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 الثالثة آللية االستعراض الدوري الشاملرد كندا  لى توايات اجلولة   
يعرض هذا التقرير ردود كندا على التوصيات املقدمة إليها يف إطار اجلولةة الاالاةة لتسةتعراض  -١

  توصية. ٢75، وعددها ٢٠١٨أاير/مايو  ١١الدوري الشامل اخلاص هبا اليت عقدت يف 
اليم التوصةيات وسةةاعدت يف االُتاديةة وككومةةات املقاطعةات واألقةة ةاحلكومةةوقةد ثاة   -٢

  إعداد هذا الرد.
وقد دعي  منظمات ممالةة للمتتمةا املةدم ومنظمةات وطنيةة للشةعوي األصةلية و  هةا  -٣

جلسةةةات مةةةن عموعةةةات الشةةةعوي األصةةةلية إىل إبةةةدال ورائهةةةا بشةةةالل التوصةةةيات، كتابةةةة و ةةةتل 
 ات واألقاليم.اليت عقدت يف كندا ما احلكومة االُتادية وككومات املقاطع املشاركة

. والتوصيات املقبولة هي تلك أو جزئيا   توصية، إما كليا   ٢٠٨وتش  كندا إىل أهنا تقبل  -٤
اليت تؤيدها احلكومة االُتادية وككومات املقاطعات واألقةاليم وسةتعمل علةى تنهيةذها مةن  ةتل 

فهةةي تلةةك الةةيت تسةةتدعي تةةداب   ةةددة  علمةةا  تةةداب  مناسةةبة. أمةةا التوصةةيات الةةيت ُتةةي  هبةةا كنةةدا 
  قيد النظر. ليس  كاليا  

 اكوك حقوق اإلنسان الدولية  
 وكذا: ١تقبل كندا التوصية  -5

  وككومةةةةةةات  : تنظةةةةةةر احلكومةةةةةةة االُتاديةةةةةةة٢٢و ٢١ ،١١ ،١٠ ،٨التوصةةةةةةيات
ما إذا كال ينبغي أل تنضم كندا إىل الربوتوكول اال تياري املقاطعات واألقاليم في

تهاقيةةةةةة كقةةةةةو  حةةةةةا يتهاقيةةةةةة مناهضةةةةةة التعةةةةةذيي والربوتوكةةةةةول اال تيةةةةةاري الاملل
 ؛األشخاص ذوي اإلعاقة

  سيمكن لكندا االنضةما  إىل معاهةدة رةارة األسةلحة بعةد اعتمةاد ٣٢التوصية :
 قانول معروض على الربملال.

  وُتي  كندا علما  يلتوصيات التالية: -6
  صةةادق ٣١و ٣٠ ،٢٩، ٢٨، ٢7، ٢6، ٢٤، ٩، 6، 5، ٤، ٣، ٢التوصةةيات :  

كنةةدا علةةى سةةبا مةةن املعاهةةدات الدوليةةة األساسةةية حلقةةو  اإلنسةةال. وال  ةةري 
 ؛يف املعاهدات املشار إليها يف هذه التوصيات كاليا  النظر 

  سةةةةةتناقو احلكومةةةةةة االُتاديةةةةةة وككومةةةةةات املقاطعةةةةةات واألقةةةةةاليم ٢5التوصةةةةةية :
 ؛ليهاوإمكانية التصديا ع ١٨٩اقية االته

  احلكومةةةة االُتاديةةةة وككومةةةات املقاطعةةةات واألقةةةاليم  : تنكةةةي كاليةةةا  7التوصةةةية
 ؛االعتبارات الوطنية احملتملةعلى ُتليل االتهاقية املتعلقة يال تهال القسري وكذا 

  تنظةةةةر كاليةةةةا  ٢٣و ٢٠، ١٩، ١٨، ١7، ١6، ١5، ١٤، ١٣، ١٢التوصةةةةيات : 
احلكومةةةةةةة االُتاديةةةةةةة وككومةةةةةةات املقاطعةةةةةةات واألقةةةةةةاليم يف إمكانيةةةةةةة االنضةةةةةةما  إىل 
الربوتوكةةةةول اال تيةةةةاري امللحةةةةا يتهاقيةةةةة مناهضةةةةة التعةةةةذيي والربوتوكةةةةول اال تيةةةةاري 
التهاقيةةةة كقةةةو  األشةةةخاص ذوي اإلعاقةةةة،  ةةة  أنةةةر مل يتخةةةذ بعةةةدح أي قةةةرار بشةةةالل 

  انضما  كندا إليهما.
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 تنفيذ الفعال لاللت امات الدوليةمتابعة التوايات وال  
 تقبل كندا التوصيات التالية: -7

  ؛٢١١و ٣٤التوصيتال 
  تنظةةةةر احلكومةةةةة االُتاديةةةةة وككومةةةةات املقاطعةةةةات ٣7و ٣6، ٣5التوصةةةةيات :

واألقةةاليم يف التوصةةيات الةةيت تتلقاهةةا كنةةدا مةةن اهليحلةةات الدوليةةة حلقةةو  اإلنسةةال. 
 كنةةةدا، تضةةةا احلكومةةةات بروتوكةةةوال  وكمةةةا تشةةة  إىل ذلةةةك االلتزامةةةات ال وعيةةةة ل

ملتابعةةة توصةةيات اهليحلةةات الدوليةةة حلقةةو  اإلنسةةال وكةةذا اسةةرتاتيتية للتعةةاول مةةا 
  اجملتما املدم وممالي الشعوي األصلية.

. وال تسةةت يا كنةةدا االلتةةزا  يلتنهيةةذ التةةا  جلميةةةا ٢٢٨و ٣٣وُتةةي  كنةةدا علمةةا  يلتوصةةيت   -٨
بديلةةة للوفةةال  ا  تةةعلةةى التمييةةز العنصةةري، إذ أكنهةةا أل اتةةار اتبةةا  هنح  توصةةيات اللتنةةة املعنيةةة يلقضةةال

يلتزاماهتةةةا بوجةةةي االتهاقيةةةةة. وسةةةتحدتد احلكومةةةةات التةةةداب  املناسةةةبة الةةةةيت يتعةةة  اااذهةةةةا مةةةا مراعةةةةاة 
  اكتياجات وأولوايت كل منها.

 الشعوب األالية  
 تقبل كندا التوصيات التالية: -٩

  ٢٣5 ،٢٣٤، ٢٣٣ ،٢٣٠ ،١٠6، 77 ،76 ،7٤، ٤6، ٤١التوصةةةةةةةيات ،
يف ضةةول األنشةة ة الةةيت  ةةري تنهيةةذها وتتماشةةى مةةا  ٢5٨، و٢5٢، ٢٣٨ ،٢٣7

إلعةةتل األمةةم املتحةةدة بشةةالل كقةةو  الشةةعوي التزامةةات كنةةدا يلتنهيةةذ الكامةةل 
وستواصةةل كنةةدا عملهةةا لتحقيةةا املصةةاحلة القائمةةة علةةى االعةةرتا  ثقةةو   .األصةةلية

 ؛صلية وت بيقهاالشعوي األ
  ١7٤، ١7٣، ١٤٨، ١٤7، ١٤6، ١٤5، ١٤٣، ١٤١، ١٤٠التوصيات ،

: ٢٤٨، و٢٤7، ٢٤6، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٤٠، ٢٣6، ٢٣٢، ٢٣١
تتخةةذ كنةةدا عةةدة مبةةادرات ترمةةي إىل كصةةول الشةةعوي األصةةلية علةةى اخلةةدمات. 

جهودهةةةةا  وستواصةةةل احلكومةةةة االُتاديةةةة وككومةةةات املقاطعةةةات واألقةةةاليم بةةةذل
ألوىل وشةةةةةةعي الراميةةةةةةة إىل ُتسةةةةةة  أدال وجةةةةةةودة اخلةةةةةةدمات املقدمةةةةةةة إىل األمةةةةةةم ا

 ؛اإلنوي  وشعي امليتيس
  كةاالت  سةتتابة إىل: توجةد يف كنةدا التزامةات قانونيةة تقضةي يال١٤٢التوصية

سةةةحي  االشةةةتباه يف االعتةةةدال يلعنةةةف علةةةى األطهةةةال وإاةةةاهلم. ويتعةةة  أكيةةةا   
علةةةى صةةةحتهم وسةةةتمتهم ورفةةةاهم.  ايةةةة إلةةةيهم كرصةةةا  األطهةةةال مةةةن مقةةةدمي الرع

وعلةةى الةةر م مةةن بةةذل كةةل اجلهةةود املمكنةةة للحيلولةةة دول سةةحي األطهةةال، فةة ل 
 ؛مثة كاالت استانائية

  اللتةةةةال تسةةةةتندال إىل األنشةةةة ة الةةةةيت اضةةةة لع  هبةةةةةا  ٢5٠و ٢٤٩التوصةةةةيتال
أطلقتها جلنة  احلكومات لتنهيذ املبادرات املتخذة استتابة لدعوات العمل اليت

 ؛احلقيقة واملصاحلة
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  تقبةةةل ككومةةةةة كنةةةدا هةةةذه التوصةةةةيات ٢57، و٢55، ٢5٤، ٢5١التوصةةةيات :
وهي تعمل، بشراكة ما الشعوي األصلية، على إنشال وليةات لتنهيةذ مبةدأ املوافقةة 

  احلرة واملسبقة واملستن ة من  تل عملية صنا القرار القائمة على املوافقة.
. وتتعةةةاول ككومةةةة كنةةةدا 7٩و 7٨يلتوصةةةيت   وُتةةةي  علمةةةا   ٨٠التوصةةةية وتقبةةةل كنةةةدا  -١٠

على حنو وثيا ما شركال شعوي األمم األوىل واإلنوي  وامليتيس لةدعم ممارسةة كقهةا األصةيل يف 
  تقرير املص .

 وُتي  كندا علما  يلتوصيات التالية: -١١
  ادرات خمتلهةةة يف : علةةى النحةةو املشةةار إليةةر أعةةته،  ةةري تنهيةةذ مبةة٢٤5التوصةةية

 ؛ل مسائل مهمة اص الشعوي األصليةإطار اهليكل االُتادي لكندا، وهي تتناو 
  ال تؤدي ككومة كنةدا أي دور يف تةوف  مسةتندات عامةة بشةالل ٢5٣التوصية :

 ؛ت أصلية وكيا ت من الق ا  اخلاصالعقود املربمة ب  شعوي أو مجاعا
  دامة دعةةاميت السياسةةة الكنديةةة علةةى : تشةةكل البيحلةةة والتنميةةة املسةةت٢56التوصةةية

  مجيا املستوايت احلكومية.

 التعليم والعمالة  
 تقبل كندا التوصيات التالية: -١٢

  الةةيت تسةتند إىل اجلهةةود الةيت تبةةذهلا احلكومةةات ١75، و١7٢، ١7١، ٨٢التوصةيات 
 ؛و متواصل لتحس  األدال املدرسيعلى حن

  تواصةل احلكومةات١٣7، و١٣5، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠التوصيات : 
اااذ مبادرات ترمي إىل ضمال عد  التمييةز وُتقيةا املسةاواة يف العمةل والبحة  

  يستمرار عن سبل لتعزيز التداب  القائمة يف هذا الصدد.

 واألمن الغذائي ر والتشردالفق  
 تقبل كندا التوصيات التالية: -١٣

  توجد يف كندا سبل قانونية لتنتصا  مةن االنتهاكةات املزعومةة ١٤٩التوصية :
للحقو  االقتصادية واالجتماعية والاقافية، ومنها، على سبيل املاةال، امل البةات 
يحلا يف املساواة بوجي املياا  الكندي للحقو  واحلرايت؛ واملراجعة القضائية 

قدمةةة إىل جلةةال و ةةاكم كقةةو  اإلنسةةال؛ للقةرارات اإلداريةةة؛ وشةةكاوم التمييةةز امل
أو املدنيةةةة والشةةةكاوم املقدمةةةة إىل هيحلةةةات قانونيةةةة أ ةةةرم؛ واإلجةةةرالات اجلنائيةةةة 

 ؛املعروضة على احملاكم
  ١5٩، ١5٨، ١57، ١56، ١55، ١5٤، ١5٣، ١5٠، ١٣٨التوصيات ،

ادفةة إىل احلةد اليت تستند إىل التداب  احلالية واملسةتقبلية اهل ١66و ١65 ،١6٠
 ؛ألسر، وتلبية االكتياجات السكنيةمن الهقر، وُتس  د ل األفراد وا
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  علةةةى الةةةر م مةةةن أل احلكومةةةات ال أكنهةةةا أل تضةةةمن مسةةةتوم ١6١التوصةةةية :
كنةدا ببلةو    ، ف هنةا تواصةل ااةاذ التةداب  الةيت تسةم  جلميةا سةكالعاليةا   معيشيا  

 ؛نوعية كياة جيدة
  بعةةا األفةةراد ل بعةةا الهحلةةات السةةكانية الضةةعيهة و : تقةةر كنةةدا أ١6٣التوصةةية

تتخذ كندا تةداب  كبة ة إضةافية لتلبيةة الضعهال يواجهول مشاكل سكنية كب ة. و 
 ؛اكتياجات الكندي  السكنية من  تل إطتقها االسرتاتيتية الوطنية لإلسكال

  كمةةا ذكةةر أثنةةال اسةةتعراض كالةةة كنةةدا، تلتةةز  ككومةةة كنةةدا أل ١67التوصةةية :
ال ويلةةة األجةةل املتعلقةةة  الستشةةارات، مجيةةا ا٢٠٢١، ثلةةول وذار/مةةار  نهةةيت
  احملميات. دا ليف الشبكات العامة نوعية املياه الصاحلة للشري ب

أطلقةة  ككومةةة كنةةدا . و ١6٤يلتوصةةية  ُتةةي  علمةةا  و  جزئيةةا   ١6٢وتقبةةل كنةةدا التوصةةية  -١٤
 تعزيةةز هنةةف تةةوف  السةةكن القةةائم علةةى بشةةالل املبةةادرات الراميةةة إىل ٢٠١٨مشةةاورات يف ربيةةا عةةا  

ال تست يا كندا اااذ التزامةات بشةالل القةانول ضا قانول جديد. و كقو  اإلنسال، با يف ذلك و 
  اجلديد ألنر مل يعتمد بعد.

  .١5١وُتي  كندا علما  يلتوصية  -١5

 النساء والفتيات  
، ١76، ١6٩، ١٢٩، ١٢٨، ١٢7، ١٢6، ١٢5، ١٠7 تقبةةةةةل كنةةةةةدا التوصةةةةةةيات -١6

 .١7٨و ١77

 العنف ضد املراة وال فل  
 تقبل كندا التوصيات التالية: -١7

  ١٨6، ١٨5، ١٨٤، ١٨٣، ١٨٢، ١٨١، ١٨٠، ١7٩، 75التوصةةةةةةةةيات ،
١٨7 ،٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٠، ١٨٨ ،
 ؛٢١٢و ٢٠٨، ٢٠7، ٢٠6

  تت  اآلرال دا ةةل اجملتمعةةات احملليةةة فيمةةا يتعلةةا : تقةةرت كنةةدا ي ةة٢٠5التوصةةية
هتةةد  احلكومةةات إىل جبمةةا املعلومةةات عةةن أصةةل ضةةحااي العنةةف أو اثنيةةتهم. و 
متمشةية مةا هنةف للعمةل التالكد من أل تكول إجرالات تصديها للعنف مناسبة و 

  ما الضحااي قائم على الصدمات النهسية.
ككومةةةات املقاطعةةةات د احلكومةةةة االُتاديةةةة و تعتمةةة. و ١٨٩وتقبةةةل كنةةةدا جزئيةةةا  التوصةةةية  -١٨
تت لةةةا كنةةةدا إىل تلقةةي التقريةةةر النهةةةائي للمقةةةرر للتصةةةدي للعنةةف اجلنسةةةام. و  قةةةواي   األقةةاليم هنتةةةا  و 

األقةةةةاليم يف الن ةةةةا  طعةةةةات و ككومةةةةات املقابعةةةةد ذلةةةةك سةةةةتنظر احلكومةةةةة االُتاديةةةةة و اخلةةةةاص، و 
  لتوصياتر. الكامل
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 : تاليةي  كندا علما  يلتوصيات الوُت -١٩
  العنةةةف  : مكافحةةةة١٩7و ١٩6، ١٩5، ١٩٤، ١٩٣، ١٩٢، ١٩١التوصةةةيات

اجلنسةةام هةةي مسةةؤولية مشةةرتكة بةة  احلكومةةة االُتاديةةة وككومةةات املقاطعةةات 
واألقةةاليم الةةيت تتعةةاول فيمةةا بينهةةا مةةن أجةةل إ ةةاد تكامةةل بةة  اسةةرتاتيتيات كةةل 

كافحةةة هةةذا العنةةف، ال تنكةةي  منهةةا. ويلنظةةر إىل العديةةد مةةن التةةداب  املتخةةذة مل
 ؛على وضا   ة عمل وطنية كاليا  ندا ك

  أعلنةةةةة  ككومةةةةةة كنةةةةةدا أل اللتنةةةةةة ٢٠١٨: يف كزيرال/يونيةةةةةر ٢٠٩التوصةةةةةية ،
 ٣٠سةةتمن  للتنةةة التحقيةةا مهلةةة إىل ستسةةتهيد مةةن  ديةةد لهةةرتة سةةتة أشةةهر. و 

إبمكةال أعضةةال اللتنةةة مةةن أجةةل تقةدي تقريرهةةا النهةةائي. و ٢٠١٩نيسةال/أبريل 
لتسةةةةتما  إىل  جةةةة   ٢٠١٨أل خيتةةةةاروا التمديةةةةد كةةةة/ كةةةةانول األول/ديسةةةةمرب 

 و ةةرين وأسةةر أ ةةرم، وتعميةةا عمليةةة اسةةتعراض املمارسةةات والسياسةةات املؤسسةةية،
 ؛ال البحوث التزمة لدعم توصياهتمإجر و 

  تعمةةةةل جلنةةةةة التحقيةةةةا الوطنيةةةةة يسةةةةتقتلية عةةةةن ككومةةةةة كنةةةةدا. ٢١٠التوصةةةةية :
لتقةدي  مسةتقت   تئةم أل تعة  احلكومةة االُتاديةة  ةاورا  لذلك، لن يكةول مةن املو 

 ؛عن كالة تقد  عملية التحقيا معلومات  دثة
  األقاليم العمل ككومات املقاطعات و : تواصل احلكومة االُتادية و ١١٢التوصية

 من أجل ُتديد االبتكارات وأفضل املمارسةات الةيت تةدعم تقةدي  ةدمات املسةاعدة
  فعال يسم  بوصول أفضل إىل العدالة. القانونية على حنو

 األطفال والشباب  
 .٢١5و ١٣٩، ١٢٠، ٣٨تقبل كندا التوصيات  -٢٠
نا العنف ضد األطهال بوجي القةانول . و ٢١٤و ٢١٣وُتي  كندا علما  يلتوصيت   -٢١ أح

األقةةةاليم املتعلقةةةةة ثمايةةةةة اجلنةةةائي لكنةةةةدا. كمةةةا  ةةةةري التصةةةدي، بوجةةةةي تشةةةريعات املقاطعةةةةات و 
 ال هل، ألي سلوك يستوجي محاية ال هل. 

كهالةةة بةةدل مجيةةا ألسةةر و : تع ةةى األولويةةة ملسةةاللة دعةةم ا٢١6التوصةةية  وتقبةةل كنةةدا جزئيةةا   -٢٢
تواصةل كنةدا جهودهةا لتنهيةذ توصةيات اجلولةة الاانيةة لتسةتعراض األطهال كيةاهتم أفضةل بدايةة. و 

بتوصية تعي  أم  مظامل اُتادي أو إنشال جلنة اُتاديةة معنيةة  الدوري الشامل، لكنها ُتي  علما  
  يألطهال.

 األشخاص ذوو اإل اقة  
، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٨، ٢١7، ١7٠تقبةةل كنةةدا التوصةةيات  -٢٣

. وتنها كندا يإلدماج االجتماعي واالقتصةادي لششةخاص ذوي اإلعاقةة، وستواصةل ٢٢6و ٢٢5
 تعزيز اتسا  التشريعات والسياسات وتكاملها.
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 املهايرون والاليئون وملتمسو اللجوء والعمال املهايرون  
، ٢6٨، ٢6٤، ٢6٣، ٢6٢، ٢6١، ٢6٠، ٢5٩، ١٣6، ٨١تقبةةةةل كنةةةةدا التوصةةةةيات  -٢٤

 .٢7١و ٢7٠، ٢6٩
 وُتي  كندا علما  يلتوصيات التالية: -٢5

  تتحمل ككومات املقاطعةات واألقةاليم يف املقةا  األول مسةؤولية ٢65التوصية :
توف   دمات الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية؛ وهكذا، ال تست يا كندا 

 ؛ذه املسائلتنقي  التشريعات الوطنية املتعلقة هبأل تلتز  ب
  يكهةةةل النظةةةا  القةةةانوم العتيةةةد لكنةةةدا إجةةةرال عمليةةةات ٢67و ٢66التوصةةةيتال :

رصد منتظمة ومتئمة لتكتتاز توكةل إىل صةاكي قةرار مسةتقل، ويقةرتل ذلةك 
إبجةةةةرال مراجعةةةةة قضةةةةائية لقةةةةرارات االكتتةةةةاز والضةةةةما ت الدسةةةةتورية الةةةةواردة يف 

 ؛الكندي للحقو  واحلرايتياا  امل
  يسةةةةم  تقيةةةةيم املخةةةةاطر قبةةةةل الرتكيةةةةل مةةةةن كنةةةةدا بتقيةةةةيم   ةةةةر ٢7٢التوصةةةةية :

االضةةةة هاد الةةةةذي يواجهةةةةر الشةةةةخص عنةةةةةد العةةةةودة إىل بلةةةةده األصةةةةلي بوجةةةةةي 
االتهاقية اخلاصة بوضا التجحل ، أو   ر التعرض للتعذيي أو املعاملة القاسية 

 ؛لتعذييبوجي اتهاقية مناهضة او   العادية 
  ال  ةةوز اكتتةةاز قاصةةر أو وضةةعر يف إقامةةة مةةا سةةوم ٢7٤و ٢7٣التوصةةيتال :

بعةد مةا ينظةر يف بةدائل مناسةبة لتكتتةاز والتحقةا مةن  يف ظرو   ةدودة جةدا  
 ؛هنا    متئمة أو    متاكةأ

  اعتمةةاد إجةةرال االعةةرتا  كاليةةا  : علةةى الةةر م مةةن أل كنةةدا ال تسةةت يا ٢75التوصةةية 
ينعةةدا  اجلنسةةية ف هنةةا تعتمةةد تةةداب  حلمايةةة األشةةخاص عةةدأي اجلنسةةية. وأكةةن 
لششةةةخاص عةةةدأي اجلنسةةةية املقيمةةة  يف كنةةةدا واحملتةةةاج  إىل احلمايةةةة بصةةةهتهم 
الجحل  أل حيصلوا عليها من  تل نظا  من  اللتةول. ويتضةمن قةانول اجلنسةية 

    اجلنسية الكندية إىل عدأي اجلنسية.تسم  بن يف كندا أككاما  

 العنصرية و دم التميي   
، 56، 5٤، 5١، 5٠، ٤٩، ٤٨، ٤7، ٤5، ٤٤، ٤٢، ٤٠، ٣٩تقبل كندا التوصةيات  -٢6
57 ،5٨ ،5٩ ،6٠ ،6١ ،6٤ ،67 ،6٨ ،6٩ ،7٠ ،7١ ،7١، ١٢١، ٣5١، ٢6٨ ،

العنصةةةري والةةةدير وللتةةةرائم املرتكبةةةة بةةةدافا ا للتمييةةةز . وتتصةةةدم كنةةةد٢٤١و ٢٣٩، ٢٢٩، ٢٢7
  الكراهية وللتحدايت اليت تظل قائمة يف هذه اجملاالت.

 وُتي  كندا علما  يلتوصيت  التاليت : -٢7
  يلةر م مةن أنةر ال  ةري وضةةا   ةة عمةل وطنيةة ملكافحةة التمييةةز 5٣التوصةية :

 كة اجملتمعةات احملليةة يف اعتمةادالعنصري، أحعلن عن استامارات كب ة لدعم مشار 
 ؛هنف وطر جديد ملكافحة العنصرية
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  نا قوان  مناهضة التمييز يف كندا التمييز العنصري. وهي تسري 55التوصية  :
على مؤسسات الق ا  اخلاص يف عال العمل، وتوف  السلا واخلدمات واملرافةا 

  املتاكة عادة للتمهور، والسكن.

 كبار السن  
 .٨٤تقبل كندا التوصية  -٢٨

املثليأأات  واملثليأأون  ومغأأايرو اجلويأأة اجلنسأأانية  وم دويأأو امليأأل اجلنسأأي    
 واحرار اجلوية اجلنسانية  وذوو الروحني

 .٨٣تقبل كندا التوصية  -٢٩

 األمن والنظام العامان  
، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، 7٢، 66، 65، 6٣، 6٢، 5٢، ٤٣تقبةةةةل كنةةةةدا التوصةةةةيات  -٣٠

١١، ١١٤، ١١٣، ١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨5 ،١١6 ،١١7 ،١٢٣، ١٢٢، ١١٩ 
. ال يتضةةةمن القةةةانول اجلنةةةائي الكنةةةدي أي أككةةةا  تتنةةةاول جرأةةةة  تيةةةد اإلرهةةةاي، لكةةةن ١٢٤و

 ملكافحة التحريا على العنف وارتكاي جرائم إرهابية. متينا   يتضمن إطارا  
رص احلكومةةةةةات يف كنةةةةةدا علةةةةةى أل تتةةةةةي  املرافةةةةةا . ُتةةةةة١٠5ُتةةةةةي  كنةةةةةدا علمةةةةةا  يلتوصةةةةةية  -٣١

 ، وتواصل النظر يف اللتول إىل احلبس االنهرادي االكتياطي.مالمونةاإلصتكية االُتادية بيحلة ومنة و 

 األ مال التجارية وحقوق اإلنسان  
 .٩7و ٩5، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩١تقبل كندا التوصيات  -٣٢
 ُتي  كندا علما  يلتوصيات التالية: -٣٣

  تؤيةةةةةد كنةةةةةدا السةةةةةلوك املسةةةةةؤول للشةةةةةركات ١٠١و ٩٠، ٨٩، ٨٨التوصةةةةةيات :
الكندية دا ةل كنةدا و ارجهةا. وتقةيم احلكومةة االُتاديةة وككومةات املقاطعةات 
واألقةةاليم املشةةاريا املشةةمولة بوالايهتةةا القضةةائية لضةةمال مراعةةاة االعتبةةارات البيحليةةة 

علةةةى البيحلةةةة وااةةةاذ القةةةرارات  ا  كبةةة    عنةةد التخ ةةةي  للمشةةةاريا الةةةيت قةةةد تةةةؤثر  ثةةة ا  
وليتةة  لتسةةوية املنازعةةات املتعلقةةة يدعةةالات كةةدوث  بشةةالهنا. و لةةك كنةةدا أيضةةا  

 ؛أنش ة الشركات الكندية يف اخلارجانتهاكات حلقو  اإلنسال يف سيا  
  انته  والية مكتةي املستشةار املعةر يملسةؤولية االجتماعيةة للشةركات٩6التوصية : 

 ؛٢٠١٨أاير/مايو  ١٨ستخراجية يف ات االيف ق ا  الصناع
  علةةةى الةةةر م مةةةن أنةةةر ال  ةةةري وضةةةا   ةةةة عمةةةل ١٠٠و ٩٩، ٩٨التوصةةةيات :

وطنيةةةة بشةةةالل األعمةةةال التتاريةةةة وكقةةةو  اإلنسةةةال تنظةةةر كنةةةدا يف ااةةةاذ تةةةداب  
  متئمة لتعزيز هنتها إزال السلوك التتاري املسؤول.
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 توايات اخرى  
  .٨7تقبل كندا التوصية  -٣٤
قةةةةد زادت كنةةةةدا مةةةةن اسةةةةتاماراهتا يف عةةةةال . و ٨6و ٨5وُتةةةةي  كنةةةةدا علمةةةةا  يلتوصةةةةيت   -٣5

املسةةةةااات فعاليةةةةة املسةةةةاعدة و تسةةةةعى إىل االسةةةةتهادة منهةةةةا. كمةةةةا أل جةةةةودة و املسةةةةاعدة الدوليةةةةة و 
لضةمال ُتقيةا أفضةل النتةائف ألشةد النةا   السياسايت مهمتةالاملقدمة من كندا يف عال االبتكار 

  .ا  ضعهو  فقرا  
  .١١٨وُتي  كندا علما  يلتوصية  -٣6

    


