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  جلنة حقوق الطفل

املالحظات اخلتامية املتعلقة بالتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث            
ـ احلادية و  اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا       لكنداوالرابع    ١٧(ستني  ال
  )٢٠١٢ أكتوبر/تشرين األول ٥ -  سبتمرب/أيلول

نظرت اللجنة يف التقرير اجلامع للتقريـرين الـدوريني الثالـث والرابـع لكنـدا                 -١
(CRC/C/CAN/3-4) ــستيها ــودتني يف ١٧٤٣ و١٧٤٢ يف جل ــول٢٧و ٢٦ املعق  / أيل

 ٥عقودة يف    امل ١٧٥٤، واعتمدت يف جلستها     )1743 و CRC/C/SR.1742 انظر( ٢٠١٢ سبتمرب
  .املالحظات اخلتامية التالية ،)CRC/C/SR.1754انظر ( ٢٠١٢ أكتوبر/تشرين األول

  مقدمة  -أوالً  

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها اجلامع للتقريـرين الـدوريني الثالـث        -٢
، وبالردود اخلطية على قائمة املسائل الـيت وضـعتها اللجنـة            )CRC/C/CAN/3-4(والرابع  

(CRC/C/CAN/Q/3-4/Add.1) اليت مسحت بفهم الوضع يف الدولة الطرف على حنو أفضل         و .
املمثـل  وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مـع وفـد الدولـة الطـرف                 

  .متعّددة لقطاعات
وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقـرأ مقترنـة                -٣

تامية اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن التقرير األويلّ الذي قدمته الدولـة الطـرف             باملالحظات اخل 
مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعـات            

ومبوجب الربوتوكول االختياري التفاقيـة     ) ٢٠٠٦،  CRC/C/OPAC/CAN/CO/1(املسلحة  
املــواد اإلباحيــة و واســتغالهلم يف البغــاءفــال حقــوق الطفــل املتعلــق ببيــع األط

)CRC/C/OPSC/CANI/CO/1  ،ملبـادئ  اوتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تتبع      ). ٢٠١٢
  .جيهية املتعلقة بتقدمي التقاريرالتو
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  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -ثانياً  

  : التشريعية التاليةترحب اللجنة باعتماد التدابري  -٤
 / نيـسان  ١٧القانون املعدل لقانون املواطنة الذي دخل حيز التنفيـذ يف             )أ(  

 ؛٢٠٠٩ أبريل

تضمن قانوناً لتعـديل    ، الذي ي  ٢٠٠٥يف عام    C-49مشروع القانون رقم      )ب(  
ينص علـى جـرائم     و،  )٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥) (االجتار بالبشر (القانون اجلنائي   

  . بالبشرباالجتاريها القانون تتعلق بشكل مباشر يعاقب عل

االتفاقية الدولية املتعلقة حبقـوق     وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على          -٥
  .٢٠١٠مارس /األشخاص ذوي اإلعاقة يف شهر آذار

  :كما تنظر اللجنة بإجيابية للتدابري املؤسساتية والسياساتية التالية  -٦
 ؛٢٠١٢ هيوني/ وطنية ملكافحة االجتار بالبشر، يف حزيراناعتماد خطة عمل  )أ(  
 /الشراكة من أجـل مكافحـة التـشرد، يف نيـسان          اعتماد استراتيجية     )ب(  

 ؛٢٠٠٧ أبريل
جعل كنـدا مالئمـة     "إطالق خطة عمل وطنية خمصصة لألطفال، عنواهنا          )ج(  
  ؛٢٠٠٤أبريل /يف نيسان "لألطفال
كة ة األطفال من االستغالل اجلنسي على شب      استراتيجية وطنية حلماي  إطالق    )د(  

  .٢٠٠٤مايو /اإلنترنت، يف أيار

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -ثالثاً  

  )االتفاقية  من٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -ألف  

  التوصيات السابقة للجنة    

الطرف لتنفيذ املالحظات اخلتامية اليت أبدهتا      ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة         -٧
، بيد أهنا (CRC/C/15/Add.215, 2003) بشأن التقرير األّويل للدولة الطرف ٢٠٠٣اللجنة عام 

  .تأسف ألن بعض توصياهتا الواردة يف التقرير مل تعاجل بشكل كامل
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ة التوصـيات   حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية ملعاجل           -٨
الواردة يف املالحظات اخلتامية املتعلقة بالتقرير الدوري الثاين اليت مل تنفذ بعد أو اليت ُنفّذت               

سيما تلك املتعلقة بالتحفظات والتـشريعات، والتنـسيق، ومجـع           بشكل غري كاٍف، وال   
بّنـي،  البيانات، والرصد املستقل، وعدم التمييز، والعقاب البدين، والبيئـة األسـرية، والت           

  .وإدارة شؤون قضاء األحداثواالستغالل االقتصادي، 

  التحفظات    
لطرف لرفع حتفظاهتـا علـى      ا اللجنة بإجيابية باجلهود اليت تبذهلا الدولة        ترَّلئن أق   -٩

 تعيـد التأكيـد بقـوة علـى توصـيتها الـسابقة              فإهنـا  ،من االتفاقيـة  ) ج(٣٧ املادة
)CRC/C/15/Add.215   ـ علقة بالتعجيل   املت) ٢٠٠٣،  ٧، الفقرة سحب الـتحفظ علـى     ب

  ).ج(٣٧ املادة

  اتالتشريع    

ترحب اللجنة باخلطوات التشريعية العديدة اليت اختذهتا الدولـة الطـرف لتنفيـذ               -١٠
بيد أهنا ال تزال قلقة لعدم تضمن القانون الوطين تشريعاً يشمل النطـاق الكامـل               . االتفاقية
علماً كذلك بأنه نظراً لنظام الدولة الطرف االحتادي        ويف هذا السياق، حتيط اللجنة      . لالتفاقية

وازدواجية النظام القانوين، أدى عدم وجود هذا التشريع الوطين الشامل إىل جتزئـة تطبيـق               
حقوق الطفل يف خمتلف أحناء البلد وإىل انعدام اتساقه، وإىل بروز تفاوتات يف متتع أطفال يف                

  .اإلقليم الذي يعيشون فيهعة أو حاالت شبيهة حبقوقهم، وفق املقاط
جتد املسار الدستوري املناسب الذي يتيح هلا أن        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن        -١١

حتدد على كامل أراضيها، مبا يف ذلك يف املقاطعات واألقاليم، إطاراً قانونياً شامالً يتضمن              
 واضحة لتطبيقها   كامل أحكام االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني ويوفّر مبادئ توجيهية       

  .بشكل متسق

  سياسات واستراتيجيات شاملة    
خطة العمـل الوطنيـة      ٢٠٠٤حتيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف اعتمدت عام           -١٢

ن هذه اخلطة، بـالرغم     أل، لكنها تبقى قلقة     "جعل كندا مالئمة لألطفال   "لألطفال، وعنواهنا   
اضحاً للمسؤوليات، وال أولويات واضحة،     من أهدافها الواسعة النطاق، ال تتضمن تقسيماً و       

بـذلك  وال غايات أو جداول زمنية، وال ختصيصاً للموارد وال رصداً منهجياً، كما أوصت              
، وألهنـا   )٢٠٠٣،  ١٣، الفقرة   CRC/C/15/Add.215(اللجنة يف املالحظات اخلتامية السابقة      

  .د أثرها ويوّجه اخلطوات الالحقةختضع لتقييم حيد مل
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  شامالً اًاللجنة بشدة أن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية وطنية توفّر إطار         توصي    -١٣
 على املستوى احلكومي االحتادي وعلى مستوى املقاطعـات واألقـاليم، حيـدد             للتنفيذ

األولويات والغايات ومسؤوليات كل جهة يف اإلعمال الشامل لالتفاقية، وفقاً ملـا هـو              
هـا  خطط هـذا اإلطـار      أن تعتمـد اسـتناداً إىل     مالئم، ويتيح للمقاطعات واألقاليم     

وتوصي اللجنة أيضاً بأن ختصص الدولة الطرف املوارد البـشرية          .  اخلاصة استراتيجياهتوا
 من أجل تنفيذ هذه االستراتيجية الشاملة واخلطط املرتبطة هبـا يف            الكافيةوالتقنية واملالية   

يف هذا السياق الدولة الطرف على وحتث اللجنة .  وتقييمهاورصدهااملقاطعات واألقاليم، 
.  منسقة تتيح جلميع املقاطعات واألقاليم تقدمي تقارير مرحلية ومراجعتها         رصدوضع آلية   

  .طفال واجملتمع املدينكما توصي باستشارة األ

  التنسيق    
 اللجنة أن العمل الذي يضطلع به جملس وزراء التربية واالحتاد املـشترك             لئن اعتربت   -١٤

حة يف املدارس، الذين تتمثل فيهما مجيع املستويات احلكومية، وغريهـا مـن             من أجل الص  
القلق ألن عملية التنـسيق الـشاملة لتنفيـذ         تزال تشعر ب   فإهنا ال هيئات التنسيق القطاعية،    

) ٢٠٠٧(االتفاقية، املسندة إىل الفريق العامل املشترك بني الوزارات واملتعلق حبقوق الطفـل             
وحتيط اللجنة علماً أيضاً بالتحديات اليت يطرحها نظام        .  الناحية العملية  منتثبت فعاليتها    مل

 للحّد مـن  الدولة الطرف االحتادي ويساورها القلق لعدم حتقيق نتائج عامة يف جمال التنسيق             
  .لف املقاطعات واألقاليم الكنديةالتباينات الكبرية يف تنفيذ االتفاقية يف خمت

 الدولة الطرف هيئة لتنـسيق      ئبأن تنش   أن أوصت به   بقوة ما سبق   اللجنة   تكرر  -١٥
تتمتع باملكانة والسلطة   )  أعاله ١٣املوصى هبا يف الفقرة     (االتفاقية واالستراتيجية الوطنية    

الالزمتني وحتظى باملوارد البشرية والتقنية واملالية اليت ختوهلا تنـسيق األنـشطة املتعلقـة          
وحتث اللجنة الدولة الطـرف     . قاطعات واألقاليم باألطفال بفعالية يف مجيع القطاعات وامل     

كذلك على النظر يف تدعيم الفريق العامل املشترك بني الوزارات واملعين حبقوق األطفال،             
نصاف يف تنفيـذ االتفاقيـة      يئة، لضمان التنسيق واالتساق واإل    مبا يتناسب مع إنشاء اهل    

 يف ذلـك مجيـع األقليـات،        كما توصي اللجنة بدعوة اجملتمع املدين، مبـا       . بشكل عام 
  .، ليشكلوا جزًء من هيئة التنسيق هذهواألطفال

  ختصيص املوارد    
إذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن الدولة الطرف واحدة من أغىن االقتصادات يف العامل                -١٦

وأهنا تستثمر كميات كبرية من املوارد يف الربامج املتعلقة باألطفال، فهي تشري إىل أن الدولة               
رف ال تتبع هنجاً خاصاً باألطفال يف التخطيط للميزانية ويف ختصيص امليزانيـات علـى               الط

ا جيعل من املستحيل عملياً حتديد أثـر        مماملستوى الوطين وعلى مستوى املقاطعات واألقاليم،       
 لصاحل األطفال ورصده ورفع التقارير بشأنه، والتطبيق العام لالتفاقيـة            املوظفة االستثمارات
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 بأن تقرير الدولة الطرف تـضمن     ، باإلضافة إىل ذلك   ،وحتيط اللجنة علماً  . ة امليزانية من ناحي 
علومـات  معلومات عن برامج خمتلفة وميزانيتها اإلمجالية، لكنها تأسف لعدم تضمن التقرير م     

  .عن أثر هذه االستثمارات
  بـشأن  ٢٠٠٧عـام   يف  الذي نظمته   يف ضوء يوم املناقشة العامة      توصي اللجنة     -١٧

 ٣ و٢، مركزة على املـواد  "ل مسؤولية الدو-املوارد املخصصة إلعمال حقوق الطفل   "
أن تصوغ الدولة الطرف أسلوب ميزنة يراعي على حنـو مالئـم            ب من االتفاقية،    ٦ و ٤و

احتياجات األطفال على املستوى الوطين وعلى مستوى املقاطعات واألقاليم، ويتـضمن           
القطاعات والوكاالت املعنية، ومؤشرات حمـددة      ختصيصات واضحة لصاحل األطفال يف      

 املـوارد   لرصـد وتوصي اللجنة كذلك بأن تضع الدولة الطرف آليـة          . ونظاماً للتعقب 
باإلضـافة إىل   و وتقييم فعالية ومالءمة توزيعها ومدى عدالتها     املخصصة لتنفيذ االتفاقية    

يزانية لألطفال األشـد    ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد بنود استراتيجية يف امل         
كأطفال الـسكان   (حرماناً أو ضعفاً وللحاالت اليت تقتضي اختاذ تدابري اجتماعية إجيابية           

، وغريهم من األقليات واألطفال ذوي      املنحدرين من أصول أفريقية   األصليني والكنديني   
االقتصادية مع ضمان محاية هذه البنود املدرجة يف امليزانية حىت يف حالة األزمات             ) اإلعاقة

  .أو الكوارث الطبيعية أو غري ذلك من حاالت الطوارئ

  التعاون الدويل    
نفّذ من خالل الربنامج الكنـدي العـاملي        اليت تُ التعاون الدويل   أنشطة  ترحب اللجنة ب    -١٨

 باملائـة مـن   ٣٠ن ُيخصص أكثـر مـن   أللمساعدات اإلمنائية، وتقّدر على وجه اخلصوص    
 املـساعدات اإلمنائيـة     ألنالقلق  تشعر ب  هالكّن. م ومساعدة السكان  املساعدات للصحة والتعلي  

 باملائة من الدخل القومي اإلمجايل، وهي مرشحة        ٠,٣٣ شكّلت ٢٠١١-٢٠١٠فترة  لالرمسية ل 
لالخنفاض، مما سيجعلها دون املعدل الذي حددته جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعـاون             

  .صى هبا يف توافق آراء مونِترَّيتصادي ودون النسبة املئوية املووالتنمية يف امليدان االق
 اللجنة الدولة الطرف على التركيز على األطفال يف برامج املساعدة اليت            تشجع  -١٩

 يف املائة من    ٠,٧دف املتمثل يف ختصيص نسبة      اهلتنفذها وزيادة مستوى متويلها لتحقيق      
  .ئيةالناتج احمللي اإلمجايل للمساعدة اإلمنا

  مجع البيانات    
 اللجنة مع القلق التقدم احملدود الذي أحرزته الدولة الطرف يف إنشاء نظـام              تالحظ  -٢٠

وتشري إىل أن الُنظم املعقدة جلمـع       . ع جماالت االتفاقية  يوطين شامل جلمع البيانات يغطي مج     
ألقـاليم،  جاً وهياكل خمتلفة حسب املقاطعـات وا      ُهالبيانات تستخدم تعريفات ومفاهيم ونُ    

 علـى وجـه     ،وتشري اللجنـة  . ُيصّعب تقييم التقدم احملرز يف جمال تعزيز تنفيذ االتفاقية         مما
 إىل أن تقرير الدولة الطرف ال يتضمن بيانات بشأن عدد األطفال الذين تتـراوح          ،اخلصوص

  .ودعني يف مرافق الرعاية البديلة عاماً وامل١٨ و١٤أعمارهم بني 
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 جلمع البيانات    شامالً اً وطني اًا بأن تنشئ الدولة الطرف نظام     تكرر اللجنة توصيته    -٢١
وأن حتلل البيانات اجملمعة حبيث تشكل أساساً لتقييم التقدم احملـرز يف إعمـال حقـوق                

ومن  .األطفال على حنو متسق، وتساعد يف صياغة سياسات وبرامج تعزز تنفيذ االتفاقية           
ثـين  مـاء اإل   واملوقع اجلغرايف واالنت   الضروري أن تصّنف البيانات حسب السن واجلنس      

وتوصي اللجنة  . األطفالمجيع   وضعواألصول االجتماعية واالقتصادية بغية تسهيل حتليل       
 ضعف بالغ  شأن األطفال الذين يواجهون ظروف    على وجه اخلصوص أن ُتجمع بيانات ب      

  .ّينة على ب السياسة العامة والربامج على خمتلف املستوياتالختاذ قراراتوُتحلل 

   املستقلالرصد    
 تعربتالحظ اللجنة أن أغلبية املقاطعات الكندية لديها أمناء مظامل لألطفال، إال أهنا   -٢٢
لعدم وجود أمني مظامل مستقل     ) ٢٠٠٣،  ١٤، الفقرة   CRC/C/15/Add.215( عن قلقها    جمدداً

واليـات  الن  باإلضافة إىل ذلك، يساور اللجنة القلـق أل       و. لألطفال على املستوى االحتادي   
وإذ . مناء املظامل حمدودة وألن األطفال ليسوا مجيعهم على دراية بإجراءات التظلم          املمنوحة أل 

تالحظ اللجنة أن اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان تعمل على املستوى االحتادي وهي خمولـة              
ـ   إالتلقي الشكاوى، فهي تأسف ألن اللجنة ال تنظر    ز،  يف الشكاوى القائمـة علـى التميي

ن احلقـوق   متنح بالتايل مجيع األطفال إمكانية طلب انتصاف مالئم يف حال انتهاك أي م             وال
  .اليت تكفلها االتفاقية

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة إلنشاء مكتب احتـادي              -٢٣
سـسات  املبادئ املتعلقة مبركز املؤ   يتمشى بشكل تام مع     مبا   مظامل خاص باألطفال     ألمني

ضمان رصد شامل ومنهجي    بغية  ،  )مبادئ باريس (الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      
باإلضافة إىل ذلك، حتث اللجنة الدولـة       و. جلميع حقوق األطفال على املستوى االحتادي     

الطرف على زيادة توعية األطفال بوجود أمني مظامل لألطفال يف املقاطعات واألقاليم اليت             
 تدعو الدولة   فإهنا،  )٢٠٠٢(٢رقم   اللجنة إىل تعليقها العام      لئن أشارت و. يعيشون فيها 

الطرف إىل ضمان تزويد هذه اآللية الوطنية باملوارد البشرية والتقنية واملاليـة الالزمـة              
  .لكفالة استقالهلا وفعاليتها

  النشر والتوعية    
ة باالتفاقيـة وفهمهـا،     تقّدر اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز التوعي          -٢٤
ـ  أهنا تشعر  بيد .سيما من خالل دعم جهود املنظمات غري احلكومية        ال القلق ألن التوعيـة  ب

باالتفاقية وفهمها ال يزاالن حمدودين بني األطفال أنفسهم واملهنيني العاملني مـع األطفـال              
تبـذل   رف مل واللجنة قلقة على وجه اخلصوص ألن الدولة الط       .  واجملتمع بشكل عام   اآلباءو

قوق األطفال  جهوداً كافية لنشر املعلومات عن االتفاقية بشكل منهجي، وإدراج التثقيف حب          
  .يف النظام املدرسي
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حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري أكثر فعالية لنشر االتفاقية وتعزيزها              -٢٥
ني العـاملني مـع     بشكل منهجي وزيادة التوعية هبا لدى اجلمهور عامة ويف أوساط املهني          

علـى  وحتث اللجنة الدولة الطرف على وجه اخلصوص        . األطفال وبني األطفال أنفسهم   
ها، خاصة يف   تطوير موارد للمناهج الدراسية تتعلق حبقوق األطفال واستخدام        التوّسع يف 

 يف اين وكثرة موفري خدمات االتصال بالشبكة العنكبوتية   نترنت اجمل ظل التوفر الواسع لإل   
، وإطالق مبادرات تربوية تدمج املعرفة حبقوق الطفل وممارستها يف املناهج            الطرف الدولة

  . يف املدارسواملمارساتوالسياسات 

  دريبالت    
على االتفاقيـة   تدريب  الدورات  بعض  على الرغم من املعلومات الواردة عن تنظيم          -٢٦

 اللجنة القلق من عدم توفري      للمهنيني، كاملوظفني يف جمال اهلجرة واحملامني احلكوميني، يساور       
جلميع املهنيني العاملني مـع األطفـال     واالتفاقية  دورات تدريب منهجية على حقوق الطفل       

 املـوظفني العـاملني يف قـضاء        افتقاروما يثري قلق اللجنة على وجه اخلصوص        . ألجلهم أو
 إىل اإلملـام  ، العامني، والقـضاة، واحملـامني  املدعنيموظفي إنفاذ القانون، واألحداث، مثل   

  .باالتفاقية والتدريب عليها
حتث اللجنة الدولة الطرف على صياغة استراتيجية متكاملة للتدريب على حقوق   -٢٧

الطفل، تستهدف مجيع املهنيني، مبن فيهم املسؤولون احلكوميون والسلطات القـضائية،           
وحتث اللجنـة   . ةمع األطفال يف مرافق اخلدمات االجتماعية والصحي      واملهنيون العاملون   

الدولة الطرف على أن تركّز، خالل إعداد برامج التدريب هذه، على التـدريب علـى               
استخدام االتفاقية يف التشريع والسياسات العامة، ويف صـياغة الـربامج، والـدعوة،             

  .وعمليات صنع القرار واملساءلة

  حقوق الطفل وقطاع األعمال    
مشاعر القلق اليت أعربت عنها لعدم مييز العنصري    اللجنة جلنة القضاء على الت     تشاطر  -٢٨

تدابري بشأن الشركات عرب الوطنية املسجلة يف كندا الـيت تـؤثر            بعد   الدولة الطرف    اعتماد
، CERD/C/CAN/CO/19-20 (أنشطتها سلباً على حقوق الشعوب األصلية خـارج كنـدا         

للجنة قلـق خـاص ألن      ويساور ا . التعدينشركات الغاز والنفط و   ، وال سيما    )١٤ الفقرة
تضع إطاراً تنظيمياً يسمح بإخضاع مجيع الشركات الكندية للمساءلة عن           الدولة الطرف مل  

  . جمايل حقوق اإلنسان والبيئةاالنتهاكات اليت ميكن أن ترتكبها يف اخلارج يف
 لوائح تضمن امتثال قطاع األعمال      تطّبقتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع و        -٢٩

الدولية والوطنية حلقوق اإلنسان والعمالة والبيئة وغريها من املعـايري، وال سـيما             للمعايري  
 ١٨  املـؤرخ  ٨/٧يتعلق حبقوق الطفل، ويف ضوء قراري جملس حقـوق اإلنـسان             فيما

 ٢٠١١ يونيـه /  حزيـران  ١٦ املـؤرخ    ١٧/٤و)) د(٤الفقرة   (٢٠٠٨ هيوني/حزيران
 :ة الدولة الطرف مبا يليوعلى وجه اخلصوص، توصي اللجن)). و(٦ الفقرة(
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وشركات النفط،   ،التعدينالغاز، و وضع إطار تنظيمي واضح لصناعات        )أ(  
 أنـشطتها   تأثريمبا يضمن عدم     أراضٍ خارج كندا،     العاملة يف من ضمن شركات أخرى،     

 حقوق اإلنسان أو إحلاق الضرر بالبيئة وغريها من املعايري، وال سيما ما يتعلق منـها             على
  فال؛حبقوق األط

، للمعايري الدولية والوطنيـة     يف كندا وخارجها   ، الشركات رصد تطبيق   )ب(  
 االنتـصاف سـبل   توفري   العقوبات و  تسليط، و  وحقوق اإلنسان  البيئة والصحة املتعلقة ب 

مع التركيز بشكل خاص على مـا ختلفـه مـن آثـار             املناسبة عند حدوث انتهاكات،     
  ؛األطفال على

 الشركات ملعاجلة التلوث البيئي والصحي وأثر       خلطط اليت تضعها  ا تقييم  )ج(  
وإطـالع   على حقوق اإلنسان، والتشاور معها يف هـذا اخلـصوص،             التجارية أنشطتها

  ؛على هذه اخلططاجلمهور 
طار األمم املتحدة املتعلـق حبقـوق اإلنـسان         مراعاهتا من خالل ذلك إل      )د(  

  .٢٠٠٨  حقوق اإلنسان باإلمجاع عاموالشركات الذي اعتمده جملس

 ) من االتفاقية١املادة (تعريف الطفل   -باء  

ـ    لعدم استفادة مجيع  تعرب اللجنة عن قلقها       -٣٠ مـن  ثامنة عشرة    األطفال دون سن ال
احلماية الشاملة اليت تكفلها االتفاقية، وال سيما األطفال الذين ميكن أن حياكموا كبالغني يف              

 ن عامـاً الـذي    ١٨ و ١٦اوح أعمارهم بني    بعض املقاطعات واألقاليم، واألطفال الذين تتر     
  .يستفيدون من محاية مالئمة من االستغالل اجلنسي يف بعض املقاطعات واألقاليم ال

 تطابق مجيع األحكام الوطنية الكامل مع       أن تضمن حتث اللجنة الدولة الطرف على        -٣١
 عدم جـواز    على وجه اخلصوص   تكفل من االتفاقية، وأن     ١تعريف الطفل الوارد يف املادة      

ـ   حماكمة األطفال   تقلالذين   كبالغني وأن حيظى مجيع األطفال        عاماً ثامنة عشرة  دون سن ال
  . الذين يتعرضون لالستغالل اجلنسي باحلماية املالئمة عاما١٨ً عنأعمارهم 

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -جيم  

  عدم التمييز    
ـ          اللجنة باجل  لئن رّحبت   -٣٢ هم اهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملعاجلة التمييز وتعزيز التف

 قلقة من تواصـل     فإهنا تظل بني الثقافات، من قبيل مسابقة الفيديو الوطنية لوقف العنصرية،          
اجلنس واألصول االجتماعيـة واالقتـصادية      االنتماء اإلثين ونوع    انتشار التمييز على أساس     

  :قلقة على وجه اخلصوص منواللجنة . سبابواألصول الوطنية وغري ذلك من األ
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املنحدرين من أصول   النسبة العالية من أطفال السكان األصليني والكنديني          )أ(  
 ي ويف الرعاية خارج إطار األسرة؛ يف نظام القضاء اجلنائأفريقية

الوصول إىل اخلدمات األساسية الـذي  ب فيما يتعلق التمييز اخلطري واملتفشي      )ب(  
ن و األطفال املوجودون يف حاالت ضعف، مبن فيهم أطفال األقليـات واملهـاجر            يعاين منه 

 اإلعاقات؛ وواألطفال ذو

غياب املنظور اجلنساين يف صياغة وتنفيذ الربامج اهلادفة إىل حتسني وضـع              )ج(  
، كربامج مكافحة الفقر أو حوادث العنف، ال سـيما لكـون            ةاجلماعات املهمشة واحملروم  

 الت ضعف أكثر عرضة من فئات أخرى؛ يعشن حاالفتيات اللوايت

عدم اختاذ أي إجراء عقب النتيجة اليت خلص إليها املفتش العام واليت بّينت               )د(  
أن خدمات رعاية األطفال املخصصة ألطفال السكان األصليني تتلقى موارد أقل من تلـك              

 صصة ألطفال السكان غري األصليني؛املخ

جم بشكل مباشر أو غري مباشر عن برامج التحويالت التمييز االقتصادي النا  )ه(  
االجتماعية وغريها من املخصصات االجتماعية واملزايا الضريبية، كالتـصريح للمقاطعـات           

اخلطة الوطنية إلعانة الطفل من مبلغ      واألقاليم خبصم مبلغ اإلعانات املخصصة للطفل مبوجب        
 .ر الرعاية إطااملساعدة االجتماعية الذي يتلقاه الوالدان يف

 عـن ن تقريرها الدوري املقبل معلومات      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمّ       -٣٣
إعـالن  التدابري والربامج املرتبطة باتفاقية حقوق الطفل اليت اختذهتا الدولة الطرف ملتابعة            

وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري           
، فضالً عن الوثيقة اخلتامية اليت اعتمدها مـؤمتر ديربـان           ٢٠٠١ عام   كره األجانـب و

  :وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف مبا يلي. ٢٠٠٩االستعراضي عام 
 أطفال السكان األصـليني     ارتفاع نسبة مسألة   تدابري عاجلة ملعاجلة     اختاذ  )أ(  

ي ويف الرعايـة خـارج      ضاء اجلنـائ   يف نظام الق   املنحدرين من أصول أفريقية   والكنديني  
 األسرة؛ إطار

 التفاوت يف الوصول إىل اخلدمات الذي يعـاين منـه األطفـال             معاجلة  )ب(  
 اإلعاقات  وثنية واألطفال ذو  ، مبن فيهم أطفال األقليات اإل     املوجودون يف حاالت ضعف   

 ن وغريهم؛وواملهاجر

 أو ُرزم احلـوافز،  جصياغة وتنفيذ الربام إدراج منظور جنساين يف      كفالة  )ج(  
 ؛الضعفسيما الربامج املرتبطة مبكافحة العنف والفقر ومعاجلة األشكال األخرى من  وال

 قانونـاً  خطوات فورية لضمان وصول أطفال السكان األصليني،         اختاذ  )د(  
 متييز؛وممارسة، جلميع اخلدمات احلكومية وحصوهلم على املوارد من دون 
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بـرامج   النـاجم عـن      ر املباشر وغري املباشـر     لألث  تقييم مفصل  إجراء  )ه(  
علـى  التحويالت االجتماعية وغريها من املخصصات االجتماعية واملزايـا الـضريبية،           

خـصم  مبا يف ذلك     املستوى املعيشي لألشخاص الذي يعتمدون على الرعاية االجتماعية، 
إيالء اهتمام خاص   ، و إلعانة الطفل  اخلطة الوطنية ب الرعاية االجتماعية ذات الصلة   إعانات  

ذوي اإلعاقات، والسكان األصليني والكنـديني      ساء واألطفال واملسنني واألشخاص     للن
  . وأفراد األقليات األخرىاملنحدرين من أصول أفريقية

  مصاحل الطفل الفضلى    

بدأ مصاحل الطفل الفضلى على نطاق واسع       مب لعدم التعريف تعرب اللجنة عن قلقها       -٣٤
 باتساق يف مجيع اإلجراءات التشريعية واإلدارية       تطبيقهالنحو املناسب أو     على   هوعدم إدراج 

ويـساور  . والقضائية ومجيع السياسات والربامج واملشاريع اليت تتعلق باألطفال وتؤثر عليهم         
الئـم  املنحو ال الطفل الفضلى على   احل مبدأ مص  لعدم تطبيق اللجنة القلق على وجه اخلصوص      

  .اهلجرةأو /تبطة بطلب اللجوء والالجئني ويف حاالت االحتجاز املر
لضمان إدراج مبدأ مصاحل الطفل     توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها         -٣٥

على النحو املناسب وتطبيقه باتساق يف مجيع اإلجراءات التـشريعية واإلداريـة            الفضلى  
.  وتؤثر علـيهم   والقضائية ويف مجيع السياسات والربامج واملشاريع اليت تتعلق باألطفال        

وتشجع اللجنة الدولة الطرف يف هذا اخلصوص، على وضع إجراءات ومعايري لتقـدمي              
إرشادات بشأن حتديد مصاحل الطفل الفضلى يف كل جمال وتعميمها علـى مؤسـسات              

. ت اإلدارية واهليئـات التـشريعية     الرعاية االجتماعية العامة واخلاصة واحملاكم والسلطا     
تعليل القانوين جلميع األحكام والقرارات القضائية واإلدارية علـى         أن يقوم ال  ينبغي   كما

  . الطفل الفضلىاحلهذا املبدأ، وأن حيدد املعايري املستخدمة للتقييم الفردي ملص

  احترام آراء األطفال    
 حبق مجيع قضى والذي ٢٠١٠ترحب اللجنة بقرار حمكمة يوكون العليا الصادر عام    -٣٦

 لعدم توفر آليات مالئمة     غري أهنا تشعر بالقلق   . احلضانةهم يف قضايا    ؤااألطفال بأن ُتسمع آر   
لتسهيل مشاركة جمدية وقوية للطفل يف املسائل القانونية والسياساتية والبيئيـة، والعمليـات             

  .اإلدارية اليت تؤثر على األطفال
ـ  ،)٢٠٠٩(١٢ الطرف إىل تعليقها العام رقم       توجه اللجنة انتباه الدولة     -٣٧ يها  وتوص

.  مـن االتفاقيـة  ١٢ه وفقاً للمادة    ؤبأن تواصل ضمان إعمال حق الطفل يف أن ُتسمع آرا         
وتوصي اللجنة من خالل ذلك، بأن تعمل الدولة الطرف على تعزيـز املـشاركة اجملديـة                
والقوية جلميع األطفال، داخل األسرة واجلماعة واملدرسة، وأن تصوغ ممارسـات جيـدة             

من توصي اللجنة على وجه اخلصوص أن يكون أخذ آراء الطفل        و. وتتشاطرها مع اآلخرين  
 يف عمليات صنع القرار الرمسية املتعلقة باألطفال، ومن بينها قضايا احلضانة،            األمور املطلوبة 
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وحتث اللجنة الدولة   . والقرارات املتعلقة برعاية األطفال، والقضاء اجلنائي، واهلجرة، والبيئة       
 شكاواهم يف حال انتهاك حقهم يف أن        من إبالغ ألطفال  ا متكنيالطرف كذلك على ضمان     

  .ضائية، وأن يتاح هلم االستئنافُتسمع آراؤهم يف اإلجراءات اإلدارية والق

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

  تسجيل املواليد    
د يشمل مجيع املواليد تقريبـاً يف الدولـة         تنظر اللجنة بإجيابية لكون تسجيل املوالي       -٣٨

الطرف، لكنها قلقة للغاية ألن بعض األطفال حرموا من هويتهم بسبب حذف الـسلطات              
عندما يكون الوالدان  األصلية، ال سيما امليالداحلكومية غري القانوين السم األب من شهادات  

  .غري متزوجني
عاهتا وممارسـاهتا يف املقاطعـات      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع تـشري         -٣٩

.  أو حذف السم أحد الوالدين     امليالدواألقاليم اليت حدث فيه تغيري غري قانوين لشهادات         
 املذكورة امليالدوحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إعادة تدوين األمساء يف شهادات         

  . لتحقيق ذلك،إن اقتضى األمرن، وتغيري القانو

  طنةاجلنسية واملوا    
 ٢٠٠٩أبريل  /ترحب اللجنة باجلوانب اإلجيابية للتعديل الذي أجري يف شهر نيسان           -٤٠

، لكنها تبقى قلقة إزاء بعض أحكام التعديل اليت تنص على قيود كـبرية              املواطنةعلى قانون   
. ُتفرض على حصول األطفال املولودين من كنديني مقيمني يف اخلارج على اجلنسية الكندية            

. ن قلقها من أن تؤدي هذه القيود، يف بعض الظروف، إىل انعدام اجلنـسية             وتعرب اللجنة ع  
ـ كما يساورها القلق ألن األطفال املولودين يف اخلارج          سؤولني حكـوميني أو مـوظفني      مل

  .وضة على اكتساب اجلنسية الكنديةعسكريني ُيعفون من القيود املفر
قـانون املواطنـة الـيت      عديل  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع أحكام ت         -٤١
كنديني لشى مع االتفاقية، وذلك هبدف إزالة القيود على حصول األطفال املولودين    تتم ال

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على التـصديق     . مقيمني يف اخلارج على اجلنسية الكندية     
  .١٩٥٤ لعام  تفاقية اخلاصة بوضع األشخاص عدميي اجلنسيةاالعلى 

  يةاهلواحلفاظ على     
 يساور اللجنة القلق ألن األطفال املستضعفني، ومن بينهم أطفال السكان األصليني             -٤٢

ين بأعداد كبرية جداً يف نظام رعاية الطفل،        املوجود،  املنحدرين من أصول أفريقية   والكنديني  
غالباً ما يفقدون صالت االرتباط بأسرهم ومجاعتهم وثقافتهم، ألهنم ال يستفيدون من التعليم      

ويقلق اللجنة أيضاً أن القانون االحتادي مينح الرجال من الـسكان           . ملرتبط بثقافتهم وإرثهم  ا
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األصليني حق نقل وضع الساكن األصلي جليلني من بعده، بينما ال حيق للنساء من الـسكان                
  .نقل وضع الساكن األصلي ألحفادهناألصليني 

سألة احلفاظ علـى  لكامل مل حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن االحترام ا          -٤٣
هوية األطفال وأن تتخذ تدابري فعالة لتكفل إمكانية حمافظة أطفـال الـسكان احمللـيني               

 أن تقوم، وحتث اللجنة الدولة الطرف على      . يتهماملودعني يف نظام رعاية األطفال على هو      
ت لتحقيق هذا الغرض، باعتماد تدابري تشريعية وإدارية تراعي حقوق أطفـال األقليـا            

 العدد الكبري من األطفال     تلقيوالسكان احملليني، من قبيل االسم والثقافة واللغة، وضمان         
.  هويتـهم  وعدم فقـدان   ،املودعني يف نظام رعاية الطفل تعليماً يتناول جذورهم الثقافية        

توصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة قوانينها مبا يكفل املساواة القانونية بني النساء             كما
  .ال يف حقهم بنقل وضع الساكن األصلي ألحفادهموالرج

  ) من االتفاقية٣٩ و٣٤، )أ(٣٧، ١٩املواد ( األطفال ضدالعنف   -هاء  

  العقوبات البدنية    
ة الطرف مع العقوبات البدنية يف      قانون الدول لتساهل  تعرب اللجنة عن قلقها البالغ        -٤٤

املؤسسة قرار احملكمة العليا يف قضية      وتأسف اللجنة كذلك ل   .  من القانون اجلنائي   ٤٣الفقرة  
، الذي، وإن نّص على أن العقوبات البدنيـة         الكندية لألطفال والشباب والقانون ضد كندا     

 للتأديب تكـون ذات طبيعـة مؤقتـة         قدر قليل من القوة   استخدام  "تربر إال يف حاالت      ال
ور اللجنة قلق مـن أن      باإلضافة إىل ذلك، يسا   و.  عليه  أبقى القانون كما هو    فإّنه،  "وطفيفة

  .لبدنية إىل أشكال أخرى من العنفيقود التشريع املرتبط بالعقوبات ا
 من القانون اجلنائي للتخلص من      ٤٣حتث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء املادة          -٤٥

يف تأديب األطفال والنص صراحة علـى حظـر    " قوة معقولة "التصريح القائم باستخدام    
 مجيع الفئات العمرية من األطفال، مهما كان خفيفـاً،          ارس على املممجيع أشكال العنف    

وتوصـي  . داخل األسرة أو يف املدرسة أو املؤسسات األخرى اليت يودع فيها األطفـال            
  :اللجنة أيضاً الدولة الطرف مبا يلي

 واجلمهور واألطفال واملهنيني بأشكال التأديب      اآلباء توعية   أنشطةتعزيز    )أ(  
وتعزيز محاية حقوق األطفال، مبشاركة األطفال، وإذكاء الـوعي         ع فيها   والتوّسالبديلة،  

  البدنية؛املترتبة على العقوباتبالنتائج السلبية 

تأمني تدريب املهنيني العاملني مع األطفال، مبن فيهم القضاة، واملهنيـون     )ب(  
ألطفـال،  العاملون يف جماالت إنفاذ القانون، والصحة، والرعاية االجتماعيـة ورعايـة ا           

 طفال ومعاجلتها واإلبالغ عنها    األ املمارس على  حاالت العنف    رصد مجيع والتعليم، على   
  .على وجه السرعة
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  اإليذاء واإلمهال    
 غري أهنـا تـشعر    ،  برنامج منع العنف األسري   حتيط اللجنة علماً مببادرات من قبيل         -٤٦
الدراسة الكندية  اليت كشفتها    من العنف وسوء معاملة األطفال       إزاء ارتفاع مستويات  القلق  ب

ري قلق اللجنة علـى وجـه       وما يث . ٢٠٠٨النتشار حاالت اإليذاء واإلمهال املبلغ عنها لعام        
  :اخلصوص األمور التالية

   مجيع األطفال؛املمارس علىعدم وجود استراتيجية وطنية شاملة ملنع العنف   )أ(  
راً، مبن فـيهن النـساء      كون النساء والفتيات املستضعفات هن األكثر تأث        )ب(  

ومـن يعـانني     املنحدرين من أصـول أفريقيـة     والفتيات من السكان األصليني والكنديني      
  اإلعاقات؛ من

 عمليات التدخل يف حاالت العنـف األسـري، مبـا يف ذلـك              قلة عدد   )ج(  
  الزجرية؛ األوامر

 وعدم وجود بـرامج     اجلناةعدم توفر خدمات املشورة لألطفال الضحايا و        )د(  
  . األطفال ضحايا العنف املرتيلإدماجالئمة إلعادة م

 )٢٠١١(١٣توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف بعني االعتبار تعليقها العام رقـم               -٤٧
  :وحتثها على ما يلي

 مجيـع   املمارس علـى  العنف  مجيع أشكال   استراتيجية وطنية ملنع    وضع    )أ(  
 االسـتراتيجية وضـمان وجـود        وتنفيذها، وختصيص املوارد الالزمـة هلـذه       األطفال

  ؛لرصدها آلية
أن تستوعب اخلطط الوطنية وخطط املقاطعات واألقاليم العوامل        ضمان    )ب(  

 النساء والفتيـات مـن الـسكان األصـليني،          املمارس على اليت تزيد من نسب العنف      
  ؛تعاجلها وأن

ضمان حصول األطفال ضحايا العنف على وسائل فوريـة لالنتـصاف             )ج(  
  ؛ة، مبا يف ذلك أوامر احلماية واألوامر الزجريةواحلماي

وضع آليات لتوفري دعم فعال من أجل املتابعة يستفيد منه مجيع األطفال              )د(  
  .أسرهميف ضحايا العنف املرتيل لدى إعادة دجمهم 

  نااالستغالل واإليذاء اجلنسّي    
األطفال من االستغالل   إطالق االستراتيجية الوطنية حلماية     مع التقدير    اللجنة   تالحظ  -٤٨

 املوارد اليت خصصتها الدولة الطرف لتنفيـذ        ضخامة ٢٠٠٤نترنت يف عام    اجلنسي على اإل  
وتنظر اللجنة بإجيابية ملا أبدته الدولة الطرف من نية سياسية لتنـسيق الوكـاالت              . الربنامج
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لكن اللجنـة   . نترنتإنفاذ القانون بغية مكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال على اإل        باملكلفة  
قلقة ألن الدولة الطرف مل تتخذ تدابري كافية ملعاجلة األشكال األخـرى مـن االسـتغالل                

القلق من قلة االهتمام    ب تشعركما  . املمارس عليهم اجلنسي، كبغاء األطفال واإليذاء اجلنسي      
ل  التحقيقات واملالحقات بسبب االسـتغال     وقلةالذي يوىل ملنع االستغالل اجلنسي لألطفال       

الـشديد   اللجنـة    وما يثري قلق  . ُترتل باملدانني اجلنسي لألطفال وعدم مالءمة العقوبات اليت       
ـ ُرصد من حاالت استغالل لفتيات من السكان األصليني يف بغاء األطفال، فُ     ما تلن قدن أو قُ

  .ن دون أن يلقى اجلناة عقاهبمفيما بعد من دون أن جتري حتقيقات كاملة يف هذا الشأن وم

  : حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٤٩
ـ االستراتيجنطاق توسيع    )أ(   شمل مجيـع  يات والربامج احلكومية القائمة لي

 أشكال االستغالل اجلنسي؛

إنفاذ القـانون يف    الرامية إىل   وضع خطة عمل لتنسيق ممارسات التحقيق         )ب(  
ات يف حاالت فقـدان     حاالت بغاء األطفال، وتعزيزها، والتأكد حبزم من إجراء التحقيق        

 بأقصى ما يتيحه القانون؛  اجلناةالفتيات ومالحقة 

فرض شروط بالنسبة للعقوبات اليت ُترتل باملدانني بـاجلرائم مبوجـب             )ج(  
املواد اإلباحية، للتأكد   و واستغالهلم يف البغاء   املتعلق ببيع األطفال     يالربوتوكول االختيار 

 اجلرمية؛مع  العقوبة تالؤممن 

ضع برامج للمدانني باإليذاء واالستغالل اجلنسيني، مبا يف ذلك برامج          و  )د(  
 .من سبق هلم ارتكاب هذه اجلرائمإلعادة التأهيل وُنظم رصد احتادية تتيح تعقب 

  املمارسات الضارة    
تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود محاية مالئمة من زواج األطفـال بـاإلكراه،                -٥٠
ماعات اليت متارس تعـدد     اجلاجرين وبعض اجلماعات الدينية، ك    سيما داخل مجاعات امله    ال

  .يف كولومبيا الربيطانيةالزوجات يف بونتيفول 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة، مبا فيهـا التـدابري            -٥١

  وإنفـاذ  والتدابري الرامية إىل إدخال حتسينات حمّددة على عمليات التحقيـق         التشريعية  
 تطبيـق القانون من أجل محاية مجيع األطفال من الزواج باإلكراه دون السن القانونيـة و             

  .ت الزوجاعلى تعّدداحلظر القانوين 

 حترر الطفل من مجيع أشكال العنف    

األطفال  املمارس على تذكّر اللجنة بتوصيات دراسة األمم املتحدة بشأن العنف           -٥٢
ة الطرف مبنح األولوية للقضاء على مجيع أشكال ، وتوصي الدول )A/61/299 (٢٠٠٦ لعام
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 بـأن تأخـذ يف احلـسبان التعليـق العـام            كما توصيها .  األطفال املمارس على العنف  
  : وخاصة)٢٠١١(١٣ رقم

 املمارس علـى  وضع استراتيجية وطنية شاملة ملنع مجيع أشكال العنف           )أ(  
  األطفال والتصدي هلا؛

املمـارس   للتصدي جلميع أشكال العنـف       ياعتماد إطار وطين تنسيق     )ب(  
  األطفال؛ على

  إيالء العناية الواجبة إىل البعد اجلنساين للعنف؛  )ج(  
التعاون مع املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بـالعنف ضـد األطفـال             )د(  

  .وغريها من مؤسسات األمم املتحدة ذات الصلة

 ١١-٩و) ٢ و١الفقرتـان   (١٨ و٥د  املـوا (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -واو  
  ) من االتفاقية٣٩و) ٤الفقرة  (٢٧ و٢٥ و٢١-١٩و

  البيئة األسرية    
بفضل ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لدعم األسر على حنو أفضل،               -٥٣

 يساور اللجنـة ألن   لكن القلق . دخال تغيريات تشريعية ومؤسسية   مجلة من األمور من بينها إ     
  جمال جلماعات احملرومة ال تتلقى املساعدة املالئمة لالضطالع مبسؤولياهتا يف        ر من بعض ا   األس

واللجنة قلقة علـى وجـه      .  الفقر بسببسيما العائالت اليت متر بأزمات       تربية األطفال، ال  
الـذهاب إىل   اخلصوص من عدد الفتيات احلوامل واألمهات املراهقات اللوايت يتوقفن عـن            

  . بالنسبة ألطفاهلنأسوأئج  إىل نتايؤديا املدارس، ّمم
 لآلبـاء توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتقدمي مساعدة مالئمـة             -٥٤

 االسـتجابة   بفضلاالضطالع مبسؤولية تربية األطفال     فيما يتعلق ب  واألوصياء القانونيني   
 الـذين  لآلباءات الالزمة يف الوقت املناسب على املستوى احمللي، مبا يف ذلك تقدمي اخلدم      

ما خيص السكان   ري اخلدمات املالئمة ثقافياً، في    حيتاجون إلرشادات يف تربية أطفاهلم، وتوف     
. كآبـاء ، اليت تتيح لألهل تأدية دورهم       املنحدرين من أصول أفريقية   األصلني والكنديني   

ت وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على توفري فرص التعليم للفتيات احلوامل واألمهـا            
  .املراهقات تتيح هلن إمتام تعليمهن

  األطفال احملرومون من البيئة األسرية     
األطفال املودعني يف مرافق الرعاية البديلة      ارتفاع عدد   يساور اللجنة قلق عميق إزاء        -٥٥

 اللجوء إلبعاد األطفال عن أسرهم كمالذ أول يف حاالت اإلمهـال أو الـصعوبات               وكثرة
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واللجنة قلقة بشدة من أوجه القصور واالنتهاكات املرتكبة يف نظـام           . االقتصادية أو اإلعاقة  
  :الرعاية البديلة يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك

ع ألن أسـباب اإليـدا    على حنو غري مالئم     ألطفال يف هذه املرافق     اإيداع    )أ(  
 ختضع لبحث جدي وحتديد دقيق؛ ال

ائج أقل من باقي السكان عامة      حتقيق الشباب املودعني يف مرافق الرعاية لنت        )ب(  
  الصحة والتعليم والرفاه والنمو؛يف جماالت

 ودين يف مرافق الرعاية وإمهاهلم؛إيذاء األطفال املوج  )ج(  

فـق الرعايـة عنـد      عدم توفري إعداد مالئم لألطفال الذين يتركـون مرا          )د(  
  عاماً؛١٨ بلوغهم

ريب والدعم  وفري التد عدم إخضاع موفري الرعاية لفحوص مالئمة وعدم ت         )ه(  
 والتقييم الالزم هلم؛

  يف املنحدرين من أصول أفريقية   إيداع أطفال السكان األصليني والكنديني        )و(  
 .أغلب األحيان خارج مجاعاهتم

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري وقائية فورية لتجنب فصل األطفال              -٥٦
 لآلبـاء ن املساعدة والـدعم املالئمـني       عن بيئتهم األسرية من خالل تقدمي خدمات م       

 التثقيـف   بوسائل منـها  واألوصياء القانونيني يف االضطالع مبسؤوليات تربية األطفال،        
 عدد األطفال الذين يعيشون     ، وخفض لفائدة اآلباء وتقدمي املشورة وتنفيذ برامج جمتمعية      

  :إىلدعو اللجنة الدولة الطرف باإلضافة إىل ذلك، ت.  الرعايةؤسساتيف م
يداع أي طفل يف مؤسسة للرعايـة لتقيـيم         إ احلاجة إىل    ضمان إخضاع   )أ(  
 اإليداع يف القرار األول      تطول مدة  الّوأ التخصصات من املهنيني املؤهلني ومتعددي      أفرقة

 الحقـاً   خيضع ملزيد من االستعراض   ن  أوأن خيضع القرار ملراجعة من قبل حمكمة مدنية، و        
 متشياً مع االتفاقية؛

 معايري الختيار العاملني يف جمال رعاية األطفال والرعايـة خـارج           وضع  )ب(  
 خضوعهم لتقييم منتظم؛املرتل وتدريبهم ودعمهم وضمان 

طفـال  ضمان املساواة يف احلصول على الرعاية الصحية والتعلـيم لأل           )ج(  
 املودعني يف مرافق الرعاية؛

قبل األطفال ليتمكنوا   وضع آليات سهلة املنال وفعالة وسهلة الفهم من           )د(  
 وحتديد عقوبات مناسبة للجناة؛من اإلبالغ عن حاالت اإلمهال واإليذاء، 

إعداد الشباب وتقدمي الدعم هلم قبل مغادرهتم مرافق الرعاية إلشراكهم            )ه(  
مغـادرهتم  سريعاً يف عملية التخطيط للمرحلة االنتقالية وتوفري املساعدات هلـم عقـب             

 ؛املرافق لتلك
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 إلجياد احللول    احمللية  األقليات واجلماعات  كثيف التعاون مع مجيع قيادات    ت  )و(  
 .اية األقرباء على سبيل املثالحيتاجون للرعاية، كرعممن  اجلماعات تلكاملالئمة ألطفال 

  التبين    
 قراراً إجيابياً ألنـه     أونتاريو ضد مارشلند  تعترب اللجنة قرار احملكمة الصادر يف قضية          -٥٧
ن اللجنـة قلقـة ألن املقاطعـات        لك. والديهم الطبيعيني معرفة هوية   يف  ألطفال   حبق ا  قضى
ت واملمارسات املتعلقة بـالتبين الـيت        والسياسا الداخليةقاليم هي من يضع التشريعات      واأل

ويؤدي ذلك إىل عدم وجود تـشريع وطـين         . ختتلف بشكل كبري من والية قضائية ألخرى      
وطنية وال قواعد بيانات وطنية بشأن األطفال املـودعني يف          كندي يتعلق بالتبين، وال معايري      

ويساور اللجنة  . القليل من البحوث بشأن نتائج التبين     إىل توفر   الرعاية أو املتبنني، و   مؤسسات  
 املتعلق بالكشف عن معلومات التبين مل ُيعّدل حبيث يـضمن إتاحـة       القانونالقلق أيضاً ألن    

 يف مالحظاهتـا اخلتاميـة      ،، كما أوصت اللجنة   املتبننيطفال  املعلومات املتعلقة بالوالدة لأل   
وتأسف اللجنة لنقص املعلومـات املتـوفرة يف      ). ٣١، الفقرة   CRC/C/25/Add.215(السابقة  

  .الدولة الطرف حول التبين على الصعيد الدويل
 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٨

 وعند االقتضاء، على صعيد     يضمن على الصعيد االحتادي،    قانون   إقرار  )أ(  
اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعـاون      وتساق مع االتفاقية    املقاطعات واألقاليم، اال  

 يف جمال التبين على الصعيد الدويل؛

ا لضمان االحتفاظ باملعلومات املتعلقة بتـاريخ       اهتتعديل تشريع بالتعجيل    )ب(  
 طبيعيني؛ ووالديهم الومكان والدة األطفال املتبنني

تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة ومصنفة بشأن التـبين            )ج(  
  .لى املستويني الوطين والدويلع

 ٢٣و) ٣الفقرة   (١٨ و ٦املواد  (اإلعاقة وخدمات الصحة األساسية والرعاية        -زاي  
  )من االتفاقية) ٣-١الفقرات  (٢٧ و٢٦ و٢٤و

  األطفال ذوو اإلعاقة    
اتفاقية حقوق األشـخاص     على   ٢٠١٠ بتصديق الدولة الطرف عام      ترحب اللجنة   -٥٩

وإذ تالحظ اللجنة التقدم احملرز يف الدولة الطرف خبصوص إدماج األطفـال            . ذوي اإلعاقة 
  :، يساورها قلق بالغ من اإلعاقةذوي

دراسة استقصائية متعلقة بالعوامل اليت حتـد       أن الدولة الطرف أجرت آخر        )أ(  
 حىت اليوم بأي شكل آخر      تستعيض عنها ، من دون أن     ٢٠٠٦عام   يف شاطمن املشاركة والن  



CRC/C/CAN/CO/3-4 

GE.12-48485 18 

 منـذ   ،ونتيجـة لـذلك، ال تتـوفر      . اإلعاقةمن أشكال مجع البيانات بشأن األطفال ذوي        
أي بيانات شاملة أو مصنفة ميكن االستناد إليها لصياغة سياسة تتعلق بإدمـاج             ،  ٢٠٠٦ عام

 ؛ وكفالة املساواة هلماإلعاقةاألطفال ذوي 

من حيث  ها  أقاليمالدولة الطرف و  مقاطعات  بني خمتلف    اً كبري اًأن مثة تفاوت    )ب(  
 أغلب   التعليم الشامل، حيث يوفَر التعليم يف العديد من املقاطعات واألقاليم يف           االستفادة من 

 األحيان يف مدارس منفصلة؛

خل األسر   غالباً ما تؤثر سلباً على د      اإلعاقةكلفة رعاية األطفال ذوي     تأن    )ج(  
 يدون من الدعم واخلدمات الالزمة؛وعمل األبوين وأن بعض األطفال ال يستف

ن نسبة األطفال ذوي اإلعاقات الذين يتعرضون للعنف واإليذاء تفـوق           أ  )د(  
 يف عدد جرائم القتل وجرائم قتل       اًبأكثر من مرتني نسبة األطفال اآلخرين، وأن هناك ارتفاع        

 .جلرائم القتل بني السكان عامةلرغم من اخنفاض املستوى العام ، على ااإلعاقةاألبناء ذوي 

توصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف أحكام االتفاقية املتعلقة حبقوق األشخاص             -٦٠
  :، على ما يلي)٢٠٠٦(٩، يف ضوء تعليقها العام رقم ها، وحتثّاإلعاقةذوي 

 شاملة ومصنفة   العمل يف أقرب وقت ممكن على وضع نظام جلمع بيانات           )أ(  
ات مقاطعاهتا وأقاليمها من وضع سياس، ميكّن الدولة الطرف واإلعاقةبشأن األطفال ذوي  

 ؛اإلعاقة الفرص لألطفال ذوي تكافؤشاملة وتأمني 

 التعليم الشامل،   االلتحاق بربامج  من   اإلعاقة األطفال ذوي    متكّنضمان    )ب(  
 مدارس منفصلة خمصـصة      الذهاب إىل  وعدم إجبارهم على  يف مجيع املقاطعات واألقاليم،     

 دون سواهم؛ اإلعاقةلألطفال ذوي 

الدعم واخلدمات الالزمـة  ذويهم ب و اإلعاقةألطفال ذوي   ضمان تزويد ا    )ج(  
 دخـل  وعـدم تـأثّر   االستفادة من اخلدمات،  دون القيود املالية    عدم حيلولة اليت تكفل   

 ؛ سلباًاألسرة وعمل األبوين

 مـن مجيـع     اإلعاقـة  الالزمة حلماية األطفال ذوي      اختاذ مجيع التدابري    )د(  
  .العنف أشكال

  الرضاعة الطبيعية    
ترحب اللجنة بربامج من قبيل الربنامج الكندي للتغذية قبل الوالدة، لكنها تبقى قلقة           -٦١

 الرضاعة الطبيعية يف الدولة الطرف، ال سيما بني النساء اللوايت يعـشن يف              تدّني نسب إزاء  
رمان، ونقص الربامج ذات الصلة اليت تشجع مجيع نساء الدولة الطرف علـى             ظروف من احل  

وتأسف اللجنة كذلك ألن الدولة الطرف، على الـرغم مـن اعتمادهـا     . الرضاعة الطبيعية 
 بدائل لنب األم، مل ُتدخل مواد املدونة املختلفـة يف إطارهـا             لقواعد تسويق للمدونة الدولية   
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 شركات األلبان البديلة املنتظم للمدونة وما يرتبط هبـا مـن            ا أدى إىل انتهاك   ممالتنظيمي،  
  .ية الصحة العاملية من دون عقابقرارات مجع

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٦٢
وضع برنامج للترويج للرضاعة الطبيعية ومتكني مجيع النساء من النجاح يف             )أ(  

شهر من عمر الطفـل، ومواصـلتها   الرضاعة الطبيعية اخلالصة حىت سن ستة أاللجوء إىل  
 ؛االستراتيجية العاملية لتغذية الرضع وصغار األطفاللسنتني أو أكثر، وفقاً لتوصيات 

تـسويق  لقواعد  املدونة الدولية   تعزيز الترويج للرضاعة الطبيعية وإنفاذ        )ب(  
 . هابدائل لنب األم، واختاذ اإلجراءات الالزمة للتحقيق يف االنتهاكات واملعاقبة علي

  الصحة    
 يف  على نطاق واسـع   تنظر اللجنة بإجيابية إىل توفر رعاية صحية عالية اجلودة جمانية             -٦٣

بني األطفال يف الدولة الطـرف      البدانة   تشري بقلق إىل ارتفاع معدالت       هالكن. الدولة الطرف 
ـ      إويثري قلقها عدم وجود لوائح تنظيمية تضبط         صحية نتاج الوجبات السريعة واألغذية غري ال

  . تستهدف األطفال حنيخاصةًووتسويقها، 
 بـني   البدانـة توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعكف على معاجلة معـدالت             -٦٤

ألخذ األطفال بأمناط احلياة الـصحية الـيت          الترويج جبملة من األساليب منها   األطفال،  
ت الـسريعة   نتاج الوجبا إ، وفرض رقابة تنظيمية أكرب على       تشمل ممارسة النشاط البدين   

  .واألغذية غري الصحية والدعاية هلا، ال سيما تلك اليت تستهدف األطفال

  الصحة العقلية    
أن الدولة الطرف وفّرت موارد كبرية لتنفيذ االستراتيجية     إىل   اللجنة مع التقدير     تشري  -٦٥

لرغم وعلى ا . الوطنية ملنع انتحار الشباب من السكان األصليني على فترة متتد خلمس سنوات           
  :بالقلق من تشعر اللجنة فإنمن وجود هذه الربامج، 

استمرار ارتفاع معدالت املوت انتحاراً بني الشباب يف مجيع أحناء الدولـة              )أ(  
 الطرف، وال سيما بني الشباب املنحدرين من مجاعة السكان األصليني؛ 

 يف  من األطفال الذين يعـانون مـن مـشاكل       عاملعدالت املتزايدة االرتفا    )ب(  
 يف تناول األدوية، من دون فحص األسباب اجلذرية بشكل واضـح          إفراط األطفال والسلوك  

ويف هذا السياق، يساور اللجنة القلق من أن        .  واألطفال بدعم وعالج بديلني    اآلباءتزويد   أو
 ؛ "احللول السريعة"املوارد التثقيفية ونظم متويل مزاويل الصحة موجهة حنو 

صول على املوافقة املستنرية من قبل األطفال وذويهم، الـيت          انتهاك مبدأ احل    )ج(  
 .العاملون الصحّيونتستند إىل معلومات مالئمة يوفرها 
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٦٦
تعزيز عمليات التدخل ملنع االنتحار بني األطفال وحتسني نوعيتها مـع             )أ(  

حتترم طـابع   يات االستفادة من خدمات     إيالء اهتمام خاص للرصد املبكر وتوسيع إمكان      
 ذلك الدعم االجتماعي    الطب النفسي واملشورة يف مجيع املدارس، مبا يف        السرية يف جمايل  

 يف املرتل؛

 من قبل اخلرباء لالستخدام املفرط للمنشطات النفسية        رصدوضع نظام     )ب(  
 التـشخيص،   لدى األطفال، واختاذ إجراءات تتيح فهم األسباب اجلذرية وحتسني دقـة          

 من التدخالت السلوكية والنفسية؛إمكانيات االستفادة بالتزامن مع حتسني 

قلـيم، تكـون تابعـة      إ يف كل مقاطعة و    رصدالنظر يف استحداث آلية       )ج(  
 تطبيق املهنيني العاملني يف جمال الصحة ملبدأ املوافقة املستنرية يف           لرصدلوزارات الصحة،   

 .دطفال والتدقيق يف هذا الّصد لدى األنفسايناملواد ذات التأثري الاستخدام 

  املستوى املعيشي
 تقدر اللجنة أن احلاجات األساسية ألغلبية األطفال مؤمنة يف الدولة الطرف،            يف حني   -٦٧

 الدولة الطرف أي    لعدم وضع  عدم املساواة يف الدخل فيها، و      فإهنا تشعر بالقلق النتشار وتنامي    
 األطفال بشكل شامل، على الرغم من تعهد الربملان بوضع حـد            استراتيجية وطنية ملعاجلة فقر   

ملزايـا  لعدم اإلنصاف يف توزيع ا    ويساور اللجنة قلق خاص     . ٢٠٠٠لفقر األطفال حبلول عام     
باإلضافة إىل ذلك، يساور اللجنة القلق      و. الضريبية والتحويالت االجتماعية املخصصة لألطفال    

املنحدرين من  مة ألطفال السكان األصليني، والكنديني       خدمات الرعاية املقد   لوجود فوارق يف  
 املقدمـة باخلدمات  مقارنة   وغريهم من األقليات من حيث اجلودة وسهولة املنال          أصول أفريقية 

  . هؤالء األطفالال تليب احتياجاتألهنا لألطفال اآلخرين يف الدولة الطرف، و
  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٦٨

يف وتنفيذ استراتيجية وطنية منسقة للقضاء على فقر األطفـال          صياغة    )أ(  
 للحد من الفقر، على أن تتضمن أهدافاً سنوية ينبغـي           األوسع االستراتيجية الوطنية    إطار

  بني األطفال؛ نسب الفقرللحّد منحتقيقها 

 إعطائهـا تقييم أثر املزايا الضريبية والتحويالت االجتماعية والتأكد من           )ب(  
 ية لألطفال األشد حرماناً وضعفاً؛ األولو

 التمويل وأشكال الدعم األخرى، مبا يف ذلك خدمات تساويالتأكد من   )ج(  
 املنحدرين مـن أصـول أفريقيـة   ألطفال السكان األصليني، والكنديني    الرعاية، املقدمة   

 لألطفـال  املقدمـة اخلـدمات  مع وغريهم من األقليات من حيث اجلودة وسهولة املنال  
  .هؤالء األطفالحتياجات ال من تلبيتهارين يف الدولة الطرف، اآلخ
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  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية   -حاء  

  ان التدريب واإلرشاد املهنيالتعليم، مبا يف ذلك    
دراسية املبادرات اليت تتخذها الدولة الطرف لتحسني النتائج ال       ختلف  ترحب اللجنة مب    -٦٩

  :الضعف، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ما يليتّتسم بيف ظروف يعيشون الذين لألطفال 
لقـاء   يف مرحلة التعليم اإللزامي ُتـدفع        استخدامرسوم  سداد  احلاجة إىل     )أ(  

   من خدمة التعليم املدرسي األساسي لألطفال؛ ة اليت تشكل جزًءاملعدات واألنشط
املنحـدرين مـن    السكان األصليني والكنديني    نسبة تسرب أطفال    ارتفاع    )ب(  

   من املدارس؛أصول أفريقية
تأديبية حبق أطفال السكان    بشكل غري مالئم ومفرط إىل اختاذ تدابري        اللجوء    )ج(  

 يف املدارس، كالفصل وإحالـة األطفـال إىل        املنحدرين من أصول أفريقية   احملليني والكنديني   
  موعات من األطفال يف املدارس البديلة؛الشرطة، فضالً عن ارتفاع عدد هذه اجمل

س املنفصلة املخصصة يف املقام األول لألقليات واألطفال         املدار ارتفاع عدد   )د(  
  مر الذي يؤدي إىل التمييز؛ذوي اإلعاقة، األ

  . يف املدارسردةالّنمانتشار حاالت   )ه(  
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٧٠

  ء احلاجة إىل دفع رسوم املستخدم يف التعليم اإللزامي؛اختاذ تدابري إللغا  )أ(  
الـسكان احمللـيني    صياغة استراتيجية وطنية بالشراكة مـع مجاعـات           )ب(  

 تسرب أطفـال هـذه      للتصدي الرتفاع معدل   املنحدرين من أصول أفريقية   والكنديني  
  اجلماعات من املدارس؛

 كتـدابري   ل إىل الـشرطة   الفصل وإحالة األطفا  اختاذ تدابري ملنع وتفادي       )ج(  
 احليلولة دون  و املنحدرين من أصول أفريقية   أطفال السكان احملليني والكنديني     تأديبية حبق   

 مـن تـسلّح املهنـيني       ، يف الوقت ذاته،   إعادة توجيههم إىل املدارس البديلة، مع التأكد      
  باملهارات واملعارف الالزمة ملعاجلة هذه املشاكل؛

قليات واألطفال ذوي اإلعاقـات يف املرافـق        ضمان إدماج أطفال األ     )د(  
  وية لتجنب فصلهم والتمييز ضّدهم؛الترب

 واملضايقة، كتحسني   ردةالّنمتعزيز التدابري املتخذة ملكافحة مجيع أشكال         )ه(  
قدرة املعلمني ومجيع العاملني يف املدارس وقدرة التالميذ على تقبل التنـوع يف املدرسـة               

  . واملهنيني على فض الرتاعاتاآلباء قدرات األطفال وومؤسسات الرعاية، وحتسني
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  مرحلة الطفولة املبكرةالتعليم والرعاية يف     
التمويل املخصص لتحسني النمو يف مرحلـة الطفولـة         لنقص  يساور اللجنة القلق      -٧١

 وذلك علـى    املبكرة وتوفري خدمات ورعاية ميسرة وسهلة املنال يف مرحلة الطفولة املبكرة          
رعاية األطفال،  الرتفاع تكلفة   واللجنة قلقة أيضاً    .  موارد الدولة الطرف الضخمة    الرغم من 

وقلة األماكن املتوفرة لألطفال، وعدم توفر شروط موّحدة لتدريب العاملني يف جمال رعايـة              
وتشري اللجنة إىل أن الرعاية والتعليم يف مرحلـة         . معايري جلودة الرعاية  عدم وجود   األطفال و 
باإلضافة إىل ذلك، يساور    و. بكرة ال يزاالن غري مالئمني لألطفال دون سن الرابعة        الطفولة امل 

مرحلة الطفولة املبكرة توفرها مؤسـسات      يف  اللجنة قلق ألن أغلبية خدمات الرعاية والتعليم        
  . من الناحية املادية األسريف غري متناول غالبيةا جيعل هذه اخلدمات ممخاصة تبتغي الربح، 

، الدولة الطرف بزيادة    )٢٠٠٥(٧اإلشارة إىل تعليقها العام رقم      ب ،للجنةتوصي ا   -٧٢
  : بوسائل منهامرحلة الطفولة املبكرة وتغطيتهما، يف حتسني نوعية الرعاية والتعليم 

 سنوات، هبدف ٣ وصفرمنح األولوية يف توفري هذه الرعاية لألطفال بني   )أ(  
 ؛اآلباءللطفل وتعزيز قدرات ضمان توفرها بشكل شامل يتضمن النمو العام 

مرحلة الطفولة املبكرة جلميع األطفـال،      يف  الرعاية والتعليم   زيادة توفر     )ب(  
ميـسرة،   رعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة تكون جمانيـة أو        الخدمات  عرب النظر يف تأمني     

 اصة؛املرافق اخلكومية أو احلرافق امل سواء من قبل

عاية األطفـال وحتـسني     رجمال  عاملني يف   وضع شروط دنيا لتدريب ال      )ج(  
 عملهم؛ ظروف

إجراء دراسة تقدم حتليالً ألثر املساواة يف النفقات اليت تصرف حاليـاً              )د(  
، مبـا يف ذلـك مجيـع املزايـا          رحلة الطفولة املبكرة  على السياسات والربامج املتعلقة مب    

  .ت األوىل من حياهتموالتحويالت، مع التركيز على األطفال األكثر ضعفاً يف السنوا

، )د(-)ب(٣٧، و ٤٠، و ٣٩، و ٣٨ و ٣٠، و ٢٢املواد  (تدابري احلماية اخلاصة      -طاء  
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢و

  األطفال ملتمسو اللجوء والالجئون    

 غري أهنا .  بشأن اهلجرة االقتصادية   التقدمية الدولة الطرف    ةترحب اللجنة باستراتيجي    -٧٣
 قانون محاية نظام    الذي ُسّن يف اآلونة األخرية ويطلق عليه اسم       ون   القان تشعر ببالغ القلق إزاء   

 ١٨ و ١٦ذي جييز احتجاز األطفال بـني        ال ٢٠١٢ يونيه/جرة الكندي، يف شهر حزيران    اهل
إىل باإلضـافة   و. عاماً ملدة قد تصل إىل عام كامل بسبب وضعهم غري النظامي كمهاجرين           

على الرغم من توصية اللجنـة الـسابقة         ،تمد تأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تع       ذلك،
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)CRC/C/15/Add.215   سياسة وطنية بشأن األطفال غري املـصحوبني        ،)٢٠٠٣،  ٤٧، الفقرة
واألطفال ملتمسي اللجوء، وهي قلقة ألن قانون اهلجرة ومحاية الالجئني ال مييز بني األطفال              

كما يساور اللجنة   . ل الفضلى املصحوبني وغري املصحوبني وال يأخذ يف احلسبان مصاحل الطف        
من دون أن تراعـى     على حنو مطّرد،     ،ألطفال طاليب اللجوء ميارس   ااحتجاز  قلق عميق ألن    

باإلضافة إىل ذلك، وإذ تقر اللجنة بتعيني ممثـل لألطفـال غـري             و. مصاحل الطفل الفضلى  
 على أسـاس   يقومون على شؤوهنمأوصياء حتيط علماً مع القلق بعدم تعيني       فإهنااملصحوبني،  

 على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن أطفال الروما وغريهم مـن األطفـال              وعالوةً. منتظم
 لفتـرات   ،تكتنفه الـشكوك  املهاجرين غالباً ما ينتظرون القرار املتعلق بترحيلهم، يف وضع          

  .طويلة، وحىت لسنوات
بـاهلجرة   اتساق قوانينها املتعلقـة      العمل على حتث اللجنة الدولة الطرف على        -٧٤

واللجوء اتساقاً تاماً مع االتفاقية وغريها من املعايري الدولية ذات الصلة، وتكرر توصياهتا             
وبذلك حتـث اللجنـة الدولـة       ). ٢٠٠٣،  ٤٧، الفقرة   CRC/C/15/Add.215(السابقة  

باإلضافة إىل ذلـك،  و). ٢٠٠٥(٦ني االعتبار تعليقها العام رقم الطرف على أن تأخذ بع  
  : دولة الطرف على أن تقوم مبا يليحتث اللجنة ال

إعادة النظر يف سياستها املتعلقة باحتجاز األطفال ملتمـسي اللجـوء             )أ(  
  يفإالّ اللجـوء إىل االحتجـاز      عـدم ؛ وضمان   الشرعينيأو املهاجرين غري    /والالجئني و 

  قضائية؛الراجعة بامل ورهناً مصاحل الطفل الفضلى ومراعاةظروف استثنائية، 
 يف املقـام    ى الطفل الفضل  احلصمل التشريعات واإلجراءات    مراعاة ضمان  )ب(  

 الطفـل   احلحتديـد مـص   واألول يف مجيع اإلجراءات املتعلقة باهلجرة والتماس اللجوء،         
   يطبقون هذه اإلجراءات بشكل مالئم؛من قبل مهنينيالفضلى على الدوام 

جرين إنشاء مؤسـسة الوصـاية املـستقلة لألطفـال املهـا          بالتعجيل    )ج(  
  ؛املصحوبني غري

تقدماً سريعاً حىت ال ينتظر     طفال ملتمسي اللجوء    إحراز قضايا األ  ضمان    )د(  
  صدور القرارات؛قبل فترات طويلة األطفال 
 املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق      النظر يف تطبيق      )ه(  
، ٢)ألف(١ال مبوجب املادتني    طلبات جلوء األطف  :  بشأن احلماية الدولية   ٨ رقم   اإلنسان

 الدولة الطـرف، يف     إيالءوتشدد اللجنة على ضرورة     . ١٩٥١من اتفاقية عام    ) واو(١و
بضمان منح السياسات واإلجراءات    فيما يتعلق   إطار تنفيذ هذه التوصية، اهتماماً خاصاً       

، األولوية  أو يف االحتجاز املرتبط باهلجرة    /املتعلقة باألطفال ملتمسي اللجوء والالجئني و     
مبـدأ  التعاطي مـع     سلطات اهلجرة على     وتدريب الطفل الفضلى،    احلالواجبة ملبدأ مص  

  . الفضلى واإلجراءات املرتبطة به الطفلاحلمص
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  ت املسلحةاألطفال يف الرتاعا    
الردود الشفوية اليت قدمها الوفد خالل احلـوار،        مع التقدير    اللجنة   يف حني تالحظ    -٧٥
دم توفر معلومات عن متابعة تنفيذ الربوتوكول االختيـاري لالتفاقيـة            تأسف بشدة لع   فإهنا

.  مـن االتفاقيـة  ٨ من املـادة  ٢املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، وفقاً للفقرة     
 على الرغم من التوصية الواردة يف ألن الدولة الطرف مل تتولّ، وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ      

إعطـاء   اليت تـدعو إىل      )٢٠٠٦،  ٩الفقرة  ،  CRC/OPAC/CAN/C0/1(مالحظاهتا اخلتامية   
 للتجنيد الطـوعي،     الّدنيا األولوية يف عملية التجنيد الطوعي لألكرب سناً والنظر يف رفع السنّ          

وتعرب اللجنة باإلضافة إىل ذلك عن قلقها ألن برامج التجنيـد           .  إجراءات هلذا الغرض   اختاذ
  . يف املدارس الثانويةتنفّذان األصليني بشكل مركّز وألهنا قد تستهدف يف الواقع شباب السك

وتوصي الدولة الطرف ) CRC/OPAC/CAN/C0/1(تكرر اللجنة توصياهتا السابقة    -٧٦
ن تقريرها الدوري املقبل املقدم إىل جلنة حقوق الطفل، معلومات عن تنفيـذها             أن تضمّ ب

ق بإشـراك األطفـال يف الرتاعـات        وعن متابعة الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعل     
 عاماً، على   ١٨ للتجنيد الطوعي إىل     الّدنيا  بأن تنظر يف رفع السنّ     كما توصيها . املسلحة

وتوصي اللجنة  . أن تعطي يف الوقت عينه األولوية يف عملية التجنيد الطوعي لألكرب سناً           
يف ل آخرين يعيـشون  أيضاً بأن ال ُيعمد إىل استهداف أطفال السكان احملليني أو أي أطفا      

 وأن تعيد الدولة الطرف النظر يف تنفيذ برامج         ،جتنيدهمضعف من أجل    تّتسم بال ظروف  
  . الثانويةالتجنيد يف املدارس

ويساور اللجنـة   . ترحب اللجنة بعودة عمر خضر مؤخراً إىل عهدة الدولة الطرف           -٧٧
ق واملعاملة الالئقة اليت تكفلها     القلق ألن طفالً جندياً سابقاً، هو عمر خضر، مل يتمتع باحلقو          

 عاناه عمر خضر من انتهاكات حلقوق اإلنـسان،         مماوجه خاص   بواللجنة قلقة   . له االتفاقية 
أقّرت هبا احملكمة الكندية العليا، مبا يف ذلك سوء املعاملة اليت عاىن منها خالل سنني احتجازه                

سـبل االنتـصاف مـن      مل يستفد من    يف معتقل غوانتانامو، ولكونه مل يتلَق اجلرب املالئم و        
  .االنتهاكات هذه
 خضر،توفري برنامج إلعادة تأهيل عمر بحتث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل      -٧٨

يتمشى مع مبادئ باريس واملبادئ التوجيهية املتعلقة باألطفال املرتبطني بالقوات املسلحة           
 من انتهاكات حقـوق   على جرب مالئمخضر وضمان حصول عمر     ،واجملموعات املسلحة 

  . حمكمة كندا العليا بتعرضه هلاقضتاإلنسان اليت 

   عمل األطفالاالستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك    
تأسف اللجنة لقلة املعلومات اليت وفرهتا الدولة الطرف يف تقريرها املتعلـق بعمـل                -٧٩

األطفال ال ُتجمع بشكل    األطفال واستغالهلم، وتشري مع القلق إىل أن البيانات املتعلقة بعمل           
 الدولة الطرف إىل تشريعات     الفتقارالقلق  ب تشعركما  . منهجي يف مجيع املقاطعات واألقاليم    
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جلـواز أداء   وتعرب عن قلقها أيضاً     .  للعمل يف املقاطعات واألقاليم    يا الّدن احتادية حتدد السنّ  
  .رةعمال اخلطبعض األطعات واألقاليم يف بعض املقا عاماً ١٦  لافال يف سن األط
  :صي اللجنة الدولة الطرف مبا يليتو  -٨٠

 عاماً،  ١٦مبا ال يقل عن      للعمل على املستوى الوطين      ياالسّن الّدن حتديد    )أ(  
 تماشى مع سن التعليم اإللزامي؛ ت سن وهي

 تشريعات املقاطعات واألقاليم لضمان محاية مالئمـة        حتقيق االتساق بني    )ب(  
 رة؛لثامنة عشرة من بيئات العمل اخلطجلميع األطفال دون سن ا

اختاذ خطوات لوضع آلية موحدة للجمع املنهجي للبيانـات املتعلقـة             )ج(  
حباالت عمل األطفال اخلطر وظروف العمل اخلطرة، تكون مصنفة حسب السن واجلنس            

العامـة  واملوقع اجلغرايف واألصول االجتماعية واالقتصادية، كشكل من أشكال املساءلة          
 محاية حقوق األطفال؛ألجل 

) ١٩٧٣(١٣٨ منظمة العمل الدولية رقم ةالنظر يف التصديق على اتفاقي  )د(  
  .د األدىن لسن االلتحاق بالعملاملتعلقة باحل

   واخلطف واالجتارالبيع    
، الذي يشترط عقوبات ٢٠١٠ عام C-268ترحب اللجنة بسن مشروع القانون رقم   -٨١

لكن اللجنة قلقة من ضعف قدرة منظمات       . جتار باألطفال باال إلزامية دنيا لألشخاص املدانني   
 والخنفـاض عـدد    األطفال ضحايا االجتـار مث محايتـهم،         التعرف على إنفاذ القانون على    

وتشعر اللجنة بالقلق ألنه نظراً لتعقيد أغلبية حاالت        . التحقيقات واملالحقات يف هذا الصدد    
 العامني مبـادئ توجيهيـة   املّدعني إنفاذ القانون و  االجتار باألطفال، ال يتوفر للمسؤولني عن     

  .الوسيلة األفضل لتوجيه التهمواضحة يف جمال التحقيق، وهم ال يعرفون دائماً 
توفري تدريب منهجي ومالئم للمسؤولني عـن       حتث اللجنة الدولة الطرف على        -٨٢

نفـاذ  إوحتـسني   ماية مجيع األطفال ضـحايا االجتـار        حل العامني   املّدعنيإنفاذ القانون و  
وتوصي اللجنة بأن يتضمن هذا التدريب إذكاء الوعي مبواد القانون          . التشريعات القائمة 

م االجتار باألطفال، وأفضل املمارسـات إلجـراءات        اجلنائي اليت ميكن تطبيقها واليت جترّ     
   . التحقيق، وتعليمات خاصة حول كيفية محاية األطفال ضحايا االجتار

  اتفيةخطوط املساعدة اهل    
، الذي يتبني أن عدداً     ملساعدة األطفال هاتفياً  تنظر اللجنة بإجيابية إىل توفر خط جماين          -٨٣

كبرياً من األطفال يف الدولة الطرف يستخدمه حبثاً عن الدعم النفسي واالجتماعي يف حاالت               
 الدولـة  لكن اللجنة قلقـة ألن .  يف املدارس للنّمردةاالكتئاب، واالستغالل اجلنسي، والتعرض     

  .الطرف خّصصت موارد حمدودة لتشغيل هذا اخلط على حنو فّعال
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على توفري الدعم املايل والتقين خلط املساعدة هـذا          اللجنة الدولة الطرف     حتث  -٨٤
 اللجنـة   وحتث . يف أحناء البلد كافة    ساعةال على مدار    لضمان استمراره وتوفريه للخدمة   

  . من ذلك اخلطاألطفالاستفادة فية يعلى إذكاء الوعي بككذلك الدولة الطرف 

  إدارة شؤون قضاء األحداث    
قانون الشوارع واجلماعـات   (C-10 مشروع القانون رقم     حلظرتنظر اللجنة بإجيابية      -٨٥

غري أهنا تـشعر    . املراكز اإلصالحية اخلاصة بالبالغني   سجن األطفال يف    ) ٢٠١٢اآلمنة لعام   
 الذي كان يتمشى باإلمجال مـع    ٢٠٠٣ألحداث لعام   قلق بالغ ألن قانون القضاء اجلنائي ل      ب

، وألن هذا األخـري     C-10رقم  االتفاقية، قد ُعّدل يف الواقع من خالل إقرار مشروع القانون           
. يركّز بشكل مفرط على العقوبات حبق األطفال وال يتضمن يف طبيعته تدابري إصالحية كافية       

فال أو استحداث آلية لضمان امتثـال       وتأسف اللجنة كذلك لعدم إجراء تقييم حلقوق األط       
  : وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص مما يلي.  ألحكام االتفاقيةC-10مشروع القانون رقم 

للمسؤولية اجلنائية  السن الدنيا   الدولة الطرف أية إجراءات لرفع      عدم اختاذ     )أ(  
)CRC/C/15/Add.215 ؛)٢٠٠٣، ٥٧، الفقرة 

 حسب،  ون بالغ أشخاص ملى أهن ع لثامنة عشرة سن ا دون  األطفال  حماكمة    )ب(  
 ها؛وظروف وخطورة اجلرمية اليت ارتكب

حمدودية احترام اخلصوصية بسبب تزايد اللجوء إىل االحتجاز مما يؤدي إىل             )ج(  
 اللجوء إىل التدابري اخلارجة عن نطاق القضاء، من قبيل التحويل؛ احلد من 

املـشلَّة  " تيـزر "أسـلحة    م استخدا االستخدام املفرط للقوة، مبا يف ذلك       )د(  
، من قبل املسؤولني واملوظفني املعنيني بإنفاذ القانون يف مراكـز االحتجـاز، حبـق               للحركة

 األطفال خالل مرحلة التوقيف واالحتجاز؛

املنحدرين ارتفاع معدالت احتجاز األطفال من السكان األصليني والكنديني           )ه(  
الـشباب مـن   احتكاك  أن احتمال ،على سبيل املثال ءات،  اإلحصا، إذ تبّين    من أصول أفريقية  
 نظام القضاء اجلنائي أعلى من احتمال خترجهم من املدارس الثانوية؛ بالسكان األصليني 

وضع الفتيات املراهقات يف سجون خمتلطة للشباب يكون مراقبوهـا مـن              )و(  
 .تداءات اجلنسيةرش اجلنسي واالعتعرضهن للتحمما يزيد من خماطر النساء والرجال، 

نظام قضاء األحـداث لـديها   على اتساق  الدولة الطرف تعمل  بأن   اللجنة   توصي  -٨٦
 ٣٩ و ٣٧ وال سيما أحكام املـواد       ،C-10مشروع القانون رقم     مبا فيها     االتفاقية، متاماً مع 

، فضالً عن املعايري األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك قواعد األمم املتحدة النموذجيـة         ٤٠و
ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنـع      ) قواعد بيجني (نيا إلدارة شؤون قضاء األحداث      الد

وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحـداث       ) مبادئ الرياض التوجيهية  (جنوح األحداث   
التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام      فيينا  مبادئ  و) قواعد هافانا (اجملرَّدين من حريتهم    
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وحتث اللجنة الدولـة الطـرف       ).٢٠٠٧(١٠يق اللجنة العام رقم     ، وتعل نائي اجل القضاء
 :بصورة خاصة على ما يلي

 ؛ سن املسؤولية اجلنائيةرفع  )أ(  

ضمان عدم حماكمة أي شخص دون سن الثامنة عشرة على أنه شخص              )ب(  
 بالغ، بغض النظر عن ظروف وخطورة اجلرمية اليت ارتكبها؛

اللجوء إىل التدابري اخلارجة عن القضاء،      باالحتجاز  استحداث بدائل عن      )ج(  
 حداث؛محاية خصوصية األطفال يف نظام قضاء األمن قبيل التحويل، وضمان 

وضع مبادئ توجيهية الستخدام القيود والقوة حبق األطفـال خـالل             )د(  
 مرافـق   التوقيف واالحتجاز، ليّتبعها مجيع املسؤولني واملوظفني املعنيني بإنفاذ القانون يف         

 ؛املشلَّة للحركة" تيزر"أسلحة االحتجاز، مبا يف ذلك إلغاء استخدام 

إجراء دراسة واسعة النطاق بشأن املعدالت املرتفعة البنيوية من متثيـل             )ه(  
يف نظام القضاء   املنحدرين من أصول أفريقية     أطفال وشباب السكان األصليني والكنديني      

الفوارق يف معدالت إدانـة أطفـال وشـباب    ن للحد ماجلنائي ووضع خطة عمل فعالة    
وسجنهم، مبا يف ذلك أنـشطة       املنحدرين من أصول أفريقية   السكان األصليني والكنديني    

القضاء والسجون وإنفاذ القانون علـى      جماالت  من قبيل تدريب مجيع املهنيني العاملني يف        
 االمتثال لالتفاقية؛ 

بـل   مراقبـة الفتيـات مـن قِ       ضمان فصل الفتيات عن الفتيان وتأمني       )و(  
  .طر العنف واالستغالل اجلنسينيألجل محاية األطفال من خحارسات 

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -ياء  
تشجع اللجنة الدولة الطرف على التوقيع على الربوتوكول االختياري التفاقيـة             -٨٧

واصلة تعزيز إعمـال حقـوق      حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات، من أجل م        
 منظمـة العمـل     ةاتفاقيوحتث اللجنة الدولة الطرف كذلك على التصديق على          .الطفل

بالعمـل الالئـق    املتعلقـة   ) ٢٠١١(١٨٩واالتفاقية رقم   ) ١٩٧٣(١٣٨الدولية رقم   
  .املرتليني للعمال

   والدوليةالتعاون مع اهليئات اإلقليمية  -كاف  
من أجل تنفيذ   منظمة الدول األمريكية     بالتعاون مع    توصي اللجنة الدولة الطرف     -٨٨

 يف الدولة الطـرف ويف الـدول األعـضاء        وغريها من صكوك حقوق اإلنسان     االتفاقية
  .منظمة الدول األمريكيةيف األخرى 
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  املتابعة والنشر  -الم  

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه               -٨٩
عن طريق اختاذ إجراءات منها إحالتها إىل رئيس الدولـة          على النحو الكامل    ات  التوصي

 كي تنظر   ورؤساء سلطات املقاطعات واألقاليم   والربملان والوزارات املعنية واحملكمة العليا      
 .فيها على النحو الواجب وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

 ينعلى نطاق واسـع التقريـر     وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح          -٩٠
املالحظات ( والردود اخلطية اليت قدمتها والتوصيات ذات الصلة          والرابع الدوريني الثالث 

على سبيل املثـال    (، وذلك باللغات املستخدمة يف البلد، بوسائل منها اإلنترنت          )اخلتامية
 اإلعـالم   ، لَيطَّلع عليها اجلمهور عامة ومنظمات اجملتمـع املـدين ووسـائط           )احلصر ال

 الـوعي   ذكـاء وجمموعات الشباب والفئات املهنية واألطفال، هبدف إثارة النقـاش وإ         
  .هتا االختيارية وتنفيذها ورصدهاباالتفاقية وبربوتوكوال

  التقرير القادم  -ميم  
لتقريريهـا الـدوريني   تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم تقريرها اجلـامع     -٩١

، وأن تدرج فيه املعلومـات املتعلقـة        ٢٠١٨ يوليه/متوز ١١ حبلول   اخلامس والسادس 
اللجنة االهتمام إىل مبادئها التوجيهية املنـسقة    يوتسترع. هذه املالحظات اخلتامية   بتنفيذ

 ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١، اليت اعتمدت يف     لتقدمي التقارير اخلاصة مبعاهدة بعينها    
)CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1(   لطرف بأن التقارير اليت تعد يف املـستقبل        ، وتذكِّر الدولة ا

وحتث اللجنة  .  صفحة ٦٠ينبغي أن متتثل للمبادئ التوجيهية وأال يتجاوز عدد صفحاهتا          
ويف حال جتاوز التقرير املقدم     . الدولة الطرف على تقدمي تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية       

يرها وإعادة تقدميه وفقـاً     العدد احملدد للصفحات سيطلب إىل الدولة الطرف مراجعة تقر        
مراجعة التقريـر   إذا تعذر عليها     بأنه   هاركّتذكما  . توجيهية املشار إليها أعاله   للمبادئ ال 

  .هيئة املعاهدةحىت تنظر فيه وإعادة تقدميه فال ميكن ضمان ترمجة التقرير 
تتـضمن آخـر     وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل تقدمي وثيقة أساسية          - ٩٢

ت وفقاً للشروط املتعلقة بالوثيقة األساسية املوحـدة الـواردة يف املبـادئ             املستجدا
التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير، اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلـان            

، HRI/GEN/2/Rev.6 (٢٠٠٦يونيـه   /هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف حزيـران      
  ).الفصل األول

        


