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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

، دورته السادسة عـشرة يف الفتـرة     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
اجللسة التاسعة  واسُتعرِضت احلالة يف كندا يف      . ٢٠١٣مايو  / أيار ٣أبريل إىل   / نيسان ٢٢ من

 إيليسا غـولبريغ،    ةالسيدسعادة  وترأّست وفد كندا    . ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٦املعقودة يف   
 واعتمد الفريق العامـل التقريـر     . سفرية كندا وممثلتها الدائمة لدى األمم املتحدة يف جنيف        

  .٢٠١٣أبريل / نيسان٣٠يف جلسته الثالثة عشرة املعقودة يف بكندا  املتعلق
، اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين         ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    -٢

  . يرلندا والربازيل والفلبنيآ: لتيسري استعراض احلالة يف كندا) اجملموعة الثالثية(التايل 
 ١٦/٢١  من مرفق القرار   ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :اض االستعراض املتعلِّق بكندا، صدرت الوثائق التالية ألغرنالصادرين عن جملس حقوق اإلنسا
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدَّم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/16/CAN/1(؛  
جتميع للمعلومات أعّدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)Corr.1 وA/HRC/WG.6/16/CAN/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/16/CAN/3.(  
 قائمة أسئلة أُِعّدت سلفاً من قبل       ،وقد أُحيلت إىل كندا، عن طريق اجملموعة الثالثية         -٤

إستونيا، واجلبل األسود، واجلمهورية التـشيكية، وسـلوفينيا، والـسويد، وليختنـشتاين،            
وهذه األسـئلة   .  واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا       واملكسيك،

  .متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
 غولبريغ، حملةً عامة عن حقوق اإلنـسان يف         قدَّمت رئيسة وفد كندا، السيد إيليسا       -٥

العالقة مع الـسكان األصـليني؛      : كندا، ومزيداً من التفاصيل عن مخسة جماالت هامة هي        
والعنف ضد النساء واألطفال؛ وإطار احلماية االجتماعية يف كندا؛ واهلجرة ومحاية الالجئني؛            

  .واألمن الوطين والسالمة العامة
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تعمـل علـى    حقوق اإلنسان بتدابري دستورية وتشريعية، و      كندا حتمي وقالت إن     -٦
وتتعاون اهليئات احلكومية، جبميـع مـستوياهتا،      . من خالل السياسات والربامج   النهوض هبا   

وحيثما يعترب الكنديون أنفسهم عرضةً النتـهاك       . لضمان توفري احلماية يف خمتلف أحناء البلد      
  . يسهل الوصول إليهاأحد حقوقهم، فإن مثة سبالً راسخة لالنتصاف

منذ االستعراض الـدوري الـشامل الـسابق،        اليت حدثت   وبّينت بعض التطورات      -٧
  .٢٠١٠فأفادت أن كندا صّدقت على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عام 

وقالت إن اجلهود املبذولة لتعزيز العالقة بني السكان األصليني وغريهم من الكنديني              -٨
 ومن أجل متهيد الطريق ملشاركة السكان األصليني مشاركةً كاملةً          صاحلةأساسية من أجل امل   

  .يف االزدهار االجتماعي واالقتصادي والثقايف لكندا
وأضافت أن املساواة بني الرجال والنساء مسألة مركزية يف الـسياسات اخلارجيـة              -٩

مة بتحسني حياهتن،   فحقوق النساء والفتيات راسخة يف الدستور، وكندا ملتز       . واحمللية لكندا 
  .ال سيما القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة

من التدابري ملنع وتقليص حاالت العنف ضـد النـساء          جمموعة  ويتضمَّن هنج كندا      -١٠
. ؛ ومساءلة مرتكيب هذا العنف    تأثرين به واألطفال؛ وتوفري املساعدة الصحية واالجتماعية للم     

عنف ضد النساء والفتيات من السكان األصليني وهي تواصل         وتويل كندا األولوية للتصدِّي لل    
  .اختاذ خطوات ملموسة ملعاجلة هذه املسألة املعقدة

ابتكارهـا  النـهوض ب  وتواصل كندا تعزيز إطارها الشامل للحماية االجتماعيـة و          -١١
هـود  وتركِّز ج . االجتماعي مبا يتيح جلميع األفراد واجملتمعات احمللية استخدام أقصى قدراهتم         

معاجلة أوجه التفاوت على إتاحة الفرصة أمام األفراد لتحقيق االستقاللية وإجياد حلـول يف              
األجل الطويل من خالل توفري دعم مالئم يف جماالت العمل والـدخل والـسكن والتعلـيم         

  .والصحة
وحيـق  . ويتيح نظام كندا السخي اللجوء لألشخاص احملتاجني للحمايـة الدوليـة            -١٢

ين حيصلون على مركز الالجئ أن يصبحوا مقيمني دائمني وأن يطلبوا اجلنسية            لألشخاص الذ 
  .الدينيةتقدمي املساعدة واملنظمات  االندماج شبكة من منظمات علىهم تساعدو. الكندية
وتبدي شرطة كندا، ودوائرها اإلصالحية، ومؤسساهتا املعنيـة بـاألمن الـوطين              -١٣

. مان السالمة مع إيالء االحترام الواجب حلقـوق اإلنـسان         والسالمة العامة التزاماً ثابتاً بض    
وختضع أنشطة األمن العام للمراقبة لضمان متاشيها مع االلتزامات الوطنية والدولية؛ كما تتاح         

أن من املهم االتصال باجلمهور وتوعيته وأن       وترى كندا   . ُسبل االنتصاف ملن ُتقبل شكاواهم    
  . ئل األمن الوطينيف مسابنشاط مجيع مواطنيها يشارك 
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  جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وترد التوصيات املقدمة خالل جلـسة  .  وفداً ببيانات ٨٢أثناء جلسة التحاور، أدىل       -١٤

  . الثاين من هذا التقريرزءالتحاور يف اجل
الستعراض والحظت تشاد أن التقرير الوطين تابع التوصيات اليت قبلتها كندا خالل ا             -١٥

الدوري الشامل األول وأنه جرى تنسيق التقرير على صعيد الواليات واملقاطعات فضالً عن             
  .وقدَّمت تشاد توصية. التنسيق مع اجملتمع املدين والسكان األصليني

وهنأت شيلي كندا على اجلهود اليت بذلتها للقضاء على العنف ضد املـرأة وعلـى                 -١٦
وسألت شيلي عما إذا كانت كنـدا       . شخاص ذوي اإلعاقة  تصديقها على اتفاقية حقوق األ    

  . وقدمت شيلي توصيات. تقبل بزيارة طلبها املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية
وأعربت الصني عن قلقها إزاء التمييز العنصري والفقر الشديد اللذين تعاين منـهما               -١٧

ها السكان األصليون يف جماالت الصحة      وأشارت إىل الظروف السيئة اليت يعاين من      . األقليات
والتعليم والعمل، وإىل العنف الذي يواجهه أطفال ونساء السكان األصليني، وانتهاك احلقوق            

  .وقّدمت الصني توصيات. يف األراضي
. وأشادت الواليات املتحدة األمريكية خبطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبـشر            -١٨

 يواجهها أطفـال    يت بالقلق إزاء مستويات الفقر والعنف والتمييز ال       وقالت إهنا ال تزال تشعر    
  .وقدمت توصيات. ونساء السكان األصليني

ونّوهت كوت ديفوار باجلهود املبذولة لتنفيذ التوصيات املتصلة بالسكان األصليني            -١٩
 العنف  ونّوهت بدور كندا اإلجيايب يف مكافحة     . لكنها قالت إنه ال يزال هناك جمال للتحسني       

  .وقّدمت كوت ديفوار توصيات. ضد املرأة
وألقت كوبا الضوء على التدابري املتخذة يف جماالت التعليم، واملساواة بني اجلنسني،              -٢٠

والحظت أن السكان األصليني ما زالوا يعانون ضروباً        . واألشخاص ذوي اإلعاقة، واملسنني   
  .وقّدمت كوبا توصيات. وأشارت أيضاً إىل استمرار العنصرية. من احلرمان

وأثنت إسبانيا على جهود كندا منذ االستعراض الدوري الشامل السابق لتحـسني              -٢١
 احلصول على املياه والصرف الصحي، لكنـها        ت من بينها  وضع السكان األصليني، يف جماال    

  .وقّدمت إسبانيا توصيات. قالت إنه ال يزال من الضروري تلبية بعض االحتياجات
جلمهورية التشيكية كندا على نشر نتائج هذا االستعراض الدوري الشامل      وشجعت ا   -٢٢

  .وقّدمت توصية. على نطاق واسع وعلى التشاور بانتظام مع اجملتمع املدين حول هذه النتائج
وأعربت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق التجمُّـع              -٢٣

والحظت اإلفراط يف زجِّ    . لتعذيب، والتمييز العنصري، وكره األجانب    السلمي، وحرية التعبري، وا   
  .وقّدمت توصيات. السكان األصليني والكنديني من أصل أفريقي واألقليات اإلثنية يف السجون
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والحظت جيبويت تعزيز اإلطار الكندي القانوين واملؤسسي يف جمال حقوق اإلنسان             -٢٤
ل، وذلك من خالل إدمـاج الـصكوك الدوليـة يف           منذ االستعراض الدوري الشامل األو    

وقـدمت  . التشريعات احمللية، وتنفيذ االلتزامات الدولية من خالل التصديق على املعاهدات         
  .جيبويت توصيات

وقّدمت إكـوادور   . وشكرت إكوادور الوفد على تقدمي التقرير الوطين الثاين لكندا          -٢٥
  .توصيات

ميط العنصري الذي يلجأ إليه موظفو إنفاذ القانون، وأعربت مصر عن قلقها إزاء التن     -٢٦
باسـتراتيجية وطنيـة    جمـدداً   وحثّت كندا على االلتزام     . والتمييز العنصري يف جمال العمالة    

. ملكافحة العنصرية وعلى املشاركة يف مناسبات تتناول تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربـان            
  .وقّدمت مصر توصيات

وشّجعت كندا  .  من جماالت حقوق اإلنسان    م احملرز يف عدَّة   بالتقدُّونّوهت إستونيا     -٢٧
ورأت إسـتونيا أن    . على التنفيذ التام إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية         

. باإلمكان القيام باملزيد للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد نساء وأطفال السكان األصليني   
  .وقّدمت توصيات

 الذي تعاين منه نساء      متعدد األشكال  ا عن كيفية تصديها للتمييز    وسألت فنلندا كند    -٢٨
وفتيات السكان األصليني يف مجيع قطاعات اجملتمع، مبا يف ذلك التعليم والعمل واخلـدمات              

  .وقّدمت فنلندا توصيات. الصحية
إىل ترتيب زيارة للمقرر اخلاص املعين حبقـوق        حالياً  وأشارت كندا إىل أهنا تسعى        -٢٩

  .ب األصليةالشعو
وقالـت  . وأقّرت كندا بأن مظامل تارخيية تسّببت بتوتُّر العالقة مع السكان األصليني         -٣٠

وقد أُحرِز تقدٌم يف تسوية مطالبات السكان       . إهنا ملتزمة باملصاحلة وبناء عالقة جديدة معهم      
ّجلة يف وترى كندا أن الزيـادة املـس  . األصليني باألراضي ويف دعمهم يف جمال احلكم الذايت 

مشاركة السكان األصليني يف سوق العمل ميكن أن حتسِّن ظروفهم االجتماعية واالقتصادية،            
وجيري تنفيذ عدد كبري من مشاريع التنمية االقتصادية يف اجملتمعـات   .  منهم ال سيما الشباب  

  . احمللية للسكان األصليني أو بالقرب منها
 برناجماً إلعانات الدخل من أجل املـساعدة        وتطبِّق كندا، يف سعيها ملكافحة الفقر،       -٣١

  شخص من األمـم األوىل، يعيـشون       ١٦٠ ٠٠٠يف تلبية االحتياجات األساسية ألكثر من       
وتشكِّل التنمية االقتصادية أمراً أساسياً يف حتسني حياة السكان األصليني          .  يف حمميات  أساساً

  .وجمتمعاهتم، ويف حتسني اكتفائهم الذايت
ا إىل عدَّة تدابري تشريعية لتحسني محاية السكان األصليني األكثر ضعفاً           وأشارت كند   -٣٢

بني اجلنسني يف تـسجيل     نصاف  قانون اإل : وضمان عدم تعرُّضهم للتمييز، وهي تشمل ما يلي       
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ة حلقوق اإلنسان لتشمل   فعليلقانون الكندي حلقوق اإلنسان مبا يوسِّع احلماية ال       لاهلنود؛ وتعديل   
معات احمللية لألمم األوىل؛ والقانون املقترح املتعلِّق بالبيوت العائلية يف احملميـات            مجيع أفراد اجملت  

واملصاحل أو احلقوق الزوجية، الذي يهدف إىل توفري احلقوق األساسية واحلماية لألفراد الـذين              
  .يعيشون يف حمميات فيما يتصل بالبيت العائلي وغري ذلك من املصاحل أو احلقوق الزوجية

أشارت كندا أيضاً إىل مشروع قانون مقترح لضمان حصول األمم األوىل علـى             و  -٣٣
مياه شرب مأمونة؛ وضمان معاجلة فّعالة ملياه اجملاري ومحاية مصادر املياه يف أراضي األمـم               

  .األوىل
وأشارت كندا إىل أن حتسني النتائج اليت حيصل عليها طالب الـسكان األصـليني                -٣٤

وقد عملت  . كومات واجملتمعات احمللية واملدرسني واألسر واألطفال     مسؤولية مشتركة بني احل   
  .احلكومة على عدد من االتفاقات الثالثية لدعم إصالح التعليم يف األمم األوىل

ومنذ االستعراض الدوري الشامل  األول للحالة يف كندا، اتُّخذ عدٌد من اإلجراءات               -٣٥
: شمل هذه اإلجراءات ما يلـي     تو. نساء والفتيات حلماية اجملتمعات احمللية وضمان سالمة ال     

تعزيز أحكام القانون اجلنائي والعقوبات املطبَّقة حبق مرتكيب اجلرائم العنيفة؛ وتوفري ما يلـزم              
من تدابري معززة ألفراد الشرطة واملدعني العامني واحملاكم من أجل التعامل بفعالية أكرب مـع               

 إىل اجلرمية؛ وتدابري تـشريعية      واعودبشكل كبري أن ي   رجح  التهديد الذي ميثله األفراد الذين تُ     
 عاماً حلماية مجيع الـشباب، ال سـيما         ١٦ إىل   ١٤لرفع سن ممارسة اجلنس بالتراضي من       

ومثة تدبري آخر يتمثّل يف . راشديناملتربصني هبم من الالفتيات، من االستغالل اجلنسي على يد      
  . ل به من استغالل، والتصدِّي لهالعمل على منع االجتار باألشخاص وما يتص

وإذ تشعر كندا بقلق بالغ إزاء عدد نساء وفتيات الـسكان األصـليني املفقـودات                 -٣٦
ومن بني هذه اإلجراءات،    .  ودائم فعليواملقتوالت، فإهنا تتخذ إجراءات ملموسة لتحقيق تغيري        

 من سبع نقـاط     تألف ت ستراتيجيةرصد أموال ال  تدابري و اختاذ   عن   ٢٠١٠أعلنت احلكومة عام    
  .لتصدِّي هلذه احلاالتيف ا حتسني أداء موظفي إنفاذ القانون واألجهزة القضائية هاهدف
وسألت فرنسا عمـا  . ونّوهت فرنسا بااللتزام الدويل لكندا يف جمال حقوق اإلنسان    -٣٧

ر عـن    باإلعدام، بغض النظ    عليهم  تدابري لصاحل مواطنيها احملكوم    تعتزم اختاذ إذا كانت كندا    
  .وقدمت فرنسا توصيات. املكان الذي أُدينوا فيه

وشّجعت غابون كندا على مواصلة تعزيز عالقاهتا مع السكان األصليني ومواصـلة              -٣٨
  .وقّدمت غابون توصية. مبادراهتا ملكافحة التمييز العنصري

وأعربت أملانيا عن تقديرها لتصديق كندا على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي               -٣٩
قة وإقرارها إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية، وشـجعتها علـى              اإلعا
وأعربت أملانيا عن قلقها إزاء التقارير املتعلِّقة بالعنف ضد نساء السكان األصـليني             . تنفيذه

  .وقدمت توصيات. وشجعت الدولة الطرف على تعزيز جهودها
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لِّقة مبكافحة االجتار باألشخاص، مبا      املتع ٢٠١٢وأشادت غواتيماال خبطة عمل العام        -٤٠
بـسياسة عـدم    أيضاً  ونوهت  . يف ذلك تشكيل أول فريق متكامل ملوظفي مكافحة االجتار        

  .وقدمت غواتيماال توصية. التحيُّز اليت تتبعها الشرطة وهي سياسة حتظر التنميط العنصري
ورحَّـب  . اإلنساناملسار الذي اتبعته يف جمال حقوق       بوهنأ الكرسي الرسويل كندا       -٤١

 تيسرياندماج املهاجرين و  للمساعدة على    ٢٠٠٩بالتغيري الذي أُدخل على نظام اهلجرة عام        
  .وقّدم الكرسي الرسويل توصيات. مشاركتهم يف احلياة االقتصادية واالجتماعية

وقالـت إن   . ونّوهت هندوراس باجلهود املبذولة لتحسني ظروف السكان األصليني         -٤٢
مسي عن املعاناة الذي تسبب هبا نقل أسر شعب اإلنويت يف اخلمسينيات كـان              االعتذار الر 

. بيد أن هندوراس أشارت إىل أن عدداً من املسائل ال يزال يتعـّين حلـها              . مثاالً على ذلك  
  .وقدمت هندوراس توصيات

وأشارت . وأثنت هنغاريا على التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة           -٤٣
د اجملتمع املدين لتنفيذ قانون مكافحة اإلرهاب وقانون السالمة العامـة الـصادرين             إىل انتقا 

، وإىل التنفيذ الوشيك للقانون املتعلِّق بتدابري اإلصالح املنصفة ألوضاع الالجئني،       ٢٠٠٢ عام
  .وقّدمت هنغاريا توصيات. وسألت عن هذا التشريع

تضع حداً للعنف ضـد نـساء       لندا عن خطط كندا لصوغ استراتيجية       آيسوسألت    -٤٤
وأثنت على التدابري الرامية إىل تعزيز التشريعات والربامج اخلاصة         . وفتيات السكان األصليني  

وقـّدمت  . حبظر االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال مبا يف ذلك مبادرات إصالح القوانني          
  .لندا توصياتآيس
علق بالفوارق بني األطفـال يف      وأشارت اهلند إىل شواغل جلنة حقوق الطفل فيما يت          -٤٥

وأشارت إىل شواغل تتعلـق     . الوصول إىل اخلدمات وبعدم منع االستغالل اجلنسي لألطفال       
وفيما يتعلق بشواغل جلنة القـضاء علـى        . بالعنف الذي تتعرض له نساء السكان األصليني      

تجـاز  ، سألت عما إذا كانـت أحكـام االح        C4التمييز العنصري املتعلقة مبشروع القانون      
  .وقدمت اهلند توصيات. اإللزامي قد أُلغيت أو ُعدِّلت

وأعربت إندونيسيا عن تقديرها ملختلف التدابري املتَخذة لتعزيز العالقة مـع الـسكان               -٤٦
لكنها قالت إهنا تتفق مع ما أُعرب عنه من قلق حيال ارتفاع معدالت سجن السكان     . األصليني

يقال عن    ال سيما النساء والفتيات، وكذلك إزاء ما       األصليني وارتكاب أعمال العنف ضدهم،    
  .وقدمت إندونيسيا توصيات. عدم مالءمة التدابري اليت تتخذها السلطات يف هذا الصدد

وأشارت مجهورية إيران اإلسالمية إىل االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبـم،             -٤٧
 ألصليني واألقليات، مبا يف ذلك العرب     وإىل احلق يف الغذاء، والقوانني اليت متيز ضد السكان ا         

وأعربت عن قلقها إزاء رفض كندا جترمي أعمـال العنـف العنـصري             .  واألفارقة املسلمون
  .وقدمت توصيات. واملعاقبة عليها
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لندا كندا على تنفيذ خطة عملها الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر الصادرة عام            آيروحثت    -٤٨
والحظت . يع قضايا حقوق اإلنسان اخلاصة بالسكان األصليني       وعلى إيالء االهتمام جلم    ٢٠١٢

  .وقدمت توصيات. أن قضايا التنمية التعليمية واالقتصادية واالجتماعية متثل حتديات مستمرة
ورحبت إيطاليا بالتزام كندا املتميز بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ورحبـت بالتقـدم               -٤٩

يع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية منظمة العمل الدولية         احملرز يف تنفيذ اتفاقية القضاء على مج      
؛ وسألت عما إذا كانت كندا تصر على رأيها القائل بأن تصنيف العنف املرتيل كفعل               ٢٩رقم  

؛ كما سألت عما إذا كانت كندا تنوي التصديق          مضافة أية قيمة نطوي على   إجرامي حمدَّد ال ي   
  .وقدمت إيطاليا توصية. ١٣٨ ورقم ٩٨قم على اتفاقييت منظمة العمل الدولية ر

واستفسرت اليابان عن تقييم كندا للعنف ضد نساء السكان األصـليني، وإعمـال            -٥٠
احلق يف الصحة بني السكان األصليني، والتدابري الرامية إىل حتـسني الوضـع، والتحـديات           

. خاص ذوي اإلعاقـة   اخلطوات املتخذة للوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية حقوق األش       /احملددة
  . وقدمت اليابان توصية

وأثىن األردن على كندا لتعزيزها برنامج عمل حقوق اإلنسان على الصعيدين الوطين              -٥١
 الـوعي التـشريعي   ضافر  والدويل وجلهودها املستمرة ملكافحة التمييز العنصري من خالل ت        

  .وقدَّم األردن توصيات. والسياسايت والتعليمي
زيا التحديات املتصلة بالربنامج الوطين ملكافحة التشرد ومبنع األعمال         والحظت مالي   -٥٢

. ذات الدوافع العنصرية املرتكبة ضد املسلمني، والسكان األصليني، وجمتمعـات األقليـات           
  .وقدمت ماليزيا توصيات

وقالت كندا إهنا ملتزمة بالقضاء على العنصرية ومبعاجلة التمييـز الـذي تواجهـه                -٥٣
ويقوم اجملتمع الكنـدي املتعـدد      . احمللية العرقية واإلثنية والثقافية والدينية املختلفة     اجملتمعات  

. الثقافات على التفاهم بني الثقافات، واالنتماء إىل جنسية واحدة، واملشاركة، واالنـدماج           
ومتلك كندا إطاراً قانونياً وسياساتياً قوياً ملكافحة العنصرية والتمييز وهـي تـدين اجلـرائم            

  . عمال العنف ذات الدوافع العنصرية والدينيةوأ
فاألجهزة املعنية بالـسالمة    . وال يستخدم التنميط العنصري أو ُيتغاضى عنه يف كندا          -٥٤

 يف   تدريباً نواملوظفيتلقى  و. العامة تتبع سياسات واضحة للغاية يف رفضها للتمييز أو التنميط         
اجملتمعات احمللية وُيبدون التزاماً بـالتحقيق      وهم يقومون أيضاً حبمالت توعية يف       . هذا الصدد 

  .يف أية شواغل أو شكاوى تتعلق بالتنميط العنصري ومبعاجلتها
وفيما يتعلق بالفقر والتشرد والوصول إىل اخلدمات االجتماعية، اعتمدت كندا هنجاً             -٥٥

ـ   املقاطعات واألقاليمف. تعاونياً للحماية االجتماعية  ن تقـدمي   تتحمـل املـسؤولية األوىل ع
. بيد أن كندا تقر بأن بعض اجملموعات الضعيفة تواجه عوائق يف جمـال العمالـة              . اخلدمات
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وتقدم احلكومة، بالتعاون مع األقاليم واملقاطعات، طائفة واسعة من أشكال الدعم يف جماالت            
  .التعليم، والعمالة، والصحة، واإلسكان فضالً عن إعانات الدخل، للتغلب على هذه العوائق

. ، اعتمدت كيبيك قانوناً ملكافحة الفقر واإلقـصاء االجتمـاعي         ٢٠٠٢ويف عام     -٥٦
وُيسترشد يف تنفيذ هذا القانون خبطط عمل متعددة السنوات ومبشورة تقدمها جلنة استشارية             

 ٢٥وقد ُخصص . دائمة تضم ممثلني عن منظمات اجملتمع املدين اليت تعمل مع السكان املعنيني          
وتشمل اإلجنازات اليت حتققت يف كيبيك      . مويل املتعلق مبكافحة الفقر لألطفال    يف املائة من الت   

 ٢٠٠٢  يف املائة عام   ٨,٤االجتماعية من   رعاية  تقليص املعدل العام للسكان املعتمدين على ال      
 يف املائـة منـذ      ٤١، وزيادة احلد األدىن لألجـور بنـسبة         ٢٠١٢ يف املائة عام     ٦,٩إىل  
  . ربطاً تاماً باألرقام القياسيةت االجتماعيةإلعاناربط ا، و٢٠٠٢ عام
أن حقـوق الـشعوب     وأشادت املكسيك بإقرار كندا إلعالن األمم املتحدة بـش          -٥٧

 من الضروري تعزيز جهود مكافحة العنف ضد نساء السكان األصـليني            ورأت أن . األصلية
  .وقدمت املكسيك توصيات. والعنف املرتيل

يق على بروتوكول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار           وأشاد اجلبل األسود بالتصد     -٥٨
باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة           

وسأل عما يوجد من خطط لتعزيـز       . عرب الوطنية، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      
الـيت تتنـاول العنـف    لوائح عن الإدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف مؤسسات التعليم العام و   

  .وقدم اجلبل األسود توصيات. العنصري
وشجع املغرب كندا على اعتماد املزيد من التدابري حلماية احلقوق اللغوية جملموعات              -٥٩

ورحب بالربامج املخصصة للسكان األصليني، ونـوَّه       . األقليات وملكافحة التمييز يف التعليم    
  . وقدم املغرب توصيات. غالل العمال املهاجرينبالتدابري املتخذة ملنع است

وأشادت ناميبيا بسياسات الضمان االجتماعي املطبقة يف كندا، وبتشجيع التعدديـة        -٦٠
الثقافية واندماج املهاجرين والتماسك االجتماعي، لكنها أعربت عن قلقها إزاء نوعية حيـاة   

  .وقدمت ناميبيا توصيات. نويتالسكان األصليني، واألمم األوىل، واهلجناء، وشعب اإل
وأشادت هولندا بالشروح املفصلة اليت قدمتها كندا عن حالة حقوق اإلنسان فيها،              -٦١

  .وقدمت هولندا توصيات. وعن تشريعاهتا الوطنية وسياستها اخلارجية
ورحبت نيوزيلندا بتأكيد كندا على أن التصدي للعنف ضد نساء السكان األصليني              -٦٢

األولويات، وسألت عن اخلطوات املتخذة منذ االستعراض الدوري الـشامل          ال يزال ضمن    
وقدمت . السابق للدفع باجتاه التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب         

  .نيوزيلندا توصيات
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. ٢٠١١وأشادت نيكاراغوا خبطة العمل املشتركة بني احلكومة واألمم األوىل لعام             -٦٣
. لى مواصلة إشراك السكان األصليني يف احلياة االجتماعية واالقتصادية للبلدوشجعت كندا ع 

  . وقدمت نيكاراغوا توصية
ونوهت النرويج جبهود كندا املتعلقة حبقوق اإلنسان منـذ االسـتعراض الـدوري               -٦٤

وأشارت إىل مستويات عالية من العنف ترتكب ضد نساء السكان األصليني           . الشامل السابق 
  .وقدمت النرويج توصيات. تعيني جلنة برملانية للتحقيق يف هذه املسألةوأشادت ب

وأثارت باكستان مسائل التمييز العنصري يف الدخل، وعدم وجود تشريعات جترم العنف        -٦٥
العنصري، واحلاجة إىل اتباع اإلجراءات اجلنائية فيما يتعلق باملشتبه يف ارتكاهبم أعماالً إرهابيـة،              

  .وقدمت باكستان توصيات. ت املسلمني والعرب باملضايقات والتنميطواستهداف جمتمعا
ـ ونوهت باراغواي بالتقدم احملرز يف متابعة التوصيات الصادرة عـن اجل            -٦٦ ة األوىل  ول

لعملية االستعراض الدوري الشامل، ال سيما يف مكافحة التمييز ضد الـسكان األصـليني،              
. تخذة لصاحل املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقـة      والعنف ضد النساء واألطفال، والتدابري امل     

  .وقدمت باراغواي توصية
ونوهت بريو بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وإقرار إعـالن              -٦٧

األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية واعتماد خطة ملكافحة االجتـار باألشـخاص             
  .وقدمت بريو توصيات. ٢٠١٢ عام
وأشارت . تغال على التزام كندا حبقوق اإلنسان وقيم احلرية والدميقراطية        وأثنت الرب   -٦٨

. إىل أن بعض هيئات معاهدات األمم املتحدة ال تزال تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذ توصـياهتا               
  .وقدمت الربتغال توصيات

وأثنت قطر على حتسني كندا لنوعية التعليم واخلدمات الصحية وعلـى سياسـاهتا               -٦٩
اهتا الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان، ال سيما حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وأثنت وتشريع

  .على إنشاء كندا لفريق عامل يعىن بتوفري فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة
ورحبت مجهورية كوريا باجلهود الرامية إىل تعزيز حرية الدين، مبا يف ذلك إنـشاء                -٧٠

 الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر وتلك الراميـة إىل حـل            مكتب للحرية الدينية، وبالتدابري   
  .وقدمت توصية. املسائل املتصلة بالسكان األصليني

ونوهت مجهورية مولدوفا باجلهود الراميـة إىل مكافحـة االجتـار باألشـخاص               -٧١
 ٢٠١٢واالستغالل اجلنسي لألطفال، مبا يف ذلك اعتماد خطة وطنية ملكافحة االجتار عـام              

املعرضني خلطر االستغالل اجلنسي أو الناجني      والشباب  راتيجية مانيتوبا حلماية األطفال     واست
  .وقدمت توصيات. منه
وأثنت رومانيا على كندا إلجرائها مشاورات مع منظمات اجملتمع املدين وقالت إهنا              -٧٢

  .وقدمت رومانيا توصيات. تقدر تقدمي كندا لتقريرها الوطين
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ال تزال تنظر يف االنضمام إىل الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة           وقالت كندا إهنا      -٧٣
 مناهضة التعذيب، وتقدم معلومات عن اإلشراف على ظروف أماكن االحتجـاز، وتتـيح            

  . سبل االنتصاف من جانب هيئات مستقلة ومن خالل احملاكمالوصول إىل
 أهنـا حتتـرم     وفيما يتعلق بالتجمع السلمي وأعمال حفظ األمن، أشارت كندا إىل           -٧٤

. حرية االحتجاج، لكنها تنتظر من املشاركني أن يقوموا بذلك بشكل سـلمي وبـاحترام             
وعندما تفشل  . وقالت إن شرطة اخليالة الكندية امللكية تتصل عادة باملنظمني قبل أي حدث           

مل وعندما ال يتسىن التعا   . للتعامل مع الوضع  ستخدم دائماً أدىن قوة ممكنة      يف هتدئة األمور، تُ   
  . مع الوضع بشكل متوازن، فإن لدى كندا عمليات مراجعة مستقلة

وفيما يتعلق بالسجون، تقر كندا بأن السكان األصليني ما زالوا يشكلون نسبة كبرية   -٧٥
وتنظر احملاكم يف بدائل السجن فيما يتعلق باجملرمني مـن          . من الضحايا واجملرمني والسجناء   
وتشمل األمثلة على ذلك النـهج      . عتبارات السالمة العامة  السكان األصليني، مبا يتسق مع ا     

  .  واألحكام البديلة، وخدمات الوساطة األسرية واملدنية،اجملتمعية فيما يتعلق بالعدالة
يف خمتلف أحناء البلد سياسات وبرامج حمـددة    الدوائر واملؤسسات اإلصالحية    وتتبع    -٧٦

  . ثقافية-قليات إثنية  ألتمنيلتلبية االحتياجات احملددة للمجرمني املن
 مدرجـة يف    ٣وفيما يتعلق بالتعذيب، شددت كندا على أن التزاماهتا مبوجب املادة             -٧٧

وقالت إن غري الكنديني املعرضني للمخاطر ميكن أن ُينظر إلـيهم أيـضاً             . القانون الكندي 
وا تنفيـذ   أن يوقف ميكنهم  وكأشخاص حيتاجون إىل محاية كما ميكنهم طلب البقاء يف كندا،           

  .عادهمبقرار إعادهتم إىل بلدهم األصلي إذا تبني أهنم سيواجهون خماطر فعلية عقب إ
وتطبق كندا نظام جلوء سخي يوفر مالذاً آمناً لألشخاص احملتـاجني إىل احلمايـة،                -٧٨

وعززت بعض التطورات اجلديدة قدرة كندا علـى        . وشبكة من اخلدمات لتيسري اندماجهم    
تسريع البّت يف طلبات اللجـوء       )أ: (كل سريع لألشخاص احملتاجني، منها    توفري احلماية بش  

حتديد البلدان األصلية الـيت      )ب(لتوفري احلماية على حنو أسرع لألشخاص احملتاجني إليها؛         
وأفادت كندا أهنا أنشأت شعبة . ينبغي أن ُيمَنح مواطنوها األولوية يف البّت يف طلبات جلوئهم

  .جئني الذين يستوفون الشروطستئناف الالجديدة ال
 اخلاصة بوضع الالجئني، وامليثاق الكندي للحقـوق        ١٩٥١ومتاشياً مع اتفاقية عام       -٧٩

واحلريات، حيظى مجيع ملتمسي اللجوء جبلسة استماع عادلة لتقييم طلبـهم باالسـتناد إىل              
، بغـض   )جملس اهلجرة والالجئني  (أسسه املوضوعية وذلك أمام حمكمة مستقلة شبه قضائية         

و املكان الذي أتوا منه، وهو أمر يتجـاوز مقتـضيات           أالنظر عن طريقة وصوهلم إىل البلد       
وقد . طوال العملية ميثله  مبحام  يستعني  ويف ظل هذا النظام، حيق مللتمس اللجوء أن         . االتفاقية

  . أعلنت كندا مؤخراً عن أموال لتجديد دعمها للمساعدة القانونية
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ى االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد         ومل تصدق كندا عل     -٨٠
وتأخذ كندا تشجيع ومحاية حقوق اإلنسان      . أسرهم ولكنها تؤيد مقاصد االتفاقية تأييداً تاماً      

وحيظى العمال األجانب املؤقتون باحلماية     . وحقوق العمل اخلاصة باملهاجرين على حممل اجلد      
يتصل بقوانني العمل، متشياً مع أنظمة املقاطعات واألقاليم والنظـام          القانونية، مبا يف ذلك ما      

  . االحتادي
وأعرب االحتاد الروسي عن هواجس تتعلق باالحتجاز التعسفي وسوء املعاملة على             -٨١

يد الشرطة، وخفض التمويل املخصص ملنظمات حقوق املرأة وعـدم وجـود اسـتراتيجية            
وقـدمت  . ن كندا عن وضع إحدى النساء احملتجزات      واستفسرت م . ملكافحة التشرد والفقر  

  .توصيات
وأثنت السنغال على التطورات اإلجيابية اليت حدثت منذ االستعراض الدوري الشامل         -٨٢

لفائدة السكان األصـليني، واملـسنني، واألشـخاص ذوي         خاصة تلك اليت كانت     األول،  
وقدمت الـسنغال   .  واألطفال وأشادت أيضاً بإجراءات مكافحة العنف ضد النساء      . اإلعاقة

  . توصيات
والحظت سرياليون أن كندا نشرت على نطاق واسع نتائج االستعراض الـدوري              -٨٣

 القضايا اليت أُُثريت يف ذلك االستعراض ومنها حقوق  أيضاً وقالت إهنا عاجلت  . الشامل األول 
  .توصياتوقدمت سرياليون . السكان األصليني ومحاية النساء واألطفال من االجتار

ورحبت سلوفاكيا، يف مجلة أمور، بالتصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي              -٨٤
، ومثنت دفع كندا مسامهات مالية منتظمة يف ميزانية مفوضـية حقـوق             ٢٠١٠اإلعاقة عام   

وقدمت . اإلنسان، مبا يف ذلك مسامهاهتا يف صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب
  . توصيات

حبت سلوفينيا جبهود كندا يف معاجلة مسألة العنف ضد النساء، لكنها الحظـت          ور  -٨٥
ما ورد يف تقارير املقررين اخلاصني وهيئات املعاهدات عن استمرار انتشار العنف ضد نساء              

  .وقدمت سلوفينيا توصية. السكان األصليني
مـل مـع    وأشادت قربص بالتزام كندا حبقوق اإلنسان وشجعتها على مواصلة الع           -٨٦

وقالت إهنا تشعر باالرتياح إزاء تعهـد       . اجملتمع املدين، والسكان األصليني، والقطاع اخلاص     
  . وقدمت قربص توصية. كندا مبكافحة مجيع أشكال العنف ضد النساء

ورحبت سري النكا باجلهود الرامية إىل تشجيع االندماج االجتماعي، والتفاهم بني             -٨٧
 إهنا ال تزال تشعر بالقلق حيال عدم املساواة يف التعامـل مـع              وقالت. الثقافات، واملساواة 

والحظت أن العمـال    . امللونني مبا يف ذلك جمتمعات الكنديني اآلسيويني والكنديني األفارقة        
وقدمت سـري   . املهاجرين املهرة يواجهون مشكالت يف إجياد عمل يتناسب مع مؤهالهتم         

  . النكا توصيات
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. امل كندا مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة         وأشار السودان إىل تع     -٨٨
أن بعض املسؤولني الكنديني ذكروا أنه ال ينبغي خلرباء األمم املتحدة ولالسـتعراض             الحظ  و

الدوري الشامل البحث يف سجل كندا حلقوق اإلنسان بل ينبغي هلم التركيز على البلـدان               
  .وقدم السودان توصيات. امةاألخرى اليت تواجه مشكالت أكثر خطورة وجس

وأعربت السويد عن تقديرها جلهود كندا يف مكافحة العنف ضد النـساء لكنـها                -٨٩
كما أشـارت إىل االنتقـادات      . أشارت إىل تقارير عن العنف ضد نساء السكان األصليني        

ن الالجئني واستفسرت عن التدابري اليت جيري اختاذها لضما       ب اخلاصةاملوجهة لتشريعات كندا    
  .وقدمت السويد توصية. احترام االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني

وذكرت سويسرا بأن كندا مل تصدق بعد على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة               -٩٠
مناهضة التعذيب رغم أهنا قبلت مجيع التوصيات املتعلقة به خـالل االسـتعراض الـدوري        

وقدمت . صديق عليه يف القريب العاجل    وسألت عما إذا كانت كندا تنوي الت      . الشامل األول 
  .سويسرا توصيات

وقالت إهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء       . ورحبت تايلند جبهود مكافحة االجتار بالبشر       -٩١
تقارير عن عدم منع االستغالل اجلنسي لألطفال، والعنف املمارس ضدهم، وأوجه التفاوت            

صلون عليه، ال سيما أطفال األقليـات       يف حصوهلم على اخلدمات ويف نوعية التعليم الذي حي        
  . وقدمت توصيات. واجملموعات املهمشة

سألت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة عن التدابري املتخذة لتنفيذ توصيات          و  -٩٢
اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات املتعلقة بتمثيل األقليـات يف اهلياكـل واملؤسـسات              

  .صيةوقدمت تو. السياسية
 توصية وقطعت على نفسها تـسعة التزامـات         ٥٤والحظت توغو أن كندا قبلت        -٩٣

لكـن  . الذي تتبعه كندا ملصلحة السكان األصليني     غراض  وأبرزت النهج املتعدد األ   . طوعية
  .وقدمت توغو توصيات. التمييز والعنف ضد النساء واألطفال ال يزال مستمراً

طار حقوق اإلنسان املدعَّم بنظام قضائي مـستقل        وأشارت ترينيداد وتوباغو إىل إ      -٩٤
  . وقدمت توصيات. وقوانني وسياسات وبرامج تكميلية

وشجعت تونس كندا على مواصلة تعزيز إطارها القانوين من خالل التصديق علـى             -٩٥
  .وقدمت تونس توصيات. صكوك دولية أخرى وتنفيذ توصيات هيئات املعاهدات

 كندا لـيس لالجـئني واملـضطهدين      قدمه  الدعم الذي ت  وأشارت تركيا إىل نظام       -٩٦
لكنها أشارت إىل تقارير سلبية يف تنفيذ       .  واملبتكرين واملستثمرين  للمهنيني، بل أيضاً    فحسب

وقدمت . حقوق املهاجرين والالجئني واألشخاص ذوي اإلعاقة والنساء والسكان األصليني        
  .تركيا توصيات
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لندا الشمالية كندا على التوقيع على      آيريا العظمى و  وشجعت اململكة املتحدة لربيطان     -٩٧
وأشارت إىل أوجه عدم املـساواة بـني        . الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب    

السكان األصليني وغريهم من الكنديني؛ والفوارق يف األمن االقتصادي والرفاه، واسـتمرار            
  . ملتحدة توصياتوقدمت اململكة ا. العنف ضد نساء السكان األصليني

وأعربت كوستاريكا عن قلقها حيال إمكانية حماكمة القُصر من ضحايا االستغالل             -٩٨
وسألت عن سبب عدم تصديق كندا علـى        . اجلنسي على أفعال جرمية تتصل ببغاء األطفال      

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وعما إذا كانت لديها آليات وطنية مستقلة 
وقدمت  . رة مرافق االحتجاز، ال سيما أهنا شاركت مشاركة فعالة يف وضع هذا الصك            لزيا

  .كوستاريكا توصية
نساء واألطفال من العنف،    وألقت أوروغواي الضوء على التدابري الرامية إىل محاية ال          -٩٩

 ملكافحة االجتار، والتـدابري املؤسـسية       ٢٠١٢ قانون العقوبات، وخطة عمل العام       وإصالح
  . وقدمت أوروغواي توصيات. قانونية حلماية أكثر الفئات ضعفاً، والدعم املقدم للمسننيوال

والحظت أوزبكستان الشواغل اليت أعربت عنها هيئات املعاهدات فيمـا يتـصل              -١٠٠
حبقوق السكان األصليني واألقليات الوطنية وحاالت العنف ضد النساء والفتيات يف جمتمعات 

وقـدمت أوزبكـستان    . ستخدام املفرط للقوة من جانب الـشرطة      السكان األصليني، واال  
  . توصيات
وأثنت فييت نام على كندا ملا لديها من برامج تضمن االندماج االجتماعي واملساواة          -١٠١

بيد أهنا الحظت أن التمييز القائم على نوع اجلنس والعرق والدين يظهر بأشكال             . والتسامح
  . وقدمت فييت نام توصية. قليات اإلثنية واملهاجرينمتعددة، ال سيما التمييز ضد األ

وأشارت أفغانستان إىل عدة مبادرات لتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل،            -١٠٢
وحتسني الظروف االجتماعية االقتصادية ملواطنيها، ال سيما ظروف األمم األوىل والـسكان            

اية األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيـز      األصليني، يف جماالت كالصحة والتعليم واإلسكان ومح      
  . االندماج االجتماعي واملساواة

وأشارت اجلزائر إىل أن االستعراض الدوري الشامل برهن أنه ال يوجد أي بلد خيلو                -١٠٣
فعلى سبيل املثال، أعرب املقرر اخلاص املعـين بتعزيـز     . من املشاكل املتصلة حبقوق اإلنسان    

عبري وغريه من املقررين عن قلقهم حيال القيود املفروضة على          ومحاية احلق يف حرية الرأي والت     
  .وقدمت اجلزائر توصيات. التجمع السلمي

ونوهت األرجنتني بإنشاء جلنة العمل الوطنية املعنية بالوصول إىل القضاء يف املسائل              -١٠٤
ـ          . املدنية واألسرية  . سننيونوهت كذلك مببادرة اجملتمعات احمللية اليت تراعي احتياجـات امل

  .وقدمت األرجنتني توصيات
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والحظت أرمينيا أن اجلالية األرمينية يف كندا مندجمة متاماً وتتمتع بـاألثر اإلجيـايب                -١٠٥
ونوهت بالتزام كندا بالقضاء على اإلفالت من العقـاب علـى           . لسياسات التعددية الثقافية  

  .دمت أرمينيا توصيةوق. اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، مبا يف ذلك جرائم اإلبادة
وأثنت أستراليا على التزام كندا حبقوق اإلنسان ورحبـت بتنفيـذها لتوصـيات               -١٠٦

االستعراض الدوري الشامل، مبا يف ذلك التوصيات املتعلقة باالجتار بالبشر وتلـك املتعلقـة              
ورحبت مببادرات مراقبة العنف ضد نساء الشعوب األصلية لكنها         . باألشخاص ذوي اإلعاقة  

  .وقدمت أستراليا توصيات. عربت عن قلقها إزاء العيوب يف مجع البياناتأ
والحظت بيالروس نقصاً يف تعاون كندا مع اإلجراءات اخلاصـة، واسـتخدامها              -١٠٧

املفرط للقوة ضد املتظاهرين، والتمييز ضد املهاجرين، واالكتظاظ يف املؤسسات اإلصالحية،           
  .بيالروس توصياتوقدمت . واملعاملة القاسية للمساجني

وأشادت بنن بكندا ملا أجرته من مشاورات تتعلق بالتقرير، مما شجع على مناقـشة                -١٠٨
ونوهت باجلهود املتصلة حبقوق السكان األصليني ومطالبات األقاليم        . قضايا حقوق اإلنسان  

نـع  واألراضي، وتعليم أطفال السكان األصليني، لكنها حثت على تعزيز اجلهود الرامية إىل م 
  . العنف ضد النساء واألطفال

وطلبت البوسنة واهلرسك إىل كندا تقدمي تفاصيل عن التدابري املتخذة يف حـاالت               -١٠٩
كما سـألت  . نساء وفتيات السكان األصليني املختفيات أو املقتوالت يف كولومبيا الربيطانية   

  .خل للفئات الضعيفةعن تأمينات العمل واجلهود الرامية إىل توفري فرص العمل وإعانات الد
وأشادت بوتسوانا بالتزامات كندا يف جمال حقوق اإلنسان وخبطة العمل املـشتركة              -١١٠

بني كندا واألمم األوىل اليت وضعتها احلكومة ومجعية األمم األوىل، كما أشـادت بـتمكني           
  . وقدمت بوتسوانا توصيات. الفئات الضعيفة ومحايتها

وشـجعت  . ندا لتوصيات االستعراض الدوري الـشامل     وأشادت الربازيل بتنفيذ ك     -١١١
وأعربت عن قلقها إزاء عـدم      . التشريعات اهلادفة إىل التطبيق التام ملبدأ عدم اإلعادة القسرية        

تـرك ثغـرات يف محايـة       يإدماج اتفاقية حقوق الطفل إدماجاً كافياً يف النظام القانوين، مما           
  .وقدمت الربازيل توصيات. األطفال
ورحبت بإيالء  . دت بلغاريا بتنفيذ كندا لتوصيات االستعراض الدوري الشامل       وأشا  -١١٢

  . وقدمت بلغاريا توصيات. كندا األولوية لتحسني وضع السكان األصليني
ورحبت . وأشادت بوركينا فاسو بتنفيذ كندا لتوصيات االستعراض الدوري الشامل          -١١٣

صليني وإدمـاجهم، وبالتـصديق علـى       بإصالحات التشريعات اجلنائية وحبماية السكان األ     
وقدمت بوركينا فاسو   . صكوك حقوق اإلنسان واخلطوات الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر        

  .توصية
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والحظت بوروندي أن كندا ملتزمة بتعزيز عالقاهتا مع السكان األصليني وبإجياد حل              -١١٤
لرامية إىل إدماج مواطنني مـن      ونوهت أيضاً باجلهود ا   . ملا يتقدمون به من مطالبات باألراضي     

  .وقدمت بوروندي توصيات.  العنصريأصول خمتلفة وما بذلته من جهود ملكافحة التمييز
ونوهت كمبوديا باجلهود الرامية إىل تعزيز اإلدماج االجتماعي واملساواة، ومكافحة            -١١٥

ورحبت بتصديق كندا علـى اتفاقيـة       .  واألطفال من العنف   التمييز العنصري ومحاية النساء   
وقـدمت  . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وخبطة العمل الوطنية ملكافحة االجتـار بالبـشر           

  . كمبوديا توصيات
ونوه الرأس األخضر بالشبكة الكندية الواسعة حلقوق اإلنسان املؤسسية واإلجرائية،            -١١٦

  .وقدم الرأس األخضر توصيات. ت السكان األصلينياليت تشمل حمكمة تُبتُّ يف مطالبا
وأشارت كندا إىل أن األمم األوىل تتمتع برعاية صحية شاملة يستفيد منها اجلميـع                -١١٧

ورغم التقدم احملرز، تقر كندا بوجود ثغرات يف الوضع الصحي لألمم           . كغريهم من الكنديني  
 بتقدمي خدمات صحية ذات جودة      وقالت كندا إن حكومتها ملتزمة    . األوىل وشعب اإلنويت  

عاية الصحية األولية لألمم األوىل وجمتمـع       رعالية جملتمعات السكان األصليني، وإهنا تقدم ال      
 جمتمع حملي، وهي تشمل العديد من اخلدمات التكميلية، فـضالً           ٦٠٠اإلنويت يف أكثر من     

  . عن دعم قدرات اجملتمعات احمللية يف جمال اخلدمات الصحية
ألسر ل ميثل األمن الغذائي حتدياً بالنسبة ملعظم العائالت الكندية، لكنه ميثل حتدياً             وال  -١١٨

وذُكر برنامج مشال كندا للتغذية كمثال على       . ضعيفة وهو أمر تأخذه كندا على حممل اجلدّ       ال
  . الربامج اليت تعزز األمن الغذائي جملتمعات السكان األصليني

ار باألولوية بالنسبة جملتمعات السكان األصليني وقد       وحظيت معاجلة مشكلة االنتح     -١١٩
  . عملت كندا مع هذه اجملتمعات للحد من حاالت االنتحار

بصورة غري قانونية ميكن أن يشكل خطـراً        املهاجرين إليها    كندا أن وصول     رىوت  -١٢٠
 أن وزارة السالمة العامـة هـي اجلهـة   : أمنياً حقيقياً مشرية إىل وجود ثالث ضمانات هي   

الوحيدة اليت ميكنها أن تقرر ما إذا كان الوصول غري قـانوين، وأن األطفـال دون سـن                  
عشرة معفيون من االحتجاز؛ وأن األشخاص الذين يتقرر أهنم الجئون ُيفَرج عنهم             السادسة

  . فور اعتبارهم الجئني
ة عملية مستقلة يثبتان أمهيستعراض كما أن التزام الشرطة بعدم التحيز ووجود جلان ا       -١٢١
  .  يف كندااملستقل يف نظام حفظ األمنستعراض اال

ألطفال، تتبع كندا هنجاً تعاونياً متعـدد األوجـه     اجلنسي ل ستغالل  الوفيما يتصل با    -١٢٢
وينص .  ملعاجلة موضوع دعم الضحايا والتدابري الوقائيةشمل إصالحات على القانون اجلنائيي

حلظر الشامل منها حظـر االسـتغالل اجلنـسي         القانون اجلنائي الكندي على أشكال من ا      
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 والـسياحة   ، ومجيع أشكال استغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واالجتار باألطفال         ،التجاري
  . وتعزز التعديالت التشريعية األخرية أشكال احلماية هذه. بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال

أن كندا سـعت  من جديد كدةً على مشاركتهم مؤندوبني وشكرت رئيسة الوفد امل     -١٢٣
  . إىل تقدمي تقييم نزيه للتقدم احملرز منذ االستعراض الدوري الشامل األول

مع السكان األصليني وهي    متينة  وأشارت إىل أن حكومة كندا حافظت على عالقة           -١٢٤
عالقة ُبنيت عرب القرون، وتستمد جذورها من تاريخ معقد، وهي تستفيد حالياً من دفعـة               

 شراكات تدرجيية واستثمارات هامة تستهدف حتقيق نتائج حقيقية ومتكني الـسكان            باجتاه
ويف ظل هـذه الـروح املتمثلـة        . األصليني وجمتمعاهتم احمللية من إحداث تغيري إجيايب ودائم       

 والسكان األصليني، اختذت احلكومة عدداً من اإلجراءات خالل         تاجبتجديد العالقات بني ال   
لتعليم والتنمية االقتصادية اللذين جملاالت من قبيل اية، مع إيالء األولوية السنوات اخلمس املاض
  .يتميزون بكثرة شباهبم وسرعة تزايد عددهملسكان األصليني الذين ليكتسيان أمهية حامسة 

 مبنع مجيع أشكال العنف ضد النـساء        قوياًالتزاماً  ملتزمة  وأكدت أن كندا ال تزال        -١٢٥
 الواليات القضائية على محايـة اجملتمعـات احملليـة           مجيع  وبالعمل يف  والفتيات واحلد منها،  

خبطورة قضية نساء السكان األصـليني  تقر كندا قالت إن و. وضمان سالمة النساء والفتيات   
املفقودات واملقتوالت وهي تعمل جبد للحد من العنف وحتسني شروط السالمة بالنـسبة إىل              

  . دانساء وفتيات السكان األصليني يف كن
فال يوجد جمتمـع    . وأكدت أن التعددية الثقافية والتنوع قيمتان رئيسيتان يف كندا          -١٢٦

خال من التمييز، لكن مجيع مستويات احلكم يف كندا تعمل باالشتراك مع منظمات اجملتمـع               
املدين اليت تشمل جمتمعات األقليات وهي تسعى إىل تعزيز االنـدماج االجتمـاعي جلميـع               

  .الكنديني
وأشارت إىل أن كندا ستنظر بعناية يف مجيع التوصيات، مع التركيز على التوصيات               -١٢٧

القائمة على تقييم موضوعي حلالة حقوق اإلنسان يف كندا والتوصيات احملـددة وامللموسـة              
  .والقابلة للتنفيذ وللقياس

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
 واملدرجة أدناه وسوف    وراجلسة التح ثناء  سوف تدرس كندا التوصيات املقدمة أ       -١٢٨

تقدم ردودها يف الوقت املناسب، ولكن يف موعد ال يتجاوز الدورة الرابعـة والعـشرين    
  :٢٠١٣سبتمرب /جمللس حقوق اإلنسان اليت ستعقد يف أيلول

__________ 

 .مل يتم حترير االستنتاجات والتوصيات  **  
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التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تـصبح            -١-١٢٨
  ؛ ) فاسوبوركينا(كندا طرفاً فيها بعد 

األرجنتني، وإستونيا، وأملانيا،   (التصديق على   )/أستراليا(التوقيع    -٢-١٢٨
والربتغال، وبلغاريا، وتونس، وفرنسا، واململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى           

اجلبـل  (الـدخول طرفـاً     /)لندا الشمالية، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا    آيرو
إنـشاء  /ياري التفاقية مناهضة التعذيب   ختاالنضمام إىل الربوتوكول اال   )/األسود

الـدخول يف عمليـة     )/اجلمهورية التشيكية (فقاً لذلك   آليتها الوقائية الوطنية و   
مشاورات مع اجلهات الفاعلة ذات الصلة، مبا يف ذلك اجملتمع املدين، فيما يتصل             

ـ     )/نيوزيلندا(بإنشاء وهيكلة آلية وقائية وطنية       ة بالتايل إرساء سابقة مفيدة للدول
اململكـة املتحـدة لربيطانيـا      (نظر يف التصديق    كون بصدد ال  األخرى اليت قد ت   

تسريع املناقشات الداخليـة مـن أجـل توقيـع          )/لندا الشمالية آيرالعظمى و 
يف وقت مبكر   الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب والتصديق عليه        

  ؛ )يأوروغوا(وإنشاء اآللية الوقائية الوطنية وفقاً لذلك 
هنـدوراس،  (االنـضمام إىل    )/بـريو (النظر يف التصديق على       -٣-١٢٨

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال          )/والرأس األخضر 
األرجنتني، وشيلي، وغواتيماال، وإكوادور، واملغرب،     (املهاجرين وأفراد أسرهم    

وضـع املهـاجرين    لتعزيـز   )/وسري النكا، والسودان، واجلزائر، وإندونيسيا    
  ؛)إندونيسيا(نظاميني وغري الوثقني سيما املهاجرون غري امل ومحايتهم، ال

التصديق علـى االتفاقيـة     )/األرجنتني(النظر يف التصديق على       -٤-١٢٨
كوبا، واليابان، وإسبانيا،   (الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري        

وظفني احلكوميني واالحتاديني مـن     استكمال عملية تدريب امل   )/وفرنسا، وتونس 
أجل إطالق عملية التصديق على االتفاقية يف أقرب وقـت ممكـن، والقبـول              

  ؛)أوروغواي(باختصاص هيئة الرصد التابعة هلا 
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص         -٥-١٢٨

رجنـتني، وفرنـسا،    مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، واأل    (ذوي اإلعاقة   
   ؛)والربتغال، وإسبانيا

التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص           -٦-١٢٨
كوستاريكا، وفرنـسا، والربتغـال،     (باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

  ؛)وإسبانيا
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 من اتفاقية حقوق الطفـل      )ج(٣٧ على املادة    اسحب حتفظاهت   -٧-١٢٨
 -مجهوريـة   (إيـران   ( لشؤون الطفل على املستوى االحتادي       وإنشاء أمني مظامل  

  ؛))اإلسالمية
ــصديق   -٨-١٢٨ ــصديق النظــر يف)/كوســتاريكا(الت ــع والت  التوقي

تفاقية حقـوق الطفـل     الالدخول طرفاً يف الربوتوكول االختياري      )/سلوفاكيا(
فـال  املتعلق بإجراء تقدمي البالغات لزيادة التأكيد على حقوق الضحايا من األط          

  ؛)تايلند(
  ؛)فرنسا(التصديق على نظام روما األساسي   -٩-١٢٨
التصديق على االتفاقية املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية          -١٠-١٢٨

  ؛)إكوادور(
 املتعلقـة   ١٣٨التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          -١١-١٢٨

  ؛)بلغاريا وإكوادور(باحلد األدىن لسن االلتحاق بالعمل 
 ١٦٩النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            -١٢-١٢٨

  ؛)إكوادور، ونيكاراغوا، وباراغواي(
 ١٨٩  رقـم  التصديق على اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة          -١٣-١٢٨

  ؛)إكوادور(
النظــر يف التــصديق علــى )/الربازيــل(التــصديق علــى   -١٤-١٢٨

النضمام إىل االتفاقية األمريكية حلقوق     ا/إيالء األولوية للتصديق على   )/املكسيك(
اإلنسان من أجل مواءمة تشريعاهتا مع معايري منظومة البلدان األمريكية لتعزيـز            

مبا يف ذلك إمكانية تقدمي حتفظـات علـى         )/أوروغواي(ومحاية حقوق اإلنسان    
  ؛)املكسيك( أو إعالنات تفسريية هلا كما فعلت بلدان أخرى يف املنطقة ٤ املادة
التصديق على اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم           -١٥-١٢٨
  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران  (١٩٦٠لعام 
وضع إطار قانوين شامل مبا يضمن اإلدماج الكامـل ألحكـام             -١٦-١٢٨

  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران (اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالهتا االختيارية 
تضفي الصفة اإلجراميـة علـى       حمددة   جرميةتشريعاهتا  تضمني    -١٧-١٢٨

  ؛)بوروندي(وتعاقب عليها أعمال العنف العنصري 
العرق أساس  وضع تشريعات لتجرمي أعمال العنف القائمة على          -١٨-١٢٨

  ؛)باكستان(والدين 



A/HRC/24/11 

21 GE.13-15240 

اعتماد تشريعات تتعلق بكره األجانـب، والتحـريض علـى            -١٩-١٢٨
  ؛)السودان(مي العنف العرقي الكراهية، وكراهية السود، وجتر

  ؛)توغو(تصنيف العنف العنصري ضمن اجلرائم   -٢٠-١٢٨
القضاء على أوجه التفاوت يف تنفيذ التشريعات والـسياسات           -٢١-١٢٨

املمارسات املتعلقة مبناهضة العنصرية؛ وضـمان متتـع مجيـع          أفضل  والربامج و 
، باحلقوق املنصوص   األشخاص الذين يعيشون حتت واليتها القضائية، دون متييز       

عليها يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري من خالل            
  ؛)) إسالمية-مجهورية (إيران (مجلة أمور بينها اعتماد قوانني احتادية جديدة 

ضمان اإلدماج الكامل ألحكام اتفاقية مناهـضة التعـذيب يف            -٢٢-١٢٨
  ؛)فرنسا(القانون الوطين 

تنقيح تشريعاهتا وممارساهتا اإلدارية من أجل تصحيح اإلجـراء           -٢٣-١٢٨
املتبع يف تعديل شهادات الوالدة الذي يتم فيه شطب اسم األب عندما تكـون              

  ؛)أوروغواي(الوالدة خارج نطاق الزواج 
مواصلة إجراءاهتا لصاحل املسنني واألشـخاص ذوي اإلعاقـة           -٢٤-١٢٨

  ؛)السنغال(
  ؛)رومانيا(دابري محاية العمال املسنني مواصلة تنفيذ ت  -٢٥-١٢٨
مراقبة حالة اجملموعات احملرومة األخـرى عـن كثـب مثـل              -٢٦-١٢٨

  ؛)تركيا(العامالت املهاجرات والسجينات 
اعتماد خطة عمل لتنفيذ التوصيات وااللتزامات الطوعية الـيت           -٢٧-١٢٨

  ؛)توغو(أخذهتا كندا على عاتقها خالل االستعراض الدوري الشامل األول 
ضمان التشاور مع جمموعات اجملتمع املدين املعنيـة يف تنفيـذ             -٢٨-١٢٨

  ؛)يرلنداآ(توصيات هيئات رصد املعاهدات وإيالء االعتبار الواجب آلرائها 
حتليل كل توصية من توصيات هيئات معاهدات األمم املتحـدة        -٢٩-١٢٨

أسباب  علناً عن    فصاحاإلتنفيذها أو   لبالتعاون الوثيق مع منظمات اجملتمع املدين       
  ؛)الربتغال (غري مالئم هذا التنفيذ اعتبار
مواصلة العمل مع منظمات اجملتمع املدين والربهنـة علـى أن             -٣٠-١٢٨

الصعوبات اليت تفرضها العالقات بني حكوماهتا على صعيد االحتـاد واملقاطعـة            
ية يف جمال حقوق واإلقليم ال متثل عائقاً غري ضروري لضمان تنفيذ التزاماهتا الدول

  ؛) الشماليةآيرلندااململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(اإلنسان 
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اعتماد االستراتيجية الوطنية املتعلقة بالتنفيذ الكامل التفاقيـة          -٣١-١٢٨
  ؛)مجهورية مولدوفا(حقوق الطفل وإنشاء آلية للمتابعة املنسقة يف هذا اجملال 

مجيع آليات حقـوق اإلنـسان      مواصلة التعاون بشكل تام مع        -٣٢-١٢٨
  ؛)الربتغال(التابعة لألمم املتحدة 

الوفاء بااللتزامات املتبقيـة مـع آليـات حقـوق اإلنـسان              -٣٣-١٢٨
واإلجراءات اخلاصة من خالل إعداد التقارير اليت تأخر تقدميها وتيسري الزيارات           

  ؛)سرياليون(اليت طلبها ثالثة من املقررين اخلاصني 
اء مع اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمـم املتحـدة         ن بنّ بدء تعاو   -٣٤-١٢٨

  ؛)سلوفاكيا(
القبول بإخضاع سجلها اخلاص حبقوق اإلنسان للفحص مـن           -٣٥-١٢٨

جانب خرباء حقوق اإلنسان واهليئات املعنية وغريها من آليات األمم املتحـدة،            
  ؛)سودانال( القائمة واألنظمةكغريها من أعضاء األمم املتحدة، وفقاً للقواعد 

تنظيم زيارات إىل كندا يقوم هبا املقرر اخلاص املعـين حبقـوق              -٣٦-١٢٨
اإلنسان للمهاجرين، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، واملقرر اخلاص املعين          
حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء، واملقرر اخلاص املعين باالجتار باألشـخاص           

اخلاصة املعنية ببيع األطفال واسـتغالهلم يف       سيما النساء واألطفال، واملقررة      ال
  ؛)بيالروس(البغاء واملواد اإلباحية 

  ؛)توغو( التزامها باستراتيجية وطنية ملكافحة العنصرية جتديد  -٣٧-١٢٨
  ؛)غابون(مواصلة جهودها ملكافحة التمييز العنصري   -٣٨-١٢٨
ن أجل   م واملقاطعاتتعزيز تنسيق اآلليات على صعيدي االحتاد         -٣٩-١٢٨

إزالة أوجه التفاوت يف تنفيذ التشريعات والـسياسات والـربامج الراميـة إىل             
مكافحة العنصرية؛ وضمان املساواة يف التمتع بـاحلقوق املنـصوص عليهـا يف             

 مجيع املقاطعات   يفاالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،         
قوانني احتادية ) مصر(اعتماد )/إندونيسيا( النظر يف اعتماد   بوسائل منها واألقاليم،  

  ؛)إندونيسيا ومصر(جديدة 
يف مكافحة العنصرية والتمييز العنـصري      املبذولة  تعزيز اجلهود     -٤٠-١٢٨

  ؛)السنغال(وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
بذل املزيد من اجلهود ملكافحة مجيع أشكال التمييز والتعـصب            -٤١-١٢٨

  ؛)فييت نام(
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تكثيف جهودها ملكافحة مجيع أشـكال العنـصرية والتمييـز            -٤٢-١٢٨
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مبا يف ذلـك كراهيـة              

  ؛)اجلزائر(اإلسالم 
اختاذ تدابري حلظر استهداف املسلمني وتنمـيطهم ومـضايقتهم           -٤٣-١٢٨

  ؛)باكستان(
اسيني على اختاذ   تشجيع موظفي الدولة الرفيعي املستوى والسي       -٤٤-١٢٨

موقف واضح ضد اخلطاب السياسي العنصري أو احملرض على كراهية األجانب           
  ؛)تونس(

اختاذ التدابري الالزمة الرامية إىل القضاء على األسباب اجلذرية            -٤٥-١٢٨
للتمييز العنصري وكره األجانب واإلفراط يف زج السكان األصليني والكنديني          

مجهوريـة  (إلثنية، مبا يف ذلك النساء، يف السجون        من أصول أفريقية واألقليات ا    
  ؛)كوريا الشعبية الدميقراطية

زيادة التدابري الرامية إىل مكافحة العنصرية والتمييز العنـصري           -٤٦-١٢٨
وكره األجانب ال سيما ضد جمتمعات املسلمني والسكان األصليني واألقليات يف           

  ؛)ماليزيا(البلد 
 جلنة مناهضة التعذيب، وجلنة األمم املتحدة تعزيز تنفيذ توصيات  -٤٧-١٢٨

 وجلنة القضاء على التمييز العنصري، ومواصلة جهودها بوجـه          ،حلقوق الطفل 
  ؛)باراغواي(خاص ملكافحة مجيع أشكال التمييز ضد األقليات يف التعليم 

تكثيف جهودها الراهنة يف مكافحة العنصرية ال سيما مكافحة           -٤٨-١٢٨
  ؛)ويتجيب(العنف العنصري 

مواصلة جهودها للقضاء على التمييز العنصري، وجترمي العنف          -٤٩-١٢٨
العنصري، بغية محاية حقوق مجيع األقليات مبا يف ذلك املهاجرون الذين وصـلوا        

  ؛)الصني(حديثاً وحتسني فرص اندماجهم يف اجملتمع 
تكثيف اجلهود اليت بذلت حىت اآلن من أجل حتديـد مظـاهر              -٥٠-١٢٨

  ؛)الكرسي الرسويل(واستئصاهلا العنصرية 
مواصلة عملها على مكافحة اجلرائم ذات الـدوافع الدينيـة            -٥١-١٢٨

  ؛)األردن(وأعمال العنف 
مواصلة تعزيز التدابري الراميـة إىل القـضاء علـى التنمـيط              -٥٢-١٢٨

  ؛)بوتسوانا(العنصري، ال سيما يف إنفاذ القانون، والتمييز العنصري يف العمالة 
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مواصلة معاجلتها للمشاكل املتصلة مبجموعات األقليات مبا يف          -٥٣-١٢٨
 األوىل  اجلولةذلك السكان األصليون واهلجناء والكنديون األفارقة، واحملددة يف         

  ؛)سرياليون(من االستعراض الدوري الشامل 
 إىل جمموعات األقليات املنتمنيشخاص األ وصولمواصلة تيسري   -٥٤-١٢٨

  ؛)هنغاريا(إىل القضاء 
اختاذ التدابري الالزمة لضمان وصـول األقليـات إىل العمالـة             -٥٥-١٢٨

  ؛)األرجنتني(
السياسات اليت ُوضعت مـؤخراً     /لربامجالفعال ل تنفيذ  الضمان    -٥٦-١٢٨

األقليات وهي محاية تتطلب اتبـاع هنـج        واحلقوق اخلاصة ب  بشأن محاية املبادئ    
  ؛)مبودياك(املساواة واحترام اخلصائص املختلفة لكل أقلية 

اعتماد تدابري تشريعية وإدارية لتحسني ظروف معيشة السكان          -٥٧-١٢٨
األصليني، وتوخي الفعالية يف مكافحة ومنع أعمال العنف ضد نـساء وفتيـات             

  ؛)الصني(السكان األصليني من خالل تدابري قانونية 
اختاذ تدابري قانونية فعالة بغية اعتماد خطة عمل وطنية من أجل             -٥٨-١٢٨
مان احترام حقوق السكان األصليني ووضع حد جلميع أشكال العنف ضـد            ض

  ؛))مجهورية اإلسالمية(إيران (نساء وفتيات السكان األصليني 
إلغاء مجيع التداعيات التمييزية لقانون اهلنود، ومـنح النـساء            -٥٩-١٢٨

  ؛)أملانيا(والرجال نفس احلقوق فيما يتعلق بوضعهم كسكان أصليني 
ر يف اعتماد خطة عمل وطنية عمالً بإعالن األمم املتحـدة           النظ  ٦٠-١٢٨

بشأن حقوق الشعوب األصلية وتنفيذ توصيات جلنة حقـوق الطفـل املتعلقـة          
الـرأس  (بالنظام الوطين حلماية أطفال السكان األصليني، ضمن أمـور أخـرى    

  ؛)األخضر
اعتماد خطة عمل وطنية، بالتشاور مع الـسكان األصـليني،            -٦١-١٢٨
  ؛)املكسيك(ذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية لتنفي
اعتماد استراتيجية شاملة بشأن وضع السكان األصليني علـى           -٦٢-١٢٨

الصعيد االحتادي، من أجل تكثيف مراقبة برنامج مشال كندا للتغذية، الذي أُطلق            
  ؛)بلغاريا( ومن أجل وضع خطة عمل وطنية ٢٠١١عام 
ركة السكان األصليني يف حتديد السياسات العامة اليت تعزيز مشا   -٦٣-١٢٨

  ؛)بريو(تؤثر عليهم، من خالل آليات للتشاور 
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ضمان التكافؤ يف التمويل واخلدمات بني الـسكان األصـليني            -٦٤-١٢٨
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(وغري األصليني 

  ؛)غابون(مواصلة تعزيز عالقتها مع السكان األصليني   -٦٥-١٢٨
اإلنفاذ التام إلعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق الـشعوب             -٦٦-١٢٨

  ؛)توغو(األصلية 
اختاذ مجيع التدابري الالزمة، مبا يف ذلك تنفيذ إعالن األمم املتحدة             -٦٧-١٢٨

بشأن حقوق الشعوب األصلية، من أجل ضمان متتع سكاهنا األصليني متتعاً تامـاً             
 ذلك احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة       جبميع حقوق اإلنسان اخلاصة هبم مبا يف      

  ؛)كوبا(والثقافية، حىت تصبح نوعية حياهتم مماثلة لنوعية حياة بقية املواطنني 
 احلقوق  لإعماب جلنة القضاء على التمييز العنصري       تنفيذ توصية   -٦٨-١٢٨

  ؛)تركيا(االقتصادية واالجتماعية والثقافية للسكان األصليني 
فعالة إلعمال احلقوق الـسياسية واالقتـصادية       اعتماد تدابري     -٦٩-١٢٨

واالجتماعية والثقافية جملتمعات السكان األصليني واألقليات، فضالً عـن منـع           
   ؛)أوزبكستان(التمييز ضدهم 

مواصلة ضمان حقوق اإلنسان اخلاصة بالسكان األصليني مبا يف           -٧٠-١٢٨
  ؛ )إندونيسيا(افية ذلك من خالل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق

تلبية املضي يف مساعيها ملعاجلة املسائل اخلاصة بتنمية املهارات و          -٧١-١٢٨
من أجل ضمان حصوهلم    بشكل متسق   االحتياجات التدريبية للسكان األصليني     

  ؛)ترينيداد وتوباغو(على عمل الئق ومستمر 
تعزيز جهودها لرفع مستوى العمالـة والتعلـيم يف صـفوف             -٧٢-١٢٨
كان األصليني وتذليل الصعوبات اليت تواجه السكان الـذين يعيـشون يف            الس

  ؛)غابون(جمتمعات معزولة 
مواصلة جهودها لتحسني حصول السكان األصـليني علـى            -٧٣-١٢٨

  ؛ )بوروندي(اخلدمات الصحية 
ضمان احلق يف الصحة ويف مستوى عيش الئق لألمـم األوىل             -٧٤-١٢٨

  ؛)اناميبي(وشعب اإلنويت واهلجناء 
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مواصلة تعزيز متكني السكان األصليني، ال سيما من خالل محاية            -٧٥-١٢٨
  .)١()الكرسي الرسويل(أراضيهم وتعليمهم وصحتهم 

مواصلة جهودها لتطوير وتنفيذ حلول مستدامة تـشرك فيهـا            -٧٦-١٢٨
حكومات املقاطعات ذات الصلة، فضالً عن ممثلني عن السكان األصليني، بشأن           

ان حقوق امللكية للسكان األصليني ومـشاركتهم يف القـضايا          مسائل منها ضم  
  ؛)مجهورية كوريا(املتصلة بتنمية املوارد الطبيعية 

معاجلة القضايا اليت أثارها املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغـذاء             -٧٧-١٢٨
فيما يتعلق بالنقص الشديد واحلاد يف األمن الغذائي الـذي يواجهـه الـسكان              

يعيشون يف احملميات وخارجها، ويف مناطق نائية وحـضرية يف          األصليون الذين   
  ؛)ناميبيا(ال سيما األطفال ومجيع أحناء كندا، 

اختاذ املزيد من التدابري لزيادة التمثيـل الـسياسي للـسكان             -٧٨-١٢٨
متثيـل  األصليني، وتوسيع احلوار مع هذه اجملتمعات احمللية كي تتمكن من حتسني            

  ؛)املغرب(نع القرار  يف عملية صوجهة نظرها
 وتـشجيع مواصلة عملها على تعزيز مساواة النساء بالرجـال         -٧٩-١٢٨

  ؛)األردن(يف مجيع اجملاالت الكاملة مشاركتهن 
ضمان التنفيذ الفعال التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز           -٨٠-١٢٨

خاص لنساء  األقاليم واملقاطعات، مع إيالء اهتمام      االحتاد و ضد املرأة على صعيد     
  ؛)تركيا(وفتيات السكان األصليني 

مواصلة جهودها اجلديرة بالثناء ملكافحة مجيع أشكال العنـف           -٨١-١٢٨
  ؛)بوتسوانا(ضد النساء والفتيات 

مواصلة مكافحة العنف ضد النساء والفتيات من أجل حـث            -٨٢-١٢٨
  ؛)كوت ديفوار(غالبية الدول على القيام باملثل 

دها ملنع مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات        مواصلة جهو   -٨٣-١٢٨
  ؛)بريو(ال سيما نساء وفتيات السكان األصليني ومعاقبة مرتكيب هذه األعمال 

اختاذ مجيع التدابري املالئمة ملكافحة العنف ضد نساء الـسكان            -٨٤-١٢٨
  ؛)السويد(األصليني 

__________ 

مواصلة تعزيز حترر السكان األصليني، ال سيما مـن خـالل           : "لسة التحاور لي أثناء ج  نص التوصية كما تُ    )١(
 )".الكرسي الرسويل(محاية أراضيهم وتعليمهم وصحتهم 
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 الـسكان  اختاذ تدابري فعالة ملكافحة العنف ضد فتيات ونـساء     -٨٥-١٢٨
  ؛)الرأس األخضر(األصليني 

وضع حد جلميع أشكال العنف ضد نساء وفتيـات الـسكان             -٨٦-١٢٨
  ؛)هندوراس(األصليني 

اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلة مجيع أشكال العنف ضد نساء            -٨٧-١٢٨
  ؛)اهلند(وفتيات السكان األصليني 

لتمييز ضد نـساء    توسيع نطاق اخلدمات والدعم ملنع العنف وا        -٨٨-١٢٨
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(وفتيات السكان األصليني 

اختاذ املزيد من اخلطوات ملنع مجيع أشكال العنف ومحاية نـساء             -٨٩-١٢٨
  ؛ )إستونيا(ن األصليني منها اوأطفال السك

فيما يتصل مبكافحة مجيع أشكال العنف ضد نـساء وفتيـات             -٩٠-١٢٨
شاركة الفعالة للسكان األصليني، ال سـيما النـساء          امل دعمالسكان األصليني،   

  ؛ )فنلندا(ومنظماهتن، يف وضع التدابري املتخذة وتنفيذها وتقييمها 
مـن  رامية إىل تعزيز حقوق النساء، أساسـاً        مواصلة التدابري ال    -٩١-١٢٨

خالل منع ومكافحة العنف ضد النساء، ال سيما نـساء الـسكان األصـليني              
  ؛)فرنسا(

عزيز تدابري استئصال العنف ضد النساء واألطفال، ال سـيما          ت  -٩٢-١٢٨
  ؛ )إكوادور(نساء وأطفال السكان األصليني وغريهم من اجلماعات اإلثنية 

وضع استراتيجيات ملعاجلة أسباب ونتائج العنف ضـد نـساء            -٩٣-١٢٨
  ؛)توغو(وفتيات السكان األصليني 

 العنف ضد نـساء     العمل بشكل استباقي مع الشركاء ملكافحة       -٩٤-١٢٨
  ؛)اململكة املتحدة(السكان األصليني ومعاجلة أسبابه اجلذرية 

وضع حٍد جلميع أشكال العنف ضد نساء وفتيـات الـسكان             -٩٥-١٢٨
  ؛)أوزبكستان(األصليني 

لعنف ضـد نـساء الـسكان       ا إلهناء خطة عمل وطنية     وضع  -٩٦-١٢٨
ني الوطنية للحماية من العنف     األصليني واختاذ التدابري الالزمة لضمان إنفاذ القوان      

  ؛)سويسرا(املرتيل على مجيع املستويات بطريقة متسقة وفعالة 
 يلحـق  العنف الـذي     ملواجهةوضع وتنفيذ خطة عمل وطنية        -٩٧-١٢٨

نساء وفتيات السكان األصليني، مما يتيح للسلطات اختاذ إجـراءات مالئمـة            ب
  ؛)سلوفاكيا(ملعاجلة األسباب اجلذرية هلذا العنف 
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 األسباب اهليكلية للعنف والتوعية ملعاجلةوضع خطة عمل وطنية   -٩٨-١٢٨
إىل سـبل   والقـضاء   إىل   نساء السكان األصليني الفعلـي       وصولبه، وضمان   

  ؛ )سلوفينيا(احلماية واالنتصاف 
وضع استراتيجية وطنية شاملة للتصدي للعنف املمارس ضـد           -٩٩-١٢٨

ب، بالتعاون مـع أصـحاب املـصلحة       نساء السكان األصليني يف الوقت املناس     
  ؛)نيوزيلندا(املعنيني كمنظمات نساء السكان األصليني 

بالتعاون مع ممثلي السكان األصليني، تنفيذ تـدابري ملموسـة            -١٠٠-١٢٨
، على النحـو    ٢٠١٥لضمان تنفيذ خطة عمل وطنية شاملة ومنسقة حبلول عام          

  ؛)النرويج(هناء العنف ضد املرأة املوصى به يف محلة األمني العام لألمم املتحدة إل
، بالتعاون مع اإلجراءات اخلاصة التابعـة        مستقل إجراء حتقيق   -١٠١-١٢٨

جمللس حقوق اإلنسان، يف حاالت االختفاء والقتل اليت تعرضت هلا نساٌء وفتيات            
  ؛)بيالروس(من السكان األصليني 

جزع من  القضاء؛ والتحقيق يف منط مثري لل     الوصول إىل   ضمان    -١٠٢-١٢٨
العنف الذي يصيب نساء السكان األصليني يف مجيع أحناء البلد، ويف مزاعم تفيد             
بأن السلطات ال تتصدى لذلك على النحو املالئم، ومعاجلة األسباب اجلذريـة            
للعنف ضد نساء السكان األصليني من أجل وضع حد جلميع أشكال العنف ضد         

  ؛ )إندونيسيا(نساء وفتيات السكان األصليني 
حلكومات املقاطعات واألقـاليم يف     ومساعدهتا  مواصلة دعمها     -١٠٣-١٢٨

حتسني تدابري إنفاذ القانون والنظام القضائي فيما يتصل حباالت العنف ضد نساء            
  ؛)اجلبل األسود(وأطفال السكان األصليني 

وضع خطة عمل وطنية شاملة ملكافحة العنـف ضـد نـساء              -١٠٤-١٢٨
يف إلجراء حتقيق وطين مـستقل      أيضاً  عتبار الواجب   السكان األصليني وإيالء اال   

  ؛)يرلنداآ(املفقودات  نساء السكان األصليني حاالت 
ضـحايا العنـف    دقيق النتمـاء    تنفيذ تدابري لضمان تسجيل       -١٠٥-١٢٨

  ؛)أستراليا(السكان األصليني إىل اجلنساين 
ايا لعنف املرتيل وضمان وصول الضح    ل التصدي بفعالية مواصلة    -١٠٦-١٢٨

  ؛)قربص(عملياً إىل وسائل احلماية وتعزيز مالحقة اجلناة 
مواصلة التنفيذ الفعال خلطة عملها ملكافحة االجتـار بالبـشر            -١٠٧-١٢٨

واملضي يف تعزيز املساواة بني اجلنسني يف البلد، مع زيادة التمويـل املخـصص              
  ؛)كمبوديا(حلماية وتعزيز حقوق النساء 
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شكل خاص على النهج الذي يركـز علـى         مواصلة التركيز ب    -١٠٨-١٢٨
  ؛)تايلند( لتحديات االجتار بالبشر يف البلد مواجهتهاالضحايا يف 

تكثيف جهودها اليت بذلتها حىت اآلن لتحديد واستئصال االجتار           -١٠٩-١٢٨
  ؛)الكرسي الرسويل (جتارة اجلنسباألطفال والنساء ألغراض 

ألطفال ضحايا االجتـار    وضع آليات وإجراءات حلماية حقوق ا       -١١٠-١٢٨
  ؛ )أوزبكستان(بالبشر 
وضع آليات وإجراءات لتعزيز محاية حقوق األطفال ضـحايا           -١١١-١٢٨

االجتار، وتوفري تدريب لرجال الشرطة واملـدعني والعـامني يف هـذا الـصدد              
  ؛ )مجهورية مولدوفا(

ملتحدة اختاذ تدابري قوية ملعاجلة الشواغل اليت أثارهتا جلنة األمم ا           -١١٢-١٢٨
  ؛ )ماليزيا(حلقوق الطفل بشأن عدم وجود تدابري ملنع االستغالل اجلنسي لألطفال 

طفـال  إىل األ اعتماد تدابري شاملة ملكافحـة امليـل اجلنـسي            -١١٣-١٢٨
  ؛)بيالروس(والتصدي لتزايد بغاء األطفال 

 واعتماد تـدابري    العمللسن  كحد وطين أدىن     عاماً   ١٦حتديد    -١١٤-١٢٨
املأمونـة   من بيئات العمل اخلطـرة وغـري       ١٨ة األطفال حتت سن     لضمان محاي 

  ؛ )كستانأوزب(
النظر يف توصية جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل لرفع الـسن             -١١٥-١٢٨

  ؛)شيلي(الدنيا للتطوع يف اجليش 
 ١٨سن الدنيا للتطوع يف اجلـيش إىل       الالنظر يف إمكانية زيادة       -١١٦-١٢٨

طاء األولوية للمرشحني األكرب سناً يف عملية جتنيـد         عاماً، ويف غضون ذلك، إع    
  ؛)أوروغواي(املتطوعني 

حث كندا على تعديل تشريعاهتا املتعلقة ببغاء األطفال من أجل            -١١٧-١٢٨
  ؛)يسلنداآ(محاية األطفال من املقاضاة أو العقوبة على البغاء 

  ؛)آيسلندا(جترمي العقوبة البدنية لألطفال بشكل صريح   -١١٨-١٢٨
تعزيز نظامها حلماية األطفال من خالل النظر يف إنشاء منصب            -١١٩-١٢٨

  ؛)ترينيداد وتوباغو(أمني مظامل وطين معين بشؤون الطفل 
تعزيز محاية األطفال من خالل إنشاء منصب أمني مظامل احتـادي             -١٢٠-١٢٨

فال لألطفال أو جلنة احتادية لألطفال، ومعاجلة أوجه التفاوت يف حصول مجيع األط           
على اخلدمات، ووضع آليات حلماية األطفال ضحايا االجتار، ومنـع االسـتغالل            

  ؛)اهلند(اجلنسي لألطفال من خالل ضمان جترمي هذا النوع من األفعال 
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هتا من أجل املطالبة فعلياً بتخفيف عقوبات اإلعدام        اتغيري سياس   -١٢١-١٢٨
  ؛)هولندا(ارج البلد خالذين ُحكم عليهم باإلعدام كنديني الواطنني لكل امل
تعزيز تعاوهنا بشأن قضايا تسليم املطلـوبني وضـمان تعـاون             -١٢٢-١٢٨

املؤسسات املالية وجتاوهبا فيما يتصل بطلبات استرداد األصول املتأتية من مصدر           
  ؛)تونس(غري مشروع 

االعتراف يف التشريعات الوطنية باحلق يف الوصـول إىل امليـاه           -١٢٣-١٢٨
صفه حقاً من حقوق اإلنسان، ووضع خطة وطنية لـضمان          والصرف الصحي بو  

ذلك، بالتشاور مع السكان األصليني ومع اجملتمع بشكل عام، من أجل تقليص            
  ؛)إكوادور(الثغرة يف الوصول إىل هذا احلق بني السكان األصليني وبقية اجملتمع 

وضع )/االحتاد الروسي (وضع استراتيجية وطنية ملكافحة الفقر        -١٢٤-١٢٨
وضـع خطـط أو     )/كوبا(ستراتيجية وطنية ترمي إىل مكافحة الفقر والتشرد        ا

وضع استراتيجيات وطنية شـاملة     )/مصر(استراتيجيات ملكافحة التشرد والفقر     
  ؛)سري النكا(للتصدي للتشرد والفقر 

وضع خطة وطنية بشأن األمن الغذائي بغية إعمـال احلـق يف              -١٢٥-١٢٨
حقوق اإلنسان، واضعة يف اعتبارها العدد املتزايـد        الغذاء بوصفه حقاً عاملياً من      

  ؛)الربازيل(من حاالت األشخاص الذين يلجأون إىل مصارف األغذية 
زيادة تعزيز جهودها يف توفري احلمايـة واألمـن االجتمـاعيني       -١٢٦-١٢٨

لألشخاص الذين يعانون من الفقر، من قبيل النظر يف صـوغ االسـتراتيجيات             
  ؛)ماليزيا(حدة الفقر ومكافحة التشرد الالزمة للتخفيف من 

تعزيز السياسات والربامج املوضوعة ملكافحة الفقر والتـشرد          -١٢٧-١٢٨
وانعدام األمن الغذائي فضالً عن الوصول إىل خدمات رعاية صـحية وتعلـيم             
جيدين، مع التركيز بشكل خاص على الفئات األكثـر حرمانـاً، كالـسكان             

  ؛)سلوفاكيا(األصليني 
معاجلة أوجه التفاوت يف حـصول اجلميـع علـى اخلـدمات            -١٢٨-١٢٨

االجتماعية، ال سيما األطفال، ومواصلة احلوار الذي سيؤدي إىل تقدم كـبري يف           
  ؛)كوت ديفوار(هذا اجملال 

اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان وصول مجيع األطفال الكنـديني           -١٢٩-١٢٨
التعليم والرعاية، ومعاجلـة    على قدم املساواة إىل اخلدمات احلكومية كالصحة و       

أوجه التفاوت يف وصول أطفال السكان األصليني إىل هذه اخلـدمات بوجـه             
  ؛)النرويج(خاص، على النحو الذي أوصت به جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل 
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االعتراف باحلق يف مياه الشرب املأمونة والـصرف الـصحي            -١٣٠-١٢٨
  ؛)أملانيا(

 املياه والصرف الصحي كحق من حقـوق        االعتراف باحلق يف    -١٣١-١٢٨
  ؛)إسبانيا(اإلنسان 
تعزيز ضمانات وصول مجيع الـسكان، ال سـيما الـسكان             -١٣٢-١٢٨

األصليون وسكان املناطق األكثر ُبعداً، إىل مياه الـشرب والـصرف الـصحي            
  ؛)إسبانيا(

خطوات، بينها وضع التشريعات وتوفري التمويل الكـايف،      اختاذ    -١٣٣-١٢٨
وصول مجيع الكنديني الكامل واملتساوي إىل املياه النظيفـة والـصرف           لضمان  

، الذي ُيقر باحلق ٢٠١٢الصحي، مبا يتماشى مع قرار األمم املتحدة الصادر عام    
  ؛)النرويج(يف املياه والصرف الصحي كحق من حقوق اإلنسان 

ضمان وصول مجيع األطفال، مبا يف ذلـك أطفـال الـسكان              -١٣٤-١٢٨
  ؛)فرنسا(إىل التعليم األصليني، 

إلدماج أطفال األقليات يف النظام املدرسي بغية منع        اختاذ تدابري     -١٣٥-١٢٨
  ؛)سري النكا(الفصل والتمييز 

اختاذ املزيد من التدابري الفعالة لضمان حصول مجيـع فتيـات             -١٣٦-١٢٨
ونساء السكان األصليني على التعليم كجزء أساسي من اإلعمال التام حلقـوق            

  ؛)فنلندا(سان اخلاصة هبن اإلن
كل جهد الزم لضمان وصول معدل ختّرج طالب األمـم          بذل    -١٣٧-١٢٨

  ؛)تشاد(األوىل إىل مستوى مماثل ملعدل ختّرج بقية الطالب الكنديني 
مواصلة تعزيز وتشجيع التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف            -١٣٨-١٢٨

  ؛)أرمينيا(ت الوطنية ذلك من خالل برامج تعليمية مشتركة مع األقليا
مواصلة تنفيذ تدابري ملموسة لتيسري وتشجيع حصول السكان          -١٣٩-١٢٨

  ؛)بوروندي(األصليني على التعليم والعمل 
مضاعفة جهودها لتعزيز الوصول إىل التعليم العايل مع تطبيـق            -١٤٠-١٢٨

 هـذا   املساواة يف هذا اجملال وتذليل العقبات املالية اليت حتول دون الوصول إىل           
  ؛)بريو(املستوى من التعليم 

مواصلة اختاذ التدابري الرامية إىل محاية حقوق األشـخاص ذوي           -١٤١-١٢٨
  ؛)رومانيا(اإلعاقة 
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مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني حقـوق األشـخاص ذوي            -١٤٢-١٢٨
  ؛)جيبويت(اإلعاقة 
لـيم  تشجيع إدماج الفتيان والفتيات ذوي اإلعاقة يف نظام التع          -١٤٣-١٢٨
  ؛)إسبانيا(العام 
ضمان وصول األطفال ذوي اإلعاقة إىل التعليم الشامل للجميع            -١٤٤-١٢٨

  ؛)مصر(
تنفيذ وإعمال املعايري الوطنية املوّحـدة للوصـول إىل املبـاين             -١٤٥-١٢٨

الواليـات املتحـدة    (واملعلومات ووسائل االتصال لألشخاص ذوي اإلعاقـة        
  ؛)األمريكية

كام القانونية املتصلة باالحتجاز اإللزامي للمهاجرين      تنقيح األح   -١٤٦-١٢٨
وملتمسي اللجوء املشمولني يف فئة الداخلني إىل البالد بصورة غـري شـرعية،             

  ؛)املكسيك(وذلك وفقاً لتوصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري 
ضمان محاية الالجئني واملهاجرين وأفراد أسرهم مـع مراعـاة            -١٤٧-١٢٨

  ؛)بيالروس(كامل للمعايري الدولية االمتثال ال
الالزمة ملنع املعاملة القاسية والتمييزية مللتمـسي       اختاذ التدابري     -١٤٨-١٢٨

اللجوء واملهاجرين والالجئني، ال سيما إذا كان هؤالء من القُـّصر، وضـمان             
االمتثال ملبدأ عدم اإلعادة القسرية الوارد يف االتفاقية اخلاصة بوضع الالجـئني            

  ؛)دورإكوا(
اختاذ التدابري املالئمة ملعاجلة املشكالت اليت يواجههـا العمـال            -١٤٩-١٢٨

املهاجرون ذوو املهارات فيما يتصل باحلصول على عمل يتناسب مع مـستوى            
  ؛)سري النكا(تعليمهم وخربهتم ومهاراهتم 

اختاذ خطوات لتقليص الثغرة يف العمالة يف صفوف املهـاجرين            -١٥٠-١٢٨
  ؛)باكستان( توفري فرص عمل هلم وذلك من خالل

مواصلة اجلهود الرامية إىل وضع وتنفيذ إطار تنظيمي فعال من            -١٥١-١٢٨
أجل مساءلة الشركات املُسّجلة يف كندا عن آثار عملياهتا على حقوق اإلنسان            

  ؛)مصر(
اختاذ خطوات لزيادة مساعدهتا اإلمنائية الرمسيـة إىل البلـدان            -١٥٢-١٢٨

  ؛)سرياليون( يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل ٠,٣ثل حالياً النامية اليت مت
ضمان أن تكون جهودها ملكافحة اإلرهـاب متماشـية مـع             -١٥٣-١٢٨

  ؛)باكستان(التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 
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مواصلة جهودها لضمان متاشي نظامها املتعلق بشهادات األمن          -١٥٤-١٢٨
  ؛)سويسرا(وق اإلنسان مع املعايري الدولية حلق

مواصلة البحث يف إمكانية إدخال املزيد من التنقيحات علـى            -١٥٥-١٢٨
اإلطار القانوين املتصل مبسدسات الصعق الكهربائي، بغية احلد من اسـتخدامها           
وحصرها يف احلاالت اليت تنطوي على هتديد وشيك باملوت أو بالتعّرض إلصابة            

  ؛)إيطاليا(خطرية 
د الستخدام الشرطة غري املتناسب للقوة ضد املواطنني،        وضع ح   -١٥٦-١٢٨

  ؛ )مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(ال سيما الكنديون ذوو األصول األفريقية 
اختاذ تدابري ملعاجلة الشواغل الواردة يف التقارير اليت تفيد بـأن             -١٥٧-١٢٨

يف كندا تـستهدفها    بعض اجملتمعات احمللية تشعر بأن التشريعات األمنية الوطنية         
  ؛)اهلند(ومتارس التنميط ضدها وتضطهدها وبناء الثقة املتبادلة مع هذه اجملتمعات 

التحقيق يف ادعاءات إساءة املعاملة واالستخدام املفرط للقـوة           -١٥٨-١٢٨
  ؛)أوزبكستان(من جانب الشرطة ومقاضاة اجلُناة 

ص الـذين   التحقيق الشامل يف مجيع حاالت احتجاز األشـخا         -١٥٩-١٢٨
دخلوا إىل كندا، مبا يف ذلك املواطنون الروس، وذلك على أسس غـري أمنيـة،               
وكذلك التحقيق يف معلومات عن معاملة قاسـية هلـؤالء األشـخاص؛ وعـن           
ضغوطات متارس ضدهم ومطالبتهم بتقدمي معلومات شخصية وتعّرضهم ألعمال         

  ؛)االحتاد الروسي(تفتيش غري مّربرة أيضاً 
ء حتقيق يف احتمال مشاركة موظفي سـجن كالغـاري يف           إجرا  -١٦٠-١٢٨

 لطالب روسي امسه العائلي تيلياكوف ٢٠١٢أغسطس /الضرب الوحشي يف آب
يف زنزانة مرفق احتجاز سابق للمحاكمة بعد توقيفه بُتهم ُملفقة ُسحبت الحقـاً             

  ؛)االحتاد الروسي(
لتعـبري،  وضع حد النتهاكات احلق يف التجّمع السلمي وحرية ا          -١٦١-١٢٨

مجهورية كوريا الـشعبية    (ووضع حد للتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة         
  ؛)الدميقراطية

إعادة النظر يف سياساهتا املتمثلة يف استخدام االحتجاز اإلداري           -١٦٢-١٢٨
ويف تشريعاهتا املتصلة باهلجرة اليت تتيح احتجاز وترحيل غري املواطنني على أسس            

  ؛)صرم(ترتبط باألمن القومي 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير ُتعرب عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١٢٩

وال ينبغي أن ُيفهم أهنـا حتظـى        . موضوع االستعراض أو الدولة   /واليت قدمتها   ) الدول(
  .بتأييد الفريق العامل بكامله
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
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