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  جملس حقوق اإلنسان
  ل املعين باالستعراض الدوري الشاملامفريق العال

   عشرةسادسةالدورة ال
  ٢٠١٣ مايو/ أيار٣ -أبريل / نيسان٢٢جنيف، 

ته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً          أعد جتميع للمعلومات     
  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  ٥ للفقرة

  كندا    

اإلجـراءات  وجتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات          هذا التقرير     
املفوضـية  يف تقـارير     من الدولة املعنيـة و     الواردةيف ذلك املالحظات والتعليقات      مبا اخلاصة،

والتقريـر  . حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة            لساميةا
ولالطالع على النص الكامل، ُيرجى . مقدم يف شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      

التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن  هذا وال يتضمن . العودة إىل الوثيقة املرجعية  
 الصادرة عـن  العلنيةملفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات         ا

 املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق اإلنـسان يف             هيكل وهو يتبع . املفوضية
املعلومـات   - مراجع   يف حواشي هناية النص    على حنو منهجي  وقد ذُكرت   . ١٧/١١٩ مقرره

يف الـيت حـدثت    والتطورات التقرير دورية االستعراضروعيت يف إعداد و. يف التقرير الواردة  
  .الفترة تلك
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

  السابقخالل االستعراض احلالة   
اإلجراءات املتخـذة بعـد     

  مل ُتقبل/ يصدق عليهامل  االستعراض
التصديق أو االنضمام 

  اخلالفة أو
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      

  )١٩٧٠ (أشكال التمييز العنصري
العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       
 االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة   

)١٩٧٦(  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  )١٩٧٦ (والسياسية
 الثاين للعهد   الربوتوكول االختياري 

الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة       
  )٢٠٠٥(والسياسية 

اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      
  )١٩٨١ (التمييز ضد املرأة

 وغريه مـن    اتفاقية مناهضة التعذيب  
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو      

اتفاقية مناهضة  (الالإنسانية أو املهينة    
  )١٩٨٧) (التعذيب

  )١٩٩١ (اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    

 األطفـال يف    املتعلق بإشـراك  الطفل  
  )٢٠٠٠ (املسلحةالرتاعات 

تفاقيـة  الالربوتوكول االختيـاري    
املتعلق ببيع األطفـال    حقوق الطفل   

يف املـواد   وبغاء األطفال واستغالهلم    
  )٢٠٠٥ (اإلباحية

اتفاقية حقوق األشـخاص     
  )٢٠١٠(ذوي اإلعاقة 

وتوكول االختياري التفاقية   الرب
  مناهضة التعذيب

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

  أسرهم
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
 األشخاص من االختفاء القسري

  
  

التحفظــــات 
ــات  أو/و اإلعالن
  التفامهات أو/و

اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      
ب اإلعـالن   سح (التمييز ضد املرأة  

  )١٩٩٢، )د(١-١١بشأن املادة 
حتفظات على   (اتفاقية حقوق الطفل  

إعالن بشأن  )/ج(٣٧ و ٢١املادتني  
  )١٩٩١، ٣٠املادة 

اتفاقية حقـوق األشـخاص     
إعالنات بشأن  (ذوي اإلعاقة   

حتفظات /٢-٣٣ و ١٢ املادتني
  )٢٠١٠، ٤-١٢ و١٢على املادتني 
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  السابقخالل االستعراض احلالة   
اإلجراءات املتخـذة بعـد     

  مل ُتقبل/ يصدق عليهامل  االستعراض
إجراءات الشكوى  
والتحقيق واإلجراء  

  )٣(لالعاج

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     
  )١٩٤٩ (٤١، املادة والسياسية

الربوتوكول االختياري األول للعهد    
الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة       

  )١٩٧٦(والسياسية، 
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد 

  )٢٠٠٢ (٨، املادة املرأة
 ٢٠ب، املواد   اتفاقية مناهضة التعذي  

  )١٩٨٧/١٩٨٩ (٢٢ و٢١و

االتفاقية الدولية للقضاء علـى       
، مجيع أشكال التمييز العنصري   

  ١٤املادة 
لعهـد  الربوتوكول االختياري ل  

ــاحلقوق   ــاص ب ــدويل اخل ال
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلـق بـإجراء      

  تقدمي البالغات
تفاقية الدولية حلماية حقـوق     اال

مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     
  أسرهم

الربوتوكول االختياري التفاقية   
  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
 األشخاص من االختفاء القسري

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  السابقخالل االستعراض احلالة   
بعـد  اإلجراءات املتخـذة    

  مل يصدق عليها  االستعراض
التصديق أو االنضمام 

  اخلالفة أو
اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة      

  واملعاقبة عليها
ألساسـي للمحكمـة    نظام روما ا  
  اجلنائية الدولية

االتفاقيات املتعلقة بالالجئني وعدميي    
  )٤(اجلنسية

 / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخـة     
 نوالربوتوكـوال  ١٩٤٩أغسطس  

  )٥( هباان امللحقاناإلضافي
  )٦(بروتوكول بالريمو

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمـل     
  )٧(الدولية

اتفاقية منظمة العمل الدولية    
 املتعلقـة بالعمـل     ٢٩رقم  

  )٢٠١١ (اجلربي أو اإللزامي

بشأن وضع   ١٩٥٤عام  اتفاقية  
  األشخاص عدميي اجلنسية

منظمة العمـل الدوليـة     اتفاقية  
طبيق مبادئ حق بشأن ت ٩٨ رقم

  التنظيم واملفاوضة اجلماعية
اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة      

 بشأن احلـد األدىن     ١٣٨ رقم
  لسن االستخدام

اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة      
املتعلقـة بالـشعوب     ١٦٩ رقم

 األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة
اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة      

  املتعلقة بالعمل الالئق   ١٨٩ رقم
  للعمالة املرتلية

اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز    
  يف جمال التعليم
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أوصت جلنة حقوق الطفل كندا جمدداً بأن تسحب حتفظاهتا علـى           ،  ٢٠١٢يف عام     -١
على الربوتوكول االختياري    وحثتها على التصديق     )٨(من اتفاقية حقوق الطفل   ) ج(٣٧املادة  

اتفاقييت منظمة العمـل الدوليـة      على  و تقدمي البالغات التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء      
  .)٩(١٨٩ ورقم ١٣٨ رقم
 كندا على التـصديق     جلنة القضاء على التمييز العنصري    شجعت  ،  ٢٠١٢يف عام   و  -٢

 ١٤املادة    وإصدار اإلعالن املنصوص عليه يف     )١٠(١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      على  
  .)١١(ى مجيع أشكال التمييز العنصرياالتفاقية الدولية للقضاء علمن 
حثت جلنة مناهضة التعذيب كندا على التصديق على الربوتوكـول          ،  ٢٠١٢يف عام   و  -٣

 واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء        )١٢(االختياري التفاقية مناهضة التعذيب   
 )١٥(تمييـز العنـصري    وجلنة القضاء علـى ال     )١٤( وحثت جلنة مناهضة التعذيب    .)١٣(القسري
 .على التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم كندا

 كندا علـى    )١٧( وجلنة القضاء على التمييز العنصري     )١٦( جلنة حقوق الطفل   وحثت  -٤
 .بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية ١٩٥٤عام اتفاقية التصديق على 

إىل ضـرورة   ) اليونـسكو (األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة       وأشارت منظمة     -٥
بشأن مكافحة التمييز يف جمال التعلـيم        ١٩٦٠كندا على التصديق على اتفاقية عام        تشجيع

اجتماع التشاور الثامن بشأن التدابري املتخذة لتنفيذ االتفاقية يف الفترة بـني            وتقدمي تقرير إىل    
 .)١٨(٢٠١١ و٢٠٠٦عامي 

 بشأن محاية التـراث     ٢٠٠٣دعت اليونسكو كندا إىل التصديق على اتفاقية عام         و  -٦
 .)١٩(الثقايف غري املادي حىت تضع خربهتا يف خدمة اجملتمع الدويل

إلعالن األمم  وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن تقديرها العتماد كندا             -٧
  .)٢٠(املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

  طار الدستوري والتشريعياإل  -باء  
حثت جلنة مناهضة التعذيب كندا على دمـج االتفاقيـة يف تـشريعاهتا للـسماح              -٨

  .)٢١(احملاكم وإبراز االتفاقيةأمام مباشرة باالحتجاج هبا لألشخاص 
باعتمـاد إطـار   جلنة حقوق الطفل بإجياد مسار دستوري يسمح لكنـدا  وأوصت    -٩

اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكوالت االختيارية     ا يدمج   نطاق كل أراضيه  شامل على    قانوين
 .)٢٢(امللحقة هبا دجماً تاماً

وحثت جلنة مناهضة التعذيب كندا على دمج مجيع أحكام االتفاقيـة يف القـانون                -١٠
لألحكام اليت تنـشأ عنـها واليـة         يف احملاكم احمللية  وضمان إمكانية التطبيق املباشر      احمللي
 .)٢٣(د اإلقليميةخارج احلدو قضائية
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مثـل القـوانني    ( على اعتماد تدابري     كندا إىل إمكانية تشجيع     اليونسكووأشارت    -١١
يتعلـق   سيما فيمـا   وال(األقليات   ومحاية   يف جمال التعليم  ترمي إىل مكافحة التمييز     ) اخلاصة

 .)٢٤(وتعزيز املساواة بني اجلنسني) باحلقوق اللغوية

 باحلق يف السكن الالئق باالعتراف باحلق يف السكن يف          وأوصى املقرر اخلاص املعين     -١٢
 .)٢٥( من النظام القانوين الكنديأصيلكجزء التشريعات على مستوى االحتاد واملقاطعات 

احلماية ال توفر   املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء أن كندا         ، الحظ   ٢٠١٢يف عام   و  -١٣
 ١٩٨٢امليثاق الكندي لعام    وحيمي  . املستوى احمللي الدستورية أو القانونية للحق يف الغذاء على        

يـنص علـى أي أحكـام        للحقوق واحلريات عدداً من احلقوق املدنية والسياسية غري أنه ال         
  .)٢٦(موضوعية حتمي احلقوق االجتماعية واالقتصادية بصفة عامة واحلق يف الغذاء على األخص

  نسان وتدابري السياسة العامةاإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإل  -جيم  

  )٢٧(حالة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
 )٢٨(ة االستعراض احلالي دورةاحلالة خالل  ة االستعراض السابق دورةاحلالة خالل   الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة

  )٢٠١١مايو /أيار(الفئة ألف   )٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول(الفئة ألف   اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان

 .)٢٩(أوصت جلنة حقوق الطفل كندا جمدداً بإنشاء هيئة لتنـسيق تنفيـذ االتفاقيـة        -١٤
 )٣٠( املعين حبقـوق الطفـل     اإلداراتوحثتها على النظر يف تدعيم الفريق العامل املشترك بني          

والتوعيـة يف املقاطعـات   شؤون الطفـل  على املستوى االحتادي لمظامل أمني ديوان وإنشاء  
 كما حثتـها علـى اعتمـاد        .)٣١(أمني املظامل املعين بشؤون الطفل    قاليم بوجود ديوان    واأل

مما ميكـن املقاطعـات واألقـاليم مـن اعتمـاد           ،  التفاقيةاملقام ل لتنفيذ  لاستراتيجية وطنية   
 وضمان امتثال قطاع األعمال للمعايري الدوليـة        )٣٢(االستراتيجيات وإنشاء آلية رصد منسقة    

سيما ما يتعلق منها      وال ،ة حبقوق اإلنسان والعمالة والبيئة وغريها من املعايري       والوطنية املتصل 
  .)٣٣(حبقوق الطفل

 كندا على تعزيز تنسيق اآلليـات علـى         وحثت جلنة القضاء على التمييز العنصري       -١٥
يف تنفيذ التـشريعات والـسياسات      مستوى االحتاد واملقاطعات هبدف إزالة أوجه التفاوت        

فضل املمارسات املتعلقة مبكافحة العنصرية وضمان املساواة يف كل املقاطعـات           والربامج وأ 
باحلقوق املبينة يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز    يف التمتع   واألقاليم  
 .)٣٤(اعتماد قوانني احتادية جديدةوخباصة عن طريق  ،العنصري

يف حتتاج إىل استراتيجية وطنيـة      ذاء أن كندا    املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغ     وذكر    -١٦
وفيما يتعلق بالـشعوب األصـلية،      . احلق يف الغذاء وتركز على التغذية واألمن الغذائي       جمال  

 كندا غري أنه أعرب عن قلقه إزاء تنفيـذ          بشمالرحب املقرر اخلاص بربنامج التغذية اخلاص       
 .)٣٥(كافيةه بصورة رصد لعدم نظراًاملرجوة ، خاصة وأنه مل حيقق النتيجة الربنامج
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 اعتماد استراتيجية شاملة بشأن      كندا على  وحثت جلنة القضاء على التمييز العنصري       -١٧
 .)٣٦(وضع السكان األصليني على املستوى االحتادي

 بالتشاور مع الـسكان     ، النظر  كندا على  وحثت جلنة القضاء على التمييز العنصري       -١٨
إعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق    وطنية تستهدف تنفيذ  يف اعتماد خطة عمل    ،األصليني

  .)٣٧(الشعوب األصلية

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٣٨(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة
مالحظات ختاميـة واردة    

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منذ
  االستعراض السابق

ر مالحظـات   آخ
  حالة اإلبالغ  ختامية

جلنة القضاء على التمييز 
  العنصري

حيل موعد تقدمي التقارير مـن  ٢٠١٢مارس /آذار  ٢٠١١  ٢٠٠٧مارس /آذار
احلادي والعشرين إىل الثالـث

  ٢٠١٥والعشرين يف عام 
جلنة احلقوق االقتصادية   
  واالجتماعية والثقافية

  قيد النظرالتقرير السادس   -  ٢٠١٢  ٢٠٠٦مايو /أيار

اللجنة املعنية حبقـوق    
  اإلنسان

التقريـركان يفترض تقـدمي       -  -  ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول
  ٢٠١٠منذ عام  السادس

اللجنة املعنية بالقـضاء    
  على التمييز ضد املرأة

حيل موعد تقدمي التقريرين الثامن  -  -  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين
  ٢٠١٤والتاسع يف عام 

حيل موعد تقدمي التقرير السابع  -  -  ١٩٩٢مايو /أيار  ذيبجلنة مناهضة التع
  ٢٠١٦يف عام 

  جلنة حقوق الطفل
  
  
  
  
  

  ٢٠٠٣يناير /كانون الثاين
  
  
  
  
  

٢٠٠٧  
  
  
  
  
  

  ٢٠٠٩يونيه /حزيران
  
  
  
  

حيل موعد تقـدمي التقريـرين
اخلـامس والـسادس يف عــام

٢٠٠٩ يف عـام     قدم/٢٠١٨
ــر األويل  ــبالتقريـ مبوجـ

تفاقيةالي  لربوتوكول االختيار ا
بيع األطفالبشأن حقوق الطفل   

بغاء األطفال واسـتغالهلم يفو
ــة  واعتمــدتاملــواد اإلباحي

 ٢٠١٢املالحظات اخلتامية عام 
جلنة حقوق األشخاص   

  ذوي اإلعاقة
التقرير األويلكان يفترض تقدمي   -  -  -

  ٢٠١٢منذ عام 
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   املعاهداتالردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات  -٢  

  مالحظات ختامية    

  هيئة املعاهدة
ــدمي  ــد تق موع
  مقدَّمة يف  املوضوع  املالحظات اخلتامية

التنميط العنصري وحقوق السكان األصليني       ٢٠٠٨  جلنة القضاء على التمييز العنصري
  .)٣٩( مجاعات األقليات إىل القضاءوصول

ــام   .)٤٤(٢٠٠٩ع
 .)٤٥(احلوار متواصل

وصـول  صري وحقوق األقليات    التمييز العن   ٢٠١٣  
  .)٤٠(القضاءمجاعات األقليات إىل 

-  

لـة  تعريف اإلرهاب واحلق يف احملاكمة العاد       ٢٠٠٦  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  .)٤١(وظروف االحتجاز ووضع السجينات

-  

تحقيـق  برامج املساعدة االجتماعية للمرأة وال      ٢٠٠٩  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  .)٤٢(السكان األصلينيحاالت اغتيال نساء  يف

ــام   .)٤٦(٢٠١٠ع
 .)٤٧(احلوار متواصل

احلــوار متواصــل       جلنة مناهضة التعذيب
بشأن املالحظـات   

 .)٤٨(اخلتامية السابقة
      -  
ضمانات قانونية للمحتجزين وحتقيقات نزيهة   ٢٠١٣  

وفعالة وفورية ومعاقبـة مـرتكيب أعمـال        
  .)٤٣(ء املعاملةالتعذيب أو سو

  

 اآلراء    

    احلالة  عدد اآلراء  هيئة املعاهدة
    )٥٢(حوار املتابعة متواصل  )٤٩(٦  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

    )٥٣(حوار املتابعة متواصل  )٥٠(١  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
    )٥٤(حوار املتابعة متواصل  )٥١(٢  جلنة مناهضة التعذيب

لعدم امتثال كندا لطلباهتا الداعية إىل اختـاذ         عن أسفها    جلنة مناهضة التعذيب  أعربت    -١٩
  .)٥٥( وخصوصاً يف حاالت اإلبعاد والتسليم،تدابري مؤقتة للحماية

  )٥٦( اإلجراءات اخلاصة املكلفني بواليات يف إطارالتعاون مع  -باء  
  احلالة الراهنة  احلالة خالل االستعراض السابق  

  نعم  نعم  دائمةدعوة 
  الزيارات املضطلع هبا

  
املقرر اخلاص املعين باحلق يف السكن الالئـق        
كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيـشي        
مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق        

١٦-٦( الغذاء ص املعين باحلق يف املقرر اخلا 
  )٢٠١٢مايو /أيار
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  احلالة الراهنة  احلالة خالل االستعراض السابق  
  ؛)٢٠٠٧ أكتوبر/تشرين األول ٢٢-٩(

الفريق العامل املعين باالحتجاز التعـسفي      
  ؛)٢٠٠٥ يونيه/حزيران ١٥-١(
قرر اخلاص املعين حبالة حقـوق اإلنـسان        امل

 ٢١من (واحلريات األساسية للشعوب األصلية 
  ؛)٢٠٠٤يونيه / حزيران٤مايو إىل /أيار

باألشـكال املعاصـرة     املقرر اخلاص املعين  
للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب     

 إىل ١٥مـن  (وما يتصل بذلك من تعصب     
  ).٢٠٠٣سبتمرب /أيلول ٢٦

  بالعنصرية املقرر اخلاص املعين  .٢٠٠٧ يف عام بالعنصرية املقرر اخلاص املعين  الزيارات املوافَق عليها من حيث املبدأ
الفريق العامل املعين باألشخاص املنحدرين

١مايو إىل   /أيار ٢١من  (من أصل أفريقي    
  )٢٠١٣ يونيه/حزيران

بالشركات عرب الوطنية الفريق العامل املعين  
٢٠١٣يف أواخر عام    (ومؤسسات األعمال   

  )٢٠١٤أو يف عام 
املقرر اخلاص املعين بالفقر املدقع وحقـوق

  )ينبغي االتفاق على التواريخ(اإلنسان 
 حبقـوق اإلنـسان     املقرر اخلاص املعـين     الزيارات اليت طُلب إجراؤها

 راؤهـا يف  طُلـب إج  للمهاجرين، زيـارة    
  .٢٠٠٦ عام

املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج
القضاء أو بإجراءات مـوجزة أو تعـسفاً

  )٢٠١٠ عام الطلب يف قُدم(
املقرر اخلاص املعين مبسألة بيـع األطفـال

يف املواد اإلباحيةواستغالهلم   األطفال   وبغاء
  )٢٠١٠عام قُدم الطلب يف (

ألصـلية بالـشعوب ا   املقرر اخلاص املعين  
٢٠١٢فربايـر   / يف شـباط   الطلـب  قُدم(
  )٢٠١٢مايو /تذكري يف أيارالو

 . رسائل منها١٠ردت احلكومة على و ستعراضرسالة خالل الفترة املشمولة باال ١١ وجهت  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
اللجنة الكندية حلقوق اإلنـسان يف أنـشطة        من  ارك موظفون   ش،  ٢٠٠٩يف عام     -٢٠

املفوضية الـسامية حلقـوق     نظمتها  التدريب املتصلة بآلية االستعراض الدوري الشامل اليت        
اإلنسان بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وشبكة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان            

  .)٥٧(طيةهيئة احلقوق والدميقرايف األمريكتني و
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املفوضـية الـسامية    مـسامهة ماليـة سـنوية إىل         ٢٠٠٩منذ عام   كندا  تقدم  و  - ٢١
صندوق األمـم املتحـدة للتربعـات       مسامهة سنوية إىل    تشمل تقدمي    )٥٨(اإلنسان  حلقوق

  .)٥٩(لضحايا التعذيب

مع مراعاة القـانون     تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       -ثالثاً  
  نساين املعمول بهاإلالدويل 

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
عن استمرار قلقهـا إزاء رفـض كنـدا          جلنة القضاء على التمييز العنصري    أعربت    -٢٢

  .)٦٠(تشريعاهتا جرمية حمددة تعاقب على أفعال العنف العنصريتضمني 
املقام وأبدت جلنة حقوق الطفل قلقها إزاء املدارس القائمة على الفصل املخصصة يف        -٢٣

 وحثت على التصدي ألوجه التفـاوت يف حـصول         .)٦١(إىل التمييز وتؤدي  األول لألقليات   
  .)٦٢(مجيع األطفال على اخلدمات

 أن لدى كندا إطاراً      بقضايا األقليات  ة املعني ة املستقل ةاخلبريذكرت  ،  ٢٠١٢يف عام   و  -٢٤
ات واألقاليم يقضي بالتقيـد     دستورياً وتشريعياً مثرياً لإلعجاب على مستوى االحتاد واملقاطع       

 وعلى الرغم من ذلك، .)٦٣(باملبادئ األساسية املتمثلة يف ضمان املساواة وعدم التمييز للجميع 
الحظت اخلبرية املستقلة أن فئات األفراد واجملتمعات املنتمية إىل بعـض األقليـات تواجـه               

ـ         مشاكل   تنفيـذاً   ثرية لإلعجـاب  دائمة وأن احلكومة مل تنفذ السياسة التشريعية الراهنة امل
بعض يف أوساط   يف معدالت البطالة    الكبري  رتفاع  الاها  أمور من شارت إىل مجلة     وأ .)٦٤(كافياً

األقليات دخلها والزيادة غري املتناسبة يف أعداد أفراد       األقليات بصفة عامة واخنفاض مستويات      
  .)٦٥(تاخلدماتفتقر نسبياً إىل اكن اجتماعية مسويف يف أفقر األحياء املقيمني 

تـداعيات   جمدداً بأن تستعرض كنـدا       جلنة القضاء على التمييز العنصري    وأوصت    -٢٥
غري املنتمني إىل الشعوب    األشخاص  "عند اإلشارة إىل    " األقليات الظاهرة "استخدام مصطلح   

  .)٦٦()١٩٩٥قانون املساواة يف العمل، " (بيض البشرة وأليسوا قوقازيي العرق األصلية الذين 

جلنـة  ، وجهت   الرأي السياسي واملنشأ االجتماعي   وفيما يتعلق بالتمييز على أساس        -٢٦
 لتعـدل القـانون     ٢٠١١ عام   يف جمدداً نداءها إىل كندا       العمل الدولية  اخلرباء التابعة ملنظمة  

كي ينص كالمها علـى حظـر       الكندي حلقوق اإلنسان وتشريع املقاطعات واألقاليم املعنية        
والرأي السياسي يف االستخدام    " الوضع االجتماعي "املنشأ االجتماعي أو    التمييز على أساس    

  .)٦٧(امللموسة املتخذة يف هذا املضمارمعلومات عن اخلطوات تقدمي  و،واملهنة
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
قف استخدام أسـلحة الطاقـة      حثت جلنة مناهضة التعذيب كندا على النظر يف و          -٢٧
 .)٦٩(املشلة للحركة" تيزر" وأوصت جلنة حقوق الطفل بإلغاء استخدام أسلحة .)٦٨(ملوجهةا

وحثت جلنة مناهضة التعذيب كندا على التحقيق يف مجيع ادعاءات إساءة املعاملـة               -٢٨
 ،)٧٠(واالستخدام املفرط للقوة على أيدي أفراد الشرطة وحماكمة املسؤولني عن تلك األعمال           

عمال التعذيب أو إساءة املعاملة ومعاقبة مرتكبيها من اجلهات الفاعلة غـري            والتدخل لوقف أ  
  .)٧١(الدولة أو اجلهات الفاعلة اخلاصةالتابعة لدوائر 

وحثت جلنة مناهضة التعذيب على ضمان ممارسة الوالية القضائية العامليـة علـى               -٢٩
بصورة مؤقتـة   جدون   مبن فيهم األجانب الذين يو     ،تعذيباملسؤولني عن أعمال    شخاص  األ
  .)٧٢(كندا يف

القانون الكندي، مبا يف ذلك     ألن  وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن استمرار قلقها          -٣٠
 ينص على استثناءات     ال يزال  من قانون محاية املهاجرين والالجئني،    ) ٢(١١٥الفقرة الفرعية   

  .)٧٣(متصلة مببدأ عدم اإلعادة القسريةتشريعية 

ـ  ضة التعذيب كندا على إعادة النظر يف سياستها         وحثت جلنة مناه    -٣١ اللجوء إىل  املتعلقة ب
الحتجاز غري املواطنني وترحيلهم بدواعي األمن      اخلاصة باهلجرة    اتاالحتجاز اإلداري والتشريع  

استخدام الشهادات األمنية وكفالة حظـر اسـتعمال        مراجعة  بطرائق شىت منها    وذلك  الوطين  
  .)٧٤(انني احمللية والدولية ذات الصلةالقو ب عمالً التعذيب،علومات املنتزعة عن طريقامل

وحثت جلنة مناهضة التعذيب كندا على حظر نقل سجني إىل بلد آخر عندما تكون                -٣٢
 والتسليم بعدم إمكانية االعتمـاد      ،هناك أسباب موضوعية لالعتقاد أنه قد يتعرض للتعذيب       

عمليات نقل األشخاص يف حال وجود      ير  على الضمانات الدبلوماسية وترتيبات الرصد لترب     
  .)٧٥(للتعرض للتعذيبحقيقية خماطر 

احلـبس االنفـرادي    عـدم اللجـوء إىل      وحثت جلنة مناهضة التعذيب كندا على         -٣٣
  .)٧٦(رم مع إمكانية املراجعة القضائيةكخيار أخري وألقصر مدة ممكنة وحتت إشراف صا إال

عين حبقوق الشعوب األصلية خالل رسالة إىل املقرر اخلاص املوجه ،  ٢٠١١يف عام   و  -٣٤
النساء من السكان األصليني يف     الذي تواجهه   كندا تتعلق مبعلومات عن منط مقلق من العنف         

أشار إىل رد    و .)٧٧(له بصورة مالئمة  السلطات  بعدم تصدي   يد  ادعاءات تف بكل أحناء البلد و   
لـسكان  ضد النـساء مـن ا     لألسباب األساسية للعنف    احلكومة وحث كندا على التصدي      

 وحثت جلنة مناهضة التعذيب كندا على وضع حد جلميع أشكال العنف ضد             .)٧٨(األصليني
 )٨٠(جلنة القضاء على التمييز العنصري     وأصدرت   .)٧٩(ساء والفتيات من السكان األصليني    الن

  . توصية مماثلة)٨١(وجلنة حقوق الطفل



A/HRC/WG.6/16/CAN/2 

11 GE.13-10663 

 )٨٢(نع االستغالل اجلنـسي لألطفـال     وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لعدم م         -٣٥
  .)٨٣(ضمان جترمي االنتهاكات ذات الصلةوأوصت ب

نـع   من القـانون اجلنـائي مل      ٤٣وحثت جلنة حقوق الطفل كندا على إلغاء املادة           -٣٦
يف تأديب األطفال وحظر مجيع أشكال العنف املمارس على   " قوة معقولة "التصريح باستخدام   

طفال داخل األسرة ويف املدارس واملؤسسات األخرى اليت قـد          مجيع الفئات العمرية من األ    
  .)٨٤(يودع فيها األطفال

نيد العـسكري  وحثت جلنة حقوق الطفل كندا على النظر يف رفع السن األدىن للتج          -٣٧
  .)٨٥( عاما١٨ًالطوعي إىل 

 وحثت جلنة حقوق الطفل كندا على وضع آليـات وإجـراءات حتمـي حقـوق                -٣٨
ن واملدعني العامني   إنفاذ القانو املعنيني ب  وتوفري التدريب للموظفني     )٨٦(الجتارضحايا ا  األطفال

  .)٨٧(يف هذا الصدد

   وسيادة القانونفيما يتصل باإلفالت من العقابخباصة وإقامة العدل   -جيم  
 فيما يتصل باألفراد اخلاضعني للـشهادات األمنيـة         ،أعربت جلنة مناهضة التعذيب     -٣٩

التقييد الـشديد    عن استمرار قلقها إزاء      ،ون محاية املهاجرين والالجئني   الصادرة مبوجب قان  
استجواب شهود اخلصم أو السعي إىل احلـصول علـى أدلـة            احملامني اخلاصني على    لقدرة  
ومراعاة  مما ينتهك املبادئ األساسية للعدالة       ،مستقلة وعجزهم عن تقدمي مرافعة وافية      بصورة

  .)٨٨(األصول القانونية

ثت جلنة مناهضة التعذيب كندا على النظر يف تعديل القانون املتعلـق حبـصانة              وح  -٤٠
  .)٨٩(سبيل للتظلم جلميع ضحايا التعذيبالدولة هبدف إزالة العوائق اليت حتول دون إتاحة 

 كندا عدم جواز حماكمة األطفـال دون         على أن تكفل   وحثت جلنة حقوق الطفل     -٤١
 وأبدت قلقها إزاء تزايد اللجوء إىل االحتجاز        .)٩٠(ني بالغ الثامنة عشرة من العمر كأشخاص    

 عن نطاق القضاء مـن قبيـل        خارجةواحلد من اللجوء إىل تدابري      تقلص محاية اخلصوصية    و
  .)٩١( العقوبةحتويل

 جمدداً بأن تيسر كندا احتكام األشخاص       جلنة القضاء على التمييز العنصري    وأوصت    -٤٢
  .)٩٢(ىل القضاءقليات إاملنتمني إىل جمموعات األ

الـسجناء مـن    دالت   قلقها الرتفاع مع   جلنة القضاء على التمييز العنصري     وأبدت  -٤٣
أطفال عن قلقها بصورة مماثلة بشأن      جلنة حقوق الطفل    كما أعربت    .)٩٣(السكان األصليني 

  .)٩٤(نديني املنحدرين من أصول أفريقيةالسكان األصليني والك
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   واحلياة األسريةاحلق يف اخلصوصية والزواج  -دال  
كندا على مراجعة أحكام تعديل قانون املواطنـة هبـدف           حقوق الطفل جلنة   حثت  -٤٤

 يف اخلـارج علـى      على حصول األطفال املولودين لكنديني مقيمني     املفروضة   القيود   استبعاد
  .)٩٥(اجلنسية الكندية

ن هويتهم   عن قلقها الشديد ألن بعض األطفال حرموا م        حقوق الطفل جلنة  وأعربت    -٤٥
بصورة غري قانونية اسم األب مـن شـهادات مـيالدهم           حذفت  السلطات احلكومية   ألن  

كندا علـى مراجعـة     اللجنة   وحثت   ،)٩٦(يف حاالت عدم تزوج الوالدين    خباصة   و ،األصلية
غري قانوين لشهادات   تعديل  التشريعات واملمارسات يف املقاطعات واألقاليم اليت حدث فيها         

  .)٩٧(شهادات امليالد املذكورةتصحيح  وضمان إعادة ،سم أحد الوالدينحذف ال امليالد أو

قبـل  كندا على محاية مجيع األطفال من الزواج القسري          حقوق الطفل جلنة   وحثت  -٤٦
  .)٩٨(قانوين املفروض على تعدد الزوجاتالسن القانوين وإنفاذ احلظر البلوغ 

ضمن االمتثـال التفاقيـة     ت تاتشريعكندا على اعتماد     حقوق الطفل جلنة   وحثت  -٤٧
 حقوق الطفل واتفاقية الهاي بشأن محاية الطفل والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل             

فـال  وتعديل التشريعات لضمان االحتفاظ باملعلومات املتعلقة بتاريخ ومكـان والدة األط          
 .)٩٩( ووالديهم الطبيعينينياملتبني

 التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي        حرية الدين أو املعتقد وحرية      -هاء  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

ضـمان احلـصول علـى       قانون    وحتديث شجعت اليونسكو كندا على استعراض      -٤٨
وعدم جترمي التـشهري وإدراج ذلـك يف         ،املعلومات لتيسري حصول اجلمهور على املعلومات     

  .)١٠٠( املعلوماتمصادرتعزيز محاية  ة النقاش بشأن ومواصل،القانون املدين

املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلـق يف حريـة الـرأي      وجه  ،  ٢٠١٢يف عام   و  -٤٩
واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات واملقـرر             والتعبري  

ة متعلقة بادعاءات تفيد بفرض قيـود        رسال اخلاص املعين بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان      
 تعسفية على احلق يف التجمع السلمي واالستخدام املفرط للقوة ضد املتظـاهرين يف سـياق              

  .)١٠١(حركات تعبئة الطالب يف مونتريال

 متثيل األقليات يف اهلياكـل  تدينوأشارت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات إىل       -٥٠
 وذكرت أنه جيـب علـى مجيـع         .)١٠٢(لى كل مستويات احلكومة   السياسية ع واملؤسسات  

 وحثت  ،تحسني متثيل األقليات  االهتمام ب السياسية  اجلهات الفاعلة السياسية مبا فيها األحزاب       
الـدورة   واملشاركة السياسية الفعالة الصادرة عن       -املتعلقة باألقليات   توصيات  العلى تنفيذ   

  .)١٠٣()A/HRC/13/25الوثيقة (قليات الثانية للمنتدى املعين بقضايا األ
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   عمل عادلة ومواتيةاحلق يف العمل ويف التمتع بشروط  -واو  
حثت جلنة حقوق الطفل كندا على حتديد السن األدىن للعمل على املستوى الوطين               -٥١

 عاماً وحتقيق االتساق بني تشريعات املقاطعات واألقاليم لضمان محايـة           ١٦يقل عن    مبا ال 
  .)١٠٤(وغري اآلمنةون سن الثامنة عشرة من بيئات العمل اخلطرة األطفال د

 ٢٠١١ ويف عام    ،)١٢٢رقم  ( املتعلقة بسياسة العمل     ١٩٦٤اتفاقية عام   وفيما يتصل ب    -٥٢
تقريرها املقبل عـن  يف معلومات تقدمي إىل دعت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية كندا    

توفري فـرص العمـل     يف ضمان   عمالة ونتائجها هبدف االستمرار     التدابري املعتمدة يف جمال ال    
املعلومات عن التدابري املتخذة يف جمـال  مواصلة تقدمي   وطلبت اللجنة من كندا      .)١٠٥(للجميع

صليني والعمال املعـوقني  وتدابري سوق العمل املتصلة بالشباب والسكان األ  التعليم والتدريب   
  .)١٠٦(الضعيفة من العمال فئاتالين وسائر واملسنني واملهاجر

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -زاي  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء أوجه القصور واالنتـهاكات يف نظـام                -٥٣

  .)١٠٧(الرعاية البديلة
 املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء اتساع الفجـوة بـني            ، الحظ ٢٠١٢ يف عام و  -٥٤
 يف املائة ٥٥ويعاين .  الفقرية والشرائح ذات الدخل املتوسط والدخل املرتفع     لشرائح السكانية ا

من األسر اليت متثل املساعدة االجتماعية مصدر دخلها الرئيسي من انعدام األمـن الغـذائي               
وأشـار  . بسبب البون الشاسع بني مستويات املساعدة االجتماعية وتكاليف املعيشة املرتفعة         

ر اخلاص إىل جلوء عدد متزايد من األشخاص إىل مصارف األغذية ألن نظـم احلمايـة                املقر
وذكـر بـأن احلـد األدىن       . االجتماعية واألجور الدنيا ال تليب احتياجاهتم اليومية األساسية       

يوفر دخالً للعمـال    " على األقل " أجراً معيشياً "لألجور احملدد يف التشريعات ينبغي أن يكون        
 من العهد الدويل اخلاص     ٧ و ٦كما تنص على ذلك املادتان      " نفسهم وأسرهم يكفي إلعالة أ  

  .)١٠٨(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات أن احلكومات على مستوى االحتاد          وذكرت    -٥٥

 متناسبة األشخاص ذوو بصورة غريواملقاطعات واألقاليم تعترف بأن الفقر مشكلة يعاين منها    
البشرة امللونة، مبن فيهم الكنديون من أصل أفريقي وبعض جمتمعات الكنديني مـن أصـل               

تتدىن مستويات الدخل بشكل كبري بالنسبة إىل األقليات بـصفة عامـة كمـا أن               و. آسيوي
 مـساكن  ويفمعدالت البطالة أشد ارتفاعاً بينهم وتقيم غالبية أفراد األقليات يف أفقر األحيـاء     

وعليه، جيب أن تستهدف برامج التخفيف من وطأة الفقر         . اجتماعية تفتقر نسبياً إىل اخلدمات    
  .)١٠٩(املتضررةاجملتمعات 
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ن الغذائي الـشديد  وأعرب املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء عن قلقه النعدام األم   -٥٦
خل احملميـات وخارجهـا يف   يف كل أحناء كندا دا    الذي يعاين منه السكان األصليون       واحلاد

والحظ أن احلصول على األغذية حسب الطريقـة        . سواءاملناطق النائية واحلضرية على حد      
املطالبات فإن  ومن هذا املنطلق،    . التقليدية يستوجب حيازة األراضي يف عدة مناطق يف كندا        

 الكندينيصليني  ق السكان األ  تنطوي على آثار تتعلق حب    البلد  أحناء  كل  يف  املتواصلة باألراضي   
  .)١١٠(يف الغذاء

حوايل ثلث أطفال السكان " أن ٢٠١٠وذكر تقرير ملنظمة الصحة العاملية صدر عام        -٥٧
األصليني ينتمي إىل أسر ذات دخل منخفض وأن األمن الغذائي يشكل أحد بواعث القلـق               

 أن جمتمعات السكان األصليني تشهد املعين بالشعوب األصليةوالحظ املقرر اخلاص ". الشديد
ارتفاعاً أكرب بكثري يف معدالت الفقر وتعاين من ظروف أسوأ يف جماالت الـصحة والتعلـيم     

  .)١١١(والعمل مقارنة بالسكان غري األصليني
 يف املائة من    ٧٠ إىل أن حوايل     ٢٠١٠تقرير ملنظمة الصحة العاملية صدر عام       وأشار    -٥٨

 سن الدراسة يف إقليم نونافوت ينتمون إىل أسر تعاين من انعـدام      أطفال شعب اإلنويت دون   
صلون على الغذاء الكـايف ويتركـون بعـض الوجبـات           حي األمن الغذائي، مما يعين أهنم ال     

  .)١١٢(يكتفون حبصص قليلة أو متدنية النوعية من الطعام يف بعض األحيان أو
يف السكن الالئق إىل ضرورة مراجعة   ، أشار املقرر اخلاص املعين باحلق       ٢٠٠٩ ويف عام   -٥٩

ليشمل مجيع عناصر احلق يف السكن الالئق، وضرورة        " االحتياجات السكنية األساسية  "تعريف  
أن تعتمد كندا استراتيجية وطنية بشأن السكن امليسور الكلفة تكفل مشاركة احلكومة علـى              

ن األصليني واجملتمـع    سيما حكومات السكان األصليني، ومشاركة السكا      كل املستويات، وال  
وحثّ السلطات االحتادية على اعتماد تعريف رمسي للتشرد ومجع         . )١١٣(املدين والقطاع اخلاص  

  .)١١٤(بيانات إحصائية جديرة بالثقة لوضع هنج متسق ومنسق فيما يتصل هبذه املسألة
 )١١٥(٢٠١١ رسـالتني يف عـامي       املعين بالشعوب األصـلية   املقرر اخلاص   ووجه    -٦٠
 بشأن وضع السكن املتردي الذي تعاين منه أمة أتاوابيسكات األوىل ويعد على             )١١٦(٢٠١٢و

ما يبدو مثاالً على ظروف املعيشة السيئة اليت تعاين منها جمتمعات األمم األوىل بصفة عامة يف                
والحظ املقرر  . )١١٧(وصدر أيضاً بالغ صحفي   . وردت احلكومة على كلتا الرسالتني    . كندا

 أن اخلطوات املتخذة للتـصدي للظـروف     ٢٠١٢الة املتابعة اليت وجهها عام      اخلاص يف رس  
االجتماعية واالقتصادية اليت تعاين منها أمة أتاوابيسكات األوىل وغريها من األمـم األوىل،             
وأشار إىل ضرورة إجراء مشاورات إضافية إلجياد حلـول لوضـع الـسكن واألوضـاع               

تعاين منها تلك األمة األوىل، وشدد على ضـرورة أن          االجتماعية واالقتصادية األخرى اليت     
تستهدف أي تدابري من ذلك القبيل النهوض حبق األمة األوىل يف تقرير مـصريها وتعزيـز                

  .)١١٨(سلطتها يف جمال اختاذ القرارات
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  احلق يف الصحة  -حاء  
 عن صحة أطفال    ٢٠٠٩ملنظمة األمم املتحدة للطفولة صدر يف عام        ورد يف تقرير      -٦١

السكان األصليني أن معدالت وفيات الرضع يف جمتمعات حمميات األمم األوىل الكندية تفوق             
ويبني التقرير ذاته أن    . )١١٩(متوسط املعدالت الوطنية بنسبة تتراوح بني ثالثة وسبعة أضعاف        

معدالت حتصني أطفال األمم األوىل داخل احملميات أدىن من املعدالت املسجلة لدى عامـة              "
  .)١٢٠(" يف املائة٢٠بنسبة السكان 

األمـم األوىل تـشهد     " أن   ٢٠١٠وذكر تقرير ملنظمة الصحة العاملية صدر يف عام           -٦٢
واإلصابة ارتفاعاً غري متناسب يف معدالت اإلصابة بالسل وداء السكري واجلروح واالنتحار            

ان اإلنويـت   ويبلغ الفرق يف العمر املأمول بني سك      . )١٢١("بأمراض القلب واألوعية الدموية   
 سنة ويفوق معدل االنتحار لدى سكان اإلنويـت املعـدل           ١٣والسكان الكنديني زهاء    

  .)١٢٢(اإلمجايل املسجل لدى السكان الكنديني بأحد عشر ضعفاً
يف صـفوف   وساور جلنة حقوق اإلنسان القلق إزاء ارتفاع معدالت االنتحـار             - ٦٣

  .)١٢٣(ينيسيما الشباب يف جمتمع السكان األصل الشباب، وال
وفيما يتعلق بفرص احلصول على اخلدمات الصحية، الحظ تقرير ملنظمة الـصحة              -٦٤

نادراً ما حيصلون على خدمات خاصة هبم       " أن سكان اإلنويت     ٢٠١٠العاملية صدر يف عام     
وأهنم يواجهون عقبات لغوية وثقافية حتول دون حصوهلم على اخلدمات الرئيسية ويعانون من 

  احلصول على االستحقاقات بصفتهم مستفيدين يقيمون خارج أراضيهم        أوجه اإلجحاف يف  
  .)١٢٤("املطالب هبا

 أيضاً إىل الوضع املتعلـق      ٢٠١٠وأشار تقرير منظمة الصحة العاملية الصادر يف عام           -٦٥
 يف املائة فقط من هـذه       ٣٢وأشار  . بفرص حصول جمتمعات متيس على اخلدمات الصحية      

سات تقليدية للطب أو املعاجلة أو احلفاظ على الـصحة يف مـدهنم             اجملتمعات إىل توفر ممار   
  .)١٢٥(بلداهتم أو جمتمعاهتم أو

  احلق يف التعليم  -طاء  
فرض رسوم يف مرحلة التعليم اإللزامـي       أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء          -٦٦

رسـي العـام    مقابل املعدات واألنشطة اليت تشكل جزءاً من اخلدمات األساسية للتعليم املد          
واللجوء على حنو غري مالئم ومفرط إىل التدابري التأديبية حبـق أطفـال الـسكان            ،  لألطفال

 يف املدارس، وانتشار حاالت تسلط األقران       املنحدرين من أصول أفريقية   األصليني والكنديني   
  .)١٢٦(يف املدارس
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ل وقلـة   رعاية األطفـا  الرتفاع تكلفة خدمات    وأبدت جلنة حقوق الطفل قلقها        -٦٧
مجيـع  دة لتدريب  يف إطار تلك اخلدمات، وعدم توفر شروط موح       األماكن املتوفرة لألطفال  

  .)١٢٧(معايري جلودة الرعايةعدم وجود العاملني يف جمال رعاية األطفال و
زيادة مـستوى التحـصيل     وحثت جلنة القضاء على التمييز العنصري كندا على           - ٦٨

 عـن طريـق احليلولـة دون    خباصة و،فريقيأن من أصل العلمي لألطفال الكنديني املنحدري  
وأصدرت جلنة حقوق   . )١٢٨(يف صفوفهم النقطاع عن الدراسة    هتميشهم وتقليص معدالت ا   

  .)١٢٩(الطفل توصية مماثلة
الكنديني املنحدرين من    أن جمتمعات    اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات    والحظت    -٦٩

تبدي قلقها إزاء التجارب السلبية اليت يعاين       الكنديني اآلسيويني   أصول أفريقية وبعض جمتمعات     
يراعـي   ذكر اآلباء وزعماء اجملتمعات احمللية أن هنج التعليم ال        و. منها أبناؤها يف املدارس العامة    

وأن املناهج الدراسية والكتب املدرسية تتجاهل تارخيهم ومسامهاهتم يف         ،  اختالف ثقافات التعلُّم  
  .)١٣٠(ومثة نقص كبري يف متثيل األقليات يف هيئات التدريس وإدارة املدارس. ندياجملتمع الك

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
 من االلتحاق   اإلعاقةضمان متكّن األطفال ذوي     حثت جلنة حقوق الطفل كندا على         -٧٠

  .)١٣١(بربامج التعليم الشامل

  األقليات  -كاف  
االعتـراف بإجنـازات مجاعـة      صري كندا على    جلنة القضاء على التمييز العن    حثت    -٧١

  .)١٣٢( يف كندااالكنديني املنحدرين من أصل أفريقي ومسامهاهت
إمكانية حمافظة أطفال السكان احملليني     وحثت جلنة حقوق الطفل كندا على ضمان          -٧٢

سيما حقوقهم املتصلة    وال ومطالبتهم حبقوقهم،    املودعني يف نظام رعاية األطفال على هويتهم      
املساواة القانونيـة بـني     باالسم والثقافة واللغة، كما حثتها على مراجعة التشريعات لتكفل          

  .)١٣٣(أحفادهمإىل نقل وضع الساكن األصلي يف النساء والرجال يف حقهم 
 ة األصلي الشعوبحق  إعمال  جلنة القضاء على التمييز العنصري كندا على        وحثت    -٧٣

 السعي إىل التوصل إىل اتفاقـات     يف  و واملستنريةرة واملسبقة    ويف املوافقة احل   ايف التشاور معه  
  .)١٣٤(وإجياد وسائل وسبل إلعداد سندات ملكيتها ألراضيها

جلنة القضاء على التمييز العنصري عن أعربت ، ٢٠٠٨يف إطار املتابعة خالل عام و  -٧٤
خط أنابيب املمر    للرتاع بشأن    على مستوى االحتاد واملقاطعة   قلقها لعدم التوصل إىل تسوية      

  .)١٣٥(بني أمة هنود حبرية لوبيكون واحلكومة) شركة ترانس كندا(الشمايل األوسط 
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جلنة القضاء على التمييز العنصري يف إطار إجرائها لإلنذار ، عربت ٢٠٠٩ ويف عام  -٧٥
لية عن قلقها إزاء زيادة مشاريع التنمية يف أراضي الشعوب األصاملبكر واختاذ التدابري العاجلة    

وإزاء  دون احلصول على موافقة مستنرية من هذه الـشعوب،           مقاطعة كولومبيا الربيطانية  يف  
خصخصة األراضي التقليدية لفائدة شركات التعدين والطاقة دون احلصول علـى موافقـة             

  .)١٣٦(مستنرية من سكان كيتشنومانيكوسيب إنينوغ
عمال احلقوق االقتـصادية     إ جلنة القضاء على التمييز العنصري كندا على      وحثت    -٧٦

  .)١٣٧(واالجتماعية والثقافية للسكان األصليني

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -الم  
قانون محاية نظام    (٣١-جيمإزاء مشروع القانون    ساور جلنة مناهضة التعذيب القلق        -٧٧

يم الدولة بصورة غري    الذي يعتمد االحتجاز اإللزامي لألفراد الذين يدخلون إقل        )اهلجرة يف كندا  
واألفراد مـن   " الوافدين بطريقة غري قانونية   "ويستثين من الطعن يف رفض طلب اللجوء         قانونية

  .)١٣٨(٣١-جيممشروع القانون تعديل ، وحثت على "آمنة"رعايا البلدان اليت ُتعَترب بلداناً 
 ١١- جيم نونمشروع القا ألن  عن قلقها   جلنة القضاء على التمييز العنصري      وأعربت    -٧٨

احلماية مبوجـب    اإلجرائية القانونية املطلوبة و    ال يوفر مجيع الضمانات   ) قانون اللجوء املتوازن  (
  .)١٣٩(مبدأ عدم اإلعادة القسرية

 جلوء  أو ملتمس  أي مهاجر    ألنجلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها        وعربت    -٧٩
عرضة لالحتجاز   ٤-جيممشروع القانون   سيكون مبوجب   " قانوينال غري   الوافد "يف فئة يصنف  

وحثت اللجنـة كنـدا   .  جلوءملتمسقل عن سنة أو حىت البت يف وضعه ك      ت ال   لفترةاإللزامي  
  .)١٤٠(باالحتجاز اإللزامياحلكم املتعلق من أجل إلغاء  ٤-جيم مشروع القانون ةراجععلى م
للجوء لالحتجاز يف   تعرض األطفال امللتمسني    وساور جلنة حقوق الطفل القلق إزاء         -٨٠

الكثري من األحيان دون مراعاة مصاحل الطفل الفضلى، وإزاء ترحيل أطفال الروما وغريهـم              
من األطفال املهاجرين الذين غالباً ما ينتظرون لفترات طويلة وحىت لسنوات قبل صدور مثل              

  .)١٤١(هذا القرار

  احلق يف التنمية وقضايا البيئة  -ميم  
املعين باحلق يف الغذاء أن كندا جتاوزت بـشكل ملحـوظ يف            ذكر املقرر اخلاص      - ٨١

السنوات األخرية احلد األدىن اللتزاماهتا باملعونة الغذائية مبوجب اتفاقية املعونة الغذائية اليت            
 ٢٠١٠اضطلعت كندا بدور رئيسي يف سياق التفاوض بشأهنا خالل الفترة بـني عـامي               

استبعاد حتويل معونتها الغذائية إىل نقود وجعل اجملال ب  وكانت كندا قدوة يف هذا. ٢٠١٢و
  .)١٤٢(مشروطة  هذه املعونة غري
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  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -نون  
تنفيذ التوصية اليت قدمها الفريق العامل املعين       حثت جلنة مناهضة التعذيب كندا على         -٨٢

رهاب يف إطار    اإل  وجوب احتجاز األشخاص املشتبه بتورطهم يف      باالحتجاز التعسفي بشأن  
  .)١٤٣(املنصوص عليها يف القانون الدويل املناسبة إجراءات جنائية ومبا يتماشى مع الضمانات

جهـاز  إزاء األمر التوجيهي الـوزاري إىل       وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها         -٨٣
الذي يسمح بأن تستخدم داخل كندا معلومات االسـتخبارات         االستخبارات األمنية الكندي    

هاز االستخبارات  ليت قد ُتنتزع عن طريق إساءة املعاملة من جانب دول أجنبية، كما يسمح جل             ا
بتبادل املعلومات مع وكاالت أجنبية حىت إذا كان من احملتمل أن يـؤدي ذلـك إىل تعـرض                  

  .)١٤٤(شخص للتعذيب وذلك يف القضايا االستثنائية اليت تنطوي على هتديد للسالمة العامة
إزاء عدم رغبة كندا يف محاية حقـوق مجيـع          نة مناهضة التعذيب القلق     وساور جل   -٨٤

ورفضها تقدمي اعتذار رمسي وتعويضات إىل ثالثة مواطنني  الكنديني احملتجزين يف بلدان أخرى
كنديني، وتواطؤ مسؤولني كنديني يف انتهاك حقوق أحد األفراد عندما كان حمتجزاً يف خليج         

  .)١٤٥(افقة على طلب نقله إىل كندا لقضاء ما تبقى من فترة عقوبتهوالتأخر يف املو غوانتانامو
اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات أن أفـراد اجملتمعـات اإلسـالمية            وذكرت    -٨٥

بأن سياسات احلكومة جعلتهم يشعرون بأهنم مستهدفون وضـحايا         والعربية كثرياً ما أفادوا     
وأشـارت إىل وجـوب اختـاذ       . ٢٠٠١ سبتمرب/لول أي ١١للتنميط واملضايقة عقب حادثة     

خطوات ترمي إىل التصدي للشواغل والرد على االدعاءات وبناء العالقات اإلجيابية والثقـة             
  .)١٤٦(لدى اجملتمعات احمللية اليت تشعر بأن التشريعات األمنية الوطنية تستهدفها
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