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 مقدمة

 واملنشأ مبوجب قرار جملـس      الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل     عقد    -١
 ٢ دورته الرابعة خالل الفتـرة مـن   ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨املؤرخ  ٥/١حقوق اإلنسان   

عقودة يف  يف اجللسة الثالثة امل   كندا  املتعلق ب ستعراض  اال وأُجري   .٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٣ إىل
ويف أثنـاء   . ورأس وفد كندا السيد جون مسيث، نائب وزير العدل        . ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٣

  .، اعتمد الفريق العامل هذا التقرير٢٠٠٩فرباير / شباط٧اجللسة املعقودة يف 
، اختار جملس حقوق اإلنـسان جمموعـة املقـررين          ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٨ويف    -٢
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا      :االستعراضعملية  يسري  التالية لت ) اجملموعة الثالثية (

  .الشمالية، وأذربيجان، وبنغالديش
، صدرت الوثائق التالية من أجـل االسـتعراض         ٥/١ من القرار    ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :املتعلق بكندا
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/4/CAN/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته املفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً              )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/4/CAN/2 (٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥ للفقرة

 موجز أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان، عمـالً             )ج(  
  ).A/HRC/WG.6/4/CAN/3 (  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ج(١٥ بالفقرة

أسئلة أعدهتا مسبقاً اجلمهورية قائمة الثالثية اجملموعة وقد أحيلت إىل كندا عن طريق   -٤
التشيكية، والدامنرك، والسويد، وليختنشتاين، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا           

سـتعراض  الوهذه األسئلة متاحة على الـشبكة اخلارجيـة ل        . الشمالية، والنمسا، وهولندا  
  .الشامل الدوري

  موجز وقائع عملية االستعراض  - أوالً  

  موضع االستعراضقدم من الدولة املعرض ال  - ألف  
، عرض نائب وزيـر العـدل،       ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٣يف اجللسة الثالثة املعقودة يف        -٥

حلرية يف تشجيع ومحاية ا    ا عريق اتقليدالسيد جون مسيث، التقرير الوطين، وقال إن لدى كندا          
وتعترف كنـدا بأنـه     . والدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون يف كندا ويف اخلارج        
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هي نفسها، يتمتع بسجل ممتاز حلقوق اإلنسان، مما يؤكد علـى           أي بلد، وال حىت     يوجد   ال
  .أمهية قيام كل بلد بفتح سجالت حقوق اإلنسان أمام التدقيق على الصعيدين احمللي والدويل

سيادة القانون، ويعتمد نظام تقـسيم      يستند إىل   مدوناً  ا  دستورإن لدى كندا    وقال    -٦
 هـي امليثـاق     راسخة،سلطة وضع القوانني بني املستويات احلكومية، ولديه شرعة حقوق          

. وكندا دولة ثنائية اللغة، وثنائية النظام القـضائي، واحتاديـة         . الكندي للحقوق واحلريات  
 املـسؤولية عـن الـسياسة       كومات املقاطعات واألقـاليم   احلكومة االحتادية وح  وتتقاسم  

ويتحقـق  . ، واإلسـكان  دعم الدخل الصحة، و تشمل  االجتماعية، احملددة بوجه عام حبيث      
النهوض باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بصفة رئيسية مـن خـالل الـسياسات             

 إىل عمليات خمتلفة اختالفـا      ويؤدي هذا املسار  . والربامج واحلوافز، ال من خالل التشريعات     
  .هي نفسهاتظل طفيفا، ولكن نتائجها وأهدافها النهائية 

وكندا جمتمع متعدد الثقافات ومتعدد األعراق تشكَّل مبرور الوقـت عـن طريـق                -٧
 جانباً خاصاً من جوانـب      نوالسكان األصلي وميثل  . موجات خمتلفة من املهاجرين وأبنائهم    

  .هوية كندا والكنديني
تدور يف كندا مناقشة عامة بشأن حقوق اإلنسان، وذلك داخـل احلكومـة ويف              و  -٨

ويشارك الكنديون من كافة    . ساحات القضاء واحملاكم اإلدارية، ويف جلان التحقيق احلكومية       
  .قطاعات اجملتمع بنشاط ويساعدون يف تشكيل النُهج املتبعة للنهوض حبقوق اإلنسان

االسـتعراض  ع املدين بوصفها جانباً مهماً من عملية        وتنظر كندا إىل مشاركة اجملتم      -٩
، وقد اعترفت بعدم الرضا الذي أعرب عنه ممثلو اجملتمع املدين فيما يتعلـق              الدوري الشامل 

وتتعهد كندا باالشتراك مع    . بتوقيت وطبيعة مشاوراهتا املتصلة باالستعراض الدوري الشامل      
  .ملتابعة االستعراض الدوري الشاملاجملتمع املدين، وتعتزم عقد مشاورات إضافية 

. وجيري حالياً العمل على حتقيق املصاحلة بني السكان األصليني وبقية اجملتمع الكندي  -١٠
وقد اعترفت كندا بالتحديات اخلاصة اليت يواجهها السكان األصليون، ورحبت بالفرصة اليت            

حلة وجتديد الشراكة مع السكان     فاملصا. سنحت هلا بإبراز التقدم احملرز واحلاجة إىل التحسني       
ففـي  . بالسكان األصليني لكنـدا   معين  ركيزتان رئيسيتان من ركائز برنامج      مها  األصليني  
الذين تلقوا  السابقني  لتالميذ  ، تقدمت احلكومة باعتذار رمسي تارخيي ل      ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

 منح  رس الداخلية للهنود  اتفاق تسوية قضية املدا   ويتضمن  . تعليماً يف املدارس الداخلية للهنود    
ولسد ثغرة تشريعية ظلت    . تعويض للتالميذ السابقني وإنشاء جلنة لتقصي احلقائق واملصاحلة       
 للـسماح بتنـاول     ٢٠٠٨قائمة لفترة طويلة، ُعدل قانون حقوق اإلنسان الكندي يف سنة           

  .القانون املتعلق باهلنودقضايا التمييز الناشئة عن 
وتعمل كندا مع نـساء     .  شاغالً مهماً  السكان األصليني نساء  ويشكل العنف ضد      -١١

ومنظمات السكان األصليني على برامج وخدمات منع العنف األسري يف األماكن املخصصة            
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رابطة النساء األصليات    اليت اختذهتا    "األخوات يف الروح  "بادرة  وتقدم احلكومة الدعم مل   . هلم
  . األصليني املفقودات واملقتوالت لتحسني فهم وحتديد مشكلة نساء السكانيف كندا

وتسعى حكومة كندا إىل التوفيق بني حقوق الشعوب األصلية يف أراضيها التقليدية              -١٢
للحكومة، مبا يف ذلك االعتراف باملعاهدات القائمة، والتفـاوض علـى           والسيادة اإلقليمية   

بـني   التـوازن    وتسعى احلكومة إىل إحالل   . اتفاقات جديدة بشأن األراضي واحلكم الذايت     
حقوق ومصاحل الكنديني من السكان األصليني ومن غري السكان األصليني بطريقة تتفق مـع       

وتعترف كندا بالطابع اجلماعي الذي تتسم به مصاحل السكان األصليني يف األرض            . الدستور
  .غريتتواملوارد، وبأن طبيعة هذه املصاحل اجلماعية قد 

 إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية       ومع عدم قدرة كندا على تأييد       -١٣
ألن النص مل يعاجل خماوف كندا الرئيسية ويفتقر إىل توجيهات واضـحة للـدول يف عـدة                 
جماالت، مبا يف ذلك األراضي واملوارد، ومفهوم القبول احلر واملسبق واملستنري واحلكم الذايت،             

ان جتاه السكان   القائمة يف جمال حقوق اإلنس    هتا  ال تزال كندا تتعهد بالوفاء بالتزاماهتا وتعهدا      
  .األصليني يف كندا، وتعمل بنشاط على الصعيد الدويل على حتسني حالة السكان األصليني

استراتيجية الشراكة من أجـل     وفيما يتعلق بقضية التشرد وأسباهبا العديدة، تستثمر          -١٤
ألولويات اجملتمعية، وتشجع التعـاون      الرامية إىل منع التشرد واحلد منه يف ا        مكافحة التشرد 

ومن بـني   . فيما بني احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات أو األقاليم، واحلكومات احمللية         
على صعيد  مبادرة املساكن امليسورة التكلفةاالستثمارات الضخمة األخرى يف جمال اإلسكان   

  .ول املنخفضةاألقاليم، وبرامج اإلسكان ألصحاب الدخ/املقاطعات/االحتاد
وفيما يتعلق مبكافحة اإلرهاب، تتعهد كندا مبنع ومكافحة اإلرهاب بطريقة تستويف             -١٥

وتتضمن قـوانني كنـدا     . هبا التزاماهتا الدولية، مبا يف ذلك التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان          
 وخيضع أي إجراء حكومي يتخذ مبوجبها. ملكافحة اإلرهاب ضمانات حلماية حقوق اإلنسان

  .النظام الكندي للمحاكم املستقلةيف إطار الستعراض 
إحالل التوازن بـني  فيها وقد اعتمدت كندا إجراءات جديدة يف احلاالت اليت جيب       -١٦

. اإلجراءات القانونيـة الواجبـة    احلاجة إىل محاية املعلومات السرية يف مقابل حق الفرد يف           
 عن احلكومة بالنيابة عن األشـخاص       وجيري اآلن تعيني مدافعني خاصني للتصرف مستقلني      

ويطلع هؤالء املـدافعون    . غري املسموح هلم بالوصول إىل املعلومات السرية يف قضايا اهلجرة         
. على كافة األدلة اليت يطلع عليها القاضي، وهلم أن يعترضوا على كفايتها ووزهنا وأمهيتـها              

 الذي مت التوصل إليـه بفـضل        وسوف هتيأ الفرصة أمام احملاكم للبت فيما إذا كان التوازن         
  .برنامج املدافعني اخلاصني يوفر احلماية الكافية حلقوق األفراد

وتتعهد كندا بالتصدي لتحدياهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان بطريقة تتـسم باالنفتـاح              -١٧
  .وقد أعربت عن تقديرها ملا تلقته من أسئلة مسبقة كثرية. والشفافية والتعاون
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  فاعلي وردود الدولة موضع االستعراضاحلوار الت  - باء  
وُنشرت علـى الـشبكة اخلارجيـة       .  وفداً ببيانات  ٤٥أثناء احلوار التفاعلي، أدىل       -١٨

 وفداً مل يتسن اإلدالء هبا أثناء       ٢٤للالستعراض الدوري الشامل حني توافرها بيانات إضافية        
. ة عروضها وتقاريرهـا    وهنأ عدد من الوفود احلكومة على جود       .*احلوار نظرا لضيق الوقت   

  .واعترف بعضهم أيضا بتعاوهنا مع هيئات املنشأة مبوجب املعاهدات
أما سويسرا، فقد أبرزت دور كندا يف تنفيذ املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، موصية               -١٩

جلعل نظامها اخلاص بالشهادات األمنيـة املتعلقـة        بأن تواصل ما تبذله من جهود       ) أ(كندا  
واعترافاً باجلهود املبذولة لقبول حقـوق      . فقاً مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان     باهلجرة متوا 

السكان األصليني فيما يتصل باألراضي التقليدية، الحظت ما جاء يف تقارير املنظمات غـري              
احلكومية من أن كندا تقيد نطاق حقوق معينة، يف الوقت الذي تعيد فيه التفـاوض علـى                 

. لك السكان األصليني على التقدم بطعون تستغرق وقتاً طويالً ومكلفة         املعاهدات، فتجرب بذ  
بتعزيز اجلهود الرامية إىل تسوية املطالبات املتعلقة باألراضي وحتـسني آليـة            ) ب(وأوصت  

ومع الترحيب باجلهود املبذولة ملكافحة الفقر، أعربت سويسرا عن قلقهـا           . تسوية الرتاعات 
ن ووالكنـدي املائة من السكان، وخباصة السكان األصليون،        يف   ١١,٢لكون الفقر يؤثر على     

، األمهات العازبات، والنساء الاليت      اإلعاقة األشخاص ذوو و ،نو واملهاجر ،من أصول أفريقية  
  .وسألت عن تدابري التحسني. منخفضة مرتبات يتقاضني

يف وأشارت النمسا إىل ما تبذله احلكومة من جهود للعمل مع السكان األصـليني                -٢٠
جمال تسوية املطالبات املتعلقة باألراضي، وخباصة عن طريق عملية املطالبات اخلاصة، وسألت            

 ييالت احلكومية املسؤولة، على مستو    تقيد مجيع الوكا  بضمان  ) أ(وأوصت   .عن التعجيل هبا  
 وضمان مراعاة توصـيات اهليئـة املنـشأة         االحتاد واملقاطعات، بواجب التشاور والتراضي،    

لنهوض التدرجيي حبقـوق الـسكان      عاهدة بالكامل، وعدم تقييد هذه العمليات ل      مبوجب امل 
هبذا الشأن مع مجيع أصحاب املـصلحة بغيـة      مبواصلة املشاورات   ) ب(؛ و األصليني يف البلد  

بدراسة ومعاجلة ) ج(؛ ويف املستقبلاملتعلق حبقوق السكان األصليني التمكن من دعم اإلعالن 
باختاذ تدابري ) د(؛ واملرتيل ضد املرأة، وخباصة نساء السكان األصليني اجلذرية للعنف   األسباب  

  .مايةاحلجرب ومنحهم سبالً فورية لل و،إىل القضاءبفعالية ضحايا العنف املرتيل لتيسري وصول 
بالنظر يف وضع تشريعات خاصة بشأن العنف       ) أ(وسألت إيطاليا عما يلي وأوصت        -٢١

، وتعزيز  فوريةالماية  احلإىل سبل   بفعالية  لضحايا  وضمان وصول ا  املرتيل جتعله فعال إجراميا،     
وسألت إيطاليا عما إذا كانت كندا تنظر يف التصديق على اتفاقيات           . إجراءات مالحقة اجلناة  

__________ 

ويد، وسلوفينيا، وأوزبكستان، وإستونيا، وغانا، وآيرلندا، واليونان، وأملانيـا، والـسودان،         كولومبيا، والس   *  
والسنغال، وجنوب أفريقيا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وإكوادور، وبوتسوانا، وهاييت، وغواتيماال، وجيبـويت،           

  .وليسوتو، وفلسطني، وزامبيا، وأوروغواي، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
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وأشارت إىل التقارير اليت تفيد بأن أكثر من        . ١٣٨، و ٩٨، و ٢٩منظمة العمل الدولية أرقام     
 يف كندا بعد أن صعقتهم الشرطة مبـسدسات         ٢٠٠٣  شخصاً قد لقوا حتفهم منذ عام      ٢٠

للتمحيص بغية الصعق  مسدساتاللوائح اليت تنظم استخدام بإخضاع ) ب(وأوصت . الصعق
وينّص على إجراءات أكثر صـرامةً فيمـا        " األسلحة"اعتماد تشريع يدرجها صراحةً يف فئة       

  .يتعلق حبيازهتا واستخدامها
 ورحبت بالتدابري الرامية إىل إدمـاج املهـاجرين،         وأبرزت شيلي التنوع يف كندا،      -٢٢

، األشـخاص ذوي اإلعاقـة    وأوصت بالتصديق يف أقرب وقت ممكن على اتفاقية حقـوق           
االتفاقية الدولية حلمايـة    ، و االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       و

تفاقيـة مناهـضة    ختياري ال ، والربوتوكول اال  حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     
والحظت شيلي حدوث حتسن فيما يتعلق بالسكان األصليني، وإن كـان الفقـر             . التعذيب

والحظت أيـضا   . املدقع، والعنف األسري، واخنفاض مستويات التعليم أمور ال تزال قائمة         
وجود العنف ضد املرأة والعنف املرتيل، وخباصة ضد نساء السكان األصـليني واألقليـات،              

جلنة القضاء على   وسألت شيلي عن تنفيذ كندا لتوصيات       . والعنصرية، والتمييز ضد األقليات   
  .ورحبت بسلوك كندا البناء يف اجمللس.  واللجنة املعنية حبقوق اإلنسانالتمييز العنصري

وقالت كوبا إهنا تأمل يف أن تفكر كندا بعمق، وهي يف هنايـة مـدهتا كعـضو يف        -٢٣
والحظـت أن الـسكان األصـليني       . لسابق كمدافع عن العامل الثالث    اجمللس، يف دورها ا   

بالدخل الذايت املصدر، والتعليم، والصحة، حيث يشغلون أعلى املراتب         متضررون فيما يتعلق    
يف مؤشرات االنتحار والفقر، وسألت عن التدابري املتخذة إلصالح هذا الظلم التارخيي مبـا              

 ١٢٥وأشارت كوبا إىل أن ما يقـرب مـن          . ينييتماشى مع إعالن حقوق السكان األصل     
منظمة غري حكومية كندية أعربت عن قلقها من االفتقار إىل اإلجراءات املالئمة والـشفافة              
بشأن تنفيذ توصيات اهليئة املنشأة مبوجب املعاهدة، وسألت عن اإلصالح، وخباصـة فيمـا              

 وسألت عن السبب يف قطع      .يتصل بالتوصيات الصادرة يف أثناء االستعراض الدوري الشامل       
ومتشياً مع تعليقات جلنـة احلقـوق       . اإليدز/التمويل عن برامج فريوس نقص املناعة البشرية      

استراتيجياهتا بأن تدمج هذه احلقوق يف      ) أ(االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أوصبت كندا      
صـة الـسكان   ، وخباللحد من الفقر على حنو ميكن أن يصب يف صاحل أضعف فئات اجملتمع          

األصليون، والكنديون من أصل أفريقي، واملهاجرون، واألشخاص ذوو اإلعاقة، والـشباب،           
أن تعتمـد كافـة التـدابري       ) ب(والنساء ذوات الدخول املنخفضة، واألمهات العازبات، و      

 لضمان  مبا فيها التنفيذ الكامل إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية          الالزمة،  
مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،     لسكان األصليني بالكامل حبقوقهم،     متتع ا 

  . كندااملواطنني يفحبيث يتساوى مستوى معيشتهم مع بقية 
وأعربت النرويج عن تقديرها للدور النشط الذي تؤديه كنـدا يف آليـة حقـوق                 -٢٤

. ليني على مسامهاهتم يف هذه العمليـة      اإلنسان، وأشادت باجملتمع املدين وممثلي السكان األص      
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عملية فعالة وشاملة ملتابعة توصـيات االسـتعراض الـدوري          بأن تنشئ   ) أ(وأوصت كندا   
أن تعيد النظر يف موقفها وإقرار اإلعالن املتعلق حبقوق السكان األصـليني،            ) ب(؛ و الشامل

عمليـة   أن ترسـي     )ج(؛ و ١٦٩والنظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          
إبالغ وحتليل إحصائي شاملة لنطاق وطابع العنف املمارس ضد نساء الـسكان األصـليني،             

لالستجابة ملدى  حبيث يتسىن وضع استراتيجية وطنية، بالتشاور مع ممثلي السكان األصليني،           
  . هذه القضاياشدة
ن املفهوم أن مثـة     وم. والحظت أستراليا الطابع املتعدد األعراق الذي تتسم به كندا          -٢٥

. حترشاً بالسكان األصليني واألقليات الدينية قد وقع، ومشل ذلك أفعاالً منعزلةً معادية للسامية         
وطلبـت  . وسألت عن اخلطوات املتخذة للتصدي للعنف ضد املرأة واالجتار باألشـخاص          

ود ورحب باجله . النمسا معلومات عن استعراض االستخدام املفرط الظاهر ملسدسات الصعق        
املبذولة بشأن حقوق املعوقني، وسألت عما إذا كان قد مت حتديد اجملاالت اليت تتطلب بـذل                

  .جهود إضافية 
ورحبت اململكة املتحدة بتأكيد كندا على حقوق اإلنسان، ومبسامهتها يف اجمللـس              -٢٦

ين مبواصلة االشتراك مع جمموعات اجملتمع املد     ) أ(وأوصت  . وغريه من آليات حقوق اإلنسان    
العالقـات  تطرحها  إثبات أن التحديات اليت     بالسعي إىل   ) ب(يف متابعة تنفيذ االستعراض؛ و    

بني حكومة االحتاد وحكومات املقاطعات واألقاليم ال تشكل عراقيل ال داعي هلا حتول دون              
، وباإلشارة إىل ريادة كندا يف االعتراف القانوين حبقوق املثليني        . الوفاء بااللتزامات التعاهدية  

َمن يغريون نوع جنسهم، الحظت مـا       /والسحاقيات، ومزدوجي امليول اجلنسية، واملخنثني    
والحظت وجود اختالالت بني الـسكان  . يفيد بأن بعض السياسات الصحية ال تزال متييزية      

هـذه  األولوية القـصوى ملعاجلـة   بإيالء ) ج(األصليني والكنديني اآلخرين، وأوصت كندا   
املتعلق بالسياسات   مواطنيها، بوسائل تشمل جدول أعماهلا        بعض بنياجلوهرية  االختالالت  

 ،التعليم؛ ومتكـني املـواطن    : هي  جماالت رئيسية للتنمية االقتصادية    ةالذي يركز على مخس   
 واإلدارة الرشيدة واحلكـم     ،باألراضي واملصاحلة املتعلقة   وتسوية املطالبات    ،ومحاية الضعفاء 

ذة لتشجيع إدماج الفئات الضعيفة تقليدياً، ولكنها أشـارت  ورحبت باخلطوات املتخ . الذايت
 يعانني من التهميش يف القـوة       النساء البالغات ونساء السكان األصليني    إىل أن املعوقات من     

بالنظر يف  ) د(وأوصت كندا   . العاملة، مع حصوهلن على دخول أقل وفرص حمدودة يف العمل         
  . اجملالذاهباختاذ خطوات إضافية ملعاجلة التمييز 

وانضمت اجلزائر إىل األمل الذي أعربت عنه كوبا يف أن تعود كنـدا إىل دورهـا                  -٢٧
وذكرت أن كندا، بوصفها من األعـضاء املؤسـسني         . التقليدي كجهة تشجع على احلوار    

. للمجلس، تعهدت بالتعاون من الدول األعضاء يف األمم املتحدة على تشجيع اجمللس اجلديد            
زمة بناء املؤسسات، الـذي     املتعلق حب يف توافق اآلراء    كندا  تشترك   بأن   )أ(وأوصت اجلزائر   

والحظت أن كندا   . يهدف إىل تزويد اجمللس باآلليات والقواعد الالزمة لعمله وتنفيذ واليته         
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. ترفض بانتظام استنكار االنتهاكات اليت ترتكبها قوة االحتالل يف منطقة معينة مـن العـامل        
ص على استناد عملها داخل اجمللس وخارجه إىل االلتزامات اليت          حتربأن  ) ب(وأوصت كندا   

وأيدت توصيات جلنة احلقـوق     . نتقائيةعدم اال تعهدت هبا وإىل مبادئ املوضوعية واحلياد و      
تباشر محالت توعية هتدف إىل محاية أشـخاص        بأن  ) ج(االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

بطهم باإلرهاب، وأن تنظر يف تعديل قانوهنا ملكافحة        معينني وفئات معينة من التنميط الذي ير      
اإلرهاب لتحسني بند معني يناهض التمييز، وأن تعّدل التشريعات ذات الـصلة أو تعتمـد               

وأوصت .  من االتفاقية  ٤يتماشى مع الفقرة    تشريعات جتّرم أفعال العنف العنصري، على حنو        
 حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد         االتفاقية الدولية حلماية  أيضا بأن تنضم كندا إىل      

  .، حيث إهنا ازدهرت بفضل مسامهات العمالة األجنبيةأسرهم
والحظ املغرب تشريعات مكافحة التمييز يف كندا، ورصدها وإدمـاج التعهـدات              -٢٨

ورحبت باجلهود املبذولة إلدماج املهاجرين، مبا      . الدولية يف التشريعات والسياسات والربامج    
وشجعت كندا علـى    . عاملون األجانب، وكفالة وصوهلم إىل احلماية واخلدمات      يف ذلك ال  

سياساهتا امللتزمة، على مستوى االحتاد واملقاطعات واألقاليم، لتعزيز مجيـع حقـوق    مواصلة  
  .اإلنسان ومحايتها

حقوق اإلنسان علـى املـستوى املتعـدد    جمال  ونوهت املكسيك مبسامهة كندا يف        -٢٩
وأعربت عن  . بناء مؤسسات اجمللس  أثناء  إىل ما حتلّت به من روح بناءة يف         األطراف، مشريةً   

. ثقتها يف أن كندا ستتشاور مع اجملتمع املدين يف متابعة االستعراض الدوري الشامل وتنفيذه             
وأشادت بالتقدم احملرز فيما يتعلق باحلق يف الصحة، واحلق يف التعليم، واحلق يف اإلسـكان،               

الجتماعي، واحلق يف إقامة العدل، وقضايا السكان األصليني، مشريةً إىل          واحلق يف الضمان ا   
جملس العمـوم   وأشارت إىل االلتماس املقدم من      . االعتذار الذي قدمه رئيس الوزراء مؤخراً     

وأصـت بـأن   . إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية للمطالبة بإقرار   الكندي
ية ذاهتا إىل كلٍ من احلقوق املدنيـة والـسياسية واحلقـوق            األمهإيالء  ) أ(تعمل كندا على    

 على قدم املساواة يف تـشريعاهتا علـى مجيـع           ومعاملتهااالقتصادية واالجتماعية والثقافية    
 بصورة منتظمة مبشاركة فعالة من منظمات اجملتمع املدين         جتتمعآلية  إنشاء  ) ب(؛ و املستويات

 كي تنفذ مجيـع االلتزامـات       على الصعيد الوطين   بتغطية شاملة     وحتظى ،والشعوب األصلية 
االتفاقية النظر بإجيابية يف التصديق على      ) ج(؛ و الدولية لكندا وتيّسر قبول االلتزامات املعلقة     

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد         ، و األمريكية حلقوق اإلنسان  
، والربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد      ١٦٩م  ، واتفاقية منظمة العمل الدولية رق     أسرهم

جترمي العنف املرتيل والتحقيق    ) د(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ و      
  . مرتكبيهاومعاقبةيف قضايا مقتل واختفاء نساء السكان األصليني على النحو املالئم 

 وتشريعية حلقوق اإلنسان، وإن وقالت باكستان إن كندا وضعت ضمانات دستورية  -٣٠
غري أن السياسة العامـة الكنديـة يف        . الكنديني يتصدرون الترويج حلقوق اإلنسان ومحايتها     
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وتوصي باكستان كندا مبا    . اجمللس كثرياً ما تتناقض مع هذه القيم العليا وتستلزم إعادة النظر          
 تتخذ تدابري عملية لتفادي     جتعل إجراءات اهلجرة أكثر شفافية وموضوعية، وأن      أن  ) أ: (يلي

أن تطبق  ) ب(واألصل؛ و الديانة  وإساءة استخدام هذه اإلجراءات للتنميط على أساس العرق         
على الكراهية على حنو خالٍ من االنتقائية حبيـث        باخلطاب الذي حيض    تعلق  أحكام قانوهنا امل  

والعنف بـدوافع    اليت قد تؤدي إىل التحريض على الكراهية         واألحداثيغطي مجيع األفعال    
اإلنفاذ القانوين للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      أن تضمن   ) ج(؛ و عنصرية أو دينية  
 تشريعاهتا احمللية لضمان التنفيذ السلس والفوري اللتزاماهتا        تبسطأن  ) د(؛ و يف احملاكم احمللية  

ن األمم املتحـدة    أن تدعم وتنفذ بالكامل إعال    ) ه(؛ و الدولية على مجيع مستويات احلكومة    
أن توافق على طلب الزيارة املقدم من املقرر اخلـاص املعـين            ) و(بشأن الشعوب األصلية؛ و   

  .٢٠٠٦حبقوق اإلنسان للمهاجرين الذي مل يَبت فيه منذ عام 
وأبرزت ليختنشتاين مدى انفتاح كندا وتعاوهنا يف عملية االسـتعراض الـدوري              -٣١

والحظت املخاوف اليت أعربت عنـها      . اإلجراءات اخلاصة الشامل، ونظام هيئة املعاهدة، و    
 بشأن وصول الكنديني من أصل أفريقـي إىل         جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

م  التعلـي إتاحةلضمان بتكثيف جهودها  ) أ(التعليم ومعدالت التسرب املرتفعة، موصيةً كندا       
االنضمام إىل الربوتوكـول    ) ب(؛ و لقدراتاوعلى أساس   العايل للجميع على قدم املساواة      

االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو               
 الـيت يـنص عليهـا هـذا         الالإنسانية أو املهينـة وإنـشاء اآلليـة الوقائيـة الوطنيـة           

  .االختياري الربوتوكول
 سان، وعلى تكييف إطارها الـوطين     وحيت رومانيا كندا على التزامها حبقوق اإلن        -٣٢

وطلبت معلومات عن تنفيـذ خطـة       . حبيث يأخذ الصكوك الدولية ذات الصلة يف احلسبان       
  .العمل ملكافحة العنصرية وعن تدابري مكافحة االجتار باألشخاص

وحيت هولندا كندا على التزامها حبقوق اإلنسان، وعلى دورها يف اجمللس كنائـب               -٣٣
وسألت عن التصديق على . ار البناء يف عملية االستعراض الدوري الشامل   للرئيس، وعلى احلو  

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 
أن يشارك اجملتمع املدين بنـشاط يف عمليـة         ) أ: (وأوصت مبا يلي  . أو الالإنسانية أو املهينة   
العمل بسياسة طلب الرأفـة جلميـع   أن تعيد   ) ب(تواصلة يف كندا؛ و   االستعراض الدوري امل  

أن تعزز وتوسـع نطـاق      ) ج(؛ و الرعايا الكنديني احملكوم عليهم باإلعدام يف بلدان أخرى       
اخلاصة بالسكان األصليني، وال سيما فيما يتعلق       الربامج القائمة وأن تتخذ املزيد من التدابري        

ة، وخباصة بعد مرحلة التعليم االبتدائي، وفـرص العمـل،          بتحسني السكن والفرص التعليمي   
ورحبت بتقـدم   . وحتسني محاية حقوق النساء واألطفال، وذلك بالتشاور مع اجملتمع املدين         

حقوق متساوية لألزواج من نفس نوع اجلنس، وباحلماية من جرائم التحريض على الكراهية             
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يف ترشد به   تس  كدليل ادئ يوغياكارتا مببتطبيق  ) د(ألسباب تتضمن امليل اجلنسي، وأوصت      
  .على املضي يف تطوير سياساهتااملساعدة 

وقالت كندا يف ردودها إن استخدام مسدسات الصعق ختضع حالياً لدراسة واسعة              -٣٤
ويتوىل عدد من قوات الشرطة واحلكومات ببحث سياسات تطبيق االستخدام          . ولتحقيق عام 

  .اآلمن ملسدسات الصعق
  .دا إهنا ستعثر على طريقة فعالة إلشراك اجملتمع املدين يف متابعة استعراضهاوقالت كن  -٣٥
وأضافت أن احلكومة تتخذ نطاقا من التدابري ملعاجلة القضية املقلقة املتمثلة يف العنف               -٣٦

ليس جرمية منفصلة يف القانون اجلنائي، ولكنه يندرج ضـمن          " العنف املرتيل "فإن  . ضد املرأة 
وقد أنشأت بعض املقاطعات حماكم للعنف املرتيل حدت كثريا مـن           . ئية القائمة اجلرائم اجلنا 

وال تزال احلكومة ملتزمة باحلد من العنف ضد نساء         . معدل العودة إىل ارتكاب هذه اجلرمية     
  .وجتري باستمرار البحوث ومجع املعلومات يف هذا الشأن. السكان األصليني

ادي اليت تكاد تكون غري مسبوقة، فلم يستفد منها وعلى الرغم من فترة النمو االقتص       -٣٧
وقد استثمرت احلكومة يف دعم الكنديني الـضعفاء عـن   . بعض الكنديني االستفادة الكاملة  

وبفضل نظام الـدخل التقاعـدي يف   . طريق إعفاءات ضريبية عريضة القاعدة وتدابري أخرى  
 واحدا من أقل املعدالت يف العامل       كندا إىل حد كبري، فإن معدل الفقر بني املسنني أصبح اآلن          

  ). يف املائة٥,٤(
وقد اخنفض الفقر بني النساء إىل معدالت تكاد تكون مكافئة ملعدل الدخل املنخفض   -٣٨

أمـا  . اإلمجايل يف كندا، حىت بالنسبة لألمهات الوحيدات والنساء املسنات غري املرتبطـات           
ت يف بلدان منظمة التعاون والتنميـة يف        فجوة العمل بني اجلنسني، فهي من بني أقل الفجوا        

. من اجملـاالت املهنيـة    طائفة واسعة   امليدان االقتصادي، وجيري متثيل املرأة بشكل كبري يف         
ويرجع هذا إىل حد كبري إىل الزيادة الكبرية يف مـستويات التحـصيل العلمـي وبـرامج                 

  .اإلنصاف حتقيق
السكان الـيت ال تـزال       بشرائح   النهوضوهتدف احلكومة إىل االستثمار من أجل         -٣٩

الكنديون من السكان األصليني، واملعوقون، واملسنون الوحيـدون، واملهـاجرون          : ضعيفة
واقترحت يف ميزانيتها االحتادية األخرية إدخال املزيد من التغيريات         . اجلدد، واآلباء الوحيدون  

، والكنديني من السكان    على برنامج التأمني على العمل؛ وتدريب الشباب، والعاملني املسنني        
إعانـة  ؛ و االستحقاق الضرييب الكندي لألطفال   األصليني؛ وبدل اإلعالة التكميلي الوطين؛ و     

وتعقد احلكومة االحتادية شراكات مع القطاع اخلاص والقطاع غري         . ضريبة الدخل من العمل   
  .اهلادف للربح، ومع حكومات املقاطعات واألقاليم

حقوق اإلنسان   نظام    يف املشاركة يف   ا عريق اتقليددى كندا   والحظت الربازيل أن ل     -٤٠
، ودعوهتا الدائمة للمقررين اخلاصني، ولكن الصكوك الدوليـة حلقـوق         التابع لألمم املتحدة  
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وأعربت الربازيل عن أملها    . واقترحت جترمي العنف املرتيل   . اإلنسان ال تنفَّذ من تلقاء نفسها     
يف سياق  ) أ: (وأوصت الربازيل مبا يلي   . ا من عملية ديربان   يف أن تعيد كندا النظر يف انسحاهب      

التحفظـات  ، سحب   "أهداف حقوق اإلنسان  " املعنون   ٩/١٢من قرار اجمللس    ) أ(١الفقرة  
 وخباصة فيما يتعلق بواجب احتجاز األطفال يف مكـان          ،الكندية على اتفاقية حقوق الطفل    

االعتراف ) ج(و ؛األمريكية حلقوق اإلنسان  االنضمام إىل االتفاقية    ) ب(؛ و منفصل عن البالغني  
 للربوتوكـول   بإمكانية التقاضي يف سياق احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافيـة، وفقـاً          

) د(؛ ولعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة    امللحق با االختياري  
تفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن   الالنظر يف التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري 

الذي إعادة النظر يف النهج     ) ه(؛ و ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        
 مبادئ عدم اإلعادة القـسرية يف تـشريعاهتا         ، ومراجعة تعتمده بشأن طبيعة حظر التعذيب    

  . الكنديةالداخلية
وأبرزت تعاوهنا مع   . جرين وتدجمهم يف اجملتمع   والحظت تشاد أن كندا ترحب باملها       -٤١

  .كندا يف عدد من اجملاالت، مرحبةً بالنتائج اليت وجهت عناية الفريق العامل إليها
وأثنت إندونيسيا على كندا ملا تبذله من جهود هتدف إىل مواءمة املعايري القانونية مع                -٤٢

ن األصليني بشأن االفتقـار إىل      التعهدات الدولية، ولكنها الحظت خماوف جمتمعات السكا      
الرعاية الصحية  بإعداد سياسات لتحسني    ) أ(وأوصت  . معايري توفر احلماية الكافية حلقوقهم    

وفقاً ملا تنّص عليه االتفاقية الدولية للقـضاء        ) ب(؛ و والرفاه العام ألطفال السكان األصليني    
 الوطنية التمييزية املتعلقة باألمن     قوانينها، بإعادة النظر يف     على مجيع أشكال التمييز العنصري    

األصـل  وتنظم محالت توعية للحماية من التنميط العنصري والقولبة على أساس اجلنسية أو             
أو املنشأ أو العرق فيما يتعلق باإلرهاب، وفقاً ملا تنّص عليه االتفاقية الدولية للقـضاء               اإلثين  

  .على مجيع أشكال التمييز العنصري
بأن تنفيذ بفعالية توصيات اهليئات املنـشأة مبوجـب         ) أ(ن كندا   وأوصت أذربيجا   -٤٣

وأثارت أذربيجان قضايا تتعلق بالعنف ضد املرأة، والوصول إىل         . معاهدات حقوق اإلنسان  
بـأن  ) ب(وأوصت كندا   . العدالة، وحاالت نساء السكان األصليني املفقودات واملقتوالت      

تضع وتنفذ خطة عمل    بأن  ) ج(كان األصليني؛ و  تتخذ تدابري فعالة ملكافحة التمييز ضد الس      
وسألت عن اخلطوات املتخذة بشأن املخاوف اليت أثارها املقرر         . وطنية للتصدي هلذه الظاهرة   

وأوصت كندا أذربيجـان    . كره اإلسالم اخلاص املعين بالعنصرية فيما يتعلق مبعاداة السامية و       
 والتمييز العنصري وكراهية األجانب؛     بأن تكثف جهودها الرامية إىل مكافحة العنصرية      ) د(
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد         بأن توقع وتصدق على     ) ه(و

ودعـت  . التفاقيـة مناهـضة التعـذيب   ، وأن تصدق على الربوتوكول االختياري       أسرهم
مبسامهات كنـدا   أذربيجان إىل زيادة املوارد املخصصة للقضاء على الفقر والتشرد، ورحبت           

  .يف املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان واملنظمات الدولية اإلنسانية
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والحظـت  . وأشارت اهلند إىل أن كندا معروفة بالتزامها مبساندة حقوق اإلنـسان       -٤٤
 واألطفال يف التعليقات املقدمة من جلنة القضاء على التمييز العنصري بشأن التمييز ضد النساء     

بالقضاء على التمييز ضد املـرأة      اللجنة املعنية   ، والتعليقات املقدمة من     صفوف األمم األوىل  
 بشأن احلاجة إىل تشريع يتعلق باآلثار التميزية        جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    و

لقانون اهلنود، ودواعي قلق اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة فيما يتعلق حبمايـة               
والتمست اهلند رد   . لضرر الواقع على نساء السكان األصليني ونساء األصول العرقية        وجرب ا 

  .كندا على هذه املسائل
. وأثنت ماليزيا على التزام كندا مبساندة حقوق اإلنسان الدولية على كافة املستويات   -٤٥

 التمييز ضد القضاء علىاملعنية بلجنة الاعتماد توصيات أن تنظر يف ) أ: (وأوصت كندا مبا يلي
اختاذ إجراءات أكثر حزماً ملنع ومعاقبة مرتكيب أفعال عنف عنصرية          أن تنظر يف    ) ب(؛ و املرأة

الدافع ضد أفراد اجملتمعات احمللية املسلمة والعربية والسكان األصليني واملواطنني الكنديني من            
اعتماد توصـية   أن تنظر يف    ) ج(؛ و أصل أجنيب والعمال األجانب والالجئني وطاليب اللجوء      

املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق، وحتديداً فيما يتعلق بتوسيع نطاقي الربنامج الوطين بشأن             
  .التشرد وبرنامج املساعدة يف إصالح املساكن وتعزيزمها

االحتـادي  ربنـامج   الوسألت الفلبني عما إذا كانت احلكومة ختطط السـتعراض            -٤٦
بأن ) أ(وأوصت كندا   . جلة الثغرات احملتملة املتعلقة باحلماية    ، ومعا قدمات الرعاية املقيمات  ملُ

بـأن تعقـد   ) ب(تزيد من جهودها الرامية إىل تعزيز محاية حقوق اإلنسان للمهـاجرين؛ و         
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال         مشاورات مفتوحة مع اجملتمع املدين بشأن       

لرامية إىل وضع خطة عمل وطنية ملكافحـة        وسألت عن اخلطط ا   . املهاجرين وأفراد أسرهم  
وأعربت عن أملها يف التصدي لالجتار باألشخاص عن طريق هنج يستند إىل . العنف ضد املرأة
التشريعات والربامج املتعلقة حبظـر اسـتغالل       بتعزيز إنفاذ   ) ج(وأوصت  . حقوق اإلنسان 

خاص يغطي الرتاعـات    وسألت عما إذا كان هناك تشريع       . األطفال جنسياً ألغراض جتارية   
بإشراك اجملتمع املدين بطريقة    ) د(وأوصت  . بني شركات التعدين اخلاصة والسكان األصليني     

  .ذات مغزى وقائمة على املشاركة يف متابعة االستعراض الدوري الشامل
وأشارت تركيا إىل السياسة النشطة اليت تنتهجها كندا بشأن حقوق املرأة، وأشادت              -٤٧

وأوصت كندا  . وسألت عن جترمي العنف املرتيل    . نونية للمرأة املتأصلة يف الدستور    باحلماية القا 
التنفيذ الفعال التفاقية القضاء على مجيع أشـكال  أن تتخذ تدابري إضافية لضمان   ) أ: (مبا يلي 

التمييز ضد املرأة على صعيد االحتاد واملقاطعات واألقاليم، موليةً اهتماماً خاصاً لنساء وفتيات          
أن ترصد عن كثب حالة الفئات األخرى احملرومة، كاملهـاجرات          ) ب(؛ و سكان األصليني ال

والحظت مالحظات اهليئة التعاهدية بشأن الفقر بني       . العامالت والسجينات وضحايا االجتار   
الفئات الضعيفة، وأشارت إىل خماوف املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق فيما يتعلق بالتشرد             

عيش دون الوصول إىل مياه الشرب والصرف الصحي، وخماوف جلنة احلقـوق            واألسر اليت ت  
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االقتصادية واالجتماعية والثقافية املتمثلة يف أنه يتعني على أسر السكان األصليني والكنـديني        
  أطفاهلا مؤسسات كفالة األطفـال من أصل أفريقي اليت حتصل على دخل منخفض أن تودع     

 –عها التزام كندا بالتصدي هلذه التفاوتـات االجتماعيـة         وقد شج . نظرا لعدم لياقة السكن   
  .مبواصلة العمل حنو حتقيق هذه الغاية) ج(االقتصادية، فأوصت كندا 

. والحظت فنلندا اعتراف كندا باالختالالت القائمة اليت يواجهها السكان األصليون           -٤٨
 بـشأن الـشعوب     وذكرت أن كندا مل تستطع، مع األسف، أن تؤيد إعالن األمم املتحدة           

فيما يتعلـق   " األخوات يف الروح  "والتمست فنلندا املزيد من املعلومات عن مبادرة        . األصلية
وأوصت . بصفة خاصة بالشراكة بني احلكومة واجملتمع املدين، أو بأفضل املمارسات األخرى          

يـع  لتصدي للتمييز ضد نساء السكان األصليني يف مج       كندا بأن تواصل جهودها الرامية إىل ا      
  .قطاعات اجملتمع، مبا يف ذلك يف جماالت العمل والسكن والتعليم والرعاية الصحية

مساءلة ) أ: (وأوصت اجلمهورية التشيكية باعتماد املزيد من التدابري لضمان ما يلي           -٤٩
حتـسني  ) ب(الشرطة عن اتباع سلوك الئق ومراعٍ وفعال يف حاالت العنف ضد املـرأة؛ و             

صليني حتديداً، من مجيع أشكال العنف، بوسـائل تـشمل معاجلـة            محاية نساء السكان األ   
حتـسني  ) ج(وضعهن االجتماعي االقتصادي املتدين والتصدي ملا يتعرضن له من متييـز؛ و           

ويف متابعة ألحد األسـئلة     . احملمي/وصول ضحايا العنف املرتيل إىل خدمات السكن البديل       
ري املتخذة حلماية حقوق أطفال املسجونني أو       املتقدمة، سألت اجلمهورية التشيكية عن التداب     

تعديل مرافق االحتجاز والسجن ومعـايري معاملـة        ) د: (وأوصت كذلك مبا يلي   . احملتجزين
حبيث تراعي املنظور اجلنساين وتضمن توفري محاية فعالـةً لـسالمة احملتجـزين             األحداث،  

التفاقية مناهضة التعذيب،   االنضمام إىل الربوتوكول االختياري     ) ه(؛ و والسجناء الشخصية 
ملبدأ عدم الترحيل   ، واعتماد تدابري إضافية لضمان التنفيذ الكامل        الوقائية الوطنية وإنشاء اآللية   

وسألت عن إعداد آليات املتابعة الوطنية لتوصـيات هيئـات          . القسري دون أي استثناءات   
وصيات اخلتامية هليئات   مشاركة اجملتمع املدين ونشر الت    ) و(املعاهدات، وأوصت بأن تتضمن     

نشر نواتج االستعراض الدوري الشامل على نطاق واسع وإقامـة عمليـة            ) ز(املعاهدات؛ و 
تشاور منتظمة وجامعة مع اجملتمع املدين كجزء ال يتجزأ من متابعة االسـتعراض الـدوري               

  .لعملية االستعراض الدوري الشاملأيضا إعداد التقرير الوطين القادم الشامل، و
والحظت بوليفيا أن السكان األصليني يف كندا يعيشون يف ظروف يكتنفها عـدم               -٥٠

وعلى الرغم من وجود عـدد مـن        . املساواة والفقر، ويتعرضون بشدة الرتكاب االنتحار     
املفوضية السامية حلقوق   بأن تطلب من    ) أ(وأوصت كندا   . الربامج، فال تزال املشكلة قائمة    
؛ لتصديق على عدد أكرب من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان        اإلنسان الدعم الالزم لعملية ا    

يف املعايري الوطنية االلتزامات اليت تعهدت هبا عندما صّدقت على العهد الدويل      أن تنفذ   ) ب(و
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال           

يق تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنتني املعنيـتني هبـذين           وذلك عن طر   ،التمييز العنصري 



A/HRC/11/17* 

15 GE.09-15297 

أن تضع أحكام إعالن األمم املتحدة بشأن الشعوب األصلية يف احلسبان يف            ) ج(؛ و الصكني
ميثل مبادئ توجيهية لسلوك    ألنه   و ، من صكوك األمم املتحدة    صكالتشريعات الوطنية، ألنه    

حظر وجترمي مجيع أشكال العنف ضـد املـرأة         يف التشريعات الوطنية    أن تنفذ   ) د(؛ و الدول
والطفل، وحتديداً ضد نساء وأطفال السكان األصليني، وفقاً لاللتزامـات الـيت تقتـضيها              

 وأن  ١٦٩على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم        أن تصدق   ) ه(؛ و االتفاقيات ذات الصلة  
  .تنفذها يف معايريها الوطنية

مها بفعالية حقوق اجملموعات، وخباصة حقوق املرأة وأعربت بوركينا فاسو عن اهتما  -٥١
وأضافت أهنا مهتمة بالتعاون وتقاسم اخلربات مع كندا        . وَمن كانوا يف األصل من املهاجرين     

بشأن االستراتيجيات املؤسسية والتشريعية الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنـسني، وفقـا             
  .لالتفاقيات الدولية

لتشجيع على املساواة بني اجلنسني، والسياسات الواسعة النطاق        والحظت أوكرانيا ا    -٥٢
اليت تتصدى للحواجز الثقافية واللغوية اليت يواجهها املهاجرون والالجئون، واجلهود املبذولة           

وسألت عن اآلليات اليت تضمن تنفيذ املعاهدات وتوصـيات  . للقضاء على التمييز والعنصرية  
د اليت تبذهلا احلكومة لكفالة األمن االقتصادي والرفـاه،         ورحبت باجلهو . هيئات املعاهدات 

  .وسألت عن تأثريها يف كفالة تكافؤ الفرص والقضاء على الفقر
وأعربت األردن عن تقديرها ملشاركة كندا النشطة يف اجمللس ومسامهاهتا يف مفوضية        -٥٣

ا حرص كندا على    وشجعه. األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، آملةً يف أن يستمر ذلك         
وسألت . وضع إطار تشريعي ومؤسسي يشمل اإلنشاء املبكر للجنة الكندية حلقوق اإلنسان          

اتفاقية حقوق  يف التصديق على    ) أ(وأوصت كندا بالنظر    . عن خطة العمل ملناهضة العنصرية    
يف تنفذ التوصيات الصادرة، حسب االقتضاء، عن اهليئات        ) ب(، و األشخاص ذوي اإلعاقة  

  .أة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان املتعلقة بالسكان األصلينياملنش
والحظت مجهورية إيران اإلسالمية أن تقارير املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان              -٥٤

أشارت إىل املعاملة التمييزية املتنامية ضد السكان األصليني، ونـساء الـسكان األصـليني،              
من أصل أفريقي، وإىل خماوف جلنة القضاء على        واملهاجرين، واملسلمني، والعرب، والكنديني     

التمييز العنصري، وجملس حقوق اإلنسان، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة فيما             
تفرض والحظت أن كندا    . السكان األصليني نساء   ضد   ة املرتكبة  العنف اخلطري  يتعلق بأفعال 

أن تتصدى  ) أ: (وأوصت كندا مبا يلي   . رينقيوداً عديدة على مجع مشل أسر الالجئني واملهاج       
أن توجـد   ) ج(أن تكفل الوصول الفعال إىل العدالـة؛ و       ) ب(لألسباب اجلذرية للتمييز؛ و   

. ن، ومحايـة حقوقهـا    ووسائل فورية إلنصاف األقليات اإلثنية، وخباصة السكان األصـلي        
وأوصت . غزةوالحظت أن كندا هي البلد الوحيد الذي صوت ضد قرار غزة اجمللس بشأن              

 وأن  ،دون قيـد أو شـرط     وتعهداهتا يف جمال حقوق اإلنسان      تتقيد بالتزاماهتا   بأن  ) د(كندا  
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تتخذ خطوات ملعاجلة ما تنطوي عليه سياساهتا يف جمال حقـوق اإلنـسان مـن معـايري                 
  .وتسييس مزدوجة

، وأشادت بلجيكا بالتزام كندا حبقوق السكان األصليني، واملساواة بـني اجلنـسني             -٥٥
ولكنها ذكرت خماوف جلنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان،             
واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، واملنظمات غري احلكوميـة، بـشأن العنـف               

بـالتحقيق  ) أ(وأوصـت بلجيكـا    . والتمييز ضد السكان األصليني ونساء األقليات العرقية      
اختـاذ تـدابري    ) ب( املعلومات عن العنف ضد املرأة ونشر هذه املعلومات؛ و         املنهجي ومجع 

االقتصادي الذي يسبب أفعال عنٍف مـستمرة ضـد نـساء            - التمييز االجتماعي ملكافحة  
  .ولتحسني توعية هؤالء النساء حبقوقهن السكان األصليني

ية والتـصدي   وقالت كندا إهنا تتعهد باختاذ خطوات حامسة للقضاء على العنـصر            -٥٦
خطة العمل من أجـل   وحتدثت عن مبادرات مثل     . للتمييز الذي يتناىف متاما مع القيم الكندية      

 يف كندا، والتثقيف، وتشجيع التنوع يف املدارس، ومـساعدة الـضحايا،            مناهضة العنصرية 
ويوفر اإلطار الدستوري والقـانوين     . وشبكات التعاون، وحماوالت تعزيز دور اجملتمع املدين      

  .لقوي للضحايا بعدة قنوات لالنتصاف من شكاوى العنصرية والتمييزا
، واملتحولني جنـسياً   املثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية    وفيما يتعلق حبقوق      -٥٧

ويكفل . تطورت بعض أفضل املمارسات مثل اعتماد أماكن العمل لسياسات خمتلفة وجامعة          
  .ف النظر عن ميوهلم اجلنسيةامليثاق الكندي املساواة للجميع، بصر

 وال تتهاون فيه، فهو يتعارض مع احلمايـات         التنميط العنصري وال تلجأ كندا إىل       -٥٨
ومثة منظمات  . وتتضمن تدابري الوقاية تدريب الشرطة والتعيني اخلايل من التحيز        . الدستورية

  .لالستعراض املستقل تراقب تصرفات الشرطة
وجب القانون الدويل حلماية األشخاص املعرضـني خلطـر         وتفهم كندا التزاماهتا مب     -٥٩

كما أن عليها واجبـا حلمايـة أمـن         . االضطهاد، والتعذيب، واملعاملة القاسية والالإنسانية    
وقانون اهلجرة حيظر عامةً ترحيل األشخاص الذين يتعرضـون خلطـر           . الكنديني وسالمتهم 

كمة العليا الكندية حكمت بأنـه      ويف حني أن احمل   . حقيقي من أخطار االضطهاد أو التعذيب     
قد تكون هناك ظروف استثنائية ميكن فيها ترحيل شخص غري مقبول إذا كانت املخاطر اليت               
  .يتعرض هلا هذا الشخص أقل من املخاطر اليت تتعرض هلا كندا، فإن أحداً مل يرحَّل للتعذيب

العهد وبانضمام كندا إىل توافق اآلراء بشأن اعتماد الربوتوكول االختياري امللحق ب            -٦٠
، فإهنا ستراقب باهتمام إنشاء آليـة       الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

، اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة  وقد شاركت يف املفاوضات املتعلقة ب    . الشكاوى
وفيما يتعلق  . اعتمادها، وتويل عناية قصوى حالياً للتصديق عليها      وتوافق اآلراء   وانضمت إىل   
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بالربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، فإن كندا تشارك يف البحث عن آليـات             
  .حملية لرصد أماكن االحتجاز

لدولية ال تنفَّذ   واملعاهدات ا . وقال الوفد إن كندا تتناول التزاماهتا الدولية جبدية بالغة          -٦١
من تلقاء نفسها، ولكن احملاكم تستخدمها يف تفسري القوانني احمللية اليت تقدم سبل االنتصاف              

وجتري كندا مشاورات موسعة مع كافة اهليئات القضائية قبل         . من انتهاكات حقوق اإلنسان   
  .التصديق لضمان االمتثال لاللتزامات الناشئة

ية إىل ضمان تنفيذ االلتزامات الناشئة عـن املعاهـدات          وفيما يتصل باآلليات الرام     -٦٢
 هي آلية التشاور بني حكومـات       جلنة املسؤولني الدائمة املعنية حبقوق اإلنسان     الدولية، فإن   

وتقدَّم املالحظات اخلتامية للهيئات الناشئة مبوجب معاهـدات        . االحتاد واملقاطعات واألقاليم  
راء لضمان توجيه عناية مستويات رفيعـة املـستوى         حقوق اإلنسان إىل جلنة من نواب الوز      

كما أن اللجان الربملانية تستمع بانتظام إىل شهود من احلكومة واجملتمع املدين بـشأن              . إليها
  .قضايا حقوق اإلنسان

وحتدثت اململكة العربية السعودية عن دواعي القلق املتصلة باتفاقية مناهضة التعذيب،   -٦٣
ييز العنصري، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، والفريق العامل املعـين          وجلنة القضاء على التم   

باالحتجاز التعسفي فيما يتعلق باستخدام الشهادات األمنية اليت مسحت باحتجاز متهمني غري            
. كنديني باإلرهاب ملدة طويلة دون اهتام أو حماكمة ودون ضمانات لإلجـراءات اجلنائيـة             

ص املعين بالعنصرية، مشريةً إىل عودة معاداة الـسامية وكـره           وحتدثت عن تقرير املقرر اخلا    
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد          وأشارت إىل املخاوف اليت أبدهتا      . اإلسالم إىل الظهور  

 بشأن العنف املرتيل، وخماوف جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة بـشأن             املرأة
وحتدثت عن املقرر اخلاص املعين باحلق يف السكن الالئق، وقالت          . الةالقضايا اجلنسانية والعم  

إن اإلحصاءات املتعلقة بالفقر والتشرد تثري الدهشة، وإن دواعي القلق اليت أبدهتا جلنة القضاء              
. بشأن االفتقار إىل املساواة يف مستويات املعيشة للـسكان األصـليني        على التمييز العنصري    
 وتعزيـز ،  هبذه الفئـات  يع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان املتعلقة       مجوأوصت كندا بتنفيذ    

  . من االنتهاكاتومحايتهاحقوقهم 
وقالت مصر إن كندا تزخر باهلياكل املتطورة املعنية حبقوق اإلنسان، وإهنـا بوتقـة         -٦٤

تنصهر فيها ثقافات متعددة، ولكنها سألت عن السبب يف رفض كندا استقبال الفريق العامل              
وعن ادعاءات بعض املنظمات غـري احلكوميـة        بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي،      عين  امل

املشاورات املتعلقة مبكافحـة    بشأن االستبعاد املنهجي للمجتمع املدين العريب واألفريقي من         
وسألت عن التدابري املتخذة لضمان امتثال القوات املسلحة الكنديـة العاملـة يف             . العنصرية

وأوصت مـصر   .  يف سياق الرتاع املسلح    يف جمال حقوق اإلنسان   لتزامات كندا   أفغانستان ال 
أن تعيد النظر يف انسحاهبا من العملية التحضريية ملؤمتر اسـتعراض نتـائج             ) أ: (كندا مبا يلي  

 وأن تساهم بشكل إجيايب يف اجلهود العاملية ملكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري              ،ديربان
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الربوتوكول االختياري  أن تصدق على    ) ب(؛ و ل بذلك من تعصب   وكره األجانب وما يتص   
 والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق          تفاقية مناهضة التعذيب  ال

التنفيذ الكامل لتشريعات حظر التمييز يف      أن تضمن   ) ج(االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ و   
لتمييزية يف سوق العمل، وأن تتخذ تـدابري إضـافية          ميدان العمالة وحظر مجيع املمارسات ا     
أن تعزز أو تعتمد، حسب االقتضاء، بـرامج  ) د(؛ وخلفض البطالة يف أوساط فئات األقليات    

خاصة لضمان التمثيل املناسب جملتمعات األقليات على مجيع مستويات احلكومة، وأن تعتمد            
 التمييزية يف إنفاذ القانون وتـوفر سـبل   تدابري وطنية فعالة وواسعة النطاق لوضع حٍد للُنُهج  

أن تباشر عملية مراجعة شاملة تؤدي إىل إصـالحات         ) ه(؛ و تظلم وانتصاف فعالة للضحايا   
قانونية وسياساتية حتمي حقوق الالجئني واملهاجرين، مبا فيها احلق يف مل مشل األسـرة، وأن               

تدريبية للقضاة واملّدعني العامني    تسّن تشريعاً جيّرم العنف العنصري، وأن تصمم وتنفذ برامج          
  .بشأن طابع جرائم الكراهية ذات الدافع العنصري

والحظت األرجنتني ما تتسم به كندا من طابع متعدد الثقافات وما تنتهجـه مـن                 -٦٥
وسألت عن التدابري امللموسة الراميـة إىل       . تقليد عريق يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان      

وأوصت األرجنـتني   . ألصليني، وخباصة مطالباهتم املتعلقة باألراضي    حتسني حقوق السكان ا   
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من      كندا بأن تنظر يف إمكانية التوقيع والتصديق على         

واستفسرت األرجنتني عن حقـوق املهـاجرين   . ، وقبول اختصاص جلنتهااالختفاء القسري 
وصول إىل اخلدمات الصحية، والتعليم؛ وعن اإلجراءات       املقيمني يف ظروف غري قانونية، وال     

  .الالجئني الذين يعيشون يف وضع غري قانوين وكيفية معاملتهم/املتبعة جتاه ملتمسي اللجوء
والحظت الصني أن كندا تقدم خدمات طبية وتعليماً ابتدائياً وثانوياً باجملان؛ وأهنـا               -٦٦

قت تقدماً يف حقوق املرأة والطفـل واملـسنني         تشجع برامج الرعاية االجتماعية، وأهنا حق     
والحظت اجلهود املبذولة حلماية حقوق الـسكان األصـليني،         . واألشخاص ذوي اإلعاقة  

والحظت استمرار االخـتالالت بـني الـسكان        . وحقوق املهاجرين، ومكافحة العنصرية   
خذة لتحـسني   األصليني والكنديني اآلخرين، والتمست إيضاحات بشأن التدابري اخلاصة املت        

 يف أقـرب  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةوأوصت كندا بالتصديق على   . هذا الوضع 
  .وقت ممكن

وأشادت اليابان بالدور القيادي الذي تؤديه كندا يف جمال حقوق اإلنسان، معربـة               -٦٧
والحظت حاالت العنف ضد املرأة، مبـا       . عن تقديرها للجهود املبذولة لضمان حقوق املرأة      

وسألت عن التدابري الوقائية املتخذة ملكافحة التحرش اجلنسي يف أمـاكن           . يها العنف املرتيل  ف
العمل واملعونة املقدمة إىل ضحاياه؛ وعن التدابري املتخذة للتصدي ملشكليت الفقر والوصـول             

  .التعليم بني الكنديني من أصل أفريقيإىل 
قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،    واعترفت الربتغال بإجنازات كندا يف جمال احل        -٦٨

وسألت الربتغال عن نظام التنسيق الداخلي لضمان       . ولكنها أبدت قلقها بشأن الفقر والتشرد     
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التنفيذ الكامل على كافة املستويات للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة            
أو ترسخ نظاماً شـفافاً وفعـاالً       نشئ  أن ت ) أ: (وأوصت الربتغال احلكومة مبا يلي    . والثقافية

وقابالً للمساءلة يشمل مجيع مستويات احلكومة وميثل اجملتمع املدين، مبا يف ذلك الـشعوب              
األصلية، لرصد تنفيذ كندا التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان وتقدمي تقارير عامة ومنتظمة هبذا 

 أي شـكوى تتعلـق بانتـهاكات    تضمن إمكانية نظر احملاكم الكندية يف    أن  ) ب(؛ و الشأن
؛  وتوفري سبل انتصاف فعالة وكافيـة للـضحايا  ،االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 

أن حتلل توصيات اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان بالتشاور مع ممثلي            ) ج(و
 عامة عن األسباب    أو تقدم تقارير  اجملتمع املدين، مبا يف ذلك السكان األصليون، وأن تنفذها          

لتحليل وتنفيـذ   أن جيري إنشاء نظام مماثل      ) د(؛ و اليت جتعلها ترى من األنسب عدم تنفيذها      
  .التوصيات اليت تتمخض عنها عملية االستعراض الدوري الشامل

والحظت البوسنة واهلرسك الدور النشط الذي تؤديه كندا يف أعمـال اجمللـس،               -٦٩
وسألت . ق اإلنسان واألموال املخصصة لألغراض اإلنسانية     ودعمها للمفوضية السامية حلقو   

االتفاقية الدولية حلماية   عن التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، و        
التمييـز يف جمـال   ، واتفاقية اليونسكو ملكافحة حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

لة الصادرة عن جلنة القضاء علـى التمييـز العنـصري،           ، وعن متابعة النداءات العاج    التعليم
واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واملقرر اخلـاص املعـين حبقـوق             

  . باهلنوداملتعلقاآلثار التمييزية للقانون بالشعوب األصلية، إلجياد حلول تشريعية تعاجل 
تمع املدين قد جرت بعد تقـدمي التقريـر         والحظ االحتاد الروسي أن مشاورات اجمل       -٧٠

بوضع استراتيجية وطنية للقـضاء     ) أ(وأوصت  . الوطين إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان     
والحظت أنه ال توجد دولة خالية من العنصرية والتمييز العنصري والتعـصب،            . على الفقر 

داد صكوك فعالة مثـل     وقالت إن هذه املشاكل حتتاج إىل معاجلة ببذل جهود مشتركة وإع          
بإعادة النظر يف عدم مشاركتها ) ب(وأوصت احلكومة الكندية . إعالن وبرنامج عمل ديربان

أبريل من / عقده يف نيسانالذي تقررمؤمتر استعراض نتائج ديربان املعين مبكافحة العنصرية    يف  
  .العام اجلاري يف جنيف

ني مـستويي حكومـات االحتـاد       واعترفت فرنسا بتأثري توزيع النفوذ والسلطة ب        -٧١
واملقاطعات يف جمال التصديق على املعاهدات، وسألت عن إدماج االلتزامات الناشـئة عـن              

 يف تشريعاهتا احمللية، وعما إذا كانت كنـدا         العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
الربوتوكول ) أ(لى وأوصت فرنسا بالتصديق ع. تعتزم اعتماد تشريع حمدد بشأن العنف املرتيل  

بروتوكول منع  ) ب(االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وإنشاء آلية حملية ملنع التعذيب؛ و         
تفاقيـة األمـم    ألنه مكمل ال  وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،        

 الـيت   ١٨٢ رقم   ة، واتفاقية منظمة العمل الدولية    افحة اجلرمية املنظمة عرب الوطني    املتحدة ملك 
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االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن         ) ج(وحتظر أسوأ أشكال عمل األطفال؛      
  .االختفاء القسري

وأعربت فييت نام عن تقديرها لنجاح كندا يف مكافحة املشاكل املتصلة بـالفقر،               -٧٢
سـم  وسألت عن نظام تقا   . والصحة، والتعليم، والتدريب، واإلسكان، والضمان االجتماعي     

. االختصاصات بني حكومة االحتاد وحكومات املقاطعات فيما يتعلـق حبقـوق اإلنـسان            
لتحسني ضمان احلق يف السكن الالئق، بتكثيف ما تبذله بالفعل من جهود     ) أ(وأوصت كندا   

السياسات والربامج  مواصلة  ) ب(؛ و وخباصة للفئات الضعيفة واألسر ذات الدخل املنخفض      
وجه عدم املساواة اليت ال تزال قائمة يف أوسـاط الـسكان األصـليني              اهلادفة إىل احلّد من أ    

  .واملهاجرين حديثاً وغريهم من الكنديني
ورحبت مجهورية كوريا بالقيم املتصلة حبقوق اإلنسان املتأصلة يف الدستور وامليثاق             -٧٣

يئـات  والحظت املخاوف اليت أبداها اجملتمـع املـدين وه        . واملؤسسات الدميقراطية الكندية  
املعاهدات بشأن مكافحة اإلرهاب واالفتقار إىل محاية الـشعوب األصـلية، والالجـئني،             

وسألت عن مدى التعبري عن التغذية املرتدة الواردة من اجملتمع . وملتمسي اللجوء، واملهاجرين 
  .املدين يف التقرير الوطين، وعن إشراك اجملتمع املدين يف متابعة االستعراض الدوري الشامل

أن تنفذ التعهدات الطوعيـة     ) أ: (وأوصت اجلمهورية العربية السورية كندا مبا يلي        -٧٤
تطبيق مبادئ الـشمول واملوضـوعية      أي  ؛  لساجمليت أبدهتا لدى تقدمي طلب انضمامها إىل        ال

والالانتقائية لدى النظر يف قضايا حقوق اإلنسان، وأن تتخلص من املعايري املزدوجة والتسييس 
ايا حقوق اإلنسان ملختلف اجملتمعات والشعوب علـى الـصعيدين الـداخلي            يف تناول قض  

أن تويل االهتمام الالئق لوضع حد للتمييز العنصري ضد اجملتمعات احملليـة            ) ب(؛ و والدويل
أن تتخـذ التـدابري     ) ج(؛ و العربية واملسلمة يف كندا، مبا يف ذلك التنميط العنصري والديين         

د املرأة يف أماكن العمل وتنفذ توصيات منظمة العمل الدوليـة           الالزمة لوضع حٍد للتمييز ض    
واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لضمان تساوي األجر عن العمـل            

أن تتخذ التدابري الالزمة إلهناء ممارسة      ) د(؛ و ذي القيمة املتساوية يف القطاعني العام واخلاص      
لك العنف املرتيل، وضد نساء الـسكان األصـليني، وأن تنفـذ            العنف ضد املرأة، مبا يف ذ     

 واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف هـذا  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      توصيات  
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين           التصديق على   ) ه(؛ و السياق
  .أسرهم وأفراد
جلنة املسؤولني الدائمة   دة منظمات غري حكومية قد انتقدت       وقالت سلوفاكيا إن ع     -٧٥

 . الفتقارها إىل الشفافية وعدم كفاية سلطاهتا يف جمال صنع القـرارات           املعنية حبقوق اإلنسان  
، وأن تضمن حتـسني     لجنةاللزيادة فعالية   أن تنظر يف اختاذ تدابري      ) أ: (وأوصت كندا مبا يلي   

 حوار دائم بشأن االلتزامات الدولية يف جمال        إقامةن بذلك من    مكّتوصوهلا إىل اجملتمع املدين ل    
أن جتري ) ب(؛ واالستعراض الدوري الشاملالناشئة عن حقوق اإلنسان، مبا فيها االلتزامات     
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 لتعزيـز تنفذ إصالحات حيثما لزم     أن   و ،استعراضاً لفعالية تشريعاهتا املتعلقة باالجتار بالبشر     
أن تنفذ بالكامل تشريعات مكافحة التمييـز يف سـوق          ) ج(؛ و محاية حقوق ضحايا االجتار   

العمل، مبا يف ذلك النظر يف اعتماد تدابري خاصة مؤقتة، متشياً مع توصيات جلنة القضاء على                
  .القضاء على التمييز ضد املرأةاملعنية بلجنة الالتمييز العنصري و

 متابعتـها لالسـتعراض     بأن تشترك مع اجملتمع املدين يف     ) أ(وأوصت الدامنرك كندا      -٧٦
وسألت الدامنرك عـن كيفيـة رؤيـة        . الدوري الشامل بطريقة شاملة ويف الوقت املناسب      

احلكومة للرسالة املفتوحة املوجهة من علماء القانون اليت يطالبون فيها بإقرار إعالن األمـم              
ت كندا  وأوص. املتحدة بشأن الشعوب األصلية، والتماس جملس العموم الذي ينادي بإقراره         

 يأن تصدق على الربوتوكول االختيار    ) ج(بأن تعيد النظر يف موقفها جتاه اإلعالن؛ و       ) ب(
تتخلى عن سياسـتها  أن ) د(التفاقية مناهضة التعذيب، وأن تنشئ آلية وقائية وطنية فعالة؛ و      

 لرعايا الكنديني املدانني واحملكوم عليهم باإلعـدام يف       لليت تقضي بالتوقف عن طلب الرأفة       ا
  ."سيادة القانون "ب تتمتع أهنا فترضبلدان ُي
وفيما يتعلق بقضايا السكان األصليني، اعترفت كندا بأن مثة إساءات قد وقعت يف                -٧٧

وتعمل احلكومة مع جمتمعات السكان األصليني على حتديد األولويات، ويف حني أن            . املاضي
لتعليم، وتنظـيم املـشاريع،     التحديات كبرية، فقد أُحرز تقدم على جبهات عديدة تشمل ا         

  .والتنمية االقتصادية، واملطالبات املتعلقة باألراضي، ومياه الشرب املأمونة
 مليون دوالر يف القـضايا التاليـة   ١,٤ مبلغ ٢٠٠٩وتستثمر امليزانية االحتادية لعام    -٧٨

 التدريب وتنمية املهـارات، واإلسـكان، واالحتياجـات       : ذات األولوية للسكان األصليني   
العاجلة كتحسني فرص الوصول إىل مياه الشرب، والربامج الصحية لشعب إنويت واألمـم             

  .األوىل، وخدمات األطفال، وهتيئة الفرص االقتصادية
واملعاهدات املتفاوض بشأهنا، السابقة واحلديثة على حد سواء، تتنـاول مطالبـات              -٧٩

 على املعاهدات طويلة ومعقدة،     وعمليات التفاوض . باألراضي تشمل غالبية األراضي الكندية    
وقـد  . ولكنها أفضل أداة إلحالل التوازن بني مصاحل السكان األصليني والكنديني اآلخرين          

 نتيجة  ١٩٩٩أبريل  /نونافوت الذي يشمل مخس الكتلة األرضية لكندا يف نيسان        أنشئ إقليم   
 أول معاهدة وسوف تدخل. التفاق جرى التفاوض عليه بشأن مطالبة أراضي قدمها اإلنويت

، وقد مت توقيعها مع أمـة       ٢٠٠٩أبريل  /حديثة موقعة يف سياق حضري حيز النفاذ يف نيسان        
  .يف كولومبيا الربيطانية

وفيما يتصل باحلقوق اجلماعية، استحدثت كندا، عن طريق التفاوض مع الشركاء،             -٨٠
ز تقدم فيما يتعلـق     وقد أُحر . عددا من النُهج اليت ال تستلزم إلغاء حقوق السكان األصليني         

مبطالبات حمددة، وأنشئت هيئة مستقلة جديدة هلا صالحية اختاذ القرارات بـشأن صـحة               
ويف حني أن احملكمة تعرض خيارا جديدا لتـسوية         . املطالبات والتعويض الذي يتعني تقدميه    



A/HRC/11/17* 

GE.09-15297 22 

وقد . املطالبات، فإن احلكومة االحتادية حتتفظ بتعهدها بتسوية املطالبات عن طريق التفاوض          
  .أُعد القانون املنشئ للمحكمة بالتعاون مع مجعية األمم األوىل

وتتمثـل  . ساسكتـشوان ومتثل نساء السكان األصليني نسبة ضخمة من سـكان            -٨١
الفلسفة املنتهجة يف هذه املقاطعة للتصدي للعنف ضد املرأة يف العمل يف ظل الشراكات، ويف            

املـشجعة علـى توجيـه     مثل الـسياسات  توخي االستباقية عن طريق وضع برامج رئيسية    
االهتامات واملقاضاة؛ وحماكم العنف املرتيل اليت تستخدم منوذجا عالجيا؛ واملالجئ ومراكـز            
مكافحة االعتداء اجلنسي؛ والتشريع الذي يسمح للمرأة بتقدمي طلب للحصول على تـدخل             

عنف األسري لـدى    عاجل للتصدي لألزواج الذين يسيئون إليهن؛ والربامج اليت تتصدى لل         
  .السكان األصليني

وملعاجلة القضية احلساسة املتمثلة يف اختفاء نساء السكان األصليني، أنشأت مقاطعة             -٨٢
 جلنة شراكة تابعة للمقاطعة، تتضمن ممثلني عن جمتمـع الـسكان األصـليني،             ساسكتشوان

عمل هـذه لتقـدمي     وُتستخدم قوة ال  . والشرطة امللكية الكندية، والعديد من الفئات األخرى      
 اختفاء األشخاص، ومساعدة النساء واألطفال الكامنة وراءالدعم إىل األسر، وحبث األسباب 

ومثة عمل مهم على    . على تعزيز سالمتهم، وإنشاء شبكات لتقاسم املعلومات ومجع البيانات        
احمللي كل من املستوى الوطين واالحتادي ومستوى املقاطعات، ينطوي على تعاون بني اجملتمع        

  .واحلكومة، وبرامج شاملة لتقدمي اخلدمات للضحايا
 يف املائة من أعضاء اجمللس يف       ٥٠وأكد الوفد، كواحدة من أفضل املمارسات، أن          -٨٣

  .حكومة مقاطعة كويبك من النساء
، اعتمدت حكومة كويبك قانونا ملكافحـة الفقـر واالسـتبعاد           ٢٠٠٢ويف عام     -٨٤

رست مقاطعة كويبك استراتيجية شاملة ملكافحة الفقر مـن         ، أ ٢٠٠٤ويف عام   . االجتماعي
ويبني تقييم لنتائجها حدوث حتسينات كبرية      .  مليارات دوالر  ٣مخس سنوات بتكلفة بلغت     

 مسكن رخـيص    ٢٤ ٠٠٠، سيكون قد مت بناء      ٢٠١٠وحبلول عام   . ةييف الظروف املعيش  
كان االجتماعي للـسكان     مليون دوالر يف جتديد اإلس     ١٢جديد، وسيكون قد مت استثمار      

  .األصليني يف مقاطعة كويبك
والحظ الوفد أن االستعراض هيأ لكندا الفرصة لبحث سجلها واالستفادة من آراء              -٨٥

وتعترب كندا تنوعها واحدة من أكرب نقاط قوهتا، وتعترب كذلك نظامهـا            . العديد من الدول  
امها بالتعليم العام لألطفال، واالستعداد الدميقراطي، وقوة مؤسساهتا القضائية واستقالهلا، والتز

ويكتسب االهتمام حبرية   . الوطين املسبق للحوار أفضل الوسائل لتسوية االختالفات يف الرأي        
وقالت إن من اجلوانب احملددة لنهج      . الرأي والتعبري أمهية حامسة حلماية حقوق اإلنسان كافة       

  . ذلك انفتاحه على التدقيق الدويلكندا إزاء حقوق اإلنسان جمتمعها املفتوح، مبا يف
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  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
  :أثناء النقاش، قُدمت التوصيات التالية إىل كندا  -٨٦
أن تصّدق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق              -١

  ؛)املكسيك؛ مصر(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
ليختنشتاين؛ (االنضمام إىل   )/الربازيل، شيلي (لتوقيع والتصديق على    أن تنظر يف ا     -٢

) الدامنرك؛ فرنـسا؛ شـيلي؛ أذربيجـان      (التصديق على   )/اجلمهورية التشيكية 
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وأن تنشئ آلية منـع وطنيـة            

لى النحـو الـذي     ع) الدامنرك؛ ليختنشتاين؛ فرنسا؛ اجلمهورية التشيكية    (فعالة  
وأن تعتمد كذلك تدابري إضـافية لـضمان        ) ليختنشتاين(يقتضيه الربوتوكول   

التنفيــذ الكامــل بــدون أي اســتثناءات ملبــدأ عــدم اإلعــادة القــسرية 
  ؛)التشيكية اجلمهورية(

اتفاقية أن تصّدق يف أسرع وقت ممكن على        )/األردن( أن تنظر يف التصديق على      -٣
  ؛)شيلي، الصني(قة حقوق األشخاص ذوي اإلعا

أن تنظر يف إمكانيـة التوقيـع       )/شيلي(يف أسرع وقت ممكن     ) فرنسا(أن تصّدق     -٤
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء       ) األرجنتني(والتصديق على   

  ؛ )األرجنتني(القسري، فضالً عن القبول باختصاص اللجنة املعنية باالتفاقية 
توقّـع علـى االتفاقيـة      )/أذربيجان(توقع وتصّدق على    )/ائراجلز(أن تنضم إىل      -٥

شـيلي، مـصر،    (الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم         
  ؛)اجلمهورية العربية السورية، املكسيك

أن تصّدق على اتفاقية منظمـة      )/النرويج، املكسيك (أن تنظر يف التصديق على        -٦
  ؛)بوليفيا(فذها يف معايريها الوطنية  وأن تن١٦٩العمل الدولية رقم 

أن تطلب من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان الدعم الالزم لعملية التـصديق              -٧
  ؛)بوليفيا(على عدد أكرب من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان 

االنـضمام إىل االتفاقيـة     )/املكسيك(أن تنظر على حنو إجيايب يف التصديق على           -٨
  ؛)املكسيك، الربازيل(إلنسان األمريكية حلقوق ا

 املعنون  ٩/١٢من قرار جملس حقوق اإلنسان      ) أ(١أن تسحب، يف سياق الفقرة        -٩
، التحفظات الكندية على اتفاقية حقوق الطفل؛ وخباصة "أهداف حقوق اإلنسان"

  ؛)الربازيل(فيما يتعلق بواجب احتجاز األطفال يف مكان منفصل عن البالغني 
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انية التقاضي يف سياق احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية،        أن تعترف بإمك    -١٠
وفقاً للربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية            

؛ وأن تضمن اإلنفاذ القانوين للحقوق االقتصادية   )الربازيل(واالجتماعية والثقافية   
 وأن تويل األمهية ذاهتا إىل كلٍ       ؛)باكستان(واالجتماعية والثقافية يف احملاكم احمللية      

من احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتعاملها         
  ؛)املكسيك(على قدم املساواة يف تشريعاهتا على مجيع املستويات 

أن تواصل سياساهتا امللتزمة، على مستوى االحتاد واملقاطعات واألقاليم، لتعزيـز             -١١
 ؛)املغرب(وق اإلنسان ومحايتها مجيع حق

أن تسعى إىل إثبات أن التحديات اليت تثريها العالقات بـني حكومـة االحتـاد                 -١٢
وحكومات املقاطعات واألقاليم ال تشكل عراقيل ال داعي هلا حتول دون الوفـاء        

  ؛)اململكة املتحدة(بااللتزامات التعاهدية 
يذ السلس والفوري اللتزاماهتا الدولية على      أن تعزز تشريعاهتا احمللية لضمان التنف       -١٣

  ؛)باكستان(مجيع مستويات احلكومة 
أن تنشئ أو ترسخ نظاماً شفافاً وفعاالً وقابالً للمساءلة يشمل مجيع مـستويات               -١٤

احلكومة وميثل اجملتمع املدين، مبا يف ذلك الشعوب األصلية، لرصد تنفيذ كنـدا             
تقدمي تقارير عامة ومنتظمـة هبـذا الـشأن         التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان و     

؛ وأن تنشئ آلية تلتئم بصورة منتظمة ومبشاركة فعالة من منظمـات            )الربتغال(
اجملتمع املدين والشعوب األصلية وحتظى بتغطية شاملة على الصعيد الوطين، كي           

؛ )املكسيك(تنفذ مجيع االلتزامات الدولية لكندا وتيّسر قبول االلتزامات املعلقة          
وأن تنظر يف اختاذ تدابري لزيادة فعالية اللجنة الدائمة للمسؤولني املعنيني حبقـوق             
اإلنسان، وأن تضمن حتسني وصوهلا إىل اجملتمع املدين لتمكّن بذلك مـن قيـام              
عملية حوار دائم بشأن االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، مبـا فيهـا              

  ؛)سلوفاكيا(ي الشامل االلتزامات املرتبطة باالستعراض الدور
أن تنفذ تنفيذاً فعاالً التوصيات الصادرة عن هيئات معاهدات األمـم املتحـدة               -١٥

؛ )األردن(والتوصيات املتعلقة بالشعوب األصلية، حسب االقتضاء       ) أذربيجان(
وأن تنفذ يف املعايري الوطنية االلتزامات اليت تعهدت هبا عندما صّدقت على العهد             

االتفاقيـة الدوليـة    باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و    الدويل اخلاص   
وذلك عن طريق تنفيذ التوصـيات      للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       

؛ وأن حتلـل التوصـيات      )بوليفيا(الصادرة عن اللجنتني املعنيتني هبذين الصكني       
جملتمع املدين، مبن الصادرة عن هيئات معاهدات األمم املتحدة بالتشاور مع ممثلي ا       

فيهم ممثلو الشعوب األصلية، وتنفذ تلك التوصيات أو تقدم تقارير عامة عـن             
؛ وأن ُتـشرك    )الربتغـال (األسباب اليت جتعلها ترى من األنسب عدم تنفيذها         
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يف اآلليات واإلجراءات القائمة ملتابعة توصيات هيئات املعاهدات        (اجملتمع املدين   
ـ ) على الصعيد الـوطين    م التوصـيات اخلتاميـة هليئـات املعاهـدات         وتعم

  ؛)التشيكية اجلمهورية(
أن ترصد عن كثب حالة الفئات األخرى احملرومـة، كاملهـاجرات العـامالت               -١٦

  ؛)تركيا(والسجينات وضحايا االجتار 
  ؛)االحتاد الروسي(أن تضع استراتيجية وطنية للقضاء على الفقر   -١٧
ـوّجه من املقرر اخلاص املعين حبقـوق اإلنـسان         أن توافق على طلب الزيارة امل       -١٨

  ؛ )باكستان (٢٠٠٦للمهاجرين، وهو طلٌب مل يزل معلقاً منذ عام 
أن تعطي األولوية القصوى ملعاجلة أوجه عدم املساواة اجلوهرية بني مواطنيهـا،              -١٩

بوسائل تشمل جدول أعماهلا السياسايت الذي يركز على مخس جماالت رئيـسية            
التعليم؛ ومتكني املواطن ومحايـة الـضعفاء؛ وتـسوية         : قتصادية هي للتنمية اال 

ــذايت   ــم ال ــيدة واحلك ــصاحلة؛ واإلدارة الرش ــي وامل ــات باألراض املطالب
  ؛)املتحدة اململكة(

أن تواصل السياسات والربامج اهلادفة إىل احلّد من أوجه عدم املـساواة الـيت                -٢٠
ملهاجرين حـديثاً وغريهـم مـن       تزال قائمة يف أوساط السكان األصليني وا       ال

  ؛)نام فييت(الكنديني 
أن تعيد النظر يف انسحاهبا من العملية التحضريية ملؤمتر استعراض نتائج ديربـان               -٢١

وأن تساهم بشكل إجيايب يف اجلهود العاملية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري           
رارها عدم  ؛ وأن تعدل عن ق    )مصر(وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب        

املشاركة يف مؤمتر استعراض نتائج ديربان املعين مبكافحة العنصرية والذي ُيزمع            
  ؛)االحتاد الروسي(أبريل من العام اجلاري يف جنيف /عقده يف نيسان

أن تعزز جهودها ملكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره األجانـب               -٢٢
  ؛)أذربيجان(

لق خبطابات التحريض على الكراهية على حنو خـالٍ         أن تطبق أحكام قانوهنا املتع      -٢٣
من االنتقائية حبيث يغطي مجيع األفعال واحلوادث اليت قد تؤدي إىل التحـريض             

  ؛)باكستان(على الكراهية والعنف بدوافع عنصرية أو دينية 
أن تنظر يف اختاذ إجراءات أكثر حزماً ملنع ومعاقبة مرتكيب أفعال عنف عنـصرية       -٢٤

 أفراد اجملتمعات احمللية املسلمة والعربية والسكان األصليني واملواطنني         الدافع ضد 
  ؛)ماليزيا(الكنديني من أصل أجنيب والعمال األجانب والالجئني وطاليب اللجوء 
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أن تويل االهتمام الالئق لوضع حد للتمييز العنصري ضد اجملتمعات احمللية العربيـة            -٢٥
اجلمهوريـة العربيـة    (نميط العنصري والـديين     واملسلمة يف كندا، مبا يف ذلك الت      

  ؛)السورية
أن تراجع قوانينها الوطنية التمييزية املتعلقة باألمن وتنظم محالت توعية للحماية             -٢٦

من التنميط العنصري والقولبة على أساس اجلنسية أو اإلثنية أو املنشأ أو العرق             
ة الدولية للقضاء علـى مجيـع       االتفاقيفيما يتعلق باإلرهاب، وفقاً ملا تنّص عليه        

  ؛)إندونيسيا(أشكال التمييز العنصري 
أن تتخذ تدابري إضافية لضمان التنفيذ الفعال التفاقية القضاء على مجيع أشـكال      -٢٧

التمييز ضد املرأة على صعيد االحتاد واملقاطعات واألقاليم، موليةً اهتماماً خاصاً           
وأن تواصل جهودها للتصدي للتمييز     ؛  )تركيا(لنساء وفتيات السكان األصليني     

ضد نساء السكان األصليني يف مجيع قطاعات اجملتمع، مبا يف ذلـك يف جمـاالت               
؛ وأن تتخذ تدابري ملكافحـة      )فنلندا(العمل والسكن والتعليم والرعاية الصحية      

التمييز االجتماعي االقتصادي الذي يسبب أفعال عنٍف مستمرة ضـد نـساء            
؛ وأن تنظر   )بلجيكا(تحسني توعية هؤالء النساء حبقوقهن      السكان األصليني، ول  

يف القيام خبطوات إضافية ملعاجلة التمييز ضد ذوات اإلعاقات من النساء البالغات            
  ؛)اململكة املتحدة(ونساء السكان األصليني 

أن تتخذ تدابري فعالة ملكافحة التمييز ضد السكان األصليني ووضع حٍد له، وأن               -٢٨
؛ وأن تعـاجل    )أذربيجـان (خطة عمل وطنية للتصدي هلذه الظاهرة       تضع وتنفذ   

األسباب اجلذرية ألشكال التمييز وتضمن وصوالً فعاالً إىل القضاء وتتبىن وسائل           
فورية إلنصاف األقليات اإلثنية، وخباصة السكان األصليون، ومحايـة حقوقهـا           

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(
باعتبارها دليالً تسترشد به ملساعدهتـا على املضي يف        أن تطبق مبادئ يوغياكارتا       -٢٩

  ؛)هولندا(تطوير سياساهتا 
أن تتخلى عن سياستها اليت تقضي بالتوقف عن طلب الرأفة بالرعايا الكنـديني               -٣٠

" سـيادة القـانون   "ل املدانني واحملكوم عليهم باإلعدام يف بلدان ُيعترب أهنا ختضع          
 العمل بسياسة طلب الرأفـة جلميـع الرعايـا          ؛ وأن تنظر يف إعادة    )الدامنرك(

  ؛)هولندا(الكنديني احملكوم عليهم باإلعدام يف بلدان أخرى 
أن تعيد النظر يف النهج الذي تعتمده بشأن طبيعة حظر التعذيب وتراجع مبادئ               -٣١

  ؛ )الربازيل(عدم اإلعادة القسرية يف تشريعاهتا الداخلية 
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الصاعقة بغيـة   " تيزر"يت تنظم استخدام أسلحة     أن ُتخضع للتمحيص اللوائح ال      -٣٢
وينّص على إجـراءات أكثـر      " األسلحة"اعتماد تشريع يدرجها صراحةً يف فئة       
  ؛)إيطاليا(صرامةً فيما يتعلق حبيازهتا واستخدامها 

أن تنظر يف اعتماد توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة                 -٣٣
، وأن تـضمن    )ماليزيا؛ إيطاليا؛ املكـسيك   (نف املرتيل   بشأن جترمي الع  ) ماليزيا(

للضحايا وصوالً فعاالً إىل سبل محاية فورية وأن تعزز إجراءات مالحقة اجلنـاة             
وأن حتقق حتقيقاً كافياً يف قضايا مقتل واختفاء نساء السكان األصـليني            ) إيطاليا(

العنف املـرتيل   ؛ وأن تتخذ تدابري ملساعدة ضحايا       )املكسيك(وتعاقب مرتكبيها   
  ؛ )النمسا(على الوصول الفعال إىل القضاء وتوفر هلم سبلَ جرب ومحاية فوريةً 

أن تنفذ يف التشريعات الوطنية حظر وجترمي مجيع أشكال العنـف ضـد املـرأة                 -٣٤
والطفل، وحتديداً ضد نساء وأطفال السكان األصليني، وفقاً لاللتزامـات الـيت      

  ؛)بوليفيا(ة تقتضيها االتفاقيات ذات الصل
أن تتخذ التدابري الالزمة إلهناء ممارسة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلـك العنـف                 -٣٥

وضد نساء السكان األصليني، وأن تنفذ توصيات اللجنة املعنية بالقـضاء           املرتيل،  
اجلمهوريـة  (على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف هذا السياق            

  ؛)العربية السورية
مساءلة الشرطة عن اتباع سلوك الئـق       : أن تعتمد تدابري إضافية لضمان ما يلي        -٣٦

ومراعٍ وفعال يف حاالت العنف ضد املرأة؛ وحتسني محاية نساء السكان األصليني            
حتديداً، من مجيع أشكال العنف، بوسائل تشمل معاجلة وضـعهن االجتمـاعي            

ن متييز؛ وحتسني وصـول ضـحايا       االقتصادي املتدين والتصدي ملا يتعرضن له م      
  ؛)اجلمهورية التشيكية(احملمي /العنف املرتيل إىل خدمات السكن البديل

أن حتقق وجتمع بيانـات عـن العنـف املمارس ضد املرأة بصورة منهجية وأن              -٣٧
  ؛)بلجيكا(تنشر هذه املعلومات 

املمارس ضد  أن تنشئ عملية إبالغ وحتليل إحصائي شاملة لنطاق وطابع العنف             -٣٨
نساء السكان األصليني، حبيث يتسىن وضع استراتيجية وطنية، بالتشاور مع ممثلي 

؛ وأن تـدرس  )النـرويج (السكان األصليني، للتصدي هلذه القضايا حسب شدهتا       
وتعاجل األسباب اجلذرية للعنف املرتيل ضد املـرأة، وخباصـة نـساء الـسكان              

  ؛)النمسا( األصليني
اً لفعالية تشريعاهتا املتعلقة باالجتار بالبشر وتنفـذ إصـالحات   أن جتري استعراض    -٣٩

  ؛)سلوفاكيا(حيثما لزم لتوطيد محاية حقوق ضحايا االجتار 
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أن تعزز إنفاذ التشريعات والربامج املتعلقة حبظر اسـتغالل األطفـال جنـسياً               -٤٠
  ؛)الفلبني(ألغراض جتارية 

أي شـكوى تتعلـق بانتـهاكات       أن تضمن إمكانية نظر احملاكم الكنديـة يف           -٤١
االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان وتوفري سبل انتصاف فعالة وكافيـة            

  ؛)الربتغال( للضحايا
أن تعّدل مرافق االحتجاز والسجن وحتّسن معايري معاملة األحداث، حبيث تراعي             -٤٢

اء الشخصية  املنظور اجلنساين وتضمن توفري محاية فعالةً لسالمة احملتجزين والسجن        
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

أن تضمن التنفيذ الكامل لتشريعات حظر التمييز يف ميدان العمالة وحظر مجيـع               -٤٣
املمارسات التمييزية يف سوق العمل، وأن تتخذ تدابري إضافية خلفض البطالـة يف           

  ؛)مصر(أوساط فئات األقليات 
ق العمل، مبا يف ذلك النظر يف       أن تنفذ بالكامل تشريعات مكافحة التمييز يف سو         -٤٤

اعتماد تدابري خاصة مؤقتة، متاشياً مع توصيات جلنة القـضاء علـى التمييـز              
؛ وأن تتخذ   )سلوفاكيا(العنصري واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         

التدابري الالزمة لوضع حٍد للتمييز ضد املرأة يف أماكن العمل وتنفذ توصـيات             
الدولية واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        منظمة العمل   

لضمان تساوي األجر عن العمل ذي القيمة املتساوية يف القطاعني العام واخلاص            
  ؛)اجلمهورية العربية السورية(

أن تدمج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف استراتيجياهتا للحد مـن             -٤٥
 ميكن أن يصب يف صاحل أضعف فئات اجملتمع، وخباصة الـسكان            الفقر على حنو  

األصليني، والكنديني من أصل أفريقي، واملهاجرين، وذوي اإلعاقة، والـشباب،          
والنساء ذوات الدخل املنخفض، واألمهات العازبات، وأن تعتمد التدابري الالزمة   

ـ            وق الـشعوب   كافة، مبا فيها التنفيذ الكامل إلعالن األمم املتحدة بـشأن حق
األصلية، وذلك لضمان متتع السكان األصليني الكامل حبقوقهم، مبا فيها احلقوق           
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، حبيث يتساوى مستوى معيشتهم مـع بقيـة           

  ؛)كوبا(مواطين كندا 
أن تضع سياسات لتحسني الرعاية الصحية والرفاه العـام ألطفـال الـسكان               -٤٦

  ؛)ياإندونيس( األصليني
أن تنظر يف اعتماد توصية املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق، وحتديداً فيما يتعلق         -٤٧

بتوسيع نطاقي الربنامج الوطين بشأن التشرد وبرنـامج املـساعدة يف إصـالح             
  ؛)ماليزيا(املساكن وتعزيزمها 
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، أن تعزز اجلهود اليت تضطلع هبا أصالً لتحسني ضمان احلق يف السكن الالئـق               -٤٨
  ؛)فييت نام(وخباصة للفئات الضعيفة واألسر ذات الدخل املنخفض 

االقتـصادية   -أن تواصل التصدي ألوجـه التفاوت وعدم املساواة االجتماعية        -٤٩
  ؛)تركيا(املستمرة يف مجيع أحناء البلد 

أن تعزز جهودها لضمـان توفـر التعليـم العايل للجميع على قدم املـساواة              -٥٠
  ؛)ليختنشاين( القدرات استناداً إىل

أن تنفذ مجيع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان املتعلقـة بالـسكان األصـليني               -٥١
والنساء والعرب واملسلمني وغريهم من األقليات الدينية واملهاجرين والالجئني،         

  ؛)اململكة العربية السعودية(وأن تعزز حقوقهم وحتميها من االنتهاكات 
، وأن تـدعم    )النرويج(، وأن تقّر    )الدامنرك؛ النرويج (وقفها  أن تعيد النظر يف م      -٥٢

إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية        ) باكستان(وتنفذ بالكامل   
؛ وأن تواصل املشاورات هبذا الشأن مـع مجيـع          )النرويج، الدامنرك، باكستان  (

 وأن  ؛)النمـسا (أصحاب املصلحة بغية التمكن من دعم اإلعالن يف املـستقبل           
تراعي أحكام اإلعالن يف تشريعاهتا الوطنية، كونه صكاً من صكوك األمم املتحدة 

  ؛)بوليفيا(وميثل مبادئ توجيهية لسلوك الدول 
أن تعزز أو تعتمد، حسب االقتضاء، برامج خاصة لضمان التمثيـل املناسـب               -٥٣

ة فعالة  جملتمعات األقليات على مجيع مستويات احلكومة، وأن تعتمد تدابري وطني         
وواسعة النطاق لوضع حٍد للُنُهج التمييزية يف إنفاذ القانون وتوفر سـبل تظلـم       

  ؛)مصر(وانتصاف فعالة للضحايا 
أن تعزز وتوّسع براجمهـا القائمـة وتتخذ املزيد من التدابري اخلاصة بالـسكان              -٥٤

عد األصليني، وال سيما فيما يتعلق بتحسني السكن والفرص التعليمية، وخباصة ب          
مرحلة التعليم االبتدائي، وفرص العمل، وحتسني محاية حقوق النساء واألطفال،          

  ؛)هولندا(وذلك بالتشاور مع اجملتمع املدين 
أن تضمن تقيد مجيع الوكاالت احلكومية املـسؤولة، علـى مـستوى االحتـاد                -٥٥

واملقاطعات، بواجب التشاور والتراضي، وأن تضمن كذلك مراعاة التوصـيات          
لصلة هليئات معاهدات األمم املتحدة على أكمل وجه وإجراء عمليـات           ذات ا 

املطالبات احملددة على حنو ال يقيد النهوض التدرجيي حبقوق السكان األصليني يف            
  ؛)النمسا( البلد

أن تعزز اجلهود الرامية إىل تسوية املطالبات باألراضي وحتـّسن آليـة تـسوية                -٥٦
  ؛)سويسرا( املنازعات
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د جهودها لتحسني محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين وأن جتري مشاورات          أن تزي   -٥٧
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال    مفتوحة مع اجملتمع املدين بشأن   

  ؛)الفلبني(املهاجرين وأفراد أسرهم 
أن تباشر عملية مراجعة شاملة تؤدي إىل إصالحات قانونية وسياسـاتية حتمـي               -٥٨

ملهاجرين، مبا فيها احلق يف مل مشل األسرة، وأن تسّن تـشريعاً            حقوق الالجئني وا  
جيّرم العنف العنصري، وأن تصمم وتنفذ برامج تدريبية للقضاة واملّدعني العامني           

  ؛)مصر(بشأن طابع جرائم الكراهية ذات الدافع العنصري 
ة أن تواصل جهودها جلعل نظامها اخلاص بالشهادات األمنية املتعلقـة بـاهلجر             -٥٩

  ؛)سويسرا(متوافقاً مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان 
أن جتعل إجراءات اهلجرة أكثر شفافية وموضوعية، وأن تتخذ تـدابري عمليـة               -٦٠

لتفادي إساءة استخدام هذه اإلجراءات للتنميط على أساس العرق أو الديانة أو            
  ؛)باكستان( املنشأ

أشخاص معينني وفئات معينة من التنميط      أن تباشر محالت توعية هتدف إىل محاية          -٦١
الذي يربطهم باإلرهاب، وأن تنظر يف تعديل قانوهنا ملكافحة اإلرهاب لتحـسني            
بند معني يناهض التمييز، وأن تعّدل التشريعات ذات الصلة أو تعتمد تشريعات            

 من االتفاقية الدولية    ٤جتّرم أفعال العنف العنصري، على حنو يتماشى مع الفقرة          
  ؛)اجلزائر(ضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري للق

أن تعمم على نطاق واسع نتائج هذا االستعراض الدوري الـشامل وأن جتعـل                -٦٢
التشاور املنتظم والشامل مع اجملتمع املدين جزءاً ال يتجزأ من متابعة االستعراض            

لـدوري  الدوري الشامل ومن إعداد التقرير الوطين القادم لعملية االستعراض ا         
  ؛)اجلمهورية التشيكية(الشامل 

أن تنشئ عملية فعالة وشاملة ملتابعة توصيات االسـتعراض الـدوري الـشامل             -٦٣
؛ وأن ُتشرك اجملتمع املدين بنشاط يف عمليات االسـتعراض الـدوري            )النرويج(

، وذلك على حنو شامل ويف التوقيت املناسـب         )هولندا(الشامل القادمة يف كندا     
، وأن ُتشرك اجملتمـع     )الفلبني( وبصورة جمدية وقائمة على املشاركة       ،)الدامنرك(

  ؛)اململكة املتحدة(املدين كذلك يف تنفيذ االستعراض 
) على غرار النظام القائم يف سـياق هيئـات املعاهـدات          (أن تنشئ نظاماً مماثالً       -٦٤

لتحليل وتنفيذ التوصيات اليت تتمخض عنها عمليـة االسـتعراض الـدوري             
  ؛)الربتغال( لالشام

أن تشترك يف توافق اآلراء بشأن حزمة بناء املؤسسات، الذي يهدف إىل تزويـد              -٦٥
  ؛)اجلزائر(اجمللس باآلليات والقواعد الالزمة لعمله وتنفيذ واليته 
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أن تتقيد بالتزاماهتا وتعهداهتا يف جمال حقوق اإلنسان بدون قيد أو شـرط وأن                -٦٦
عليه سياساهتا يف جمال حقوق اإلنسان من معايري        تتخذ خطوات ملعاجلة ما تنطوي      

  ؛ )مجهورية إيران اإلسالمية(مزدوجة وتسييس 
أن حترص على استناد عملها داخل اجمللس وخارجه إىل االلتزامات اليت تعهدت              -٦٧

  ؛)اجلزائر(هبا وإىل مبادئ املوضوعية واحلياد والالانتقائية 
أبدهتا لدى تقدمي طلـب انـضمامها إىل        أن تنفذ التعهـدات الطوعيـة الـيت        -٦٨

جملس حقوق اإلنسان؛ وال سيما تطبيق مبادئ الشمول واملوضوعية والالانتقائية          
لدى النظر يف قضايا حقوق اإلنسان، وأن تـتخلص مـن املعـايري املزدوجـة               
والتسييس يف تناول قضايا حقوق اإلنسان ملختلف اجملتمعات والشعوب علـى           

  ).اجلمهورية العربية السورية(يل دوالصعيدين الداخلي وال
وسيدرج رد كندا على هذه التوصيات يف تقرير النتائج الذي سيعتمده جملـس               -٨٧

  .حقوق اإلنسان أثناء دورته احلادية عشرة
أو التوصيات الواردة يف هـذا التقريـر موقـف          /وتعكس مجيع االستنتاجات و     -٨٨

وجيب أال يعترب أهنا حتظى     . هذا االستعراض أو الدولة موضوع    /الدول املقدمة هلا و   /الدولة
  .بتأييد الفريق العامل ككل



A/HRC/11/17* 

GE.09-15297 32 

  املرفق

  تشكيلة الوفد    
 The delegation of Canada was headed by Mr. John SIMS, Deputy Minister, 

Department of Justice, Canada, and composed of 20 members: 

H.E. M. Marius GRINIUS, Ambassador and Permanent Representative of Canada 

to the UNOG, Alternate Head of Delegation; 

Mr. Doug MOEN, Deputy Minister of Justice and Deputy Attorney General, 

Province of Saskatchewan;  

Mr. Michel ROY, Senior Assistant Deputy Minister, Indian and Northern Affairs 

Canada 

Mr. Éric THÉROUX, Directeur Général, Ministère des Relations Internationales, 

Province du Québec;  

Ms. Line PARÉ, Director General, Department of Indian and Northern Affairs 

Canada; 

Mr. Shawn TUPPER, Director General, Department of Human Resources and 

Skills Development Canada; 

Mr. Terry CORMIER, Deputy Permanent Representative of Canada to the 

UNOG; 

Ms. Jane ARBOUR, General Counsel, Department of Justice Canada; 

Ms. Gwyn KUTZ, Director, Department of Foreign Affairs Canada; 

Ms. Liane VENASSE, Director, Department of Canadian Heritage; 

Ms. Marie Josée DESMARAIS, Conseillère en relations internationales, Ministère 

des Relations Internationales, province du Québec;  

Mr. John VON KAUFMANN, Counsellor, Permanent Mission of Canada;  

Ms. Emina TUDAKOVIC, First Secretary, Permanent Mission of Canada;  

Mr. Jeffrey HEATON, Second Secretary, Permanent Mission of Canada;  

Ms. Stacey AULT , Policy and Program Officer, Department of Canadian 

Heritage;  

Mr. Daniel ULMER, Policy Officer, Department of Foreign Affairs Canada; 

Mr. Sebastien Malo, Junior Policy Officer, Permanent Mission of Canada; 

Mr. Alexander BESANT, Junior Policy Officer, Permanent Mission of Canada. 

        


