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االتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق
 مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
  الدورة اخلامسة عشرة

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٣ إىل ١٢الفترة من 

وق مجيع العمال املهـاجرين     املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبماية حق         
  وأفراد أسرهم

  غواتيماال    
يف ) CMW/C/GTM/1(استعرضت اللجنة التقرير األول املقـّدم مـن غواتيمـاال             -١

/  أيلـول  ١٥ و ١٤، املعقـودتني يف     )172 و CMW/C/SR.171انظر   (١٧٢ و ١٧١جلستيها  
، املعقودتني  ١٨٢ و ١٨١، واعتمدت املالحظات اخلتامية التالية يف جلستيها        ٢٠١١سبتمرب  

  .٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٢ و٢١ يف

  مقدمة  - ألف  
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األول، على الرغم من تأّخر تقدميـه،               -٢

كما ترحب مبا تلقّته من ردود على قائمة املسائل اليت أعدهتا ومبا عرضه الوفد شـفوياً مـن     
وتعرب . يذ االتفاقية يف غواتيماال على حنو أفضل      معلومات إضافية أتاحت هلا فهم مسألة تنف      

  .اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبّناء الذي أُجري مع الوفد
وتسلّم اللجنة بأن غواتيماال، بوصفها بلداً أصلياً للعمال املهاجرين، قـد أحـرزت               -٣

كربى حلماية حقوق بْيد أهنا تواجه حتديات  . تقدماً يف جمال محاية حقوق مواطنيها يف اخلارج       
  . بلد مقصد والعمال املهاجرين بصفتها بلد عبورٍ

وتالحظ اللجنة أن بعض البلدان اليت توفر فرص عمل للعمال املهاجرين الغواتيماليني            -٤
ما قد يشكّل عقبةً أمام متتع هؤالء العمال باحلقوق         وهو  ليست أطرافاً يف االتفاقية حىت اآلن،       

  . فاقيةاملكفولة هلم مبوجب االت
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  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
ترحب اللجنة مبا تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل تعزيز ومحايـة حقـوق                 -٥

العمال املهاجرين الغواتيماليني يف اخلارج وُتشيد بإنشاء اجمللس الوطين خلدمـة املهـاجرين             
لواليـات املتحـدة    ، وإنشاء قنصليات متنقلة، يف مدٍن شىت يف ا        ٢٠٠٧الغواتيماليني يف عام    

بصورة رئيسية، فضالً عن تنظيم ملتقى املشورة القانونية للمهاجرين يف لوس أجنلـوس، يف              
  .٢٠٠٩أغسطس /آب
تلقّي رسائل من الدول يف  وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة          -٦

  . من االتفاقية٧٧ و٧٦األطراف ومن األفراد، وفقاً للمادتني 
لجنة أيضاً بإبرام الدولة الطرف اتفاقاٍت ثنائية ومتعددة األطراف، علـى           وترحب ال   -٧

مأمونة ومنصفة وإنسانية يف مـا يتعلـق        هتيئة ظروف   الصعيدين اإلقليمي والدويل، من أجل      
  :باهلجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم، من قبيل ما يلي

هوريـة غواتيمـاال    اتفاق التعاون القنصلي وشؤون املهاجرين املربم بني مج         )أ(  
  ومجهورية بريو؛

ومذكرة التفاهم املوقَّعة بني حكومات كـل مـن الواليـات املتحـدة               )ب(  
املكسيكية، ومجهورية السلفادور، ومجهورية غواتيماال، ومجهورية هنـدوراس، ومجهوريـة          

 كرميـة   نيكاراغوا املتعلقة بإعادة املهاجرين من رعايا أمريكا الوسطى إىل أوطاهنم بّراً إعادةً           
  .ومنظمة وسلسة ومأمونة

وترحب اللجنة بدخول قانون مكافحة العنـف اجلنـسي واالسـتغالل واالجتـار        -٨
  .حيز النفاذ) ٢٠٠٩-٩املرسوم رقم (باألشخاص 

  :كما ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إىل الصكوك الدولية التالية حلقوق اإلنسان  -٩
  ؛٢٠٠٩توكوهلا االختياري، يف عام وعاقة وبراتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإل  ) أ(  
والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب   ) ب(  

  ؛٢٠٠٨إنسانية أو املهينة، يف عام املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال
واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء القـسري، يف              )ج(  

  ؛٢٠٠٧ عام
وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشـخاص، وخباصـة النـساء             )د(  

واألطفال، وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّـالن             
  .٢٠٠٤التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف عام 
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  احات والتوصياتدواعي القلق الرئيسية واالقتر  - جيم  

  )٨٤ و٧٣املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -١  

  التشريع والتنفيذ    
تالحظ اللجنة بقلق أن اإلطار التشريعي املتعلق باهلجرة النافذ يف الدولـة الطـرف                -١٠

ويف . ا يؤدي إىل عدم فعالية محاية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم           ممتعوزه الدقة،   
؛ بْيد أهنا قلقة بشأن     )قانون اهلجرة  (٤١٢٦ط اللجنة علماً مبشروع القانون      الوقت ذاته، حتي  

 من معلومات تشري إىل أن هذا املشروع ال يشمل أحكام االتفاقية علـى حنـو                 إليها ما ورد 
يـزال ينتظـر املناقـشة يف        ال ٤١٢٦وتشري اللجنة أيضاً إىل أن مشروع القـانون         . مالئم

  .٢٠١٠يوليه /ر متوزالكونغرس بكامل هيئته منذ شه
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كل ما يلزم من تدابري لوضع صـيغة هنائيـة                 -١١

كمـا  .  قريباً وضمان مواءمته التامة مع أحكام االتفاقية       ٤١٢٦منقّحة ملشروع القانون    
حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع القانون هذا يف أسرع وقٍت ممكن كـي               

  .ه حقوق العمال املهاجرين كافة وأفراد أسرهم يف الدولة الطرفتشمل محايت
 على اتفاقية منظمـة     ١٩٥٢وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد صدَّقت يف عام            -١٢

، لكنها مل تصدِّق    )١٩٤٩املنقّحة يف عام    ( املتعلقة بالعمال املهاجرين     ٩٧العمل الدولية رقم    
 املتعلقة باهلجرة يف أوضاع تعسفية وتعزيـز        ١٤٣ة رقم    على اتفاقية منظمة العمل الدولي     بعُد

  .١٩٧٥تكافؤ الفرص واملعاملة للعمال املهاجرين، لعام 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل دراسة إمكانية التصديق على اتفاقية منظمة العمل   -١٣

  . يف أسرع وقت ممكن١٤٣الدولية رقم 

  مجع البيانات    
 سيما البذل من جهود من أجل حتسني عملية مجع البيانات، و     حتيط اللجنة علماً مبا يُ      -١٤

بْيد أن اللجنة تأسف لقلة املعلومات      . إنشاء اإلدارة العامة للهجرة نظاماً إحصائياً للمهاجرين      
اإلحصائية املقدمة وكذلك لنقص املعلومات املتعلقة مبعايري شىت الزمة لتقييم تطور التنفيـذ             

ا يف ما يتعلق باملهـاجرين العـابرين، واملهـاجرات، واألطفـال            سيم الفعال لالتفاقية، وال  
  .املهاجرين غري املصحوبني بذويهم، والعمال املهاجرين احلدوديني واملومسيني

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها حبيث يأخذ نظـام إحـصائيات              -١٥
ة بشأن وضع العمال    املهاجرين يف احلسبان مجيع جوانب االتفاقية، ويشمل بيانات مفّصل        

ا والنازحني إليها، وتشجعها على مجـع بيانـات         هلاملهاجرين يف الدولة الطرف، العابرين      
وإعداد إحصائيات مفّصلة حبسب نوع اجلنس والسن وأسباب دخول البلد واخلروج منه            
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وإذا مل يتسنَّ احلصول على بيانات دقيقة تتعلق، على سبيل املثـال،            . والعمل املُضطلع به  
موافاهتا تتسىن  العمال املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي، فستكون اللجنة ممتنة لو             ب

  . ببيانات تستند إىل دراسات أو حسابات تقريبية

  التأهيل يف جمال االتفاقية ونشرها    
تشري اللجنة بارتياح إىل نشر االتفاقية يف جمموعة الصكوك الدولية وتوزيعها يف ما بني                -١٦

.  واملستخَدمني العموميني يف الدولة الطرف، وكذلك إىل نشر نسخة تعليميـة منـها             املوظفني
أهنا تالحظ بقلق عدم تقدمي معلومات تربهن على أن الدولة الطرف قد استحدثت ونفذت               إال

برامج تدريبية حمددة دائمة الطابع بشأن حمتوى االتفاقية تستهدف املوظفني املعنيني، وكـذلك             
  . لعامة للهجرة وأفراد الشرطة الوطنية املدنية ومؤسسات اجملتمع املدينموظفي اإلدارة ا

توصي اللجنة الدولة الطرف باستحداث برامج تعليمية وتدريبية، دائمة الطـابع،             -١٧
كما توصي اللجنة بأن يشمل التأهيل مجيع املـوظفني العـاملني يف            . بشأن حمتوى االتفاقية  

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على     .  على الصعيد احمللي   أنشطة متصلة باهلجرة، مبا يف ذلك     
ضمان إمكانية اطّالع العمال املهاجرين على معلومات عن احلقوق املكفولة هلـم مبوجـب      

  .االتفاقية، والتعاون مع منظمات اجملتمع املدين يف نشر املعلومات والترويج لالتفاقية

  )٨٣ و٧املادتان (املبادئ العامة   -٢  

  ييزعدم التم    
تعرب اللجنة عن قلقها حيال ما وردها من معلومات تفيد بتعّرض العمـال املهـاجرين             -١٨

  . ووصم اجتماعيمتييزيةقف املوأسرهم يف الدولة الطرف أحياناً وأفراد 
  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -١٩

تكثيف جهودها لكفالة متتع مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم          )أ(  
ملقيمني يف إقليمها أو اخلاضعني لواليتها باحلقوق املكّرسة يف االتفاقية دون أي متييز، وفقاً              ا

  ؛٧ للمادة
 تنظيم محالت توعية ملكافحة مظاهر سيما الواختاذ تدابري فورية وفعالة، و      )ب(  

التحّيز والوصم االجتماعي، تستهدف السلطات العامة العاملـة يف جمـاالت اهلجـرة             
  . مبا يف ذلك على الصعيد احمللي، واجلمهور بوجٍه عامالرئيسية،

  احلق يف االنتصاف الفعال    
حتيط اللجنة علماً بأنه وفقاً للمعلومات املقدمة من الدولة الطرف يرى األفراد كافة،               -٢٠

أّياً كانت جنسيتهم، أن حقوقهم املكّرسة يف التشريعات حممّية وميكنهم، عالوةً على ذلك،             
ىل احملاكم القضائية وحماكم العمل والضمان االجتماعي، مبـن فـيهم العمـال             االحتكام إ 
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املهاجرون، الذين بإمكاهنم اللجوء إىل آليات تقدمي الشكاوى لدى مؤسسة املـدعي العـام              
غري أن اللجنة ما زالت قلقةً بشأن عدم معرفة العمال املهاجرين، أّيـاً             . املعين حبقوق اإلنسان  

، وُسبل إدارية وقانونية جلرب الـضرر      ما حيق هلم من إجراءات قضائية        كان وضعهم القانوين،  
  .ُيترجم يف املمارسة العملية يف حمدودية إمكانية االحتكام إىل القضاء امم

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل إطـالع العمـال               -٢١
ل اجلرب اإلدارية والقانونية اليت     املهاجرين على سبل االنتصاف القانونية املتاحة هلم وأشكا       
وتوصـي اللجنـة الدولـة      . حتق هلم، واالستجابة لشكاواهم بأكفأ وأسرع طريقة ممكنة       

الطرف بضمان متتع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف التشريعات ويف املمارسة العملية،            
املكفولة لرعايا  مبن فيهم العمال املهاجرون الذين هم يف وضع غري نظامي، باحلقوق ذاهتا             

ـ            ر فعالـة أمـام     الدولة الطرف يف ما يتعلق بتقدمي الشكاوى واحلصول على أشكال جْب
  .احملاكم، ومن بينها حماكم العمل

  )٣٥ إىل ٨املواد من (حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   -٣  
يف التشريعات الوطنيـة    تالحظ اللجنة بقلق أن إجراءات الطرد أو اإلبعاد غري منظمة             -٢٢

ويساور اللجنة قلق بوجٍه خاص إزاء عدم توخي القانون احلقَّ يف طلب            . وفقاً ألحكام االتفاقية  
كما يساورها قلق بشأن املعلومات املتعلقة حبـاالت احتجـاز العمـال            . وقف إجراء الطرد  

ـ              ارج القـارة،   املهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم يف وضع غري نظامي، القادمني من بلدان خ
  .لفترات زمنية طويلة، يف املأوى التابع لإلدارة العامة للهجرة، وعدم تعيني مترمجني شفويني هلم

إجـراءات  اتساق  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ ما يلزم من تدابري لضمان             -٢٣
ت  من االتفاقية، وجعلـها إجـراءا  ٢٢اهلجرة، مبا فيها اإلبعاد والطرد، مع أحكام املادة  

وحتث اللجنة الدولة الطرف على منح العمال املهاجرين وأفـراد          . استثنائية إدارية الطابع  
. أسرهم احلق يف طلب الطعن يف أمر الطرد، وكذلك وقف تنفيذه إىل أن ُيعاد النظر فيـه        

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إجراء ما يلزم من حتقيقـات تتـسم بالكفـاءة يف                 
يرتكبها املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون الذين ال حيترمون إجـراءات    املخالفات اليت قد    

  .اهلجرة، وإىل تطبيق العقوبات املترتبة على ذلك عند االقتضاء
وحتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة من وفد الدولة الطرف عن ما ُيبذل من جهود                -٢٤

غري أن اللجنة تعرب عن     . العامة للهجرة من أجل حتسني أحوال مأوى املهاجرين التابع لإلدارة         
سيما املتعلقة   قلقها إزاء ما وردها من معلومات تشري إىل أن أحوال هذا املأوى غري مالئمة، وال              

منها بنقص األماكن الشاغرة ونقص التهوية للمهاجرين، فضالً عن حمدودية إمكانية احلـصول             
نة قلق بشأن حمدودية املعلومات املتعلقـة       كما يساور اللج  . على اخلدمات االجتماعية األساسية   

بعدد املهاجرين املاكثني يف مأوى اإلدارة العامة للهجرة النتهاكهم تشريعات اهلجرة النافـذة،             
  . قليم الدولة الطرف كل عامإلنظراً لضخامة عدد املهاجرين العابرين 
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ـ              -٢٥ أوى توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها من أجل حتسني أحـوال م
املهاجرين، وضمان تقدمي اخلدمات االجتماعية األساسية هلم، مبا فيها التغذيـة وأحـوال             

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالـة تيـسري         . النظافة الصحية واألحوال الصحية   
وتطلب اللجنـة إىل الدولـة      . إجراءات اخلروج والفصل الواجب بني الرجال والنساء      

لطرف تضمني تقريرها املقبل بيانات مفّصلة حبسب السن ونوع اجلنس واجلنسية، فضالً            ا
  .عن عدد املهاجرين املاكثني يف مأوى اإلدارة العامة للهجرة

ويساور اللجنة قلق بشأن ما وردها من معلومات تؤكد تذّرع موظفني من اإلدارة               -٢٦
ة بعدم صالحية وثائق هوية العمال املهاجرين       العامة للهجرة وأفراٍد من الشرطة الوطنية املدني      

وأفراد أسرهم، العابرين بصفة عامة، إلساءة معاملتهم وانتهاك حقوقهم، ومن ذلك احتجاز            
الوثائق األصلية أو تدمريها، فضالً عن فرض مبالغ غري قانونية نظري دخول إقلـيم الدولـة                

  .الطرف أو اخلروج منه
اختاذ ما يالئم من تدابري لوضع حدٍّ إلساءة معاملة         توصي اللجنة الدولة الطرف ب      -٢٧

وبوجٍه خاص، حتث اللجنـة  . العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وارتكاب انتهاكات حبقهم 
الدولة الطرف على إنشاء آلية رصد ألداء موظفي اإلدارة العامة للهجرة وأفراد الشرطة             

ل املهاجرون وأفراد أسرهم من إساءة الوطنية املدنية، تكفل التحقيق يف ما يتعرض له العما
معاملة وانتهاكات، من قبيل احتجاز وثائق هوياهتم وتدمريها، وتضمن، عالوةً على ذلك،    

  . من االتفاقية٢١مقاضاة املسؤولني عن هذه األفعال ومعاقبتهم، يف ضوء املادة 
ميكن للعمـال   وحتيط اللجنة علماً بأنه وفقاً للمعلومات املقدمة من الدولة الطرف             -٢٨

املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي تسوية أوضاعهم كمهاجرين قانوناً واحلصول على             
العمـال  اسـتفادة  إال أن اللجنة قلقةٌ بشأن تعذّر إمكانيـة  . تصريح عمل يف الدولة الطرف    

 املهاجرين غري املؤهلني وأفراد أسرهم، الذين هم يف وضع غري نظامي، من اإلجراءات القائمة             
املتعلقة بالتسوية القانونية ألوضاع السكان املهاجرين، الرتفاع تكلفتها أو لتعـدد وتعقيـد             

  .متطلباهتا وشروطها
تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل رسم وتنفيذ ونـشر      -٢٩

سياسة شاملة للتسوية القانونية ألوضاع املهاجرين من أجل العمال املهـاجرين وأفـراد             
  . م الذين هم يف وضع غري نظامي، تنفيذاً ملبدأ عدم التمييزأسره
 مـن   ٢١٢ من االتفاقية، يساور اللجنة قلق من أن املـادة           ٢٦ويف ما يتعلق باملادة       -٣٠

تكفل للعمال املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي حقهم يف االنـضمام              قانون العمل ال  
  . إىل نقابات
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ف باختاذ كل ما يلزم من تدابري، مبا فيها التعـديالت           توصي اللجنة الدولة الطر     -٣١
التشريعية، لتكفل للعمال املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي احلق يف حرية املشاركة  

  .  من االتفاقية٢٦يف النقابات واالنضمام إليها، وفقاً للمادة 
حلدودية، اليت هتدف   وحتيط اللجنة علماً بوجود جلنة الصحة املكسيكية الغواتيمالية ا          -٣٢

. إىل إعداد خطط عمل بشأن العمال املهاجرين يف املنطقة احلدودية وتقدمي الرعاية الطبية هلم             
فر برامج حمددة تيّسر إمكانية حصول العمال املهـاجرين         ابْيد أن اللجنة تالحظ بقلق عدم تو      

بية العاجلة وكذلك وأفراد أسرهم املوجودين يف إقليم الدولة الطرف على خدمات الرعاية الط        
  . إمكانية تعليمهم

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري حمددة وفعالة، من قبيل إعداد بـرامج               -٣٣
حمددة، من أجل كفالة إمكانية احلصول على خدمات الرعاية الطبية العاجلـة وإمكانيـة          

ملهاجرين الذين هم يف    سيما ألبناء وبنات العمال ا     االلتحاق بنظام التعليم والبقاء فيه، وال     
  . من االتفاقية٣٠ و٢٨وضع غري نظامي، وفقاً ألحكام املادتني 

لوثائق الالزمة أو الذين هـم يف       لحقوق أخرى للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلائزين          -٤  
  )٥٦ إىل ٣٦املواد من (وضع نظامي 

لة الطـرف،   من دستور الدو  ) ف(١٠٢تعرب اللجنة عن قلقها بشأن حكم املادة          -٣٤
جيوز لألجانب وفقاً هلما أن يشكّلوا جزءاً  لذين اللوكذلك بشأن أحد أحكام قانون العمل، ا

  .من جمالس إدارة النقابات
توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد ما يلزم من تدابري لتكفل للعمال املهاجرين              -٣٥

وا جـزءاً مـن هيئاهتـا    وأفراد أسرهم احلق يف أن يكوِّنوا مجعيات ونقابات وأن يـشكِّل  
  . من االتفاقية٤٠التنفيذية، وتشجعها على ذلك، وفقاً للمادة 

وحتيط اللجنة علماً بأن املناقشات املتعلقة بإصالح قانون االنتخابـات واألحـزاب              -٣٦
. السياسية يف الدولة الطرف قد مشلت موضوع منح الغواتيماليني يف اخلارج حق االقتـراع             

املناقشات الدائرة يف هذا الصدد، وإصالح هذا القـانون، منـذ           لتعثُّر  أن اللجنة تأسف     إال
  .٢٠٠٨ديسمرب /كانون الثاين

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ما تبذله من جهود يف سبيل إعـادة                -٣٧
النظر يف إطارها القانوين واختاذ تدابري إضافية تيّسر للعمال املهاجرين الغواتيماليني املقيمني           

  .اخلارج ممارسة حق االقتراعيف 
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ما يتعلـق بـاهلجرة الدوليـة        العادلة واإلنسانية واملشروعة يف   تعزيز الظروف السليمة و     -٥  
  )٧١ إىل ٦٤املواد من (للعمال وأفراد أسرهم 

تعرب اللجنة عن قلقها حيال انعدام التنسيق واملواءمة الواضحة بـني املؤسـسات               -٣٨
نية مبختلف جوانب اهلجرة الدولية، وبني كل من اإلدارة العامة          املختصة يف الدولة الطرف املع    

  .للهجرة، والشرطة الوطنية املدنية، ووزارة العمل والضمان االجتماعي
تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيالء األولوية لالنتهاء من وضـع الـسياسة               -٣٩

ّسر حتسني التنسيق املؤسسي العامة الشاملة املتعلقة باهلجرة والشروع يف تنفيذها، اليت ستي   
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتضمن هذه السياسة محاية حقوق . يف ما يتعلق باهلجرة   

كما تشجع اللجنة الدولة    . مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وفقاً ألحكام االتفاقية       
وصـفه آليـة    الطرف على تعزيز قدرات اجمللس الوطين خلدمة املهاجرين الغواتيماليني ب         

إشراف على املؤسسات واهليئات احلكومية املكلَّفة حبماية مجيع العمال املهاجرين وأفـراد         
  .أسرهم وتقدمي املساعدة هلم

وحتيط اللجنة علماً مبا تقدمة الدولة الطرف من دعم لوجـسيت للعمـال املهـاجرين         -٤٠
بْيد أن اللجنة قلقـة بـشأن   . األصليةالغواتيماليني الذين أُعيدوا إىل وطنهم لُينقلوا إىل أماكنهم        

  .عدم وجود تدابري ترمي إىل تيسري إعادة توطينهم وإعادة إدماجهم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً
توصي اللجنة الدولة الطرف باستحداث برنامج وفقاً ملبادئ االتفاقية، يهدف إىل             -٤١

دائمة يف النسيج الغواتيمايل    مساعدة املهاجرين العائدين من أجل إعادة إدماجهم بصورة         
  .االقتصادي واالجتماعي والثقايف

كما حتيط اللجنة علماً ببدء تنفيذ برنامج رعاية األطفال واملراهقني املهاجرين مـن               -٤٢
اجلنسني، الذي يهدف إىل تقدمي املساعدة إىل القاصرين غري املصحوبني بذويهم الذين أُعيدوا             

فر معلومات عن أي تدابري ترمي إىل حتديـد         ا بشأن عدم تو   غري أن اللجنة قلقة   . إىل وطنهم 
األطفال واملراهقني املهاجرين غري املصحوبني بذويهم من اجلنسني، العابرين بـإقليم البلـد،             
حتديداً مالئماً، ومن ثَم محايتهم محاية مالئمة، إذ إهنم ُعرضة خلطر الوقوع ضحايا انتهاكاٍت              

فر بيانات ومعلومات عن حالة     اأسف اللجنة أيضاً لعدم تو    وت. وسوء معاملة يف طريق اهلجرة    
األطفال واملراهقني من اجلنسني يف غواتيماال الذين هاجر آباؤهم وأمهـاهتم إىل اخلـارج،              

  . سيما عن حميطهم األسري والتعليمي وال
تشجع اللجنة الدولة الطرف على توجيه جهودها حنو استحداث سياسات تتصدى             -٤٣

 يواجهها األطفال واملراهقون املهاجرون من اجلنـسني غـري املـصحوبني            للصعوبات اليت 
بذويهم، وكذلك حنو استحداث آليات حتديد ومحاية تستهدف هؤالء القاصرين، آخذةً يف            
حسباهنا املبادئ التوجيهية املتعلقة مبساعدة القاصرين غري املصحوبني بذويهم اليت اعتمدها           

وصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسـات عـن حالـة    كما ت. املؤمتر اإلقليمي للهجرة  
األطفال واملراهقني من اجلنسني يف غواتيماال الذين هاجر آباؤهم وأمهاهتم إىل اخلارج، بغية             

  . مشل األسرةملّاستحداث سياسات ترمي إىل تقدمي الرعاية واحلماية هلم و
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 مكافحـة جرميـة االجتـار       وحتيط اللجنة علماً مبا تبذله الدولة من جهود يف سبيل           -٤٤
إال أن قلقاً يساورها بشأن ما يبدو من ازدواج األدوار وانعدام التنـسيق بـني               . باألشخاص

سيما بني أمانة مكافحـة العنـف اجلنـسي          املؤسسات املكلفة مبكافحة هذه الظاهرة، وال     
واالستغالل واالجتار باألشخاص واللجنة املشتركة بـني املؤسـسات ملكافحـة االجتـار             

كما يساور اللجنة قلق بشأن نقص املعلومات يف ما يتعلق بتنفيذ قانون مكافحة             . باألشخاص
 ما يتعلـق بتحديـد الـضحايا        سيما الالعنف اجلنسي واالستغالل واالجتار باألشخاص، و     

ومحايتهم ورعايتهم على حنو مالئم، وكذلك بفعالية التحقيق مع املسؤولني عن جرمية االجتار             
.  يف حاالت توّرط موظفني عمـوميني فيهـا        سيما الضاهتم ومعاقبتهم، و  باألشخاص ومقا 

ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن نقص الدراسات والتحليالت والبيانات املفـّصلة يف الدولـة          
  .الطرف اليت ميكن هبا تقييم حجم هذه الظاهرة، داخل إقليم الدولة الطرف وعربه ومنه

يف جهودها الراميـة إىل مكافحـة االجتـار         توصي اللجنة الدولة الطرف بتكث      -٤٥
  :باألشخاص، وال سيما عن طريق ما يلي

  اعتماد لوائح تكفل تنفيذ تشريعات مكافحة االجتار باألشخاص؛  ) أ(  
وتأهيل أفراد الشرطة الوطنية املدنية تأهيالً مالئماً ومكثفاً مـن أجـل              ) ب(  

 التدريب الدائم بـشأن ظـاهرة       حتسني قدراهتم على حتديد الضحايا، عالوةً على توفري       
االجتار باألشخاص للموظفني واملوظفني العموميني، وخباصة ألفراد الشرطة الوطنية املدنية،        
والقضاة وأعضاء احملاكم اجلنائية، ووكالء النيابة، ومفتشي العمل، واملدرسني، ومـوظفي    

  ية وموظفيها؛قنصليات الغواتيمالالصحة على الصعيد الوطين، وممثلي السفارات وال
ومجع بيانات مفّصلة على حنو منهجي بغية حتسني عمليـة مكافحـة              ) ج(  

  االجتار باألشخاص؛
واعتماد تدابري ملقاضاة املسؤولني عن االجتار باألشخاص ومعاقبتهم على           ) د(  

  النحو املالئم، مبن فيهم املوظفون العموميون؛
  مبا يف ذلك االجتار باألشخاص؛وتكثيف محالت ملنع اهلجرة غري النظامية،   ) ه(  
  واستحداث آليات فعالة لتحديد ضحايا االجتار ومحايتهم؛  ) و(  
واستحداث استراتيجية تكفل احترام حقوق الضحايا وتتالىف وقـوعهم           )ز(  

ضحايا هذه اجلرمية مرة أخرى، واستحداث مشاريع حياة تأخذ يف احلـسبان التبعـات              
  .يت يعانيها ضحايا االجتارالبدنية والنفسية واالجتماعية ال

  :ويف ما يتعلق بتهريب املهاجرين، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٦
إجراء ما يلزم من حتقيقات واختاذ ما يلزم من إجراءات هبدف معاقبـة               )أ(  

  املسؤولني عن هتريب املهاجرين؛
شأن وتكثيف محالت على الصعيد احمللي، تستهدف السكان بوجٍه عام، ب    )ب(  

  .خماطر اهلجرة غري النظامية
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  املتابعة والنشر  -٦  

  املتابعة    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف تقريرها الدوري الثاين، معلومـات               -٤٧

مفّصلة عن ما اعتمدته من تدابري تنفيذاً للتوصيات اليت صاغتها اللجنة يف هذه املالحظات 
ف باختاذ كل السبل املالئمة من أجل تنفيـذ هـذه           وتوصي اللجنة الدولة الطر   . اخلتامية

التوصيات، ومن بني هذه السبل، إحالتها إىل الكونغرس، وكذلك إىل السلطات احملليـة،             
  .الستعراضها واعتماد التدابري ذات الصلة

  النشر    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف نشر هذه املالحظـات اخلتاميـة، وخباصـة يف                -٤٨

عامة، والسلطة القضائية، والسلطات الدبلوماسية والقنصلية، واملنظمات       أوساط اهليئات ال  
غري احلكومية، وسائر مؤسسات اجملتمع املدين، وكذلك يف أوساط اجلامعات واجلمهـور            
بوجٍه عام، واعتماد ما يلزم من تدابري لتعريف العمال املهاجرين الغواتيماليني يف اخلـارج              

  .جانب العابرين بغواتيماال أو املقيمني فيهاهبا وكذلك العمال املهاجرين األ

  التقرير الدوري املقبل  -٧  
 ١تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي تقريرها الدوري الثاين يف موعد أقصاه               -٤٩

  .٢٠١٦أكتوبر /تشرين األول

        


