الكبري    وكذلك إ  إزاء ارتفاع معدل حدوث بيع األطفال واستغالل األطفال جنسياً        
ه الدولة الطرف يف تقريرها، مما يدل على وجود حاجة ملحة إىل            ر ب  ما تق  من الضحايا، وهو  

  .تقدمي املزيد من التدريب املستمر يف هذا الشأن
أو بتوعية الفئات املهنية الـيت      /توصي اللجنة بتوفري التدريب الكايف واملنهجي و        -٣١

سـني   واملدرِّ إنفـاذ القـانون    كالقضاة واحملامني وموظفي     ،متعمل مع األطفال ولصاحله   
وهي تشجع الدولة الطرف    . ة الصح قطاعواملشرفني على إدارات املدارس والعاملني يف       

 دراسـية يف نـاهج ال املعلى إدراج أحكام االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني بالكامل يف  
التقنية مـن منظمـات   املساعدة تماس  كما تشجعها على ال،مجيع مستويات نظام التعليم  

  .كاليونيسيف واليونسكو واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان

  التعاون مع اجملتمع املدين    
قليـديني  التعاون مع املنظمات غري احلكوميـة والزعمـاء الت        تأسف اللجنة لقصور      -٣٢

  .للسكان األصليني
 مبا يف   ،ملنظمات غري احلكومية  توصي اللجنة بأن توطد الدولة الطرف تعاوهنا مع ا          -٣٣

 بغية حتسني تنفيذ االتفاقية على املستويني الوطين واحمللي ،ذلك منظمات السكان األصليني 
  .ويف املناطق احلضرية والقروية ومناطق السكان األصليني

  حقوق الطفل وقطاع األعمال احلرة    
احلرة  حيدثه قطاع األعمال     األثر السليب الذي ميكن أن    بقلق  علماً مع ال   اللجنة   يطحت  -٣٤

  . على رفاه األطفال ومنوهم، التعدين، احمللية منها واألجنبية، مبا فيها قطاعوالصناعات
توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف جهوداً من أجل وضع اإلطـار القـانوين           -٣٥

الضروري لتنظيم األعمال احلرة بغية ضمان قيام قطاع األعمـال احلـرة والـصناعات              
  .لمجتمعات احمللية وأطفاهلا ل صوناًسؤول جتاه اجملتمع والبيئةنشطته على حنو مبأ

  التعاون الدويل    
حتيط اللجنة علماً بأنه جيري تنفيذ برامج ومشاريع متنوعة يف إطار التعاون الدويل،               -٣٦

  .ن تقدمهما وكاالت وبرامج األمم املتحدةعدة والتعاون التقنيان اللذامبا يف ذلك املسا
توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اختاذ تدابري من أجل تعزيـز وزيـادة                -٣٧

التعاون الدويل، مع السعي يف الوقت ذاته إىل تقوية قاعدهتا من املوارد وهيكلها املؤسسي              
  . تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليهابغرض
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  ) من االتفاقية١املادة (تعريف الطفل   -٢  
ـ          حتيط اللجنة علماً بأ     -٣٨ زواج الن سن القبول بالزواج هي سن الرشد وبأن الترخيص ب

ح بصفة اسـتثنائية ويتطلـب      ـ، ُيمن بنني سنة لل  ١٦ات و بن سنة لل  ١٤  وهي ،ةيف سن مبكر  
  .موافقة الوالدين

تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بإعادة النظر يف تشريعاهتا بغية تعديل قانون              -٣٩
 سنة كما هو الـشأن بالنـسبة        ١٦إىل  ات  بناللزواج  يا  حوال املدنية ورفع السن الدن    األ
  . قضائيةالراقبة املحتت أن يتم  حاالت استثنائية وعلى ذلك  يقتصر، وأنبننيلل

  ) من االتفاقية١٢ و٦و ٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -٣  

  عدم التمييز    
يئـات  تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها، الذي تشاطرها إياه هيئات أخرى مـن ه              -٤٠

التمييز الذي يتعرض له أطفال املايا وغاريفونا وغزينكـا         الدرجة املخيفة من    املعاهدات، إزاء   
وتالحظ اللجنة أن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف حىت اآلن ال تكفـي   . يف الدولة الطرف  

هـم  إلزاحة العوائق اهليكلية اليت حتول دون ممارسة أولئك األطفال حقوقهم بشكل كامل، و     
فمعدالت الفقر والفقـر املـدقع يف   . يشكلون أكثر من نصف جمموع سكان الدولة الطرف 

 الـذي ميـس   صفوف السكان األصليني بالغة االرتفاع، وكذلك معدل سوء التغذية املزمن           
ويساور القلق اللجنة أيضاً ألن املراهقني      .  يف املائة من جمموع السكان األصليني      ٨٠أكثر من   

غاريفونا أكثر عرضة لالستغالل اجلنسي واالقتصادي بـسبب        مجاعة  يني ومن   من السكان األصل  
 كذلك  وتشعر اللجنة بالقلق  . جهلهم حبقوقهم وكذلك بسبب انعدام آليات تضمن تلك احلقوق        

واألطفال ذوي  إزاء املواقف التمييزية جتاه بعض الشرائح من األطفال، خاصة منهم املراهقني،            
  . املهمشةفال الذين يعيشون يف األرياف، وأطفال اُألسراإلعاقة، والفتيات، واألط

 حالة التمييز اليت يعانيها أطفال      على الفور توصي اللجنة بأن تعاجل الدولة الطرف         -٤١
املايا وغاريفونا وغزينكا من خالل ما تضعه من سياسات وخطط للقضاء علـى             مجاعات  

 تلك الـربامج    ة مبا يكفل استدام   التمييز العنصري، إىل جانب خطط التنمية االجتماعية،      
من االتفاقية، توصي اللجنة بأن تضمن       ٢ويف ضوء املادة    . ومالءمتها من الناحية الثقافية   

 يف الواقـع    كـامالً تنفيذاً  الدولة الطرف تنفيذ مجيع األحكام القانونية اليت حتظر التمييز          
 احلصول على التعليم    صل منها ضمان املساواة يف فر     العملي، وبأن تكافح التمييز بوسائ    

الوصول إىل مرافق الرعاية الصحية واالستفادة من برامج احلد مـن الفقـر، كمـا               يف  و
  . ملا يتعرض له األطفال واملراهقون من حتقريٍ ووصمتوصيها باختاذ تدابري من أجل التصدي
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تطلب اللجنة إدراج معلومات حمددة يف التقرير الدوري املقبـل تتعلـق بالتـدابري                -٤٢
تنفيذ إعالن وبرنامج عمـل   لا الدولة الطرف متابعةً   تنفذهوالربامج ذات الصلة باالتفاقية اليت      

 يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة            ا اعُتمد لذينديربان، ال 
مؤمتر استعراض نتـائج    يف  و،  ٢٠٠١ املعقود يف عام     ،األجانب وما يتصل بذلك من تعصب     

املتعلق ) ٢٠٠١(١ يف احلسبان تعليق اللجنة العام رقم        ، آخذةً ٢٠٠٩ملعقود يف عام    ديربان ا 
  .)من االتفاقية) ١(٢٩املادة (بأهداف التعليم 

  مصاحل الطفل الفضلى    
تالحظ اللجنة إدراج مبدأ مصاحل الطفل الفضلى يف دستور الدولـة الطـرف، ويف                -٤٣

 ويف السياسة العامة الشاملة اخلاصة بالطفـل ويف         ،للطفولة واملراهقة قانون احلماية املتكاملة    
 بالقدر  اً وال مفهوم  اً معروف ليسإال أن هذا املبدأ     . خطة عملها اليت اعُتمدت منذ عدة سنوات      

 أو ال ُيطبق على النحو الصحيح يف القرارات التشريعية واإلدارية واالقتصادية  حىت اآلنالكايف
.  علـى الطفـل    اًثر سـلب   الدولة الطرف، األمر الذي يؤ     فية والقضائية يف  واالجتماعية والثقا 

وترحب اللجنة بكون البلديات قد أدرجت هذا املبدأ يف السياسات العامة اليت ُتنفـذ علـى           
مستوى البلديات، غري أهنا تشعر بالقلق ألن مصاحل الطفل الفضلى ال تؤخذ بعني االعتبار يف               

 أو امليزانيـات علـى       اإلمنائية تعلقة بوضع اخلطط  الواقع العملي ويف عملية ُصنع القرارات امل      
وتأسف اللجنة لعدم حصوهلا على معلومات بشأن تقييم        . الصعيد الوطين واإلقليمي والبلدي   

  .تطبيق هذا املبدأ
توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف ما يف وسعها لنشر مبدأ مصاحل الطفـل                -٤٤

 اًعد تدريب تأنو إىل جانب السلطات، همسيرِّباءهم ومد ف به األطفال وآ   الفضلى لكي تعرِّ  
  .رصد ذلك التطبيقعلى  على تطبيقه واًحمدد

  احلق يف احلياة والبقاء    
 مـن  ٥١٠(يساور القلق اللجنة إزاء االرتفاع اهلائل يف أعداد القتلى من األطفـال          -٤٥

ات تدابري   وإزاء عدم اختاذ السلط    ،)٢٠٠٩ حالة وفاة ناجتة عن العنف يف عام         ٦ ٤٩٨أصل  
  .وتأسف اللجنة لكون تلك اجلرائم كثرياً ما تظل بال عقاب. فّعالة يف هذا الصدد

 من االتفاقية، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطـرف سياسـة     ٦يف ضوء املادة      -٤٦
 وبأن ُتجري حتقيقات وافية يف مجيع حاالت القتل، وبأن تالحق           ،شاملة ملنع قتل األطفال   
  .أن ُترتل هبم العقوبة املستحقةبليتها ومن تقع عليهم مسؤو

 سوء التغذية املزمن واملـستمر يف       عدليساور القلق اللجنة إزاء االرتفاع اهلائل يف م         -٤٧
الدولة الطرف، الذي يقّوض حق الطفل يف احلياة والبقاء، خاصة يف صفوف سكان األرياف              

  .والسكان األصليني
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ف اهتماماً خاصاً لسوء التغذيـة املـزمن،        ة الطر ـ الدول ويلتوصي اللجنة بأن ت     -٤٨
خاصة لدى األطفال الصغار؛ كما توصيها بأن تواصل تنفيذ سياسات وبـرامج منـسقة              

سـكان األريـاف   يف صفوف ها، خاصةً مين تعمل على تدع أبمشتركة بني القطاعات و   و
  .والسكان األصليني

  احترام آراء الطفل    
إال .  أن ُيستمع إليه يف تشريعات الدولة الطرف       تالحظ اللجنة باهتمام إدراج حق الطفل يف      

وتشعر اللجنة بالقلق ألن آراء الطفل      . أهنا تأسف لعدم ورود معلومات بشأن تنفيذ هذا املبدأ        
، مبا فيهـا    هال ُتطلب أو ال تؤخذ يف االعتبار على النحو الواجب يف مجيع احلاالت اليت تعني              

بإدارة املدارس، والرعاية البديلة، والتعليم يف قاعـات        اإلجراءات القضائية، واملسائل املتعلقة     
والسلطات  غالبية اآلباء    ه يبدو أن  ويساور القلق اللجنة أيضاً ألن    . الدرس، واملناقشات العامة  
طفل حقوقاً، وألن مشاركة الطفل يف عملية صنع القـرار داخـل    واملؤسسات ال تعترب أن لل    

يف وضع وتقييم السياسات والـربامج      متدنية كذلك   هي  ، و األسرة ويف احلياة اجملتمعية متدنية    
  .املوجهة للطفل

تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري مناسبة من أجل تـشجيع               -٥٠
 وتنفيذه يف    ذلك املبدأ  تيسريمن أجل   مبدأ احترام آراء الطفل يف مجيع املسائل اليت هتمه و         

س وعلى املستوى اجملتمعي ويف مؤسسات الرعايـة        سر ويف املدار  الواقع العملي داخل األُ   
.  الطفـل  عـين اليت يقيم فيها األطفال وكذلك أثناء اإلجراءات القضائية واإلدارية اليت ت          

وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف مـشاركة األطفـال يف املـدارس ويف               
لدولة الطـرف يف    وينبغي أن تضع ا   . التظاهرات العامة ويف األنشطة األخرى ذات الصلة      

بشأن ) ٢٠٠٩(١٢االعتبار كذلك التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف تعليقها العام رقم           
  .إليهمع تسُيحق الطفل يف أن 

  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٩ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (احلقوق واحلريات املدنية   -٤  

  تسجيل املواليد    
تـسجيل   من جهود يف سبيل حتسني نظام        حتيط اللجنة علماً مبا تبذله الدولة الطرف        -٥١

التسجيل، خاصة يف األرياف ويف نقص اإلقبال على ، إال أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء املواليد
ية املترتبة على تسجيل املواليد وبسبب قلة الـوعي         داملناطق النائية، وذلك بسبب الكلفة املا     

د الثقايف الذي يرمي إىل تشجيع تسجيل       وتالحظ اللجنة بأسف أن الُبع    . بأمهية ذلك التسجيل  
  .أطفال السكان األصليني مل يؤخذ بعني االعتبار يف إجراء تسجيل املواليد

توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف مزيداً من اجلهود لضمان تسجيل مجيـع               -٥٢
لهم د مجيع األطفال الذين مل يتم تسجي      ـطوات من أجل حتدي   قوم خب املواليد باجملان، وبأن ت   
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أن وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك علـى        . أو مل حيصلوا على وثيقة تثبت هويتهم      
ـ للود تدابري مرنة يف تسجيل املواليد، مبا يف ذلك إحداث وحدات متنقلة             تعتم ل إىل  وص

 اسـتراتيجية حمـددة     بأن ُتنفـذ  ة الدولة الطرف كذلك     ـوتوصي اللجن . مجيع األطفال 
ان األصليني تستند إىل احتـرام ثقافتـهم وتـضع يف         ـة بالسك ـلتسجيل املواليد خاص  

بشأن أطفال الشعوب األصلية وحقوقهم     ) ٢٠٠٩(١١االعتبار تعليق اللجنة العام رقم      
  .مبوجب االتفاقية

  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةضروب  من هالتعذيب أو غري    
 للطفولة واملراهقة  من قانون احلماية املتكاملة      ٥٣ نة حتيط علماً بأن املادة    مع أن اللج    -٥٣

حتظر العقوبة البدنية، فإن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ممارسة العقوبة البدنية يف               
يف ليست حمظورة بـشكل صـريح       عقوبة البدنية    ال ت ويف أوساط الرعاية البديلة وألن     والبي

اء قبول اجملتمع بالعقوبة البدنية كشكل طبيعي مـن         وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إز    . املدارس
  .أشكال التأديب

قانون احلمايـة املتكاملـة      من   ١٣توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف املادة          -٥٤
 من قانون األحوال املدنية، وبأن حتظر بالتحديد العقوبـة          ٢٥٣ واملادة   للطفولة واملراهقة 
وهـي  . طفال يف مجيع األوساط   ل باأل رتَسية اليت تُ  من أشكال العقوبة القا   البدنية وغريها   

 محالت إعالم وتوعية موجهـة للـسكان        بأن تنظم وُتنفّذ    الدولة الطرف كذلك   توصي
بغرض تغيري فكرة التأديب عن طريق العنف وممارسة العنف املوجودة يف العديـد مـن               

لكشف عن حـاالت    لبأن تنشئ الدولة الطرف نظاماً فعاالً        أيضاًوتوصي اللجنة   . سراُأل
 مـع   ،ة الصحية ونظام الرعاية البديلة    ـن نظام التعليم ونظام الرعاي    ـاالعتداء يف كل م   

ب العاملني  ـألطفال وتدري ادة  ـملساعص املوارد الكافية    ل املناسبة وختصي  ـاختاذ الوسائ 
ة الطرف إىل تعليقها العـام      ـة الدول ـوتوجه اللجنة عناي  . ةـيف املؤسسات ذات الصل   

بشأن حق الطفل يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها مـن أشـكال             ) ٢٠٠٦(٨رقم  
  .العقوبة القاسية أو املهينة

  متابعة دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال    
، توصي  (A/61/299)باإلشارة إىل دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال            -٥٥

  :اللجنة الدولة الطرف مبا يلي
اختاذ مجيع التدابري من أجل تنفيذ التوصيات الواردة يف تقريـر اخلـبري               )أ(  

املستقل املعين بالدراسة اليت اضطلعت هبا األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال مـع              
ونس يمراعاة نتائج وتوصيات حلقة التشاور اإلقليمية ملنطقة أمريكا الالتينية املعقودة يف ب           

 وتوصـي اللجنـة،     .٢٠٠٥يونيـه   / حزيران ١مايو إىل   / أيار ٣٠آيرس يف الفترة من     
  :، بأن تويل الدولة الطرف عناية خاصة للتوصيات التاليةوصاًصخ
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إصدار قانون حيظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال يف مجيع األوساط، مبا             '١'
  فيها العقوبة البدنية؛

إعطاء األولوية للوقاية عن طريق التصدي لألسباب وختـصيص املـوارد            '٢'
  افية ملعاجلة عوامل اخلطر ومنع العنف قبل حدوثه؛الك

تعزيز قدرات مجيع من يعملون مع األطفال ولصاحلهم عن طريق االستثمار           '٣'
  يف برامج التربية والتدريب املنهجيني؛

توفري خدمات متيسرة تراعي احتياجات الطفل ومتكّن من التعايف التام ومن  '٤'
  .االندماج ثانيةً يف اجملتمع

ادة من هذه التوصيات كأداة للعمل يف شراكة مع اجملتمع املدين،           االستف  )ب(  
طفل من مجيع أشكال العنف البـدين       األطفال خصوصاً، بغية ضمان محاية كل       مع إشراك   

مـا  كلّ واجلنسي والنفسي والدفع باجتاه اختاذ إجراءات ملموسة، ضمن أجل زمين حمدد          
  التصدي هلما؛منع ذلك العنف واالعتداء واقتضى األمر، من أجل 

 اخلاص لألمني العـام     املمثلالتماس التعاون التقين يف هذا اخلصوص من          )ج(  
 وغريمهـا مـن     ،املعين بالعنف ضد األطفال، ومن اليونيسيف، ومنظمة الصحة العامليـة         
  .الوكاالت ذات الصلة، إىل جانب الشركاء من املنظمات غري احلكومية

؛ ٢١-١٩؛ و ١١-٩؛ و )٢-١(١٨ و   ٥املواد  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -٥  
  ) من االتفاقية٣٩؛ و)٤(٢٧؛ و٢٥و

  البيئة األسرية    
 (CAI; Centros de Atencion Integral)ترحب اللجنة بإنشاء مراكز الرعاية املتكاملة   -٥٦

تتراوح أعمارهم بني صـفر     ين  لألطفال الذ ية  الرعاية النهار وفري  من أجل مساعدة األسر يف ت     
ومع . بيد أن اللجنة تأسف لكون تلك اخلدمات تقتصر على نطاق جغرايف حمدود           .  سنوات سبعو

، (Mi familia progresa)" أسريت تتقـدم "أن اللجنة ترّحب بربامج دعم األسر املعوزة، كربنامج 
 هـذه   غموض احمليط بوضع  شعر بالقلق إزاء ال   وبصناديق التضامن وباملدارس املفتوحة، فإهنا ت     

سر إىل جانب قدرهتا على االسـتدامة مبـرور    اُأليارتك معايري اخالربامج وتنفيذها، مبا يف ذل  
ـ            . الوقت  دةعساوتأسف اللجنة لندرة الربامج اليت تقدم الدعم النفـسي واالجتمـاعي وامل
تـوفري   ذلـك     لألسر على املستوى احمللي وعلى مستوى اجملتمعات احمللية، مبـا يف           ةالقانوني

  .ءم مع تنوع الثقافاتتتالخدمات 
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٧
 (Mi familia progressa)" أسريت تتقدم"الربامج من قبيل أن تتحقق من أن   )أ(  
ضمن تو ، من منظور يراعي حقوق الطفل     تدعم العمل األسري  الرعاية املتكاملة   ومراكز  

وتوصي اللجنة كذلك   . علها أكثر شفافية  جتستدامة الربامج و  توسيع نطاق خدماهتا وتعزز ا    
لية املتباينـة  األوضاع احملتالئم  االحتياجات ويبد تلك الربامج مبيزانيات وطنية تل     بأن تزوَّ 

بتسهيل مشاركة اآلباء واألطفال يف تقييم تلـك الـربامج       يف الدولة الطرف كما توصي      
  وتنفيذها وبرجمتها؛

 تقنية لضمان إعطاء األولوية لألسر اليت حتتاج إىل تدابري           معايري أن تعتمد   )ب(  
يفونا واألسر املصاب أفرادها بفريوس     غارمجاعة  إجيابية، كأسر السكان األصليني و    عملية  

 ،نقص املناعة البشرية، واألسر الوحيدة الوالد، واألسر املعرضة للتفكك، واألسر املهاجرة
  .همؤواألطفال الذين هاجر آبا

  فال احملرومون من بيئة أسريةاألط    
ن األطفال املودعني يف مؤسـسات      ـدد الكبري م  ـتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الع       -٥٨

وحتـيط  . د يف تلك املؤسـسات    ـوإزاء عدم كفاية تنفيذ معايري الرعاية الدنيا وأنظمة الرص        
لعـاملني  اللجنة علماً باعتزام الدولة الطرف التصدي ملشاكل املؤسسات ومن ضمنها نقص ا           

 طفل يف مؤسسة كبرية      من ألف  إال أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء إيداع أكثر         . املدربني
(Hogar Solidario)يف العاصمة .  

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٩
 األمـر  ، وهوسرهم البيولوجية واملمتدةحماولة إعادة إدماج األطفال يف أُ       )أ(  

ألولوية، وضمان حق الطفل يف أن تكون لـه هويـة ويف إحيـاء      الذي ينبغي أن حيظى با    
  صالت الرحم؛

سر املتبنية؛ وتوفري اخلـدمات     تقوية الربامج اجملتمعية احمللية وتشجيع األُ       )ب(  
الكافية والرعاية املتخصصة يف املؤسسات، مع إعطاء األولوية لألطفال األصغر سناً الذين            

   كحل أخري؛فال يف مؤسسات الرعاية إالّيغادرون املراكز، وعدم إيداع األط
إحداث وتنفيذ برامج لألطفال املودعني يف املؤسسات من أجل تيـسري             )ج(  

  إعادة إدماجهم يف جمتمعاهتم األصلية؛
مراعاة املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال الواردة يف قرار اجلمعية   )د(  

  .٢٠٠٩ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٠ يف مد الذي اعُت٦٤/١٤٢العامة لألمم املتحدة 
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  التبين    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء املعلومات اليت تفيد بأن شبكات للجرمية املنظمة كانت               -٦٠

ك وإزاء املعلومـات الـيت      بيع األطفال ألغراض التبين على الصعيد الدويل مل تفكَّ        يف  تنشط  
  .ن للتبين على الصعيد الدويل جاهزي طفل٦٠٠ هناك أوردهتا الدولة الطرف واليت مفادها أن

  املتابعـة  راقبـة مبتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أقصى حدود الشفافية و          -٦١
وتوصـي  . الحقة من يشترك يف التبين غري القانوين ويف بيع األطفال ألغراض التـبين            مبو

فالت من  اإل اللجنة كذلك بأن تنفذ الدولة الطرف مجيع توصيات اللجنة الدولية ملناهضة          
 الواردة يف تقريرها األخري بشأن اجلهات الفاعلة املتورطة يف عمليات            يف غواتيماال  العقاب

حيز النفاذ، ) ٢٠٠٧-٧٧املرسوم (تنبٍ غري قانونية يف غواتيماال، منذ دخول قانون التبين 
ـ             ة كما توصيها باختاذ التدابري املالئمة للقضاء على الفساد واإلفالت من العقاب وملالحق

  .تلك اجلرائم ومعاقبتهممرتكيب 
ذي أنـشأ إجـراءات التـبين     ال٢٠٠٧نون التبين الصادر يف عام     ترحب اللجنة بقا    -٦٢

القضائية وأزال إجراءات التبين لدى املوثقني العمـوميني وأدرج أحكـام اتفاقيـة الهـاي       
مليـات التـبين    إال أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ع         . دبليف قانون ال  ) ١٩٩٣(

اخلاصة وإزاء كون اجمللس الوطين للتبين موجوداً فقط يف العاصمة، مما جيعل مـن الـصعب                
  .معاجلة حاالت التبين بطريقة مناسبة يف مجيع أحناء البلد

 خدمات اجمللـس الـوطين للتـبين يف         يزتوصي اللجنة الدولة الطرف بعدم ترك       -٦٣
 مجيع أحناء البلد، وتوصـيها أيـضاً بتوعيـة          العاصمة حىت يكون الوصول إليه متاحاً يف      

كمـا  السكان بنظام التبين اجلديد من أجل تشجيع عمليات التبين على الصعيد الوطين             
مبواصلة تعليق عمليات التبين على الصعيد الدويل إىل أن تضمن حقوق الطفل  يف صيها وت

  . ضماناً تاماًإجراءات التبين
 تثبت حق الطفـل يف      للطفولة واملراهقة ماية املتكاملة   قانون احل  من   ١٤مع أن املادة      -٦٤

أن تكون له هوية، فإن القلق ال يزال يساور اللجنة إزاء انعدام آلية مناسبة تستقصي أصـل                 
 على الصعيد   ، خاصة أولئك الذين مت تبنيهم يف إطار عملية تنبٍّ         تهماألطفال احملرومني من هوي   

  .فاظ على هويتهمهكت حقوقهم يف احلالدويل والذين انُت
توصي اللجنة بأن ُتنشئ الدولة الطرف آلية مناسبة تعمل على تعريف األطفـال               -٦٥

غري ذلـك مـن     من  محايتهم من عمليات التبين غري القانونية و      بغية  احملرومني من هويتهم    
  .انتهاكات حقوق اإلنسان
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  االعتداء واإلمهال    
االعتداء اجلنسي على األطفـال،     الت  عدد حا تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع         -٦٦

حـاالت  كثرة  وهي تعرب عن قلقها أيضاً إزاء       . الذي ُيرتكب يف البيوت يف أغلب األحوال      
  .غ عنهااالعتداء من هذا القبيل اليت مل يبلَّ

االعتـداء  حـاالت   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتري حتقيقات خاصة يف            -٦٧
لفئـة الـسكانية    خاصة با تضع برامج   بأن  بة للضحايا و  اجلنسي وبأن توفر الرعاية املناس    

وينبغي للوكاالت  .  أحناء البلد  مجيعذ تلك التدابري والربامج يف      وينبغي أن تنفَّ  . فةاملستهَد
وينبغـي أن   . نع تعرض الضحايا لالعتداء مرة أخرى     حىت مت املشاركة أن تنسق جهودها     

  .لعامة أو التعليم مثالً تلك الكيانات هيئات من قطاع الصحة ا بنييكون من

) ٣-١(٢٧ و ٢٦ و ٢٤ و ٢٣و،  )٣(١٨ و ٦ املواد (الصحة األساسية والرفاه    -٦  
  )من االتفاقية

  األطفال ذوو اإلعاقة    
حلـصول  ة يف ا  تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة الفرص املتاحة لألطفال ذوي اإلعاق            -٦٨

افية، وكذلك إزاء عدم اختاذ الدولة      على التعليم واخلدمات الصحية واخلدمات اجملتمعية والثق      
  .تدابري كافية يف هذا الصدد

ـ              -٦٩  ةتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حقوق مجيع األطفـال ذوي اإلعاق
من وا  نكي يتمك العتداء واإلقصاء والتمييز ولتزويدهم بالدعم الضروري ل      احلمايتهم من   

 أن تضع الدولة الطرف يف اعتبارهـا     وينبغي. ممارسة حقوقهم كأفراد فاعلني يف جمتمعاهتم     
  .بشأن حقوق األطفال ذوي اإلعاقة) ٢٠٠٦(٩تعليق اللجنة العام رقم 

  الصحة واخلدمات الصحية    
 اخلدمات الصحية املتسم بالتفتت والتجزؤ يف    وفريتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نظام ت        -٧٠
العـاملني  عدم كفايـة    طبية و  من األدوية واألجهزة ال    إزاء نقص اإلمدادات  وولة الطرف   الد

ويساور القلق اللجنة كـذلك إزاء العوائـق االقتـصادية          . التقنيني والطبيني يف املستشفيات   
 يساهم يف ، األمر الذيواجلغرافية والثقافية اليت تعرقل احلصول على خدمات الرعاية األساسية

  .استمرار ارتفاع معدالت وفيات األمهات واألطفال
بأن تتخذ الدولة الطـرف مجيـع التـدابري الـضرورية لزيـادة             توصي اللجنة     -٧١

املخصصات من املوارد ولتطوير خدمات شاملة تركز على الرعاية األساسية حىت تضمن            
الثقافية، مبا يف ذلك االعتبارات توفري خدمات صحية وأدوية عالية اجلودة على حنو يراعي 

  .يف األرياف
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  الرضاعة الطبيعية    
 اًكافيإدراكاً   اللجنة إزاء عدم إدراك املهنيني العاملني يف قطاع الصحة           يساور القلق   -٧٢
 بالنسبة لألطفال الذين حتمـل أمهـاهتم        ، حىت مهية االعتماد حصراً على الرضاعة الطبيعية     أل

ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء عدم األخذ مببادرة املستـشفى          . فريوس نقص املناعة البشرية   
 وإزاء انتهاك املستـشفيات اخلاصـة       ، يف املستشفيات العامة   ع إالّ الرّضاملراعي الحتياجات   

  . ألحكام املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم
 الدولة الطرف تدريباً على التـشجيع علـى الرضـاعة           قّدمتوصي اللجنة بأن ت     -٧٣

 كـذلك    اللجنـة  وتوصي.  عاملني مؤهلني وواعني بشكل جيد     على يد ا  هالطبيعية ودعم 
لطـرف  ض الدولـة ا فـر كما توصي بأن ت  ،  فعالعلى حنو   رصد تنفيذ املدونة املذكورة     ب

  . املذكورةاملدونةعقوبات مناسبة على من ينتهك 

  صحة املراهقني    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة الربامج الصحية املعنية باملراهقني اليت تعتمد هنجـاً                -٧٤

وقائية، خاصة فيما يتعلق بفـريوس نقـص املناعـة          شامالً يتيح للدولة الطرف اختاذ تدابري       
ربنامج الـوطين اخلـاص     الويف حني أن اللجنة حتيط علماً ب      . اإليدز والصحة اجلنسية  /البشرية

، فإهنا تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل حاالت احلمل يف صفوف           )٢٠٠٥(بالصحة اإلجنابية   
وتأسف اللجنة . وسكان األرياف املراهقات يف الدولة الطرف، خاصة لدى السكان األصليني

  .ول للمراهقنيكف غري م إجراء فحوص فريوس نقص املناعة البشرية احملاطة بالسريةألن
حبصول اجلميـع   املتعلق  القانون  توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف دخول          -٧٥

خدمات تنظيم األسرة حيز النفاذ وإدراجـه يف الربنـامج الـوطين            بشكل منصف على    
 برامج تنظيم األسرة حىت تكفل حـصول املـراهقني   ويةتقب كما توصي اإلجنابية،  للصحة

وتوصي اللجنة كذلك بضمان توفري فحوص فريوس نقـص املناعـة           . على موانع احلمل  
 بشأن صحة   ٤توجه عناية الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم         هي  و. البشرية للمراهقني 

الصادرة عن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز       وكذلك إىل التوصية    ) ٢٠٠٣(املراهقني  
  ).٤٠، الفقرة (CEDAW/C/GUA/CO/7 ٢٠٠٩ضد املرأة يف عام 

  مستوى املعيشة    
مع أن اللجنة حتيط علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابري املتخذة               -٧٦

عر بالقلق إزاء عدم تـوفر املـاء        لتعزيز حق األطفال يف احلصول على املاء، فإهنا ال تزال تش          
 إىل  الصاحل للشرب يف مجيع أحناء البلد، وإزاء ارتفاع نسبة سكان األرياف الذين يفتقـرون             

  .مصادر مياه ومرافق إصحاح حمسَّنة
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لقانون املتعلق بنظام األمـن     حظ بارتياح اعتماد الدولة الطرف ا     ومع أن اللجنة تال     -٧٧
 تشعر بقلق عميق إزاء األثر السليب النـاجم عـن أزمـة             ، فإهنا )٢٠٠٥(الغذائي والتغذوي   

 تدابري مناسبة    اختاذ عدمعلى حق الطفل يف الغذاء، إىل جانب        " املمر اجلاف "اجلفاف املسماة   
نازعات حول ملكية   كون امل وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء      . وكافية للتصدي هلذا الوضع   

ي يف كثري من األحيان إىل إخـالء الـسكان          األراضي بني السكان األصليني واملالكني تؤد     
  .األصليني قسراً

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الضرورية من أجل ضـمان               -٧٨
وتوصي . متتع مجيع األطفال مبستوى معيشة الئق، مبا يف ذلك السكن الالئق والغذاء واملاء

ت الضرورية من أجل ضمان اعتبار      ع اخلطوا ـاللجنة الدولة الطرف كذلك بالقيام جبمي     
ون موضوع دعوى قضائية مبوجـب القـانون       ـأي انتهاك للحق يف الغذاء قابالً ألن يك       

وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطـرف       . اجلديد املتعلق بنظام األمن الغذائي والتغذوي     
ىل غواتيماال يف   بعثته إ يف أعقاب   املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء       اليت قدمها   توصيات  ال

  .٢٠١٠عام 

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية   -٧  

  التعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيان    
، الذي يرسخ التطبيق الـشامل      ٢٠٠٤-٢٢ترحب اللجنة باالتفاق احلكومي رقم        -٧٩

ومبوجب هذا االتفاق،   . باري للغات الوطنية يف التعليم    للتعليم املزدوج اللغة واالستخدام اإلج    
 أو/يكون التعليم وممارسة التعددية الثقافية والتالقح الثقايف يف قاعات الدرس بلغات املايـا و             

  .اإلسبانيةبأو /زينكا وغريفونا أو غا
للطفولـة  قانون احلماية املتكاملة     من   ٣٧وتالحظ اللجنة كذلك بارتياح أن املادة         -٨٠
 تنص على التعليم اجملاين واإللزامي حىت آخر صف من التعليم الثانوي، كما ترحب              املراهقةو

إالّ أن اللجنة تعرب عن قلقها ألنه مل يواكـب          . ٢٠٠٩بإطالق برنامج املدرسة احلرة يف عام       
. لكافيةارتفاع الطلب على التعليم توفُري اهلياكل األساسية التعليمية وال املوارد البشرية والتقنية ا            

  . املدرسةويساور القلـق اللجنـة كذلك إزاء االخنفاض الشديد يف معدل االستبقاء يف
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٨١

 مـن املـدارس   وتوفري ما يكفـي  التعليم باجملان يف الواقع العملي  إتاحة  )أ(  
   مناسب؛بني بشكلسني املدرَّواملواد والتجهيزات املدرسية واملدرِّ

 األساسي  هماختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان إكمال األطفال تعليم         )ب(  
دى لألسباب الكامنـة وراء عـدم       ـذ إجراءات حمددة تتص   ـوالثانوي عن طريق تنفي   

  إكمال التعليم؛
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بـشأن  ) ٢٠٠١(١ة العام رقـم     ـق اللجن ـاء يف تعلي  ـمراعاة ما ج    )ج(  
  .أهداف التعليم

 ٤٠-٣٨، و )د)(ب(٣٧، و ٣٦-٣٢ و ٣٠ و ٢٢املواد  (ة  تدابري احلماية اخلاص    -٨  
  )من االتفاقية

   اهلجرةحاالتاألطفال يف     
يساور القلق اللجنة إزاء الضعف الشديد الذي يعانيه األطفـال املهـاجرون غـري                -٨٢

  .املصحوبني الذين يكونون عرضة للوقوع ضحايا اجلرائم كبيع األشخاص واالجتار هبم
ن الدولة الطرف قانوناً متعلقاً باهلجرة يتناول األوضاع اليت         توصي اللجنة بأن تس     -٨٣

أدوات للتصدي للمشاكل القائمة خاصة فيمـا       ستحدث  يواجهها األطفال املهاجرون وي   
وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إىل تعليقها       . يتعلق باألطفال املهاجرين غري املصحوبني    

ويهم خارج  ملصحوبني واملنفصلني عن ذ    ا بشأن معاملة األطفال غري   ) ٢٠٠٥(٦العام رقم   
  .بلدهم األصلي

  األطفال يف الرتاعات املسلحة    
تعرب اللجنة عن قلقها ألن الدولة الطرف مل تنفذ بعد التوصية الصادرة عن اللجنة                -٨٤

  .لا األطفال وإشراكهم يف أعمال القت بشأن حظر وجترمي جتنيد٢٠٠٧يف عام 
بأن تقوم الدولة   ) ٧، الفقرة   CRC/C/OPAC/GTM/CO/1(تكرر اللجنة توصيتها      -٨٥

  : أمور منهابعدةالطرف 
 مبوجب القانون جتنيد األطفال دون سن الثامنة عـشرة   أن حتظر صراحةً    )أ(  

  باشرة يف أعمال القتال؛امليف القوات املسلحة واجلماعات املسلحة ومشاركتهم 
 انتهاكات أحكـام  ،تمن خالل إصالح قانون العقوبا    ،  م صراحةً أن جترّ   )ب(  

إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة خبـصوص جتنيـد         الربوتوكول االختياري املتعلق ب   
  ؛األطفال وإشراكهم يف أعمال القتال

الية قضائية خارج نطاق اإلقليم خبصوص هذه اجلرائم عنـدما  وُتقيم أن    )ج(  
رتكب  أو عندما تُ   روابط أخرى ه هبا   بطريرتكبها أحد مواطين الدولة الطرف أو شخص ت       
  .روابط أخرىه هبا بطريف حق أحد مواطين الدولة الطرف أو شخص ت

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم اختاذ الدولة الطرف تدابري كافية من أجل التقيـد                 -٨٦
التام بأحكام اجلرب الصادرة عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف قـضايا تتعلـق               
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 وقـضية   ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٣تيسن يف    - كقضية ماركو أنطونيو مولينا   باألطفال الضحايا   
  .٢٠٠١مايو / أيار٢٦ يف "آخرونران موراليس وغاّيبِ"

 تقيـداً   املذكورة أعاله القضائيةتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتقيد باألحكام        -٨٧
كما توصـيها   ) ٢٠١٠(بتنفيذ قانون اإلنذار املبكر     كذلك   الطرف   وتوصي الدولةَ . تاماً

بإنشاء قاعدة بيانات للحمض الرييب النووي من أجل تيسري البحث عن األطفال املختفني             
  .سيما أولئك الذين اختفوا أثناء الرتاع املسلح الداخلي قسراً، ال

  االستغالل االقتصادي مبا يف ذلك عمل األطفال    
 يف سـبيل التـصدي      مع أن اللجنة حتيط علماً مبا تبذله الدولة الطرف من جهـود             -٨٨

الستغالل األطفال اقتصادياً، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء التأثري السليب الذي تركته األزمة              
 فقد حبثت األسر عن اسـتراتيجيات جديـدة         ،املالية العاملية على األطفال يف الدولة الطرف      

ة واالجتار ألغـراض    أو اهلجر /للبقاء على قيد احلياة كإشراك األطفال يف األعمال اخلطرية و         
 جمدداً عن قلقها إزاء الفارق بني السن الدنيا القانونيـة            اللجنة وتعرب. ملةاعيد  استغالهلم ك 

  ). سنة١٥(والسن اليت ينتهي فيها التعليم اإللزامي )  سنة١٤(لدخول سوق العمل 
األولوية للقضاء على عمل األطفـال يف       بأن ُتعطي الدولة الطرف     توصي اللجنة     -٨٩
ـ          ندةأج الالزمـة يف   وارد  العمل االجتماعي واجتثاث الفقر وأن ُتخصص هلذا الغرض امل

وينبغـي  .  يف الدولة الطرف وخطورهتا    لتفشي ظاهرة عمل األطفال   نظراً  امليزانية الوطنية   
 مع املعايري الدولية من أجل       على حنو منسجم    البلد بكامله  يشملاعتماد هنج شامل وكلي     
وتوصي اللجنة كذلك بأن تغري الدولة الطرف الـسن  . ة تدرجيياً القضاء على هذه الظاهر   

  .الدنيا لدخول سوق العمل حىت تتوافق مع سن انتهاء التعليم اإللزامي

  أطفال الشوارع    
 أهنا تشعر بالقلق    بيد. عمل وطنية لصاحل أطفال الشوارع    ترحب اللجنة بوضع خطة       -٩٠

سرهم نتيجة العنف املـرتيل،     ترك العديد منهم أُ   إزاء العدد الكبري من أطفال الشوارع الذين        
  .الذي يكون مصحوباً يف كثري من األحيان باالعتداء اجلنسي

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٩١
 اختاذ تدابري وقائية ملنع األطفـال مـن         يف سبيل بذل املزيد من اجلهود       )أ(  

باع استراتيجيات وقائيـة    على اتّ العيش والعمل يف الشوارع، مع التشديد على التعليم و        
  على املستويني احمللي واجملتمعي؛

ما  مشلهم بأسرهم، كلّ   تيسري توطيد أواصر أطفال الشوارع بأسرهم؛ وملِّ        )ب(  
   مع مراعاة مصاحل الطفل الفضلى؛أمكن ذلك،
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توسيع نطاق تدابري املساعدة لدعم األطفال بغية تيسري إعادة إدمـاجهم           )ج(  
  دارس؛الكامل يف امل

   اللوايت يعشن يف الشوارع وحباالت ضعفهن اخلاصة؛بناتاالهتمام أكثر بال  )د(  
إعطاء األولوية إلنشاء نظام جلمع البيانات بـشأن أطفـال الـشوارع              )ه(  

واالستفادة من تلك املعلومات يف وضع برامج مستدامة وتـوفري اخلـدمات األساسـية              
  .ألولئك األطفال مبشاركتهم

  ")ماراس("ان عصابات الشب    
ُتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة اخلوف وانعدام األمن والتهديد والعنف املرتبطـة               -٩٢

وتالحظ اللجنة بقلـق    . بتلك العصابات واليت متنع األطفال من التمتع بطفولتهم ومراهقتهم        
ظاهرة كذلك أن الدولة الطرف ال تويل اهتماماً كافياً لألسباب اجلذرية الكامنة وراء هذه ال             

حىت اآلن على أهنا مـشكلة ختـص        و  يف أغلب األحيان   وهي اليت تعاملت مع هذه املشكلة     
  .القضاء اجلنائي ومل تتخذ بشأهنا تدابري اجتماعية واقتصادية كافية

توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف سياسة عامة شاملة ملعاجلة هذه املـشكلة               -٩٣
جلذرية الكامنة وراء عنف األحداث، كاإلقصاء      فتتصدى للعوامل االجتماعية ولألسباب ا    

وتوصـي  . االجتماعي وقلة الفرص وثقافة العنف وتدفقات اهلجرة وغري ذلك من األمور          
اللجنة كذلك بأن تستثمر الدولة الطرف يف أنشطة وقائية مع التركيز على البيئة املدرسية        

  .والبيئة األسرية وعلى تدابري اإلدماج االجتماعي

  ل اجلنسي واالجتاراالستغال    
 املتعلـق بـالعنف اجلنـسي       ٢٠٠٩مع أن اللجنة ترحب بالقانون الصادر يف عام           -٩٤

منها ما يتعلق ببغـاء     جلوانب من قانون العقوبات     عدِّل  املُُاألشخاص،  بوباالستغالل واالجتار   
ق لعـدم   األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية واالجتار، فإهنا ال تزال تـشعر بـالقل             

ويساور القلـق اللجنـة     . القانونذلك  تسجيل أي إدانات باالستغالل اجلنسي منذ اعتماد        
 االجتار مما أدى إىل عدم اإلبالغ عن مجيع حاالت االجتار وإىل    سامح مع جرمية  كذلك إزاء الت  

ويساور القلق اللجنة كذلك إزاء عدم توفري السلطات املختصة الرعاية          . اإلفالت من العقاب  
العاملـة يف   تخصصة أو املناسبة للضحايا وإزاء قلة دعم احلكومة للمنظمات غري احلكومية            امل

  .هذا اجملال
  :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -٩٥

ـ    ـتنفيذ القانون املتعلق بالعن     )أ(   ار علـى   ـف اجلنسي واالستغالل واالجت
كيب تلك اجلـرائم ومالحقتـهم   ب بوسائل منها التحقيق للوصول إىل مرت    ـالنحو الواج 
  هم؛تقباعمقضائياً و
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ل السياسة العامـة ملكافحـة      ـ امليزانية لتفعي  يفختصيص املوارد الالزمة      )ب(  
االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك إنشاء مآوٍ متخصصة يلجأ إليها ضحايا االجتار ووضـع               

  برامج للرعاية؛
جنـة الدوليـة ملكافحـة      ه الل تجرأنشر التقرير املتعلق بالتحقيق الذي        )ج(  

اإلفالت من العقاب يف غواتيماال وتوزيعه على نطاق واسع وهو التقرير املتعلـق بـأثر               
 اجلـرائم  ومن ضمنهااجلرمية املنظمة على الطفل، مبا يف ذلك االجتار واالختطاف والقتل،     

ت مـن  اليت ُترتكَب يف حق الفتيات، وتنفيذ مجيع توصيات اللجنة الدولية ملكافحة اإلفال          
  .العقاب يف غواتيماال يف هذا الشأن

  خطوط النجدة    
  .يساور القلق اللجنة ألنه ال توجد خطوط جندة خاصة بالطفل يف الدولة الطرف  -٩٦
من ثالثة إىل أربعة    يتألّف   جماين   خط هاتفي توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف         -٩٧

وينبغي للدولة الطـرف أن     . اء البلد أرقام على مدار الساعة ملساعدة األطفال يف مجيع أحن        
تتعاون مع املنظمات غري احلكومية الراغبة يف العمل على إنشاء خط جندة كما ينبغي هلـا              
أن تضمن إعالم مجيع األطفال بتوفر هذه اخلدمة ومتكينهم من اللجوء إليها وينبغي هلـا               

 لتـوفري   ص أمواالً ّصختأن  أيضاً أن تضمن إمكانية الوصول إىل األطفال األكثر هتميشاً و         
  .تلك اخلدمات يف املناطق النائية

  قضاء األحداثدارة شؤون إ    
للطفولة واملراهقة ينشئ حمـاكم     قانون احلماية املتكاملة    مع أن اللجنة ترحب بكون        -٩٨

  :خاصة تنظر يف قضايا األطفال املخالفني للقانون، فإن القلق يساورها إزاء ما يلي
ضاة املتخصصني والقضاة املُكلفني مبراقبة تنفيذ العقوبات       عدم كفاية عدد الق     )أ(  

  وكون عدد حماكم االستئناف املتخصصة يف قضايا األحداث ال يتعدى حمكمة واحدة؛
  حلرمان من احلرية؛علومات بشأن توفر تدابري بديلة عن انقص امل  )ب(  
كـون  كثرة عدد املراهقني يف مراكز االحتجاز واملعلومات الواردة عـن             )ج(  

   وراء االحتجاز؛ي الرئيسجرائم االعتداء على املمتلكات السبب
اتـصال   وق مما يع  ،تركيز مراكز االحتجاز يف العاصمة واملناطق احمليطة هبا         )د(  

  ؛األطفال بأسرهم وجمتمعاهتم
  االكتظاظ الشديد وقلة برامج الرعاية وإعادة اإلدماج يف مراكز االحتجاز؛  )ه(  
  العاملني يف مراكز االحتجاز وقلة تدريبهم؛عدم كفاية عدد   )و(  
  .راكز االحتجازإجراء مراقبات داخلية وخارجية ملعدم   )ز(  
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حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايري قـضاء األحـداث تنفيـذاً       -٩٩
 من االتفاقية، فضالً عن قواعد األمم املتحدة        ٣٩ و ٤٠و) ب(٣٧كامالً، والسيما املواد    

ومبادئ األمـم املتحـدة   ) قواعد بيجني( الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث     النموذجية
وقواعد األمم املتحدة بـشأن     ) مبادئ الرياض التوجيهية  (التوجيهية ملنع جنوح األحداث     

كما حتث اللجنة الدولـة الطـرف       ). قواعد هافانا (محاية األحداث اجملردين من حريتهم      
بشأن حقوق األطفـال    ) ٢٠٠٧(١٠ة العام رقم    اة تعليق اللجن  ـبوجه خاص على مراع   

علـى  كـذلك  وحتث اللجنة الدولة الطرف     ). CRC/C/GC/10 (يف إطار قضاء األحداث   
  :القيام مبا يلي

اختاذ مجيع التدابري الضرورية، مبا يف ذلك اعتماد هنج وقائي يف التصدي              )أ(  
 االجتماعية وعن طريق    إلجرام األحداث، خاصة عن طريق إيالء االهتمام الكايف للعوامل        

، واالستـشارة،   الختبـار الوضع حتـت ا   (توطيد أشكال متنوعة من العدالة اإلصالحية       
من أجل ضمان عدم احتجـاز      ) عقوبات مع وقف التنفيذ    احلكم ب  وأواخلدمات اجملتمعية   

  األطفال إال كحل أخري وألقصر مدة ممكنة؛
القانون واحترام حقوق   ال  امتثاختاذ مجيع التدابري الضرورية بغية ضمان         )ب(  
وينبغي للدولة الطرف أن    .  يف مجيع حاالت االحتجاز     االتفاقية  يف  عليها وصنصالطفل امل 
االحتجاز السابق للمحاكمة   احملتجزين عن الرتالء البالغني أثناء فترة       األطفال  عزل  تضمن  

  وبعد صدور احلكم؛
ظروف الـسائدة يف    اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان عدم إضرار ال         )ج(  

ء  بقـا  ملعايري الدولية الدنيا، مبا يف ذلـك      استيفاء ا لضمان  مرافق االحتجاز بنمو الطفل و    
 وعدم االكتظاظ وتوفري العدد الكايف من العاملني املـدرَّبني           على اتصال بأُسرهم   األطفال

  تدريباً جيداً يف مراكز االحتجاز؛
اكز االحتجاز وفق ما يتطلبه     مجيع مر  يشملإنشاء نظام للرصد املستقل       )د(  

 ٩الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب الذي صدقت عليه الدولة الطرف يف            
  ؛٢٠٠٨يونيه /حزيران

القيام باخلطوات املناسبة الختزال اإلجراءات اجلنائية بغرض تقصري املدة           )ه(  
  اليت ُتقضى يف االحتجاز قبل احملاكمة؛

ني بتنفيذ العقوبات وحماكم كلف املتخصصني والقضاة املزيادة عدد القضاة  )و(  
قضايا األحداث وضمان حصول مجيع العاملني مع األطفال يف نظام          باالستئناف املختصة   

  قضاء األحداث على التدريب املناسب؛
االستفادة من أدوات املساعدة التقنية اليت طورها فريق األمم املتحـدة             )ز(  

عين بقضاء األحداث وأعضاؤه، ومن بينهم مكتب األمم املتحدة         املشترك بني الوكاالت امل   



CRC/C/GTM/CO/3-4 

GE.10-45956 24 

 ومنظمـات   ،املفوضية السامية حلقوق اإلنسان   ، و  واليونيسيف ،املعين باملخدرات واجلرمية  
األحداث من أعـضاء    املشورة واملساعدة التقنيتني يف جمال قضاء       التماس  غري حكومية، و  
  .الفريق املذكور

  رائم والشهود عليهاضحايا اجلاألطفال محاية     
 القانونيـة  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، بواسطة األحكام واألنظمة          -١٠٠
أو الشهود  /، توفري احلماية اليت تقتضيها االتفاقية جلميع األطفال ضحايا اجلرائم و          املناسبة
الل  األطفال ضحايا االعتداء والعنف املرتيل واالسـتغ       ،لاث، على سبيل امل    ومنهم ،عليها

االجتـار   وأ واالختطـاف    واالضطهاد على يد عصابات املـاراس     واالقتصادي   اجلنسي
 اجلرائم، وبأن تأخذ الدولة الطرف يف االعتبار على أكمـل وجـه             تلكوالشهود على   

املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرميـة             
 الصادر  ٢٠/٢٠٠٥ة بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      ـقاملرف(ود عليها   ـوالشه

  ).٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢يف 

  األطفال من جمموعات األقليات أو السكان األصليني    
ا من احلصول كزينغاريفونا و املايا وغ مجاعات  للجنة إزاء إقصاء أطفال     يساور القلق ا    -١٠١

سجيلهم يف سجل احلالـة املدنيـة،       على اخلدمات األساسية الضرورية لنموهم الشامل، كت      
وحصوهلم على اخلدمات الصحية وعلى التعليم املالئم لثقافتهم وتارخيهم ولغاهتم، وعرقلـة            

وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها لعـدم       .  التقليدية أراضيهمامتالكهم لألراضي وعدم احترام     
نع أولئك   وهو ما مي    بعد السكان األصليني إىل لغات   يها االختياريني    االتفاقية وبروتوكول  ترمجة

 القـضاء   نةَلجنة جل الوتشاطر  . إعمال حقوق الطفل  ة ب لباطلمإجراءات ل السكان من القيام ب   
من أن الدولة الطرف     قلقها) ١١، الفقرة   (CERD/C/GTM/CO/12-13على التمييز العنصري    
  . هلم تارخيياًاململوكةرتع من السكان األصليني األراضي ال تزال تسمح بأن ُت

  :توصي اللجنة الطرف مبا يلي  -١٠٢
حصوهلم سجل املدين و  الأن تضمن تسجيل أطفال السكان األصليني يف          )أ(  
  خلدمات الصحية والتعليم املالئم لثقافتهم وتارخيهم ولغاهتم؛على ا

يف احلاالت االستثنائية اليت يكون فيهـا نقـل          أن ترصد محاية األطفال     )ب(  
  أمراً ضرورياً؛السكان األصليني من مواطنهم 

 بـاملرافق   أن توفر مناطق إلعادة توطني السكان األصليني تكون جمهزةً          )ج(  
 باخلدمات  األساسية كاملاء الصاحل للشرب والكهرباء ومرافق االغتسال والنظافة ومزودةً        

ر ويف هذا الصدد، تكـرّ . املناسبة مبا فيها املدارس ومراكز الرعاية الصحية ووسائل النقل    
  وصية جلنة القضاء على التمييز العنصري؛اللجنة ت
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بشأن أطفال  ) ٢٠٠٩(١١أن تضع يف اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم           )د(  
  .الشعوب األصلية وحقوقهم مبوجب االتفاقية

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -٩  
اسـية   األمم املتحدة األس   صكوكتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على          -١٠٣

حلقوق اإلنسان اليت مل تنضم إليها بعد، وهي االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من              
االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           

 والربوتوكول االختياري للعهد الدويل     )اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام     (املدنية والسياسية 
  .خلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةا

  املتابعة والنشر  -١٠  

  املتابعة    ا
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان تنفيـذ هـذه               -١٠٤

رئيس الدولة واحملكمـة العليـا والربملـان        إىل  التوصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها      
لسلطات احمللية من أجل النظر فيها على النحو املناسب واختاذ مزيد           والوزارات املعنية وا  
  .من اإلجراءات بشأهنا

  النشر    
توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الدوري              -١٠٥

املالحظـات  (الثاين والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة           
اإلنترنت، على سبيل املثـال ال      منها   اعتمدهتا اللجنة بلغات البلد وبوسائل       اليت) اخلتامية

لع عليها عامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املـدين ومجاعـات الـشباب            احلصر، كي يطّ  
 إثارة النقاش العام بشأن االتفاقيـة وتنفيـذها ورصـدها           بغيةوالفئات املهنية واألطفال    

  .ة هباوعيتوال

  التقرير املقبل    
رف إىل تقدمي تقريرها الدوري اجلـامع للتقريـرين         ـة الط ـتدعو اللجنة الدول   -١٠٦

ه اللجنـة عنايـة     ـوتوج. ٢٠١٥أكتوبر  / تشرين األول  ١ول  ـاخلامس والسادس حبل  
ر اخلاصة اليت اعُتمـدت  ـالتقاريلتقدمي ة ـة املنسقـالدولة الطرف إىل مبادئها التوجيهي 

 وهي تذكِّر الدولة الطرف بأنه      (CRC/C/58/Rev.2). ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١يف  
 ٦٠ينبغي أن تتقيد التقارير املقبلة بتلك املبادئ التوجيهية وأالّ يتجاوز عدد صـفحاهتا              

ـ فقاً للمبادئ التوجيهية    الدولة الطرف على تقدمي تقريرها و      وحتث اللجنة . صفحة  ميدلتق
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طلب إىل الدولة الطرف    ألقصى، سيُ ويف حال جتاوز عدد صفحات التقرير احلد ا       . التقارير
ر اللجنة الدولـة    وتذكّ. أن تراجعه وتعيد تقدميه وفقاً للمبادئ التوجيهية السالفة الذكر        

 عليهـا   رإذا تعـذّ   ة هيئة املعاهد  لكي تنظر فيه  الطرف بأنه ال ميكن ضمان ترمجة التقرير        
  .مراجعة التقرير وتقدميه من جديد

ـ حف كذلك إىل تقدمي وثيقة أساسـية مُ       وتدعو اللجنة الدولة الطر    -١٠٧  وفقـاً   ةدَّث
 يف املبادئ التوجيهية املنـسقة      بّينعلى النحو امل  األساسية املوحدة   ملتطلبات إعداد الوثيقة    

 اتالتقارير، اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئـات معاهـد           لتقدمي  
التقريـر  يشكل  و. (HRI/MC/2006/3) ٢٠٠٦يونيه  /د يف حزيران  وعقحقوق اإلنسان، امل  

املنسقة مبوجب   االلتزام بتقدمي املعلومات      معاً وحدةاخلاص باملعاهدة والوثيقة األساسية امل    
  .اتفاقية حقوق الطفل

        


