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  جملس حقوق اإلنسان
  ل املعين باالستعراض الدوري الشاملامفريق العال

   عشرةسادسةالدورة ال
  ٢٠١٣ مايو/ أيار٣ -أبريل / نيسان٢٢جنيف، 

من مرفق   ٥ السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة       موجز أعدته املفوضية      
  ١٦/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *كندا    

 االستعراض  عملية إىل   )١( معنية ةجه ٤٨  املقدمة من  للمعلوماتهذا التقرير هو موجز       
 يف  وهو يتبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان          . الدوري الشامل 

اقتراحات مـن جانـب      وجهات نظر أو   يتضمن التقرير أي آراء أو     وال. ١٧/١١٩مقرره  
. تصل بادعاءات حمددةمقرار  أي حكم أو  ال  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان و      

 املعلومات الـواردة يف التقريـر       صادرموقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص         
، ١٦/٢١عمـالً بقـرار اجمللـس       و. ية دون تغـيري   النصوص األصل بقدر اإلمكان   واحتفظ  

ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنـسان            
على وتتاح  . بادئ باريس بناًء على التقيد التام مب    الستعراض واملعتمدة   ا موضوعالتابعة للدولة   

كاملة الـيت تتـضمن مجيـع       النصوص ال للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان     الشبكي  املوقع  
اليت تطرأ   والتطورات   هذا التقرير دورية االستعراض   روعي يف إعداد    وقد  . ةاملقدماملعلومات  

  .يف تلك الفترة

__________ 

 .األمم املتحدةا إىل دوائر الترمجة التحريرية يف حترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلمل   *  
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لومات املقدمة من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولـة          عامل  -أوالً  
  يسبادئ باربناًء على التقيد التام مب االستعراض واملعتمدة موضوع

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

 بوصفها  ،على كندا  إىل أن ) اللجنة الكندية (اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان      أشارت  -١
 لـضمان  ات ذات الـصلة  التشريعيف   أن تدمج املعاهدات     ،"مزدوج"دولة ذات نظام قانوين     

ق جلان حقـوق اإلنـسان      وتطب. القانون احمللي مبوجب   القانوين التام هلذه املعاهدات      اإلنفاذ
ري تفسللمساعدة يف   واحملاكم بصفة متزايدة القانون الدويل حلقوق اإلنسان        واهليئات القضائية   

 .)٢(القانون احمللي حلقوق اإلنسان

 ١٩٩٩ خالل السنوات " ألف"يف الفئة    ١٩٧٧اللجنة الكندية املنشأة سنة     واعُتمدت    -٢
بالقانون الكندي حلقوق   ي احتادي عمالً    اختصاص قضائ بلجنة  ال وتتمتع. ٢٠١١ و ٢٠٠٦و

وللحكومات يف املقاطعات واألقاليم مدوناهتا حلقوق اإلنسان وهي مسؤولة عـن           . اإلنسان
 .)٣(األقاليم/مة على مستوى املقاطعاتالقطاعات املنظ

. اللجنة الكندية بتصديق كندا على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         ورحبت    -٣
 باالضطالع بدور آليات الرصد     اًحتديداملكلفة  املنظمات  م توضيح ما هي     الحظت أنه مل يت   و

 حبقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة     وأوصت بأن حتدد كندا بوضوح للجنة املعنية        . املستقلة
 وأوصت أيضاً بأن ترسي     .)٤(من االتفاقية ) ٢(٣٣تنفيذ املادة   الوسيلة اليت تعتزم استخدامها ل    

نتظمة بشأن تنفيذ االتفاقية مع األشـخاص ذوي اإلعاقـة          كندا عملية إلجراء مشاورات م    
 .)٥(واجملتمع املدين واللجنة الكنديةومنظمات السكان األصليني 

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

أن كندا قبلت جزئياً التوصيات املتعلقة باملشاورات بشأن    إىل  اللجنة الكندية   أشارت    -٤
شـواغل  وأكدت   .)٦()٦٣ و ٦٢ و ٥٥ و ١٤التوصيات  (مل  لشامتابعة االستعراض الدوري ا   

 خبصوص ضرورة حتسني احلوار بشأن تعزيز حقوق        ت غري احلكومية وأعضاء الربملان    املنظما
وأوصت بأن تبدي كل الدوائر على مستوى االحتاد واملقاطعات واألقاليم          . اإلنسان ومحايتها 

 اهليئات املنشأة مبوجـب املعاهـدات       سيما فيما يتعلق مبتابعة توصيات      وال ،دورها الريادي 
والتوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل وإشراك اجملتمع املدين ومنظمات السكان           

 .)٧(ان حقوق اإلنسان يف تلك العملياتاألصليني وجل

 أوصت  ،)٨()٦١ و ٢٦التوصيتان  (األمن الوطين   وفيما يتصل مبتابعة التوصيات بشأن        -٥
بأن تعتمد الربملانات تشريعاً يفرض على مؤسسات األمن ووكـاالت إنفـاذ   اللجنة الكندية  
  .)٩(إنشاء هياكل للمساءلةالقانون الوطنية 
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  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -جيم  

القـدرات وتنفيـذ    بناء   و التوعيةأوصت اللجنة الكندية بتشجيع كندا على تيسري          -٦
مدها جملـس حقـوق     اليت اعت  علقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان    املبادئ التوجيهية املت  

 .)١٠(٢٠١١اإلنسان سنة 

 للسكان األصـليني    أمام القانون وفيما خيص متابعة التوصيات بشأن ضمان املساواة          -٧
 ٥٢ و ٤٦ إىل   ٤٥ومن   ٣٨ إىل   ٣٣ والتوصيات من    ٢٨ و ٢٧ و ٢٤ و ٢٠ و ١٩التوصيات  (
 دعمهـا املـتحفظ   ٢٠١٠إىل أن كندا قدمت خالل عـام   ، أشارت اللجنة الكندية     )٥٤و
وأوصت اللجنة الكندية بأن تعزز كندا      . عالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية      إل

وفئـات  دورها الريادي املتصل بقضايا العنف ضد النساء والفتيات من السكان األصـليني             
 وية اجلنسية واألشخاص ذوي املـيلني     املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهل      

 .)١١(املنتمني إىل أي من تلك الفئات

حتتج رداً على شكاوى التمييز اليت تلقتها اللجنة اللجنة الكندية أن احلكومة    وذكرت    -٨
توفري التمويـل   أن  مؤخراً بتضييق نطاق تطبيق القانون الكندي حلقوق اإلنسان وتصر على           

 مـن  ٥املنصوص عليه يف الفقرة " اخلدمة"ميات ال يفي بتعريف      يف احمل  دمات رعاية الطفل  خل
 عامالً حيفز التغـيري     ٦٧إلغاء الفقرة   وأوصت بأن تسعى كندا إىل ضمان أن يكون         . القانون

القانون الكندي حلقـوق    اإلجيايب لصاحل أطفال السكان األصليني يف احملميات وتدعم تطبيق          
 .)١٢(ئر اخلدمات يف احملمياتفيما يتصل بتوفري التمويل وسااإلنسان 

وأوصت اللجنة الكندية بتوفري املوارد الكافية حلكومات األمم األوىل الـيت تتـيح               -٩
ضى القـانون   اخلدمات مبوجب القانون املتعلق باهلنود لضمان متكنها من الوفاء بالتزاماهتا مبقت          

 .)١٣(الكندي حلقوق اإلنسان

) احلبس االنفـرادي  (العزل التأدييب واإلداري    وأوصت اللجنة الكندية بإلغاء فرض        -١٠
فعالية مراكـز   ت عجز عقلي خطري أو حاد وتعزيز قدرات و        االاملصابني حب على األشخاص   

  .)١٤(ياجات السكان األصليني يف السجوناحتالعقلية اخلاصة بالسجناء، ومراعاة صحة ال

  لومات املقدمة من اجلهات املعنية األخرىعامل  -اًثاني  

  ملعلومات األساسية واإلطارا  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  

العفو الدولية بأن تـصبح كنـدا طرفـاً يف           ومنظمة   جلنة احلقوقيني الدولية  أوصت    -١١
الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     

 والربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق      الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب    و
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االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين       الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات و     
منظمة العفـو    وأوصت   .)١٥(مجيع األشخاص من االختفاء القسري    واالتفاقية الدولية حلماية    

 جمال السكن بأن تصدق كندا على    الدولية ومنظمة كندا دون فقر ومركز تساوي احلقوق يف        
  .)١٦(تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالربوتوكول االختياري ال

فاقيـة الـذخائر    بأن تصدق كندا علـى ات      وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان      -١٢
  .)١٧(العنقودية وتنفذها

ـ وشجعت شبكة القضاء على استغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلب             -١٣ ة احي
على اتفاقية منظمـة     يف أسرع وقت ممكن    كندا على التصديق     واالجتار هبم ألغراض جنسية   

والربوتوكول االختياري التفاقية   االستخدام  لسن   بشأن احلد األدىن     ١٣٨دولية رقم   العمل ال 
  .)١٨(حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات

وصيات املنبثقـة عـن االسـتعراض       التوأشار ائتالف املنظمات غري احلكومية إىل         -١٤
 وذكر أن النهج املتبع يف كندا لتنفيذ التوصيات هـو مـن             )١٩(٢٠٠٩الدوري الشامل لعام    

 وأوصى بأن تـضع  .)٢٠(حبماية حقوق اإلنسان يف البلدالعوائق اليت حتول دون النهوض  أكرب  
ون لتنفيـذ االلتزامـات     كندا آلية لتنفيذ التزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان بوضع قان         

الدولية املتصلة حبقوق اإلنسان عرب عملية تشاور مع جمموعات اجملتمع املدين وتقدمي تقريـر              
 حقوق اإلنسان   عن اخلطط الرامية إىل تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل إىل جملس          

ا خطة عمل   جلنة احلقوقيني الدولية أيضاً بأن تقدم كند       وأوصت   .)٢١(يف غضون سنة واحدة   
راً ملنتصف املدة   االلتزامات الطوعية وترفع بعد مضي سنتني تقري      /لتنفيذ التوصيات والتعهدات  

  .)٢٢(عن وضع التنفيذ

 بالتزام   باحلياة ومنظمة جمتمعات كالغاري النابضة   وأشادت مؤسسة شلدون شومري       -١٥
رتا إىل  غري أهنما أشا   ٢٠٠٩اجملتمع املدين يف االستعراض الدوري الشامل لعام        بإشراك  كندا  

  .)٢٣(استمرار إشكالية التنفيذ

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  

االئتالف الكندي من أجل حقوق الطفل بأن تعتمد كندا تشريعاً يرمـي إىل             أوصى    -١٦
 تنفيذ التزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وضمان الرصد بتقدمي تقارير منتظمة إىل اللجان

  .)٢٤(ةالربملاني

ركـز الـدفاع عـن احلقـوق     جلنة امليثاق املعنية بقضايا الفقر وموأوصى كل من    -١٧
ليكفل تغطية مجيع جماالت حقوق اإلنسان الدولية مبـا          بأن تعدل كندا التشريع      االجتماعية

 آليات لتقدمي الشكاوى وجلـسات       إنشاء فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية وينص على     
  .)٢٥(مستقلة حلقوق اإلنسانيف حماكم استماع 
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 قلقها ألن كندا تقيد تنفيذ التزاماهتا الدوليـة املتعلقـة           العفو الدولية منظمة  وأبدت    -١٨
إنفاذ املعاهدات املصدق مبوجب القانون،  ،خارج احلدود اإلقليمية إذ ال ميكنحبقوق اإلنسان 

  .)٢٦(ثل ميثاق احلقوقمعليها من جانب كندا إال يف كندا بناء على صكوك قانونية حملية 

 بأن تعتمد كندا تـشريعاً حيظـر اسـتخدام    وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان      -١٩
  .)٢٧(نقودية وإنتاجها ونقلها وختزينهاالذخائر الع

ق الطفل جـزءاً  جبعل اتفاقية حقواالئتالف الكندي من أجل حقوق الطفل وأوصى    -٢٠
  .)٢٨(من القانون الكندي

ء على استغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج املـواد اإلباحيـة            شبكة القضا وأفادت    -٢١
بأن التشريع الكندي املتصل بالتصدي لبغاء األطفال يتسق مـع   واالجتار هبم ألغراض جنسية     

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق ببيـع األطفال        اتفاقية حقوق الطفل و   
 غري أنه ال حيمي صراحة الطفـل مـن          ، املواد اإلباحية  وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف    

كمجرمني بدالً مـن  احملاكمة أو العقاب على جرائم البغاء مما جيعل األطفال عرضة ملعاملتهم    
  .)٢٩(اعتبارهم ضحايا

 يلغـي  ٢٠١٢عـام  يف إقرار تشريع  إىل   الكندي للتعبري عن الرأي   وأشار االئتالف     -٢٢
  اخلطاب احملـرض علـى الكراهيـة      ة حلقوق اإلنسان يف كندا من       كفولاحلماية التشريعية امل  

 إدارياً وتنظيمياً للتصدي    إجراًءيستبعد  مما  )  من القانون الكندي حلقوق اإلنسان     ١٣الفقرة  (
وجتدر اإلشارة إىل . وسيلة االنتصاف اجلنائية فقطاحملرض على الكراهية ويبقي على للخطاب 

كم تؤكد شرعية تلك األحكام مبوجب      اادرة عن احمل  حدوث ذلك على الرغم من قرارات ص      
  .)٣٠( والسياسيةاخلاص باحلقوق املدنية من العهد الدويل ٢٠ و١٩الدستور ومتشيها مع املادتني 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  

تقويض أوجه محاية حقوق    اه حنو   بوجود اجت الكندي للتعبري عن الرأي     االئتالف  أفاد    -٢٣
ومل حتصل اللجنة الكندية حلقـوق      . اإلنسان اليت متنحها املؤسسات الكندية حلقوق اإلنسان      

  .)٣١(اإلنسان على التمويل الكايف وظل منصب املفوض الرئيسي شاغراً ألكثر من عام

االئتالف الكندي من أجل حقوق الطفل بأن تستعيض كندا عـن جلنـة             وأوصى    -٢٤
املسؤولني الدائمة املعنية حبقوق اإلنسان هبيئة تكلف مبهمة رصد تنفيذ التزامات كندا املتعلقة             
حبقوق اإلنسان ورفع تقارير منتظمة عن تنفيذها وعن تنفيذ توصيات االستعراض الـدوري             

 فضالً عن تنفيذ عملية لتقييم أثر مجيع        ،اهليئات املنشأة مبوجب املعاهدات   الشامل وتوصيات   
 املقترحة واملؤثرة يف األطفال على حقوق الطفل بغية ضمان االمتثال التام وانني والسياساتالق

  .)٣٢(التفاقية حقوق الطفل
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االئتالف الكندي من أجل حقوق الطفل بإنشاء منصب أمني املظامل الـوطين           وأوصى    -٢٥
ات هبدف ضمان املعين بشؤون الطفل للعمل مع اجلهات املدافعة عن الطفل على مستوى املقاطع

  .)٣٣(ت والربامج اليت تؤثر يف األطفالمنح األولوية ملصلحة الطفل الفضلى يف كل السياسا

واجمللس الوطين للمرأة يف كندا بأن تعد كنـدا          وأوصى االحتاد الكندي للجامعيات     -٢٦
  .)٣٤(خطة عمل لوضع حد للعنف ضد املرأة

ت ترمـي إىل    طاً أو اسـتراتيجيا   منظمة العفو الدولية بأن تضع كندا خط      وأوصت    -٢٧
  .)٣٥(التصدي للتشرد والفقر

عالن بشأن حقوق   إلا بأن تعد كندا خطة عمل لتنفيذ        منظمة العفو الدولية  وأوصت    -٢٨
  .)٣٦(ي للعنف ضد نساء السكان األصليني وخطة عمل للتصدالشعوب األصلية

 حقوق اإلنسان   إىل انعدام فهم   جون مهفري للسالم وحقوق اإلنسان    وأشار مركز     -٢٩
اخلـدمات  وعدم اإلملام بنظام األمم املتحدة الدويل حلقوق اإلنسان يف صـفوف مقـدمي              

  .)٣٧( اإلنساناسع النطاق يف جمال حقوقوأوصى مبنح األولوية للتثقيف الو. اجملتمعية

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

منط من االدعاءات من جانب      عن قلقه إزاء     ائتالف املنظمات غري احلكومية   أعرب    -٣٠
كندا اليت صرحت بأنه ينبغي خلرباء حقوق اإلنسان وعمليات االستعراض يف األمم املتحـدة              
تقليل التدقيق أو حىت عدم التدقيق يف سجل كندا حلقوق اإلنسان ألن بلداناً أخـرى قـد                 

ناً أهنـا   وأوصى بأن تؤكد كندا عل.)٣٨(تواجه مشاكل أكثر خطورة يف جمال حقوق اإلنسان     
تقبل قبوالً تاماً وجوب خضوع سجلها حلقوق اإلنسان بانتظام لتقييم خرباء حقوق اإلنسان             

منظمة كنـدا دون     وطلب كل من     .)٣٩(واهليئات املعنية والعمليات األخرى يف األمم املتحدة      
 من كندا أن تعيد إرساء عالقـة قائمـة علـى         فقر ومركز تساوي احلقوق يف جمال السكن      

واملكلفني بواليات يف إطـار      مع اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان         االحترام
 وأحاط كل من جلنة امليثاق املعنية بقضايا الفقر ومركز الدفاع عـن             .)٤٠(اإلجراءات اخلاصة 

احلقوق االجتماعية علماً بضرورة إثارة الشواغل خالل االستعراض الدوري الشامل اخلاص           
لتزام باحلوار البناء واملساءلة اجملدية فيما يتصل مبعايري حقوق اإلنـسان            اال تراجعبكندا إزاء   

حبقـوق اإلنـسان    بالنسبة إىل اجلهات املعنية ضمن كندا وإىل اهليئـات الدوليـة املعنيـة              
  .)٤١(واإلجراءات اخلاصة

  املعاهداتاملنشأة مبوجب يئات اهلالتعاون مع   -١  
دون تأخري تقريرها الدوري السادس      بأن تقدم     كندا جلنة احلقوقيني الدولية  أوصت    -٣١
 .)٤٢(ىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسانإ
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  املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصةالتعاون مع   -٢  
املقـرر  اليت ُوجهت إليها من     طلبات  ال بأن تقبل كندا     الدوليةجلنة احلقوقيني   أوصت    -٣٢

املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء       حبقوق اإلنسان للمهاجرين و   اخلاص املعين   
املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء         أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً و     

  .)٤٣(إليها واحلصول على تعاوهنا التام إلجراء زيارات رمسية ويف املواد اإلباحية

  وق اإلنسانتنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبق  -جيم  

  املساواة وعدم التمييز  -١  

مركز املشورة القانونية األفريقي الكندي بأن تعتمد كندا تـشريعاً بـشأن            أوصى    -٣٣
 وطلب مـن  .)٤٤( العنف العنصري وجترمياحلماية من محالت الدعاية للكراهية املعادية للسود        

 ارك يف األنشطة اليت تتناول    جتدد التزامها باستراتيجية وطنية ملكافحة العنصرية وتش      كندا أن   
  .)٤٥(تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

 عـن سياسـات التمييـز       عمال املتعلقة بالعالقات العرقية   وبلّغ مركز األحباث واأل     -٣٤
التنميط العنصري يف إطار إجراءات إنفاذ القانون والتمييـز         املعتمدة يف مقاطعة كيبيك مثل      

عن قلقه للتعهدات اليت قطعتها احلكومـة اجلديـدة يف          وأعرب  . العنصري يف ميدان العمالة   
 حيظر الرموز الدينية باستثناء الرموز املسيحية       ميثاق بشأن العلمانية  كيبيك فيما يتصل باعتماد     

 يـؤدي إىل    قانون بشأن اهلوية الكيبيكيـة    يف املؤسسات العامة على مستوى املقاطعة وسن        
  .)٤٦(تهدف املهاجرينجراءات متييزية تسمناقشات بشأن اهلوية وإ

وأكد التحالف النسائي الكندي من أجل العمل الدويل أن كندا مل تنفذ التوصـيات     -٣٥
واملقدمة على مدى اخلمس     املنبثقة عن اهليئات املنشأة مبوجب املعاهدات        مساواة املرأة بشأن  

القضاء على  اللجنة املعنية ب  وأوصى بأن تنفذ كندا تلك التوصيات وتدعو        . عشرة سنة املاضية  
  .)٤٧(بلد وتقدم إليها املساعدة التامةمجيع أشكال التمييز ضد املرأة إىل زيارة ال

 بـشأن مبـادئ     )٤٨(٢٩علماً بقبـول التوصـية      ) Egale" (إغال"وإذ أحاطت منظمة      -٣٦
يوغياكارتا املتعلقة حبقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة اجلنـسية،             

  .)٤٩(التمييز على أساس اهلوية اجلنسيةحتظر صراحة ) وطنية(ت بعدم وجود أي قوانني احتادية أفاد

إىل أن كندا ال تزال تفرض حظراً على الرجـال الـذين            " إغال"وأشارت منظمة     -٣٧
القوالـب  إدامة   مما يؤدي إىل     ميارسون عالقات جنسية مع الرجال بالتربع بالدم مدى احلياة        

  .)٥٠( التطورات العلمية يف الوقت ذاتهم املسبقة وجتاهلالنمطية واألحكا

أن القانون اجلنائي الكندي املنظم لسن الرشد ينطـوي         إىل  " إغال" منظمة   وأشارت  -٣٨
  .)٥١(ل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسيةعلى التمييز ضد جمتمع املثليات واملثليني ومزدوجي املي
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ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية     واملثليني  بأن املثليات   " إغال"وأفادت منظمة     -٣٩
اجلنسية وشباب السكان األصليني ذوي امليلني غالباً ما يفتقرون إىل الدعم أو الـضمانات إذ          

 اجلنسية وممارسات العنـف      كراهية املثلية اجلنسية وكراهية مغايري اهلوية       مشاعر يعانون من 
  .)٥٢(معاهتميف جمت

  على شخصه األمنواحلرية وحق الفرد يف احلياة   -٢  

السـتخدام أسـلحة   أوصت منظمة العفو الدولية بأن تعدل كندا املبادئ التوجيهية      -٤٠
الطاقة املوجهة كي تفرض قصر استخدام تلك األسلحة على حاالت تنطوي علـى خطـر               

  .)٥٣(دق يهدد باملوت أو بإصابة خطريةحم

املؤسـسات  يف  أن مشكلة االكتظاظ    إىل   الرابطة الكندية للحريات املدنية      وأشارت  -٤١
اللجنة املعنيـة  املرتبطة ب وأشارت جمموعة املنظمات     .)٥٤(اإلصالحية هي مدعاة للقلق الشديد    

إىل التوصيات املقبولـة مـن       مقاطعة كولومبيا الربيطانية  يف   بالقضاء على التمييز ضد املرأة    
مبيا الربيطانية تراجعت    والحظت أن مقاطعة كولو    )٥٥(توصيات االستعراض الدوري الشامل   

 االسـتعراض الـدوري الـشامل       يف جهودها املتصلة حبماية السجينات الشابات منذ إجراء       
 املـصابات  وأثار الربنامج الدويل حلقوق اإلنسان الشواغل إزاء معاملة النـساء            .)٥٦(األخري

ولية بإنشاء   وأوصت منظمة العفو الد    .)٥٧(الاليت أدانتهن حماكم احتادية   شاكل صحية عقلية    مب
  .)٥٨(اتالسجين هبؤالء هيئة رقابة مستقلة معنية

تنفـذ    أن كندا مل   واجمللس الوطين للمرأة يف كندا     وذكر االحتاد الكندي للجامعيات     -٤٢
التوصيات املنبثقة عن اهليئات املنشأة مبوجب املعاهدات أو عن االستعراض الدوري الـشامل          

 وأوصيا بأن تدعو    .)٥٩(يات من السكان األصليني   النساء والفت  بشأن العنف ضد     ٢٠٠٩لعام  
وأحاطـت جمموعـة     .)٦٠( إىل زيارة البلد   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      كندا  

 علماً بأنه ما زال جيب على احلكومة        مقاطعة كولومبيا الربيطانية  يف  اللجنة  املنظمات املرتبطة ب  
ى الرغم من قبول بعـض توصـيات االسـتعراض          علالكندية وحكومة كولومبيا الربيطانية     

النـساء  أن تنفذا استراتيجية ترمي إىل التصدي ألسباب العنـف ضـد          )٦١(الدوري الشامل 
 موضع  منظمة رصد حقوق اإلنسان    ووضعت   .)٦٢( أو عواقبه  والفتيات من السكان األصليني   

وص قضايا مـساءلة    الشك التزام كندا باملشاركة اجملدية مع جمتمعات السكان األصليني خبص         
ن مـشاركة   إىل أ  مجعية األمـم األوىل   وأشارت   .)٦٣(الشرطة عن التصدي ملثل ذلك العنف     
وجمتمعات السكان األصليني وزعماء تلك اجملتمعـات      النساء والفتيات من السكان األصليني      

 وطلبـت   .)٦٤(أمر يكتسي أمهية حامسة لتناول حقوق النساء والفتيات من السكان األصليني          
بطة نساء الشعوب األصلية يف كندا إجراء حتقيق وطين خبصوص حاالت اختفـاء نـساء               را

  .)٦٥(ات من السكان األصليني واغتياهلنوفتي
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) GIEACPC(ألطفـال   ل املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين         وأشارت  -٤٣
لدول املسألة وتوصـي     أن تثري ا   أعربت عن أملها  لكنها   ،)٦٦(٣٤أن كندا قبلت التوصية     إىل  

أشكال الرعايـة   ألطفال يف املرتل وتوفري مجيع      ل حتظر صراحة العقاب البدين      بسن تشريعات 
  .)٦٧(كمسألة ذات أولوية

حركة التسامح الدولية واهليئة الدولية لضرائب الضمري والسالم أيضاً عـن           وبلّغت    -٤٤
فـع  جلنة حقوق الطفل بر   توصية  يف املدارس وأشارتا إىل     عسكرياً  جتنيد األحداث وتنظيمهم    
  .)٦٨( سنة١٨سن التجنيد الطوعي إىل 

ائتالف معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل واملنظمة الدولية للتطوع مـن          ورحب    - ٤٥
 من توصيات االستعراض    ٤٠ و )٦٩(٣٩ بتأييد كندا للتوصيتني     أجل املرأة والتثقيف والتنمية   

ستعراض لفعالية تشريعاهتا املتعلقـة باالجتـار        إذ وافقت على إجراء ا     )٧٠(الدوري الشامل 
بالبشر وتنفيذ اإلصالحات لتوطيد محاية الضحايا وتعزيز إنفاذ التشريعات والربامج املتعلقة           

 وهنأ كنـدا علـى التـصديق علـى          .)٧١(ل األطفال جنسياً ألغراض جتارية    حبظر استغال 
 وأوصى بأن تتيح    .)٧٢(بالبشرة االجتار   بروتوكول بالرمو واعتماد خطة عمل وطنية ملكافح      

كندا على نطاق واسع مؤشرات االجتار بالبشر ألغراض العمالة واالستغالل اجلنسي وتعدل 
برنامج العمال األجانب املؤقتني لضمان حتسني محاية ضحايا االجتار بالبشر وتوفر التدريب            

 جهودها الراميـة إىل      التشريعات املتعلقة باالجتار بالبشر وتواصل     يف جمال الكايف للمحامني   
الجتار مـن غـري   دعم دور املنظمات غري احلكومية يف التصدي للثغرات يف محاية ضحايا ا        

  .)٧٣(املواطنني يف كندا

شبكة القضاء على استغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحيـة            وأشارت    -٤٦
صلة بإنفاذ قـانون    املتتنسيق  واالجتار هبم ألغراض جنسية إىل ضرورة أن تعزز كندا جهود ال          

 وينبغي لكندا أن تضع خطة وطنية شاملة هتدف إىل التـصدي جلميـع           .)٧٤(مكافحة االجتار 
ـ            دمي أشكال استغالل األطفال اجلنسي ألغراض جتارية ومظاهره وإنشاء خدمات منسقة لتق

  .)٧٥(املساعدة والدعم إىل الضحايا

  وسيادة القانونالت من العقاب سيما فيما يتصل باإلف وال ،إقامة العدل  -٣  

يف  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة       املرتبطة ب جمموعة املنظمات   بلّغت    -٤٧
 مقاطعة كولومبيا الربيطانيـة   قانونية يف   مساعدة   أزمة    وجود  عن مقاطعة كولومبيا الربيطانية  

ـ         وأشـارت إىل   . ري احلكوميـة  والشواغل اليت أثارهتا احملاكم ونقابات احملامني واملنظمات غ
إىل القضاء بالوصول  واملتعلقة )٧٦(التوصيات املقبولة من توصيات االستعراض الدوري الشامل 

اليت ترصد تنفيذ العهد     واللجان   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وأشارت إىل أن    
هد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والع      

  .)٧٧(مشاكل اللجوء إىل القضاء يف كندا أعربت عن قلقها إزاء املدنية والسياسية
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 بأن جتدد كنـدا     واجمللس الوطين للمرأة يف كندا     وأوصى االحتاد الكندي للجامعيات     -٤٨
ـ        وأوصى   .)٧٨(باملساعدة القانونية التزامها   دويل التحالف النسائي الكندي من أجل العمل ال

  .)٧٩(ليني على خدمات التمثيل القانوينأيضاً بأن تضمن كندا حصول نساء السكان األص

احلكومة الكندية جتد الطرق لدى التماس أن  ٦ وثيقة املعلومات املشتركة  وأوضحت  -٤٩
سنني حبجة  لالسكان األصليني سبل االنتصاف القانوين يف احملاكم احمللية لتؤخر تلك القضايا            

  .)٨٠(لتقنيةاجلوانب ا

وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تضمن كندا متابعة تـسليم األفـراد املتـهمني                -٥٠
بارتكاب جرائم دولية ختضع للوالية القضائية العاملية أو حماكمتهم اجلنائية لـدى إبعـادهم،          

القانون الكندي اخلاص حبصانة الدول حىت يسمح برفع الدعاوى املدنية املنطويـة            تعدل   وأن
  .)٨١( جرائم ختضع للوالية القضائية العامليةعلى

  .)٨٢(إصالحياً وتأهيلياً لقضاء األحداثمجعية األمم األوىل بأن تعتمد كندا منوذجاً وأوصت   -٥١

دعم حسن دياب كندا على إصالح قانوهنا اخلاص بتسليم اجملرمني حىت           وحثت جلنة     -٥٢
ودعت إىل تطبيق   . يم اجملحفة والتعسفية  حيمي األفراد املوجودين يف كندا من إجراءات التسل       

معايري اإلثبات الكندية على قضايا التسليم ومراعاة التزامات كندا املتعلقة حبقوق اإلنـسان             
  .)٨٣(احلقوق املتصلة باحملاكمة العادلةفيها  مبا

 واحلـق يف  التجمـع الـسلمي   و تكوين اجلمعيات حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري و        -٤  
  احلياة العامة واحلياة السياسيةكة يف املشار
حركة التسامح الدولية واهليئة الدولية لضرائب الضمري والسالم عن حـاالت           بلّغت    -٥٣

  .)٨٤( إىل بلد يتعرضون فيه لالضطهادترحيل مستنكفني ضمريياً عن أداء اخلدمة العسكرية
ون كندا وسياسـتها     إىل أوجه القصور يف قان     ٤وثيقة املعلومات املشتركة    وأشارت    -٥٤

وأوصت الوثيقة كندا بسن تشريع يؤيد محاية املصادر وتوفري         . العامة فيما يتصل حبرية التعبري    
التدريب خبصوص املعايري الدولية ملوظفي الشرطة املعنيني بضبط األمن خـالل املظـاهرات             

متـشي   من قانون العقوبات اليت جترم التشهري وضـمان          ٣٠٤ إىل   ٢٩٩وإلغاء الفقرات من    
 مع املعايري الدولية؛ واالعتراف حبق دستوري مستقل        القانون املتعلق باحلصول على املعلومات    

  .)٨٥(يف احلصول على املعلومات

بأن تضطلع كندا يف مجلة أمـور بتحـديث          ٧وثيقة املعلومات املشتركة    وأوصت    -٥٥
كنولوجيا اجلديدة، والعمل  مع مراعاة أثر الت   املتعلق باحلصول على املعلومات    االحتاديالقانون  

مع اجملتمعات احمللية لتوسيع نطاق النفاذ إىل شبكة اإلنترنت يف املنـاطق الريفيـة وسـحب            
  .)٨٦( الذي يعرض حياة مستخدمي الشبكة اخلاصة وأمنهم للخطر٣٠-مشروع القانون جيم
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ـ       ٤وثيقة املعلومات املشتركة    وأوصت    -٥٦ شروع  بإلغاء قانون محاية األشغال العامة وم
 الذي يفرض القيود على األماكن والطرق اليت قد خيتارها احملتجـون للتظـاهر؛         ٧٨القانون  

  .)٨٧(واالمتناع عن إقرار تشريعات تقيد دون مربر حرية التجمع

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن هناك ادعاءات موثوقة تشري إىل إفراط الشرطة يف               -٥٧
حاالت اعتقال تعسفي حمتملة يف سـياق       إىل  لطالب و االحتجاجات  استخدام القوة تصدياً    

وبلّغ مركز املعلومات القانونيـة التـابع       . )٨٨( اجلماعي يف مقاطعة كيبيك    عمليات االعتقال 
الحتاد طالب جامعة كونكورديا عن العوائق اليت يواجهها الطالب يف الوصول إىل القـضاء              

علقة حبقوق اإلنسان من جانب جلنـة       وعن حاالت القصور والتأخري يف معاجلة الشكاوى املت       
وأوصت منظمة العفو الدولية بسحب قـوانني       . )٨٩(كيبيك حلقوق اإلنسان وحقوق الشباب    

 وإجراء حتقيق عـام يف  ٢٠١٢سبتمرب /الطوارئ يف كيبيك اليت أوقف تنفيذها يف شهر أيلول     
  .)٩٠(أعمال ضبط األمن املتصلة باحتجاجات الطالب يف كيبيك

الكندي للتعبري عن الرأي بأن تكفل كندا التمويـل احلكـومي           ئتالف  االوأوصى    -٥٨
املنصف للمنظمات املعنية حبقوق اإلنسان وشؤون مـساواة املـرأة والعدالـة االجتماعيـة              
والوكاالت اليت تقدم اخلدمات إىل أطفال السكان األصليني وأسرهم، وأن تضمن بيئة مواتية             

تصرحيات العامة اليت تستهدف ختويف املدافعني عـن       وأوصى أيضاً بوقف ال   . للمجتمع املدين 
  .)٩١(حقوق اإلنسان والناشطني يف جمال العدالة االجتماعية

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٥  
القوة التحالف النسائي الكندي من أجل العمل الدويل بوضع استراتيجية خاصة ب          أوصى    -٥٩

  .)٩٢(ه التفاوت اهليكلي الطويل األمد الذي تعاين منه املرأةالعاملة من شأهنا أن تتصدى ألوج

ومنظمة جمتمعات كالغاري النابضة باحلياة بـأن       مؤسسة شلدون شومري    وأوصت    -٦٠
اجلمعيات والنقابات ويف اإلضراب، وأن حتـدد       تدعم كندا احلق الدستوري يف حرية تكوين        

لية يف املناطق اليت تسجل معدالت بطالـة        أهدافاً قابلة للقياس الستخدام مصادر العمالة احمل      
  .)٩٣(منخفضة، مبا يف ذلك جمتمعات السكان األصليني

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٦  
جلنة امليثاق املعنية بقضايا الفقر ومركز الدفاع عن احلقوق االجتماعية       الحظ ائتالف     -٦١

لشامل األول املتعلق بقبول بعض التوصيات اليت        االستعراض الدوري ا   أن كندا رفضت خالل   
كان من شأهنا أن تتيح إطاراً للجهود املتصلة حبقوق اإلنسان والرامية إىل التـصدي للفقـر                

والحظ عدم التنفيذ الفعلي للتوصيات يف احلاالت النادرة اليت قبلت فيهـا            . واجلوع والتشرد 
وأوصى بضمان خضوع   . جتماعية والثقافية كندا التوصيات املتعلقة باحلقوق االقتصادية واال     

مجيع حقوق اإلنسان مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة لـسبل انتـصاف فعليـة               
  .)٩٤(والستعراض ورقابة مستقلني من جانب احملاكم وهيئات مستقلة أخرى
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يـة  واجمللس الوطين للمرأة يف كندا جمدداً إىل أمه        وأشار االحتاد الكندي للجامعيات     -٦٢
 بشأن وضع استراتيجية وطنية للقضاء على الفقر اليت مل تقبلها كنـدا مـن               )٩٥(١٧التوصية  

منظمة مواطنون من أجل العدالة     وأوصت  . )٩٦(ضمن توصيات االستعراض الدوري الشامل    
تنفذ كندا توصيات اللجنة الفرعية التابعة جمللس الشيوخ واملعنية بـشؤون املـدن             العامة بأن   

 وتطبق استراتيجية وطنية للقضاء على الفقر تشمل إطاراً حلقـوق اإلنـسان             وجملس العموم 
  .)٩٧(هبدف تعزيز التنمية االجتماعية

وأشار مكتب مناصرة األطفال واألحداث يف مقاطعة أونتاريو إىل معاناة العديد من              -٦٣
أطفال وشباب األمم األوىل من حالة فقر مدقع وعدم حصوهلم على اخلـدمات األساسـية               

وأوصى بأن تضع كندا خطة تضمن التمويل الـدائم     . للتعليم أو اإلسكان أو الرعاية الصحية     
 وأوصت مجعية األمم األوىل بـأن تكفـل كنـدا           .)٩٨(أطفال األمم األوىل  صاحل  واملنصف ل 

  .)٩٩(مشاركة األمم األوىل الفعالة يف مجيع العمليات

دويل بأن تتصدى كندا للفقر     التحالف النسائي الكندي من أجل العمل ال      وأوصى    - ٦٤
اللذين تعاين منهما املرأة بإيالء عناية خاصة لظروف الفقر واحلرمان اليت تعـاين             واحلرمان  

نساء السكان األصليني والنـساء املعرضـات للعنـصرية واملعوقـات     منها بشكل خاص  
  .)١٠٠(واألمهات العازبات

ونتاريو بتنفيذ استراتيجية   مكتب مناصرة األطفال واألحداث يف مقاطعة أ      وأوصى    - ٦٥
 ووضع خطـة وطنيـة طويلـة        ٢٠٢٠للقضاء على الفقر يف أوساط األطفال حبلول عام         

  .)١٠١(لإلسكان  األجل

 باحليـاة   ومنظمة جمتمعات كالغاري النابضة   مؤسسة شلدون شومري    وطلب ائتالف     -٦٦
جتماعية أن تضع كندا جلنة امليثاق املعنية بقضايا الفقر ومركز الدفاع عن احلقوق اال        وائتالف  

  .)١٠٢(خطة شاملة للقضاء على انعدام األمن الغذائي
وأشار حتالف احلق يف السكن إىل أن كندا مل تسن تشريعاً احتادياً لوضع استراتيجية                -٦٧

وأشار مشروع العدل الـسكين إىل      . )١٠٣(مبنية على حقوق اإلنسان للسكن امليسور التكلفة      
ا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت تشمل احلق يف السكن الالئق           عدم احترام كندا اللتزاماهت   

منظمة مواطنون من أجل العدالة العامة بأن تؤمن كنـدا          وأوصت  . )١٠٤(ومحايتها والوفاء هبا  
وأوصى . )١٠٥(كلفةتقانون السكن امليسور ال   السكن الالئق وامليّسر وامليسور التكلفة باعتماد       

. )١٠٦(ة متعددة السنوات لالستثمار يف املساكن امليسورة التكلفـة        معهد وليسلي بتنفيذ خط   
واجمللس الوطين للمرأة يف كندا بوضع استراتيجية بـشأن    وأوصى االحتاد الكندي للجامعيات   

مشروع العدل السكين إىل أنه ما زال يتعني على احلكومـة           وأشار  . )١٠٧(اإلسكان والتشرد 
وبلّغ حتالف إهناء التشرد يف أوتاوا أيضاً عن        . )١٠٨(التشرداالحتادية اعتماد هنج موحد لتعريف      

  .)١٠٩(عدم وفاء كندا بالتزاماهتا باالعتراف باحلق يف السكن الالئق
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وحث جملس الكنديني كندا على وضع خطة عمل وطنية تشمل تـوفري التمويـل                -٦٨
حي اخلاصة هبـا؛    الكايف جملتمعات األمم األوىل كي تتوىل توفري خدمات املياه والصرف الص          

واالعتراف هبذه اخلدمات على أهنا حق من حقوق اإلنسان يف القانون احمللي وإتاحة فـرص               
  .)١١٠(اللجوء إىل احملاكم للمجتمعات احمللية اليت تنتهك حقوقها

  احلق يف الصحة  -٧  
اإليدز بـأن   /الشبكة القانونية الكندية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري       أفادت    -٦٩
فاع معدالت حبس األشخاص الذين يتعاطون املخدرات ومعدالت تعاطي املخدرات عن           ارت

  .)١١١(طريق احلقن غري املأمون يف السجون ميثل خطراً دامهاً يهدد صحة السجناء وسالمتهم
 إىل العوائق اليت    وأشارت منظمة كنديون من أجل االختيار ومبادرة احلقوق اجلنسية          -٧٠

وأفادتا . )١١٢( يقررن إهناء محلهن وحتول دون حصوهلن على اخلدمات        تواجهها النساء الاليت  
بأن كندا مل تتخذ خالل األربع سنوات املاضية أي إجراءات ترمي إىل التصدي للـسياسات               

  .)١١٣(التمييزية اليت تنتهجها املقاطعات يف جمال اإلجهاض اليت ختالف قانون الصحة الكندي
اتا ياماسي األمريكية األصلية بأن تدعم كنـدا        وأوصت منظمة قبائل آت سيك ه       -٧١

لوباء نقص املناعة البشري وفريوسـه      تنظيم عمليات قائمة على اجملتمعات األصلية للتصدي        
  .)١١٤(لدى شباب السكان األصليني

  احلق يف التعليم  -٨  
بأن تسلط األقران الذي يتعرض له الطالب مـن املثليـات           " إغال"منظمة  أفادت    -٧٢

 ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية أو من ُيتصّور أهنم كـذلك ُيعـد               واملثليني
مشكلةً يف مرافق التعليم، وطلبت من كندا أن تعدل مناهج التعليم من أجل التصدي للواقع                

  .)١١٥(الذي يواجهه الشباب املنتمون إىل تلك الفئات

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٩  
ال واألحداث يف مقاطعة أونتاريو إىل وجوب أن تعتمد         أشار مكتب مناصرة األطف     -٧٣

كندا إطاراً سياسياً يضمن االندماج االجتماعي، مبا يف ذلك إتاحة خدمات دعم املعـوقني              
والتعلم وتنمية املهارات وفرص العمل والدخل املضمون وخدمات دعم الـصحة والرفـاه             

  .)١١٦(عوقنيواالستراتيجيات الرامية إىل تعزيز القدرات يف صفوف امل
اجمللس الكندي للمعوقني سروره لتعيني مكتب شؤون املعـوقني التـابع           وأبدى    - ٧٤

للوزارة االحتادية للموارد البشرية والتنمية االجتماعية مركزاً لتنسيق شؤون املعوقني، إال أنه      
ليه أعرب عن قلقه إزاء القرار املتخذ بشأن عدم تعيني آلية مستقلة للرصد وفقاً ملا تنص ع               

والحظ احلاجة إىل إطار تنظيمي . )١١٧(اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  .)١١٨(لتيّسر اخلدمات
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  األقليات والشعوب األصلية  -١٠  
منظمة مواطنون من أجل العدالة العامة بأن تنفذ كندا االلتزامات املتعهد هبا            أوصت    -٧٥
 بوضع ُنهج تقوم بدرجة أكرب علـى        عوب األصلية إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الش      يف

املشاركة والشراكة وزيادة متويل السكان األصليني للحصول على السكن والتعليم واخلدمات           
  .)١١٩(االجتماعية وتعاجل أزمات املياه النظيفة يف جمتمعات األمم األوىل

 الشامل املتعلق   والحظت منظمة العفو الدولية أن كندا قبلت يف االستعراض الدوري           -٧٦
أن تضع سياسات لتحسني الرعاية الصحية والرفاه العام ألطفال الـسكان            "٢٠٠٩هبا لعام   
وأشارت شبكة خدمات الصحة اجلنسية لشباب السكان األصليني أيضاً إىل          . )١٢٠("األصليني

 توصيات  املتعلقة بالشعوب األصلية وأوصت بأن تنفذ كندا تنفيذاً تاماً      )١٢١(التوصيات املقبولة 
 واتفاقية حقوق الطفـل الـيت تتـصل         إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية      

رابطة نساء الشعوب األصلية يف كندا إىل وجوب أن تتبع          وأشارت  . )١٢٢(بالشعوب األصلية 
مراجعها العام للحسابات بشأن النظام الـوطين لرعايـة أطفـال الـسكان             كندا توصيات   

  .)١٢٤( القصور واخلدمات يف جمال التعليم يف مدارس األمم األوىل وأوجه)١٢٣(األصليني

وأوصت مجعية األمم األوىل بأن تشارك كندا يف عملية جدية إلرساء العالقات مع               -٧٧
إعالن األمم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب          شعوب األمم األوىل على حنو يتسق مع        

اسي األمريكية األصلية بتنفيذ اإلعالن     وأوصت منظمة قبائل آت سيك هاتا يام      . )١٢٥(األصلية
  .)١٢٦(على الصعيد احمللي

والحظت منظمة العفو الدولية أن كندا تفسر واجب التشاور تفـسرياً حمـدوداً               - ٧٨
باستبعاد احلاجة إىل احلصول على املوافقة وغالباً ما ال تكفل التصدي لشواغل الـشعوب              

نني وسياسات كفيلـة بتنظـيم أنـشطة        وأوصت بأن تضع كندا وتنفذ قوا     . )١٢٧(األصلية
استخراج املوارد واستغالهلا بالتشاور مع الشعوب األصلية املتـضررة وتطبـق توصـيات     
التحقيق يف أزمة إبروش؛ وتضمن متويل خدمات الطفل واألسرة لتلبية احتياجات أطفـال             

مليـاه  األمم األوىل؛ وتوفر املوارد الكافية إلمـداد جمتمعـات األمـم األوىل خبـدمات ا              
  .)١٢٨(الصحي  والصرف

وأشار التحالف املعين باالتفاقات بشأن املطالبات باألراضي إىل أن وضع الـشعوب             -٧٩
وحث . يزال القضية األكثر إحلاحاً اليت يواجهها الكنديون يف جمال حقوق اإلنسان األصلية ال 

ي املربمـة مـع     كندا على تأكيد التزامها بتجسيد روح االتفاقات بشأن املطالبات باألراض         
الشعوب األصلية وحتقيق الغرض منها وتنفيذ االلتزامات واألهداف االجتماعية واالقتصادية           

  .)١٢٩(الواردة فيها
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١١  
ائتالف معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل واملنظمة الدولية للتطوع من أجل          رحب    -٨٠

أن جتعل  " اليت طلبت من كندا يف مجلة أمور         )١٣٠(٦٠ة بقبول التوصية    املرأة والتثقيف والتنمي  
وأعرب عن أسـفه ألن كنـدا مل تقبـل       [...]". إجراءات اهلجرة أكثر شفافية وموضوعية    

 .)١٣٢( إال جزئياً وملا أبدته من آراء بشأن مجع مشـل األسـر  )١٣١(٥٩ و ٥٨ و ٥٧التوصيات  
 زيادة الشروط املفروضة على األفراد الراغبني يف         إىل ١٣وثيقة املعلومات املشتركة    وأشارت  

خـالل  ) باستثناء فئة الزوج  " (مجع مشل األسرة  " تضييق تعريف هجرة     وزيادةكفالة أسرهم   
  .)١٣٣(العقدين املاضيني

ائتالف معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل واملنظمة الدولية للتطوع من أجل          وأوصى    -٨١
 حلمايتهم من ظروف العـيش      برنامج العمال األجانب املؤقتني   رصد  املرأة والتثقيف والتنمية ب   

والعمل التعسفية يف كندا واستخدام تعريف االجتار املنصوص عليه يف بروتوكول بـالريمو يف       
الرابطة الكندية للحريات املدنية أهنا تتدخل يف قضية تثري         وذكرت  . )١٣٤(إطار صنع القرارات  
  .)١٣٥(دستورية الربنامج

ناولت منظمة املرأة الفلبينية يف كيبيك عن وضع العمال املهاجرين يف إطار برنامج             وت  -٨٢
وتقدمي مبالغ كافية للتعـويض     " اإلقامة"وأوصت بإزالة شرط    . كندا ملقدمي الرعاية املقيمني   

عن ساعات العمل اإلضافية ورصد ظروف العيش والعمل واحلد من تعرض مقدمي الرعايـة    
  .)١٣٦(املقيمني لالجتار

وذكر مكتب مناصرة األطفال واألحداث يف مقاطعة أونتاريو أنه جيب على كندا أن            -٨٣
تضمن التوافق التام بني قوانينها املتعلقة باهلجرة واللجوء واملعايري الدولية، وأن تعيد النظر يف              

أو املهاجرين غري النظـاميني مـن       /سياستها اخلاصة باحتجاز ملتمسي اللجوء أو الالجئني و       
ألطفال وحتدد وصايات مستقلة على األطفال املهاجرين غري املصحوبني وتكفل سرعة النظر            ا

يف قضايا ملتمسي اللجوء من األطفال وتوفر التمويل للمنظمات املعنية بإعادة التوطني لتلبية             
  .)١٣٧(احتياجات األطفال واملراهقني

على مواطن القلق املتصلة بأحكام تؤثر       الضوء   ٥ وثيقة املعلومات املشتركة  وسلطت    -٨٤
القانون املتعلق  ،  ٣١-مشروع القانون جيم  (يف الالجئني وينص عليها التشريع املعدل يف كندا         

وأوصت بأن يستند نظام كندا لتحديد وضع الالجئ إىل         . )١٣٨()حبماية نظام اهلجرة الكندي   
طل كندا السلطة املمنوحة لـوزير      وقائع القضايا الفردية بصرف النظر عن بلد املنشأ، وأن تب         

، وأن تنفذ التوصية الـيت      "املهاجرين غري النظاميني  "السالمة العامة إلعالن الالجئني يف وضع       
 لتباشر عملية مراجعة ٢٠٠٩قبلتها كندا من ضمن توصيات االستعراض الدوري الشامل لعام 

املهـاجرين يف مل مشـل      شاملة تؤدي إىل إصالحات قانونية وسياساتية حتمي حق الالجئني و         
برناجماً للتسوية املكتـسبة    "األسرة، وأن تتيح كندا خدمات الرعاية الصحية لالجئني، وتنفذ          

  .)١٣٩(يسمح لألشخاص الذين تأخر النظر يف وضعهم بالبقاء يف كندا ألسباب إنسانية" للوضع
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 األطفال   أن قانون الالجئني اجلديد يفصل     ١٣وثيقة املعلومات املشتركة    والحظت    -٨٥
حظراً ملدة مخس سنوات على تقدمي طلب       دون السادسة عشرة من العمر عن آبائهم ويفرض         

، مما يؤدي إىل إطالة حالـة االرتيـاب         "املهاجرين غري النظاميني  "لإلقامة الدائمة بالنسبة إىل     
  .)١٤٠(وفصل األزواج واألطفال إىل حني معاجلة الطلبات املقدمة

إزاء مشروع القـانون    ية للحريات املدنية أيضاً عن قلقها       الرابطة الكند وعربت    -٨٦
 وأوصت منظمة العفو الدولية كندا بأن تلغى األحكام املتعلقة باالحتجـاز            .)١٤١(٣١- جيم

طاليب اللجوء الذين ترفض طلباهتم احلق يف       اإللزامي ملواطنني أجانب معينني، وأن مينح مجيع        
ة تنظر فيه الشعبة املعنية بقضايا استئناف الالجئني استئناف جمد على أساس األسباب املوضوعي

دون أي متييز على أساس األصل القومي أو أسلوب اهلجرة، وأن تـضمن كنـدا حـصول                
الالجئني وطاليب اللجوء على خدمات الرعاية الصحية املالئمة ومتنح احلماية املطلقـة مـن              

ايا التعذيب أيضاً إىل وجوب أن      املركز الكندي لضح  وأشار  . )١٤٢(اإلعادة القسرية للتعذيب  
  .)١٤٣(تكثف كندا جهودها لتناول مبدأ عدم اإلعادة القسرية

إىل إنشاء فريق مستقل من اخلرباء على علم حبقوق         ) Egale" (إغال"منظمة  ودعت    -٨٧
اإلنسان للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية ويتـوىل اختيـار    

  .)١٤٤(يت ينبغي إدراجها يف قائمة بلدان املنشأ املعينةالبلدان ال

  احلق يف التنمية وقضايا البيئة  -١٢  
بأن تعتمد كندا تشريعات وآليات للرصد متكنها من         جلنة احلقوقيني الدولية  أوصت    -٨٨

مساءلة الشركات الكندية عن انتهاكات حقوق اإلنسان والبيئة املرتكبـة يف اخلـارج، وأن             
ادعـاءات  نتصاف فعالة للمتضررين، وجتري حتقيقات سريعة وفعالة ومستقلة يف          توفر سبل ا  

  .)١٤٥( من جانب فرع لشركة كندية تعمل يف بلد آخرانتهاك حقوق اإلنسان

 بوضع إطار تنظيمي فعال وتنفيذه ملساءلة الـشركات       منظمة العفو الدولية  وأوصت    -٨٩
سان، واعتماد سياسة إلجـراء عمليـات       املسجلة يف كندا عن أثر عملياهتا على حقوق اإلن        

  .)١٤٦(مستقلة لتقييم أثر مجيع االتفاقات التجارية على حقوق اإلنسان
 بإنشاء مكتب ألمني املظامل أو آلية أخـرى  وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان     - ٩٠

لرصد سلوك الشركات الكندية للنفط والتعدين والغاز العاملة يف اخلارج فيمـا يتـصل               
سان والتحقيق يف ادعاءات موثوق هبا تفيد بانتهاك حقوق اإلنسان، واعتمـاد            اإلن  حبقوق

تشريع يرمي إىل تنفيذ التوصيات الناشئة عن اجتماعات املائدة املستديرة الوطنيـة الـيت              
 بشأن املسؤولية االجتماعية للشركات والصناعة االستخراجية الكندية        ٢٠٠٧عقدت عام   

  .)١٤٧(يف البلدان النامية
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  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٣  
استنتج املركز الكندي لضحايا التعذيب أن تنفيذ قانون مكافحة اإلرهاب وقـانون              -٩١

 والتنفيذ الوشيك لقانون اإلصالح املتوازن املتعلق بالالجئني أمران         ٢٠٠٢السالمة العامة لعام    
ن احلقوق األساسية وميكن أن     فهناك أحكام واردة يف هذه القوانني حتد م       . يثريان قلقاً شديداً  

  .)١٤٨(لمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةتفضي إىل تعرض غري املواطنني ل
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهـضة               -٩٢

  أثـارت القلـق إزاء دور مـوظفني   ٢٠٠٨ و٢٠٠٦التعذيب والتحقيقات العامة يف عامي    
وأعربت عن قلقها ألن كندا مل تنفذ إحدى        . كنديني يف تعذيب مواطنني كنديني يف اخلارج      

التوصيات الداعية إىل إنشاء آلية إلجراء استعراض شامل للوكاالت الكندية املعنية بـاألمن             
وأوصت بتنفيذ التوصية باستعراض األنشطة األمنية الوطنية ومراقبتها        . )١٤٩(الوطين ومراقبتها 

أمحد أبو املعـاطي     و املالكيالالحق بعبد اهللا    اهر عرار وجرب الضرر     ة للتحقيق املتصل مب   نتيج
لوفاء باملعايري  ومؤيد نور الدين، وإصالح نظام الشهادات األمنية املتعلقة باملهاجرين من أجل ا           

 الدولية للمحاكمة العادلة، واالستعاضة عن التوجيه الوزاري بسياسة عامة لتبادل املعلومات          
واالستخبار تتسق مع املعايري الدولية، وضمان جرب الضرر الواقع على عمر خـضر بـسبب               

  .)١٥٠(انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تعرض هلا
جهاز االسـتخبارات األمنيـة     كالً من   منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن      وأفادت    -٩٣

تلقى توجيهـاً وزاريـاً     ووكالة إدارة احلدود الكندية     شرطة اخليالة امللكية الكندية     والكندي  
يسمح له يف بعض الظروف باستخدام معلومات انتزعتها دول أخرى عن طريق التعـذيب              

  .)١٥١(معلومات قد تؤدي بعد تبادهلا إىل التعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة أو
برنامج حظر الـسفر    "وأثار االئتالف الدويل لرصد احلريات املدنية املخاوف بشأن           -٩٤
الذي مينح وزير النقل سلطات تقديرية إلدراج أمساء األشخاص يف قائمة األفراد غـري              " جواً

ويبدو أن العديد من  . دون االستناد إىل أي إجراء قضائي      بالصعود إىل الطائرات  املسموح هلم   
  .)١٥٢(التنميط العنصري والديينالقوائم يستند إىل 
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