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 انظر الوثيقتني (٤٢ و٤٠ يف جلستيها   (CMW/C/MEX/1)نظـرت اللجنة يف التقرير األويل للمكسيك         -١
CMW/C/SR.40 و CMW/C/SR.42 (    واعتمدت يف   ٢٠٠٦أكتوبر  / تشـرين األول   ٣١ و ٣٠املعقودتـني يف ،

 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣، املعقودة يف ٤٧جلستها 

  مقدمة-ألف 

حها للحوار البناء   ترحـب اللجنة مع التقدير بالتقرير األويل املقدم من الدولة الطرف، وتعرب عن ارتيا              -٢
وتشكر الدولة الطرف على ردودها املفصَّلة على قائمة املسائل    . واملثمر الذي أجرته مع وفد كفؤ ورفيع املستوى       

الواجـب تناوهلا وعلى املعلومات اإلضافية املقدمة من الوفد واليت أتاحت هلا تكوين فكرة أوضح عن حالة تنفيذ     
 . االتفاقية يف الدولة الطرف

الحظ اللجنة أن املكسيك بلد هجرة، وأنه ميثل يف آن واحد درجات متفاوتة بلد األصل وبلد العبور                 وت -٣
 .  أي االحتماالت املمكنة الثالثة فيما يتعلق باهلجرة-وبلد املقصد بالنسبة للعمال املهاجرين 

 تصبح بعد طرفاً يف     وتالحظ اللجنة أن العديد من البلدان اليت يعمل فيها عمال مهاجرون مكسيكيون مل             -٤
 .االتفاقية، وهو ما من شأنه أن حيول دون متتع هؤالء العمال باحلقوق املعترف هلم هبا يف االتفاقية

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

تالحـظ اللجنة مع االرتياح أن مسألة اهلجرة متثل حمور اهتمامات السياسة الداخلية واخلارجية للدولة                -٥
 . الطرف

نة علماً مبا ورد يف التقرير من معلومات عن مشاركة الدولة الطرف يف املساعي الدولية من                وحتيط اللج  -٦
 . أجل التصديق على االتفاقية

، تتمثل مهمتها يف    ")بيتا"مجاعات  (وتالحظ اللجنة مع االرتياح وجود مجاعات معنية حبماية املهاجرين           -٧
 . دود اجلنوبية للبلدمحاية وتوجيه املهاجرين على احلدود الشمالية واحل

وترحب اللجنة مع االرتياح بقيام احلكومة بتنفيذ برامج هتدف إىل منح املستندات الالزمة لتسوية وضع                -٨
 . اآلالف من املهاجرين غري الشرعيني

وترحب اللجنة مبا وردها من معلومات عن مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف إعداد التقرير األويل للدولة  -٩
كما تالحظ مع االرتياح مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف أعمال اللجنة الفرعية املعنية حبماية حقوق               . رفالط

 . اإلنسان للمهاجرين والتابعة للجنة السياسة احلكومية

كما حتيط اللجنة علماً مبا تبذله الدولة الطرف من جهود لتيسري ممارسة املواطنني املكسيكيني املقيمني يف                 -١٠
 . خلارج حلقهم يف التصويتا

 : وعالوة على ذلك، ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بالتصديق على الصكوك التالية -١١
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، )٢٠٠٣مارس  / آذار ٤يف  (بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو           )أ( 
، )٢٠٠٣مايو / أيار٤يف (ملعاقبة عليه   وبـروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه وا         

 املكمالن التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛

 املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ تدابري         ١٨٢اتفاقـية منظمة العمل الدولية رقم        )ب( 
 ؛)٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠يف  (١٩٩٩فورية للقضاء عليها لعام 

الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل املتعلقان ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل            )ج( 
 ؛)٢٠٠٢مارس / آذار١٥يف (األطفال يف املواد اإلباحية، وباشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحة 

أو العقوبة القاسية أو الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة  )د( 
 ). ٢٠٠٥أبريل / نيسان١١يف (الالإنسانية أو املهينة 

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 

حتـيط اللجـنة علماً باشتداد تدفقات اهلجرة داخل البلد يف السنوات األخرية، وهو ما يصعِّب التنفيذ                  -١٢
 .حملليالكامل لالتفاقية، وخباصة على الصعيد ا

  دواعي القلق الرئيسية واالقتراحات والتوصيات-دال 

 )٨٤ و٧٣املادتان ( تدابري التنفيذ العامة -١

 سن التشريعات وتنفيذ االتفاقية

 من االتفاقية استناداً ٢٢ من املادة ٤تالحظ اللجنة مع االنشغال أن الدولة الطرف أبدت حتفظاً على الفقرة  -١٣
 دستورها اليت تنص على أن السلطة التنفيذية هي الوحيدة املؤهلة الختاذ قرار بشأن إبعاد أي  من٣٣إىل أحكام املادة 

 .أجنيب ُتعَترب إقامته داخل اإلقليم الوطين غري مرغوبة، وذلك بشكل فوري ودون قرار صادر من القضاء

 ٤ب حتفظها على الفقرة توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف اختاذ التدابري التشريعية الالزمة لسح -١٤
 من االتفاقية، حىت تكفل حق املعنيني يف االعتراض على طردهم وبيان أسباب ذلك، ويف رفع             ٢٢مـن املادة    

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالقيام مبا يلي. قضيتهم إىل السلطة املختصة

لدولة الطرف إال تنفيذاً احلـرص على عدم طرد العمال املهاجرين وأفراد أسرهم من إقليم ا           )أ( 
 لقرار تتخذه السلطة املختصة وفقاً للقانون؛

إخطار العمال املهاجرين وأفراد أسرهم بقرار الطرد، وذلك بلغة يفهموهنا ومع ذكر األسباب  )ب( 
 اليت استند إليها القرار، عدا يف احلاالت االستثنائية اليت يقتضيها األمن الوطين؛

 .يف طلب التعويض وفقاً للقانون يف حال إلغاء قرار بالطرد بعد تنفيذهضمان حق املعنيني  )ج( 
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وحتيط اللجنة علماً باملبادرات املعروضة على جملس الشعب بشأن إصالح التشريع املتعلق باهلجرة الذي               -١٥
 جملس  ، إال أهنا تالحظ مع القلق أن      ١٩٧٤يهـدف إىل تعديـل القانون العام املتعلق بالسكان والصادر يف عام             

 من القانون املذكور، اليت تنص على       ١٢٥ إىل   ١١٨الشعب مل حيرز أي تقدم يف دراسة هذه املبادرات وأن املواد            
 .أن اإلخالل باألحكام املتعلقة باهلجرة قد يشكل جرمية جنائية، ال تزال سارية

ع اجلديد للبالد   توصي اللجنة الدولة الطرف بتوجيه جهودها لوضع قانون للهجرة يتماشى مع الوض            -١٦
وينبغي بوجه خاص أال يعترب     . يف هـذا اجملال ويتفق مع أحكام االتفاقية وغريها من الصكوك الدولية املنطبقة            

 . هذا القانون الدخول إىل األراضي الوطنية على حنو غري مشروع مبثابة جرمية ختضع لعقوبة احلرمان من احلرية

 من  ٧٧ و ٧٦ىت اآلن اإلعالنني املنصوص عليهما يف املادتني        وتالحـظ اللجنة أن املكسيك مل تصدر ح        -١٧
 .االتفاقية، لالعتراف باختصاص اللجنة يف تلقي الرسائل الواردة من الدول األطراف ومن األفراد

   ٧٦تدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف إمكانية إصدار اإلعالنني املنصوص عليهما يف املادتني                 -١٨
 .ية من االتفاق٧٧و

 بشأن العمال ٩٧وتالحـظ اللجـنة أن املكسـيك مل تنضم بعد إىل اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم        -١٩
 .١٩٧٥لعام ) أحكام تكميلية( املتعلقة بالعمال املهاجرين ١٤٣ورقم ، ١٩٤٩املهاجرين لعام 

ن، إىل اتفاقييت منظمة    تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف إمكانية االنضمام، يف أقرب وقت ممك             -٢٠
 . املتعلقتني بالعمال املهاجرين١٤٣ و٩٧العمل الدولية رقمي 

 نشر أحكام االتفاقية/التدريب

تالحـظ اللجنة مع االرتياح أن املعهد الوطين للهجرة يقدم بانتظام إىل املوظفني املعنيني دورات تدريبية                 -٢١
سيما حقوق املهاجرات، وذلك بالتعاون مع املعهد الوطين        فنـية بشأن محاية احلقوق األساسية للمهاجرين، وال         

 .لشؤون املرأة

تدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل مواصلة تدريب مجيع املوظفني العاملني يف ميدان اهلجرة، وال سيما                 -٢٢
قدمون عـلى الصعيد احمللي، وحتديداً موظفي املعهد الوطين للهجرة وأفراد الشرطة االحتادية الوقائية الذين ي              

 ".بيتا"الدعم إىل املعهد يف جمال إدارة اهلجرة، وموظفي مجاعات 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتوفري املوارد املالية والبشرية الكافية للمعهد الوطين للهجرة حىت  -٢٣
 . يتسىن لـه إجناز مجيع األنشطة املنصوص عليها يف واليته املتعلقة باهلجرة
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 )٨٣ و٧املادتان (مة  املبادئ العا-٢

 عدم التمييز

، وإنشاء اجمللس الوطين ٢٠٠٣ترحب اللجنة بصدور القانون االحتادي ملنع التمييز والقضاء عليه، يف عام     -٢٤
إال أن اللجنة   . ٢٠٠٦، واعتماد الربنامج الوطين ملنع التمييز والقضاء عليه، يف عام           ٢٠٠٤ملـنع التمييز، يف عام      
لعمال املهاجرين وأفراد أسرهم يتعرضون لشىت أشكال التمييز يف مكان العمل وللوصم داخل تالحظ مع القلق أن ا

وإن ما يشغل بال اللجنة بوجه خاص وضع املهاجرين من السكان األصليني واملهاجرات الذين يتعرضون               . اجملتمع
ية، ال سيما وأهنم معرضون     لتميـيز مزدوج يف ممارسة حقوقهم، وخباصة حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقاف          

 .أكثر من غريهم لالنتهاكات واإلساءة

 : على القيام مبا يليالطرف الدولةتشجع اللجنة  -٢٥

مضاعفة جهودها لضمان متتع سائر العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املتواجدين على أراضيها  )أ( 
 من  ٧ييز من أي نوع، وفقاً ألحكام املادة        أو اخلاضـعني لواليـتها باحلقوق املعترف هبا يف االتفاقية دون مت           

 االتفاقية؛

مضـاعفة جهودها لتنظيم محالت هتدف إىل توعية املوظفني املعنيني مبسائل اهلجرة، وال سيما           )ب( 
على الصعيد احمللي، والسكان عامة، مبشكلة التمييز الذي يستهدف املهاجرين، والتصدي ملا يتعرضون لـه              

 .بإشراك وسائط اإلعالم يف هذه األنشطةمن وصم وهتميش، وذلك 

 احلق يف سبيل انتصاف فعال

 من القانون العام املتعلق  ٦٧حتيط اللجنة علماً مبا وردها من الدولة الطرف من معلومات تفيد بأن املادة               -٢٦
مل املهاجر يف بالسكان، اليت تصرح لألجانب فقط ممن هم يف وضع قانوين باختاذ إجراءات قانونية، ال ختل حبق العا

ومع ذلك تالحظ اللجنة مع القلق أن هذه املادة .  من االتفاقية ٨٣احلصول على سبيل انتصاف فعال وفقاً للمادة        
قد تفضي يف املمارسة إىل معاملة العمال املهاجرين غري احلاملني للوثائق الالزمة معاملة تقوم على التمييز، وذلك                 

 . باحلد من فرص وصوهلم إىل القضاء

 : بالقيام مبا يليالطرف الدولةتوصي اللجنة  -٢٧

ضمان املساواة يف احلقوق، شرعاً وُممارسةً، بني العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، مبن فيهم              )أ( 
من هم يف وضع غري قانوين، ومواطين الدولة الطرف، فيما يتعلق برفع الشكاوى والوصول إىل آليات التظلم                 

 ة؛التابعة للسلطات القضائي

ضـمان حـق كل شخص ُتنتَهك حقوقه وحرياته املعترف هبا يف االتفاقية، يف التمتع بسبيل                 )ب( 
 .انتصاف فعال
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 )٣٥ إىل ٨املواد ( حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم -٣

 حتسني ظروف حتيط اللجنة علماً مع االرتياح بربنامج إصالح مراكز احتجاز املهاجرين، الذي يهدف إىل -٢٨
وترحب أيضاً ببدء نفاذ نظام احتجاز    . ، يف تاباشوال  "XXIسيغلو  "العيش فيها، وبافتتاح مركز االحتجاز اجلديد       

األجانـب ونقلهم إىل مراكز احتجاز املهاجرين، الذي يسمح بتحديد عدد األجانب املودعني يف خمتلف املراكز                
تشعر بالقلق إزاء ظروف االحتجاز الصعبة يف مراكز معينة وردت          إال أن اللجنة ال تزال      . لتجّنب االكتظاظ فيها  

بشأهنا تقارير عن حاالت معاملة قاسية ومهينة واكتظاظها باملهاجرين، ونقص الرعاية الطبية، وانعدام أية اتصاالت 
ياطي كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تواصل استخدام املباين املخصصة للحبس االحت           . مـع السلطات القنصلية   

 .كمراكز الحتجاز املهاجرين

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -٢٩

مواصلة اختاذ التدابري الرامية إىل حتسني ظروف اإلقامة يف مراكز احتجاز املهاجرين مبا يتفق               )أ( 
 مع املعايري الدولية، وحل مشكلة االكتظاظ فيها؛

ماكن املخصصة للحبس االحتياطي أو لسجن األشخاص عدم إيداع املهاجرين احملتجزين يف األ )ب( 
 اجلاحنني؛

النظر يف كل الشكاوى املتعلقة حباالت سوء املعاملة، واملعاملة القاسية واملهينة، اليت يرتكبها              )ج( 
 موظفون عامون يف مراكز احتجاز املهاجرين، ومعاقبة املسؤولني عن هذه احلاالت؛

 الدبلوماسية للدولة املنشأ، دون إبطاء وبناء على طلب من        إبـالغ السـلطات القنصلية أو      )د( 
 الشخص املعين، يف حالة إلقاء القبض على عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته أو احتجازه؛

 .احلرص على أال يبقى املهاجرون حمرومني من احلرية إال ألقصر فترة زمنية ممكنة  )ه( 

 معلومات تؤكد تعرُّض العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم، مبن فيهم وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها من -٣٠
األطفـال والنسـاء، وال سيما ّممن ال حيملون وثائق هجرة، لسوء املعاملة واالبتزاز والسلب من جانب موظفني                  

اءات اليت  كما ُتعرب اللجنة عن انشغاهلا إزاء تكرُّر أعمال العنف واالعتد         . وأفـراد تابعني هليئات األمن اخلاصة     
 .ُترتكُب حبق مهاجرين من قبل جمرمني عاديني غالباً ما يفلتون من العقاب

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة ومضاعفة جهودها الرامية إىل التعجيل بوضع حد ملشكلة سوء               -٣١
اً كان مرت . كبو هذه األفعالاملعاملة وأعمال العنف األخرى اليت تستهدف العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم، أّي

وتدعـو اللجنة الدولة الطرف، بوجه خاص، إىل إجراء حتقيقات بشأن هذه األفعال ومقاضاة املسؤولني عنها           
 .ومعاقبتهم

وتالحـظ اللجنة أنه ال جيوز، مبوجب القانون العام املتعلق بالسكان واللوائح التنظيمية ذات الصلة، إال                 -٣٢
اد الشرطة الوقائية االحتادية، ممارسة مهام الرقابة واإلشراف املنوطة هبم إزاء           ملوظفـي املعهد الوطين للهجرة وأفر     
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 من القانون العام املتعلق بالسكان تنص على أنه ميكن          ٧٣وتالحظ أيضاً أن املادة     . األجانب املتواجدين يف البلد   
لدية أن تتعاون مع سلطات دوائر      للسـلطات املؤهلة مبوجب القانون لقيادة القوات العامة االحتادية احمللية أو الب           

ومع ذلك، تالحظ اللجنة مع اجلزع أن سلطات غري خمتصة بشؤون اهلجرة،            . اهلجرة بناء على طلب هذه األخرية     
وخباصـة أفراد تابعون للقوات املسلحة وهيئات األمن اخلاصة، ميارسون يف بعض احلاالت، وظائف تتعلق مبراقبة                

 .املهاجرين واحتجازهم

 اللجنة الدولة الطرف، وحتديداً املعهد الوطين للهجرة، باحلرص الشديد على أن متاَرس مهام              توصي -٣٣
مراقبة واحتجاز املهاجرين من جانب السلطات املؤهلة للقيام بذلك دون سواها، واإلسراع باإلبالغ عن كل               

 .إخالل هبذا املبدأ

اللجنة تشعر بالقلق إزاء حالة الضعف الشديد       وعلى الرغم مما تبذله الدولة الطرف من جهود، ال تزال            -٣٤
اليت تعيشها املهاجرات غري احلامالت للوثائق الالزمة ممن يعملن يف املنازل، وال سيما على احلدود اجلنوبية، وما                 
يتعرضـن له مـن شروط عمل غري قانونية، وظروف سكن مهينة، ومعاملة سيئة، وابتزاز، بل واعتداء أو إيذاء    

 . مستخِدميهنجنسي من جانب

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة اختاذ التدابري املالئمة بغية محاية املهاجرات ممن يعملن يف املنازل،  -٣٥
ال سـيما بتسوية وضعهن كمهاجرات، واحلرص على تكثيف عمليات املراقبة املنهجية لظروف عملهن من                

 تتاح للمهاجرات العامالت يف املنازل فرص الوصول وتوصي اللجنة أيضاً بأن. جانب السلطات املعنية بالعمل
إىل آلـيات رفـع الشكاوى ضد أرباب العمل والتحقيق يف مجيع التجاوزات، مبا فيها حاالت سوء املعاملة،                  

 .ومعاقبة املسؤولني عنها

حقـوق أخرى للعمال املهاجرين وأفراد أُسرهم احلائزين للوثائق          -٤
 )٥٦ إىل ٣٦املواد (وين الالزمة أو الذين هم يف وضع قان

 من القانون االحتادي ٣٧٢ من االتفاقية، تالحظ اللجنة مع االنشغال أن املادة ٤٠فـيما يـتعلق باملادة       -٣٦
 .املتعلق بالعمل مينع على األجانب َشغل وظيفة مسؤول نقايب

ات، كي تكفل للعمال توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة، مبا يف ذلك تعديل التشريع -٣٧
املهاجرين وأفراد أُسرهم احلق يف تكوين اجلمعيات ونقابات العمال، فضالً عن احلق يف َشغل وظائف اإلدارة                

 . من االتفاقية٤٠فيها، وفقاً ألحكام املادة 

األحكـام املنطبقة على فئات خاصة من العمال املهاجرين وأفراد           -٥
 )٦٣ إىل ٥٧املواد (أسرهم 

 اللجنة عن قلقها إزاء وضع عمال الزراعة املومسيني، الذين خيضعون لشروط عمل جمحفة، تتمثل      ُتعـرب  -٣٨
كما تالحظ اللجنة مع القلق . حتديداً يف ارتفاع عدد ساعات الدوام اليومي، واخنفاض األجور، والتأخر يف صرفها

 .مأن هؤالء العاملني كثرياً ما يتعرضون لسوء املعاملة من جانب مستخِدميه
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توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ ما يلزم من تدابري لتحسني شروط عمل عمال الزراعة املومسيني،                -٣٩
وذلـك بأن تتأكد مثالً من أن اإلدارة العامة االحتادية لتفتيش العمل تتثبت بشكل منهجي من مدى االمتثال         

أيضاً بالتحقيق يف مجيع التجاوزات، مبا فيها       وتوصي اللجنة   . للمعايري اليت تنظِّم عمل عمال الزراعة اليوميني      
 .سوء املعاملة، ومعاقبة املسؤولني عنها

تعزيـز الظـروف السليمة والعادلة واإلنسانية واملشروعة فيما يتعلق       -٦
 )٧١ إىل ٦٤املواد (باهلجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم 

الوطين للهجرة هبدف تيسري إقامة األجانب من       ترحـب اللجنة مع االرتياح بالتدبري الذي اختذه املعهد           -٤٠
وحتيط اللجنة علماً أيضاً مبشروع     . ضـحايا جـرائم وانـتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها االتِّجار باألشخاص           

، وبالتدابري الرامية إىل مكافحة     "٢٠٠٥-٢٠٠٤مكافحـة االتِّجار بالنساء واملراهقني واألطفال يف املكسيك،         "
 :غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي. ريناالتِّجار باملهاج

 مدى انتشار ظاهريت االتِّجار باألشخاص واالتِّجار غري املشروع باملهاجرين يف الدولة الطرف؛ )أ( 

 افتقار التشريعات للدقة الكافية يف وصف جرمية االتِّجار باألشخاص؛ )ب( 

 .حاالت تورُّط موظفني يف ممارسات إجرامية )ج( 

 :شجِّع اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يليت -٤١

 وضع اللمسات األخرية على تعديل القانون اجلنائي بغية جترمي االتِّجار باألشخاص؛ )أ( 

مضاعفة جهودها الرامية إىل مكافحة االتِّجار غري املشروع باملهاجرين واالتِّجار باألشخاص،            )ب( 
ختاذ التدابري املالئمة لكشف احلركات غري املشروعة أو السرية         وخباصـة النسـاء واألطفال، وبوجه خاص با       

للعمـال املهاجـرين وأفراد أُسرهم ومعاقبة األشخاص أو اجلماعات اإلجرامية اليت توجِّه هذه احلركات أو                
 تيسِّرها؛

التحقيق على النحو الواجب يف الشكاوى املتعلقة بتورُّط موظفني يف هذه اجلرائم ومقاضاة              )ج( 
 .سؤولني عنها ومعاقبتهم كما ينبغيامل

وترحـب اللجـنة مع االرتياح مبا تبذله الدولة الطرف من جهود رعاية العدد الكبري من القاصرين غري                   -٤٢
املصـحوبني، على احلدود الشمالية واجلنوبية للبلد، وال سيما يف إطار الربنامج املشترك بني املؤسسات ملساعدة                

لربامج املختلفة لإلعادة اآلمنة واملنظَّمة إىل أرض الوطن، وتشاطر اللجنة القلق الذي            أطفـال املناطق احلدودية وا    
أعربـت عنه جلنة حقوق الطفل بشأن هذا املوضوع وال يزال القلق يساورها مع ذلك إزاء حالة الضعف الشديد     

لوا إىل املكسيك بلدهم األصل سواء تعلّق األمر بقاصرين ُرحِّ(اليت يعيشها عدد كبري من القاصرين غري املصحوبني 
، وما يتهددهم من خطر التعرُّض لشىت أشكال االستغالل، وال سيما خطر االتِّجار باألشخاص        )أو أُعـيدوا إليها   

 .ألغراض استغالهلم يف العمل ويف اجلنس
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ين توصي اللجنة الدولة الطرف بإيالء عناية خاصة حلالة الضعف اليت يعيشها املهاجرون من القاصر              -٤٣
 :وينبغي للدولة الطرف القيام بوجه خاص مبا يلي. غري املصحوبني

تعزيز برامج اإلعادة اآلمنة واملنظَّمة للقاصرين غري املصحوبني، على احلدود اجلنوبية واحلدود  )أ( 
 الشمالية؛

هلم تقدمي تدريب خاص يف جمال حقوق الطفل إىل املوظفني العاملني يف املناطق احلدودية وّممن                )ب( 
 اتصاالت بالقاصرين غري املصحوبني؛

احلرص على أن يتم احتجاز املهاجرين من األطفال واملراهقني، سواء كانوا مصحوبني أم غري               )ج( 
 مصحوبني، وفقاًَ للقانون، وأن ال ُيلجأ إىل احتجازهم إال يف املطاف األخري وألقصر فترة زمنية ممكنة؛

ين واملنظمات الدولية للتصدي لتوسُّع ظاهرة القاصرين غري        تعزيـز الـتعاون مع اجملتمع املد       )د( 
 .املصحوبني

  املتابعة والنشر-٧

 املتابعة

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها الدوري الثاين معلومات مفصلة عّما ستتخذه من تدابري                -٤٤
لدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة وتوصي اللجنة ا. لتنفـيذ التوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية       

لضمان تنفيذ هذه التوصيات، وال سيما بإحالتها إىل أعضاء احلكومة والربملان، وإىل السلطات احمللية، للنظر فيها                
 .واختاذ ما يلزم من إجراءات املتابعة بشأهنا

 النشر

مية، ال سيما على اهليئات العامة واجلهاز       كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل نشر هذه املالحظات اخلتا          -٤٥
القضـائي، واملـنظمات غري احلكومية وغريها من أفراد اجملتمع املدين، وإبالغ املهاجرين املكسيكيني املقيمني يف                
اخلارج، والعمال املهاجرين األجانب العابرين أو املقيمني يف املكسيك، مبا هلم وألفراد أُسرهم من حقوق معتَرف                

 .االتفاقيةهبا يف 

  التقرير الدوري القادم-٨

 .٢٠٠٩يوليه / متوز١تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري الثاين يف موعد أقصاه  -٤٦
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