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 جملس حقوق اإلنسان
 الشامل الدوري ابالستعراض املعين العامل الفريق
 الثالثون الدورة

 2018 أاير/مايو 7-18

  بشووو ن املصوول   صووواح   اجلهووا  مووو  املقدموو  املعلوموووا  ورقووا  مووو    
 *كندا

 اإلنسان حلقوق السامي  املت دة األمم مفوضي  تقرير  

 أساسي  معلوما  -أوالا  
 دوريا  مراعاا  مع ،16/21و 5/1 اإلنسان حقوق جملس بقراري عملا  التقرير هذا أُعد   -1

 (1)مصالة  احب ص جه  44 من املقدم  للمعلومات موجز والتقرير الشامل. الدوري االستعراض
 لعاادد األقصاا  دابلاا تقيااداا  مااوجز شاا ل يف مقااد   وهااو الشااامل، الاادوري االسااتعراض عملياا  إىل

 علا  بناا  تماد املع اإلنسان لقوق الوطني  املؤسس  إلسهامات مستقل فرع وخيصص ال لمات.
 ابريس. مببادئ ال امل التقيد

 بنووا  املعتموودة اإلنسووان حلقوووق الوطنيوو  املؤسسوو  موو  املقدموو  املعلومووا  -اثنياا  
 ابريس مب ادئ الكامل التقيد على
  إىل وت ااراراا  مااراراا  قاادم  التوصاايات نفااس أن اإلنسااان لقااوق ال ندياا  اللجناا  الحظاا  -2

  .(2)دمي ق قضااي حل يف ضئيل تقد  سوى يتةقق مل اجملاالت، من العديد يف وأنه كندا
 ففا  كنادا.  يف إلاحااا  اإلنساان حقاوق قضاااي أكثار من األصليني الس ان حال  وكان  -3

 إىل العاااد  الوصااو  دون يعيشااون واألصاالي  احمللياا  اجملتمعااات ماان العديااد ظاال البلااد، أحنااا  مجيااع
 ميااااا  علاااا  الصااااو  ودون اجليااااد ، األخاااارى االجتماعياااا  واخلاااادمات والتعلااااي  الصااااة  خاااادمات
 نسااا  وتعرضاا  الل،ااق. والساا ن الغااذا، ، واألماان املناساا ، الصااة  والصاار  املأموناا  الشاار 
__________ 

 ابألم  املتةد . التةريري  مل حتر ر هذ  الوثيق  قبل إرساهلا إىل دوا،ر الرتمج  *

 A/HRC/WG.6/30/CAN/3 األم  املتةد  
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 مبعاد  فُقادن أو وقُاتلن العنف، من متناس  غري عبئاا  وحتملن املنهج  للتمييز األصليني الس ان
 حياا  مان كثاري   جوانا  علا  السا ي املدرسا  النظاا  ترك  وخي م  متناس . غري بش ل مرتفع

 . (3)األصليني الس ان
 لصاور فيهاا يتعرضاون فقار حياا  اإلعاق  ذوي األشخاص من متناس  غري عدد ويعيش -4

 األشااخاص يتمتااع ال مااا وغالباااا  التمييااز. ويعااانون قاسااي ، معيشااي  ظروفاااا  ويواجهااون ساالبي ، منطياا 
 . (4)شديد قلق مدعا  إليها الوصو  ويظل اآلخرون هبا يتمتع اليت نفسها ابلفرص اإلعاق  ذوو
 العوا،اق مان عادداا  فئااتأ   اكاانو   أفاراداا  معاني   عرق املصنفون ابالنتما  إىل الناس ويواجه -5
 فقااد املنهجاا . والتمييااز االقتصاادي - االجتماااع  الرمااان ذلاا  يف مباا املساااوا ، دون حتااو  الايت
 التفاوت عن فضلا  والفقر، البطال  جما  يف متناسب  غري عالي  مستوايت األفارق  ال نديون شهد
 . (5)والس ن والصة  التعلي  عل  الصو  يف
 اجلنساااني  أشاا اهل  أو هااواي   أو اجلنسااي  توجهااا   املتنوعاا  الضااعفا  الساا ان ويعاااي -6
 وثنااا،يو املتةولااون األفااراد يواجااه التةديااد، وجااه وعلاا  اليااا . أوجااه ماان العديااد يف التمييااز ماان

 الطبي ، والرعاي  الس ن من االستفاد  ويف العمل، جما  يف حرمانا  جنسانياا  الثنا،يني وغري الروح،
 . (6)واستخدامها اهلوي  واث،ق طل  وعند
 الشاارط  جاناا  ماان العرقاا  التنمااي  بشااأن سااا،داا  القلااق ياازا  ال كناادا،  أحنااا  مجيااع ويف -7

 الصااة  مشاااكل انتشااار كبااري  قلااق مصاادر يشاا ل وممااا األخاارى. الساالط  ورمااو  األماان ووكاااالت
 آال  ُُيتجااااز عااااا ، كاااال  ويف االحتااااادي. الصااااعيد علاااا  احملتجاااازين الساااا ان أوسااااا  يف العقلياااا 

 خمصصاا  مؤسسااات يف ماانه  كبااري  عاادد يُعتقاال حياا  جنا،ياا  عقوباا  يقضااون ال الااذين املهاااجرين
 . (7)اجملرمني لفئات

 حقاااوق جماااا  يف الدوليااا  كنااادا  التزاماااات لتنفياااذ الااااي النظاااا  أن إىل اللجنااا  وأشاااارت -8
 حتليال وإجرا  السياساتي ، اخلط  وضع عند كندا  عل  ينبغ  لذا فعا . وغري كا   غري اإلنسان
 حتديااد أجاال ماان اإلنسااان لقااوق حتلياال إبجاارا  تلتااز  أن ومراجعتهااا، التشااريعات وساان امليزانياا ،
 ؛اإلنسااان بشاا ل صااريت يف التشااريعات حقااوق جمااا  يف الدولياا  التزاما ااا إلدراج املتاحاا  الفاارص
 وصااناع القضااا  وجهااا  السياسااات واضااع  قاادرات لبنااا  باارام  وتضااع الااوع  مسااتوى ترفااع وأن
 مصادراا  بصافتها تطبيقهاا وإم انيا  اإلنساان لقاوق الدوليا  املعاايري بشاأن وغاريه  اإلداريني القرار

 هياكااال وإصااالح مبراجعاا  تقاااو  وأن املصاانف ؛ البياااانت جلمااع إلزاميااا  سياساا  تنفاااذ وأن للقااانون؛
 . (8)اإلنسان حقوق جما  يف الدولي  التزاما ا بتنفيذ يتعلق فيما الالي  املسا ل 

 املصل   صاح   األخرى اجلها  م  املقدم  املعلوما  -اثلثاا  
 حلقوووووق الدوليوووو  واهليئووووا  اآلليووووا  موووو  والتعوووواون (9)الدوليوووو  االلت امووووا  نطوووواق -ألف 

 (10)اإلنسان
 وأفااااااراد املهاااااااجرين العمااااااا  لقااااااوق الدولياااااا  االتفاقياااااا  يف اا ُدعياااااا  كناااااادا لتصاااااابت طرفاااااا -9

العمااااال الدوليااااا   منظمااااا  واتفاقيااااا  ؛(12)169 رقااااا  الدوليااااا  العمااااال منظمااااا  واتفاقيااااا  ؛(11)أساااااره 
 والربوتوكاو  ؛(14)اجلنساي  عادمي  األشاخاص بوضاع اخلاصا  1954 عاا  واتفاقيا  ؛(13)189 رق 
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 ابلقااوق اخلاااص الاادوي للعهااد االختياااري والربتوكااو  ؛(15)التعااذي  مناهضاا  التفاقياا  االختياااري
 ذوي األشااخاص حقااوق التفاقياا  االختياااري والربوتوكااو  ؛(16)والثقافياا  واالجتماعياا  االقتصااادي 
 ؛(18)تالبلغااا تقاادم إبجاارا  املتعلااق الطفاال حقااوق التفاقياا  االختياااري والربوتوكااو  ؛(17)اإلعاقاا 
  .(19)اإلنسان لقوق األمري ي  واالتفاقي 

 الربوتوكاااااو  علااااا  ستصااااادق أهناااااا أعلنااااا  كنااااادا  أن إىل JS1 املشااااارتك  الورقااااا  وأشاااااارت -10
  .(20)2017 عا  هناي  حبلو  التعذي  مناهض  التفاقي  االختياري

 تقريار يف الاوارد  التوصايات اعتمااد علا  كنادا  بتشاجيع ل نادا املوحد  ال نيس  وأوص  -11
 .(21)أفريق  أصل من املنةدرين ابلس ان املعي العامل الفريق

 (22)اإلنسان حلقوق الوطين اإلطار -اب  
 وتطبياق لمايا  اجتمااع  ميثااق اعتمااد يف كنادا  تنظر أبن JS16 املشرتك  الورق  أوص  -12

  يف ويناد ر جبامعا  القاانون أسااتذ  جمموعا  ودعا  .(23)والثقافي  واالجتماعي  االقتصادي  القوق
 واالجتماعياااا  االقتصااااادي  القااااوق بشااااأن التقاضاااا  إم انياااا  لضاااامان خطااااوات اختاااااذ إىل كناااادا

  .(24)والثقافي  واالجتماعي  االقتصادي  ابلقوق اخلاص الدوي العهد يف احملمي  والثقافي 
 حقااااوق جلناااا  كناااادا  تعااااني   أبن JS18 املشاااارتك  والورقاااا  للصاااا  ال ندياااا  الرابطاااا  وأوصاااا  -13

 النةااو علاا  اإلعاقاا  ذوي األشااخاص حقااوق اتفاقياا  تنفيااذ ملراقباا  مسااتقل ا  آلياا ا  ال ندياا  اإلنسااان
 . (25)االتفاقي  من 33.2 املاد  يف املطلو 

وفيماا يتعلاق بتنفياذ توصايات االساتعراض الادوري الشاامل الساابق ، الحظا  الورقا  املشارتك   -14
JS13   إحارا  تقاد  َّث ال يف قارار كناادا تقادم دعا  كامال إلعالن األماا  املتةاد  بشاأن حقاوق الشااعو

( إىل أن ال ومااا  أعلنااا  عزمهاااا علااا  Egale. وأشاااارت حركااا  املساااوا  )(26)2016األصاالي  يف عاااا  
 . وأوصاا  ال رسااا (27)تنفيااذ إعاالن األمااا  املتةااد  مااان خاال  موا مااا  القااوانني ال نديااا  مااع اإلعااالن

اجلامع  لوكم  الشعو  األصلي  أبن تعمل ال وم  ابلشراك  ماع األما  األوىل ومجاعاات النساا  مان 
الس ان األصليني وغريها من املنظمات عل  وضاع آلياات دعا  التشاريعات والسياساات والتمويال مان 

  .(28)أجل تنفيذ إعلن األم  املتةد  بشأن حقوق الشعو  األصلي 
عفاو الدوليا  عاد  كفايا  النظاا  ال نادي يف ضامان تنفياذ االلتزاماات الدوليا  وأبر ت منظم  ال -15

وأوصاا  ابعتماااد قااانون لتنفيااذ حقااوق اإلنسااان الدولياا  ابلتنساايق مااع ح ومااات  (9)لقااوق اإلنسااان
 .(30)املقاطعات واألقالي 

 الووودوي القوووانون مراعووواة مووو  اإلنسوووان  حبقووووق املتعلقووو  الدوليووو  االلت اموووا  تنفيووو  - يم 
 الساري اإلنساين

 القطاعا  بني املشرتك  املسائل -1 

 (31)التمييز وعد  املساوا   
أوضت مركز املشور  القانوني  األفريق  ال ندي أنه عل  الرغ  من وجاود إمجااع حاو  أ يا   -16

احتاااادي  مجاااع البياااانت املساااتند  إىل العااارق، إال أن ال ومااا  الفيدراليااا  مل تلتاااز  بعاااد بتطاااوير بااارنم 
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جبمع وتتباع البياانت املصان ف  فيماا يتعلاق ابخللفيا   15JS. وأوص  الورق  املشرتك  (32)جلمع البيانت
  .(33)اإلثني  العرقي  والعقا،دي  من قبل ال ومات االحتادي  واألقاليمي  واإلقليمي  والبلدي 

 للمسااعد  األ يا  ابلغ أمر مفصل  بيانت مجع أن إىل (Egale) املساوا  حرك  وأشارت -17
 اخلاصااا  اإلنساااان حبقاااوق النهاااوض تواصااال الااايت املساااتنري  والسياساااات القااارارات اختااااذ ضااامان يف

 اجلنسااااني ، اهلويااا  وأحااارار اجلنساااي ، اهلويااا  ومغاااايري اجلنسااا ، امليااال ومزدوجااا  واملثلياااني ابملثلياااات
  .(34)الثال  اجلنس وذوي اجلنسني، صفات وحامل 

 واملقاطعااات االحتاااد مسااتوى علاا  ال وماا  تااوي أبن ل ناادا املوحااد   ال نيساا وأوصاا  -18
 املناسااب  والتعليميا  والبشااري  املاليا  املااوارد ضامان طرياق عاان العنصاري  مل افةاا  األولويا  والبلادايت

  .(35)ال ومي  الربام  صعيد عل  العمل هلذا
ابلاااغ قلقهاااا مااان ممارساااات  وأعربااا  جمموعااا  أسااااتذ  القاااانون جبامعااا  ويناااد ر يف كنااادا عااان -19

ابسا  "التمشاي "،  الشرط  فيما خيص "عمليات التةقاق مان اهلويا  يف الشاارع"، املشاار إليهاا أيضااا 
ماا ي وناون  وغالبااا  - مشري  إىل أن قوات الشرط  يف املناطق الضري  ال ربى توقف األفراد عشوا،ياا 

  .(36)األشخاص غري البيض من الذكور والشبا  السود، والس ان األصليني، وغريه  من
 وذكااار مركاااز املشاااور  القانونيااا  األفريقااا  ال نااادي أن جااارا،  ال راهيااا  ليسااا  سااابباا منفصااالا  -20

. (37)للنشا  اإلجرام  يف القانون اجلنا، ، وأن الدوافع العنصري  ليس  إال جمارد عامال مشادد للعقوبا 
عشاار  ماان قااانون حقااوق  املاااد  الثالثاا ، ألغياا  2013إىل أنااه يف عااا   JS15وأشااارت الورقاا  املشاارتك  

  .(38)للش وىقانونياا سبباا رسا،ل ال راهي  من تبليغ اإلنسان ال ندي اليت جعل  
دي  املعاااملعادي  للسامي  وث الوادتفياد بازايد  تقارير إىل  JS11الورق  املشترك  وأشارت  -21
كان  2015يف عام املرت باااااا  كثر من ثل  جرا،  ال راهي  وأن أ، كنداحنااااااا  سلم يف مجيع ألااااااإ

. وذكاااارت جمموعاااا  أساااااتذ  القااااانون جبامعاااا  وينااااد ر يف كناااادا أنااااه منااااذ (39)ل راهي  الديني باااادافع ا
 .(40)، كان الس ان السود األكثر استهدافاا يف حوادث جرا،  ال راهي 2010 عا 
تشجع ياااااااع ال وماااااااات يف كنااااااادا أن ينبغااااااا  جلمإىل أنه  JS16وأشارت الورق  املشترك   -22

  .(41)حمظوراا للتمييزأساساً بوصفه احملاك  عل  االعتراف بالفقر 

 (42)اإلنسان وحقوق التجاري  واألعما  والبيئ  التنمي   
 نساب  أبن تفياد تقاارير إىل ب نادا فريديري تون يف اإلنسان لقوق األطلس  املركز وأشار -23
  .(43)اهلوا  تلوث من ضار  ملستوايت تتعرض ال نديني من عالي 
أن نوعيا  املياا  ال نديا  تتادهور ألن عاد  تغياريات تشاريعي   JS2وذكرت الورقا  املشارتك   -24

 2JS. وأوصاا  الورقاا  املشااارتك  (44)أدت إىل ضااعف الماياا  االحتاديااا  المتاادادات امليااا  يف البلاااد
 .(45)أبن تقو  كندا إبعاد  إنشا  آليات بيئي  وطني  للةماي  والتنظي 

 صعيدااااال  ااااعل لااااتعم ال ندي  التنقيااا  شركات أن إىل الدولي  العفو منظم  وأشارت -25
 الورقاااا  وذكاااارت .(46)أنشااااطتها بسااااب  اإلنسااااان لقااااوق هاكاتاااااانت يف اااااااأحيان وتتااااور  امل اااااالع

 مباا االستخراجي ، للصناع  السلبي  ابآلاثر املتعلق  االدعا ات من العديد هناك أن JS17 املشرتك 
 أمان أفاراد يرت باه الاذي والعناف لألشاخاص، العنياف والتشريد الشديد ، البيئي  األضرار ذل  يف

 جماااا  يف جتااااو ات وحااادوث احمللااا  اجملتماااع أفاااراد أوساااا  يف ووفياااات إصااااابت ووقاااوع املنااااج ،
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 الناشائ  التةادايت ماع الاراهن الوقا  يف كنادا  تعامال أن إىل املشارتك  الورق  وأشارت .(47)العمال 
 .(48)للشاركات الطوعيا  املشاارك  علا  أساسااا  يعتماد اخلاارج يف االساتخراجي  صاناعتها وجاود من

 العاملا  الشاركات ارت اا  مان اإلنساان لقاوق انتهاكات وقوع يدعون الذين األشخاص ويواجه
 .(49)العدال  إىل الوصو  يف صعوابت منها، بتواطؤ أو كندا  خارج
 أن ورغاا  ال ندياا . احملاااك  إىل جلااأوا الضااةااي بعااض أن JS13 املشاارتك  الورقاا  والحظاا  –26

 مان العظما  الغالبيا  فانن الاالت، هذ  بعض يف النظر عل  األخري  السنوات يف وافق  احملاك 
 .(50)ال ندي العدال  نظا  إىل الوصو  يف كبري   عقبات تواجه  ال  ما الضةااي

 قاماااا  كناااادا  أن إىل 13JS املشاااارتك  الورقاااا  أشااااارت ،(51)مقبولاااا  بتوصااااي  يتعلااااق وفيمااااا -27
 املشااارتك  الورقااا  أن بياااد .(52)للشاااركات االجتماعيااا  ابملساااؤولي  املتعلقااا  السااارتاتيجيتها بتةااادي 

JS13 أن تقارر أن مي نهاا الايت السالط  لتةدياد معاايري أو عمليا  تضاع مل السياس  أن إىل أشارت 
 ال وماااا  أن باااا لل ال ندياااا  اللجناااا  والحظاااا  .(53)اإلنسااااان حقااااوق معااااايري حتاااارت  مل مااااا شاااارك 

 .(54)هلا امتثاهلا أو ابالسرتاتيجي  اإلقليمي  ال ومات عل  تضمن كافي   خطوات تتخذ مل
 املسااااااؤولي  ابساااااارتاتيجي  املتعلقاااااا  الر،يسااااااي  اآللياااااا  أن JS17 املشاااااارتك  الورقاااااا  والحظاااااا  -28

 القطاااع يف للشااركات االجتماعياا  ابملسااؤولي  املعااي املستشااار م تاا  هاا  للشااركات االجتماعياا 
 .(55)كبري   صلحيات إىل ويفتقر مستقل ا  جه  ليس وهو االستخراج ،

 الشااااركات لساااالوك املنظماااا  التشااااريعات كناااادا  تعااااز  أبن JS13 املشاااارتك  الورقاااا  وأوصاااا  -29
 ماع ابلتشااور وطنيا  عمل خط  تعتمد وأن ؛(56)اخلارج يف أبنشطتها يتعلق فيما لواليتها اخلاضع 
 التجارياا  األعمااا  بشاأن التوجيهياا  املتةاد  األماا  ملباادئ الشااامل التنفياذ أجاال مان املاادي اجملتماع
 .(57)اإلنسان وحقوق

 (58)اإلرها  وم افة  اإلنسان حقوق  
 2015 اعُتِمد عامالااااااذي م افة  اإلرهاب قااااااانون إىل أن  JS15أشارت الورق  املشترك   -30

؛ ووساااااع سااااالطات تقاسااااا  املعلوماااااات باااااني اهليئاااااات (59)زاد من سلطات الوكاالت األمني  والشرط 
ال ومي ؛ وأحدث جرميا  جنا،يا  جدياد  شاامل  ها  "الادعو  إىل ارت اا  جارا،  اإلرهاا  أو الارتوي  

  .(60)هلا بش ل عا "
 ابلشاهادات يتعلاق فيماا يانص القاانون أن إىل املدني  الرايت لرصد الدوي الفريق وأشار -31

 اخلاصاااني املااادافعني عاان املعلوماااات حجاا  احمل مااا  إىل يطلااا  أن للااو ير جياااو  أنااه علااا  األمنياا 
  .(61)احملتجزين يساعدون الذين
 ديلتاااااااااتع 2017 اماااااااااع يف  ااااااااااقترح ال وم  أن 10JS املشترك  الورق  والحظ  -32
 ارت اااا  إىل الاادعو   اااجرمي إساااقا   اااعل ،وراااأم  ااامجل يف تااانص، ،C-59 انوناااالق مشااروع  اااعل

 .(63)انونااااااالق مشاااااروع ادااااااباعتم اااااا وأوص (62)عاااااا  بشااااا ل هلاااااا الااااارتوي  أو ابااااااإلرهاجااااارا،  
 مبااا القلااق، دواعا  بعااض عاجلا  ُأحاادث  الاايت اإلصالحات أن الدولياا  العفاو منظماا  وأوضاة 

 مثال قا،ما ،  الا  ماا أخارى مشااكل ول ان القاوم ، األمان وكااالت عل  الفعال  الرقاب  ذل  يف
 .(64)املوسع  اجلماعي  املراقب 
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 والسياسي  املدني  احلقوق -2 
 (65)شخصه عل  واألمان والري  اليا  يف الفرد حق  

 علاا  كناادا  تعماال أن 6JS املشاارتك  الورقاا  أوصاا  مقبولاا ، غااري (66)بتوصااي  يتعلااق فيمااا -33
 .(67)الوطي القانون يف كامل  بش ل التعذي  مناهض  اتفاقي  أح ا  إدراج
 الفئاات بني من االحتجا  أماكن يف املوجودين األفراد أن JS6 املشرتك  الورق  والحظ  -34

 ذلااا  ودواعااا  أسااابا  ومااان واملهينااا . والقاساااي  اللإنسااااني  املعاملااا  مااان للمعاااان  عرضااا  األكثااار
  وعاد  املاوظفني، ونقاص التةتيا ، البنيا  كفاي   وعد  الصةي ، غري والظرو  االكتظاظ، يل : ما

 املشارتك  الورقا  وأوصا  .(69)كنادا  يف عاا  كال  الساجنا  عادد ويازداد .(68)الصاةي  الرعايا  كفاي 
JS6 مااان والاااد الساااجون يف املاديااا  املعيشااا  ظااارو  لتةساااني العامااا  السياساااات كنااادا  تعاااز  أبن 

 ال امال االحارتا  ماع االحتجاا  أمااكن مجياع ومراقبا  لرصاد آليات إنشا  وضمان ؛(70)االكتظاظ
  .(71)التعذي  مناهض  التفاقي  االختياري الربوتوكو  حددها اليت للمتطلبات

 خااال  مااان تتجلااا  االحتجاااا  ملراكاااز األمنيااا  اإلدار  أن JS6 املشااارتك  الورقااا  والحظااا  -35
 ماان نوعااان ويوجااد كااافيني.  مراقباا  أو أتطااري دون ماان (72)االنفاارادي الاابس  ناازانت إىل اللجااو 
 يف يُتخاااذ إداري إجااارا  وهاااو واإلداري، ؛اا يومااا 30 يتجااااو  ال الاااذي التاااأديي االنفااارادي: الااابس
 JS6 املشارتك  الورقا  والحظا  احملتجازين. أو األفاراد أو االحتجاا  مرفق أبمن املس احتما  حال 
  تضاع أن 6JS املشارتك  الورقا  وأوصا  .(73)قيود ألي حالياا ختضع ال األخري التدبري هذا مد  أن

 الدوليا  املعاايري احارتا  ماع االحتجاا  أمااكن مجياع وعلا  األراضا  مجياع علا  تنطباق قواعاد كندا
 .(74)املستضعفني جلميع ابلنسب  وحظرها العز  أش ا  كل  مد  وحتديد
موضاااااع فصااااال ما زال  إىل أن املرأة ت الرابطااااا  ال نديااااا  جلمعياااااات إلزابيااااا  فاااااراي وأشار -36

. وذكاارت الرابطاا  ال ندياا  لنسااا  الشااعو  األصاالي  أن الوجااود املفاار  للنسااا  (75)بش ل غري متناس 
األصليات يف البس االنفرادي له آاثر واسع  النطاق ألن األشخاص احملبوسني عااد  ماا ي وناون أقال 

  .(76)قدر  عل  االندماج بعد اإلفراج عنه 

 (77)القانون وسياد  العقا ، من اإلفلت مسأل  ذل  يف مبا العد ، إقام   
 يف االحتادياااا  ال ومااا  مساااا   يف كباااري    ايد  إبحااااداث JS15 املشااارتك  الورقااا  أوصااا  -37
 وقاانون املادي القاانون جماا  يف سايما وال واألقاالي ، املقاطعاات مجياع يف القانونيا  املساعد  برام 

 النسااا  وصااو  حتسااني أ ياا  الاادوي للعمال ال ناادي النسااا،  التةااالف وأباار  .(78)الفقاار م افةا 
 معااااني عاااارق إىل ابالنتمااااا  املصاااانفات والنسااااا  األصاااالي  الشااااعو  نسااااا  فاااايهن مباااان العدالاااا ، إىل

 يف والتمثيل املدني  القانوني  للمساعد  املخصص التمويل  ايد  طريق عن اإلعاق ، ذوات والنسا 
 .(79)األخرى املدني  واملسا،ل األسر  قانون
 يعاانون  الاوا ماا األفارقا  ال ناديني أن إىل ال نادي األفريق  القانوني  املشور  مركز وأشار -38
 ودوا،ار اإلصالحي  واملؤسساات اجلنا،يا  العدالا  نظاا  يف  ا،اداا  َّثايلا  وممثلاني العنصاري التمييز من

 .(80)الشرط 
 اجملتمعاات أن البشاري /اإليد  ناعا امل نقاص لفاريوس ال نديا  القانوني  الشب   والحظ  -39

 قاوانني مبوج  متناسب  غري بصورة واحملاكم  للمقاضاا  ختضاع معاني عارق إىل ابالنتما  املصنف 
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 الااادنيا الساااجني  العقوبات مجيع بنلغاء وأوص  ،(81)املخدرات يتعااااطون الذين األشخاص جتاار 
 مجاااع علااا  ابلااادأ  15JS املشااارتك  الورقااا  وأوصااا  .(82)العنيفااا  غري اجلرا،  إىل ابلنساااب  اإللزامي 
 .(83)اجلنا،ي  العدال  نظا  يف العرق  - اإلثي ابلتمييز املتعلق  الوطني  البيانت

 األعداد مساأل  تعااج أن كندا علا  أن ويناد ر جبامع  القانون أساتذ  جمموع  وذكرت -40
 .(84)الساااااجون ويف اجلنا،يااااا  العدالاااا  اماااااانظ يف ودينااااااملوج األصليني األشخاص من املتناسب  غري

 أن مااان الااارغ  علااا  أناااه األساااري العناااف ملناهضااا  األصااالي  للشاااعو  الوطنيااا  الااادا،ر  وأوضاااة 
 كناادا،  ساا ان إمجاااي ماان املا،اا  يف 7 سااوى يشاا لون ال واإلنوياا  واملول اادين األوىل األماا  شاابا 
 نظااا  داخاال املوجااودين نصااف ماان يقاار  مااا يشاا لون فاانهن  ،2016 لعااا  ح ااوم  لتقريااروفقاااا 

 العظما  الغالبي  األطفا  رعاي  نظا  مع تعاملوا الذين األصلي  الشعو  شبا  ويش ل العدال .
 .(85)احملتجزين الشبا  من
 كناادا  يف السااجينات النسااا  عاادد أن فااراي إلزابياا  جلمعيااات ال ندياا  الرابطاا  والحظاا  -41
 حتليال وجاود عد  أن التذكاري شليفر ابربرا مركز وذكر .(86)ابخلطر ينذر مبعد  اال دايد يف آخذ

 ماان العديااد فياه يعاااي الاذي السااياق تفساري عااد  إىل يااؤدي اجلنا،يا  العدالاا  نظاا  داخاال جنسااي
 الساجون يف النساا  مان العظما  الغالبيا  أن إىل ال نديا  الرابطا  وأشاارت .(87)العناف من النسا 
 ال رسااا  مااان كااال  وأبااار  .(88)الصااادم  بعاااد ماااا إجهااااد مااان وعاااانني املاضااا  يف للعتااادا  تعرضااان
 جاداا  عاليا  نساب  أن األصالي  الشاعو  لنساا  ال ندي  والرابط  األصلي  الشعو  لوكم  اجلامع 

  .(89)األصلي  الشعو  من السجينات من
 يف الاذكور توظياف تواصل ال وم  أبن فراي إلزابي  جلمعيات ال ندي  الرابط  وأفادت -42

 .(91)املمارس  هلذ  حد بوضع وأوص  (90)النسا  سجون يف األمامي  اخلطو 

 (92)السياسي  واليا  العام  اليا  يف املشارك  يف والق األساسي  الرايت  
 عليهاااا ويعاقااا  جنا،يااا  جرميااا  يعتااارب يااازا  ال التشاااهري أن JS10 املشااارتك  الورقااا  ذكااارت -43

 قضاااااي ومجياااع ندراا  جنا،يااا  ا اماااات توجياااه كاااان  وإن سااانوات، مخاااس إىل تصااال ملاااد  ابلساااجن
  .(93)املدني  احملاك  إطار يف فيها ُب  تقريباا  التشهري
 القااوي الفاعلاا  للجهااات تتاايت املدنياا  التشااهري قااوانني أن JS10 املشاارتك  الورقاا  وأشااارت -44

 تقاادمها الاايت التافهاا  واملطالبااات اجلمهااور، مشااارك  ضااد اساارتاتيجي  قضااا،ي  دعاااوى رفااع نفوذهااا
 املرتبطاا  العالياا  الت اااليف بسااب  التعبااري حرياا  وردع أنشااطتها انتقااادات خلنااق وقوياا  ثرياا  أطاارا 

  .(94)ابلتقاض 
 إصاالحات إىل ُيتاااج املعلومااات علاا  الصااو  قااانون أن JS10 املشاارتك  الورقاا  وذكاارت -45

 كناادا  يف املبلغااني لماياا  االحتااادي النظااا  أن إىل 10JS املشاارتك  الورقاا  أشااارت كمااا  .(95)ر،يسااي 
  .(96)املخالفات عن املبلغني ُيم  وال كبري،  حد إىل فعا  غري
 الورقاااا  أوصاااا  املظاااااهرات، سااااياق يف الشاااارط  بعماااال املتعلقاااا  الااااوادث إىل وابإلشااااار  -46

 يف الشارط  خادمات ويقدمون خيططون الذين العموميني املوظفني كندا  تدر  أبن JS10 املشرتك 
 .(97)التعبري حبري  املتعلق  الدولي  املعايري احرتا  كيفي   خيص فيما املظاهرات
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 يف والتعااون األمان ملنظما  التاابع اإلنساان وحقاوق الدميقراطيا  املؤسسات م ت  وأشار -47
 باني والتشااور االتفااق مان درجا  تتضامن أن جيا  االنتخااي القاانون تعاديل عمليا  أن إىل أورواب

 السااا ان ومجاعاااات النساااا  عااان ممثلاااني أخااارى أماااور باااني مااان تشااامل أن ينبغااا  والااايت األحااازا ،
 .(98)واألقليات األصليني

 (99)الرق أش ا  مجيع حظر  
التةادايت القا،ما  يف جماا  حتدياد هويا  األشاخاص املتااجر هبا ،  JS4أبر ت الورقا  املشارتك   -48

ى مااااان اإلياااااذا  أو مباااااا يف ذلااااا  صاااااعوب  الفصااااال باااااني حااااااالت االجتاااااار ابلبشااااار واألشااااا ا  األخااااار 
وهو أحد التدابري ، املؤق اإلقاماااااااا  إىل أن تصريت  4JS. وأشارت الورق  املشترك  (100)االسااااااااتغل 

يستخدم  وال، املنظماتلاااادى معروفاً للغاي  احملتماااال االجتااااار هباااا  لاااايس الر،يسي  لماي  األشخاص 
  .(101)بش ل كامل

 جدياااد  عمااال خطااا  تنفياااذ أو بتجدياااد كنااادا  تقاااو  أبن JS11 املشااارتك  الورقااا  وأوصااا  -49
 .(102)الضةااي خلدمات املخصص التمويل و ايد  جتديد ذل  يف مبا ابلبشر، االجتار مل افة 

 والثقافي  واال تماعي  االقتصادي  احلقوق -3 

 (103)ومواتي  عادل  عمل ظرو  ويف العمل يف الق  
وأن الوظاا،ف املؤقتاا ،  هاا،لا  أبن سااوق العمال يف كنادا تغاري تغاارياا  JS7أفاادت الورقا  املشارتك   -50

الاااايت ال تااااوفر األمااااان أو املنااااافع،  ادت أبكثاااار ماااان أربعاااا  أمثااااا  معااااد  الوظااااا،ف الدا،ماااا  منااااذ ركااااود 
أبن تضااااع كناااادا معااااايري وطنياااا  لألجااااور وتشااااجع  7JS. وأوصاااا  الورقاااا  املشاااارتك  (104)2008 عااااا 

  .(105)ضمان تنظي  الد األدىن لألجور لضمان "عيش كرم" للعما ال ومات دون الوطني  عل  
ان ااايف م ضااد السااود أن استمرار العنصري  ر مركااز املشااور  القانونياا  األفريقاا  ال ناادي وذك -51
وجود إىل  15JS. وأشارت الورق  املشترك  (106)األجيالعااارب فقر نظام  تفشااا  ؤدي إىل اااال يااااالعم

السااا ان واملهااااجرين وأشارت إىل أن ، األجور والعمال لااا  مساااتوى مرتبطااا  ابلعااارق عفجوات كبرية 
. وأوصاااا  الورقاااا  (107)أكثر احتماالً للنخرط يف العمال  اهلش عاااارق معااااني  ابالنتمااااا  إىلاملصاااانفني 
أبن تضااااااع ح ومااااااات املقاطعااااااات واألقااااااالي  قااااااانون املساااااااوا  يف التوظيااااااف امل اااااااف   JS15املشاااااارتك  

  .(108)تطبقه وأن
يشاامل إىل أنه ينبغ  ل ندا أن تعدل قانون املساواة يف العمل ل   حركاا  املساااوا  وأشارت  -52

مجاعاااات املثلياااات واملثلياااني ومزدوجااا  امليااال اجلنسااا  ومغاااايري اهلويااا  اجلنساااي  وأحااارار اهلويااا  اجلنسااااني  
  .(109)من التمييز يف العملبصفتها فئات حممي  

 وأن تاااتقلص ال اجلنساااني باااني ألجاااورا يف الفجاااو  أن ال نااادي النساااا،  التةاااالف وذكااار -53
 معهاد والحا  .(110)الفجاو  هاذ  سد يف نتا،  تظهر ال املرأ  عمل ظرو  تنظ  اليت التشريعات
 هاذا وأن األطفاا  لرعايا  وطاي إطاار إىل تفتقار تازا  ال كنادا  أن ابملارأ  للنهاوض ال نادي البة 
 وأوصاااا  .(111)كاماااال  باااادوا  العماااال يف النسااااا  مشااااارك  فاااارص كبااااري  حااااد إىل سيةساااان اإلطااااار
 يف للماارأ  اهلي لاا  املساااوا  عااد  ملعاجلاا  منسااق  اساارتاتيجيات بتنفيااذ ال ناادي النسااا،  التةااالف

 .(112)القضا،ي  الوالايت مجيع
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أن األشخاص ذوي اإلعاق  يعاانون مان معادالت بطالا   JS18والحظ  الورق  املشرتك   -54
أعلاا  ب ثااري ممااا يشااري إىل أنااه ينبغاا  ل ناادا أن تعماال مااع خمتلااف مسااتوايت ال وماا  والنقاااابت 
وأراب  العماااال واجملتمااااع املاااادي لوضااااع هناااا  متسااااق إل الاااا  حااااواجز العماااال املوجااااود  يف القااااوانني 

ابطااا  ال نديااا  للصااا  إىل أن ساااوق العمااال وبيئااا  . وأشاااارت الر (113)والاااربام  والسياساااات الاليااا 
 .(114)العمل غري شامل  للجميع وال سبيل للض  إليها

 (115)االجتماع  الضمان يف الق  

أن معظاا  املسااتفيدين ماان املساااعد  االجتماعياا  أسااوأ حاااالا  JS7ذكاارت الورقاا  املشاارتك   -55
 إىل عاااد  تعاااديل دخااال الرعايااا  ملراعاااا  ب ثاااري مماااا كاااان علياااه املساااتفيدون يف العقاااود الساااابق  نظاااراا 

وعااالو  علااا  ذلااا ، فااانن قاااوانني بااارام  الرعايااا  االجتماعيااا  يف مجياااع أحناااا  البلاااد . (116)التضاااخ 
 . (117)ليس  يف صاحل األفراد الذين ُياولون اخلروج من دا،ر  الفقر

معظ   إىل أنه يفالاااادا،ر  الوطنياااا  للشااااعو  األصاااالي  ملناهضاااا  العنااااف األسااااري وأشارت  -56
ومااااع َّول اخلدمات االجتماعي  من ح ومات املقاطعات أو األقالي . ، يف كندااجملتمعااااات احمللياااا  

ذلاا ، يف حمميااات األماا  األوىل، عاااد  مااا َُّااو   هااذ  اخلاادمات ماان خاال  ال وماا  االحتادياا ، الاايت 
طااار تقااد  يف العديااد ماان اجملاااالت أمااواالا أقاال بشاا ل ملةااوظ ل اال شااخص مقارناا  مبااا يُقااد  يف إ

. وأوصااا  ال رساااا  اجلااااامع  (118)الاااربام  واخلاااادمات مااان جاناااا  ح ومااااات املقاطعاااات واألقااااالي 
لوكم  الشعو  األصلي  أبن تقد  كندا عل  الفور التمويل ال ايف القا،  عل  االحتياجاات لفا،اد  

  .(119) مجيع الربام  االجتماعي  يف احملمي  وأال يقل ذل  عن التمويل املتاح عل  مستوى األقالي

 (120)ال،ق معيش  مستوى يف الق  
 متناسا . غاري بش ل الفقر من تعاي املهمش  الفئات أن JS7 املشرتك  الورق  الحظ  -57

 األشخاص من املا،  يف 25 وأن فقر يف يعيشون األصليني الس ان من املا،  يف 25 أن وذكرت
 .(121)اإلعاقااا  ذوي األشاااخاص فئااا  مااان هااا  الااادخل منخفضااا  معيشاااي  أسااار يف يعيشاااون الاااذين

 دخلهاا مانخفض املتزوجات غري األمهات من عالي  نسب  أنأيضاا  JS7 املشرتك  الورق  والحظ 
 بااادوا  تعمااال وأن مساااتقر غاااري بشااا ل املااارأ  توظ اااف أنأيضااااا  األرجااات ومااان ابملتااازوجني. مقارنااا 
 يعيشاون الاذين األشاخاص مجياع نصف من أكثر يعد كندا،  يف املدن أكرب من اثنتني ويف جز، .

 .(122)معني عرق ابالنتما  إىل املصنف  الفئات من فقر يف
 للةد وطني  استراتيجي  أطلق  االحتادي  ال وم  بأن JS15 املشترك  الورق  وأفادت -58
 املشاااااور  مركاااااز وأوص .(123)امللاااااونني مجاعاااااات إىل تقريبااااااا  ارةااااااإش أي تقدم مل ول نها ،الفقر من

 يف يساا ان عااملني بصفتهما للسود املناهض  والعنصري  العرق إبدراج ال ندي األفريق  القانوني 
 .(124)الفقر من للةد االحتادي  االسرتاتيجي  ضمن الفقر
نعدام األمن الغذا،  ل نااااادا إ ا  مساااااأل  اإىل أن النه  الاي  JS7وأشارت الورق  املشترك   -59

ال اااااااااااايف اليت غالباً ما تف  بالقدر ، رف األغذي يرت ز عل  حلول قصرية األجل تشمل إنشاء مصا
. وأوص  مركاز األطلسا  لقاوق اإلنساان (125)واملل،م  ثقافياا وآمن  ابالحتياجات من األغذي  املغذي  

. (126)أبن تااادع  كناااادا ت لفاااا  األغذياااا  املغذياااا  ألولئاااا  األكثااار عرضاااا  خلطاااار انعاااادا  األماااان الغااااذا، 
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خااذ ال وماا  خطااوات فورياا  لتنفيااذ توصاايات املقاارر اخلاااص املعااي أبن تت JS7وأوصاا  الورقاا  املشاارتك  
 .(127)ابلق يف الغذا 

. (128)أن كندا ال جتمع إحصا ات رمسي  عن عادد املشاردين 5JSوالحظ  الورق  املشرتك   -60
تقاارير عان ارتفااع معادالت التشارد وأشاارت إىل أن مخاس مجياع األسار  JS7وذكرت الورق  املشارتك  

أن الدراساات  5JS. وذكارت الورقا  املشارتك  (129)يعاي من عد  القدر  عل  حتمال ت لياف السا ن
تشااري إىل أن األشااخاص األكثاار تضاارراا ماان قضااااي اإلساا ان ويعيشااون يف فقاار هاا  ماان فئاا  النسااا ، 

. وأوصا  الورقا  (130)اجرين أو اللجئني، والشبا ، وكباار السان واملعاوقنيوأفراد األم  األوىل، وامله
  .(131)أبن تواصل كندا دع  اسرتاتيجي  إس ان األم  األوىل 5JSاملشرتك  

 يااازا  ال ،(132)الصااال  ذات التوصااايات قباااو  رغااا  أناااه إىل 2JS املشااارتك  الورقااا  وأشاااارت -61
 وغاااااري األصااااالي  اجملتمعاااااات باااااني قا،مااااااا  املأمونااااا  الشااااار  مياااااا  علااااا  الصاااااو  يف املسااااااوا  عاااااد 

 االحتاديا ، للواليا  خاضاع  اهلناود حممياات أن مباا أنه 2JS املشرتك  الورق  والحظ  .(133)األصلي 
 مركااز رشاوأ .(134)عليهااا تنطبااق ال الصااة  والصاار  الشاار  مبيااا  املتعلقاا  اإلقليمياا  املعااايري فاانن

 ألم ا مااان مجاعااا  150 َّتلااا  ال ،2017 يولياااهَّو / حت  نهأ ل إ اإلنساااان لقاااوق األطلسااا 
  لشرا مبيااااا  املتعلقاااا  التةذيرياااا  النشاااارات وأن لمأمون ا  لشرا ميا  إىل للوصااااو  ساااابيل األوىل

 مااان 102 إىل ابلنساااب  عاااا  علااا  يزياااد ملاااا قا،مااا  ظلااا  للمياااا  تملوثا وجاااود بسب  در لصاوا
 النشااارات عااادد كنااادا  ختفاااض أبن اإلنساااان لقاااوق األطلااا  مركاااز وأوصااا  .(135)احملليااا  اجملتمعاااات
  .(136)2020 عا  حبلو  الطويل املدى عل  ابمليا  املتعلق  التةذيري 

 (137)الصة  يف الق  
أشااااار ا،اااااتل  الصاااااة  ال ناااادي إىل أناااااه رغااااا  أن التغطياااا  الشاااااامل  خلااااادمات االستشااااافا   -62

الطبيا  األخارى غاري مضامون  يف مجياع أحناا   والتطبي  متاوفر  جلمياع املقيماني، إال أن تغطيا  اخلادمات
البلاااد مماااا ياااؤدي إىل عاااد  وصاااو  ال ثاااري مااان النااااس إىل األدويااا ، والرعايااا  الصاااةي  النفساااي ، ورعايااا  

مساااناا ال يسااتطيع حتمااال نفقاااات  12األساانان، ورعايااا  كبااار السااان أبسااعار معقولااا . فواحااد مااان كاال 
ه األمااا  األوىل، واإلنويااا ، وفئااا  املولااادين معااادالت األدويااا  املوصاااوف  لاااه. وابإلضااااف  إىل ذلااا ، تواجااا

. وأوصاا  ا،ااتل  الصااة  ال ناادي أبن (138)عالياا  ماان مشاااكل الصااة  العقلياا ، واإلدمااان واالنتةااار
تضااع كناادا خطاا  وطنياا  شااامل  للعقاااقري، ت فاال تااوافر األدوياا  املوصااوف  للجميااع؛ وأن تنفااذ اساارتاتيجي  

 .(139)مات دون الوطني  واألم  األوىل، واإلنوي ، واملولدينوطني  للصة  العقلي  مبشارك  ال و 
 أحنااا  من العديد يف متاح  غري اإلجهاض خدمات أن JS8 املشترك  الورق  والحظ  -63
 .(140)اخلدمات تقدم جما  يف القا،م  الثغرات لتةديد البيانات بجمع وأوص  كندا
 عن اليااااا  عاااان للاااادفاع مينيسااااوا مااااواطي ومنظماااا  الرياااا  عاااان الاااادفاع حتااااالف وأعرب -64
 .(141)املوت عل  الطبي  باملساعدة يتعلق فيما 2016 عام يف صدر الذي القانون إ ا   اقلق

 حمددة فئا  أو حمددي  أشخاص حقوق -4 
 (142)النسا   

 ،سي اار،ي اةاامأس زالااي ال رأةااامل داض فاالعن أناب اجلامعيات للنسا  ال ندي االحتاد أفاد -65
 األصااااااليني، الساااااا ان نسااااااا  أماااااا للمش ل . ملةااااااوظ اخنفاااااااض أي ُتظهر ال صاءاتاااااااإلح وأن
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 والنسااا  العقليا ، الصااة  مشااكل ماان يعاانني اللااواي والنساا  اإلعاقاا ، ذوات والنساا  والشااابت،
 وأحارار اجلنساي  اهلويا  ومغاايري اجلنس  امليل ومزدوج  واملثليني املثليات جمتمع إىل ينتمني اللواي
 ُعرضا ا  أكثر يعد الطال  أو له مأوى ال من أن كما  أكرب. بقدر العنف فيعانني اجلنساني ، اهلوي 
 الادوري االساتعراض مناذ املارأ  ضاد للعناف للتصادي الال   التمويل ا داد وقد .(143)أيضاا  للعنف
 حتار   الاذي التقاد  لقيااس الزمني  واجلداو  األهدا  يف وضوح عد  هناك ل ن األخري، الشامل

 للقياس قابل و شامل  وطني  عمل خط  باعتماد الدولي  العفو منظم  وأوص  .(144)ال ومااااااااااااا 
 .(145)والفتيات النساء ضد العنف أش ال مجيع معاجل  هبد  حمدد وتوقيتها  جيد مواردها

 ملجاااا  نأ إىل األسااااري العنااااف ملناهضاااا  األصاااالي  للشااااعو  الوطنياااا  الاااادا،ر  وأشارت -66
 يف سلبياا  يؤثر الالي  امللج  َّويل نقص إن بل ،فةس  والفتيات للنساء كافي   ليس  النسا 
 الوطنياااااا  الاااااادا،ر  وأوصاااااا  .(146)أيضاااااااا  عليها الصول إم اني  يفو تقدمها اليت اخلدمات نوعي 

 مجياع عل  القضا  إىل فوراا  االحتادي  ال وم  تبادر أبن األسري العنف ملناهض  األصلي  للشعو 
 األماا  وأطفااا  نسااا  أجاال ماان الصاال  ذات واخلاادمات الطار،اا  امللجاا  َّوياال يف التمييااز أشاا ا 
 .(147)واإلنوي  واملولدين األوىل
 أن األمري يااا  الاادو  ملنظمااا  التابعاا  اإلنسااان لقاااوق األمري ياا  البلااادان جلناا  والحظاا  -67
 يف َّثاااايلهن نسااااب  ماااان ب ثااااري أعلاااا  بنسااااب  يُفقاااادن أو يُقااااتلن األصاااالي  الشااااعو  وفتيااااات نسااااا 

 حتما  وال األفعاا  هذ  دون حتو  ال الشرط  أبن وردت اليت املعلومات والحظ  ،(148)الس ان
 أن إىل األمري يااا  البلااادان جلنااا  وأشاااارت .(149)ال اااايف ابلقااادر األصاااليني السااا ان وفتياااات نساااا 
 نساا  َّناع الايت واالقتصادي  االجتماعي  للعوامل للتصدي منسق  وطني  خط  تقد  أن كندا  عل 

 والايت والسياساي ، واملدني  والثقافي  واالقتصادي  االجتماعي  حبقوقهن التمتع من األصلي  الشعو 
 .(150)العنف خماطر الرتفاع لتعرضهن أساسياا  سبباا  انتهاكها يش ل
أطلقاااااا   وأفاااااااد معهااااااد البةاااااا  ال ناااااادي للنهااااااوض ابملاااااارأ  أبن ال وماااااا  املنتخباااااا  حااااااديثاا  -68
عمليااا  الااايت أدت إىل انطااالق التةقياااق الاااوطي بشاااأن نساااا  وفتياااات السااا ان األصاااليني ال 2017 يف

. وأبار  املعهاد 2018نوفمرب أن يقاد  تقريار  يف تشارين الثااي/ املفقودات واملقتوالت، والذي من املزمع
  . والحظا(151)وجود العديد من مواطن القصور يف هذ  العملي ، مبا يف ذل  اساتقال  مساؤولني كباار

أن التةقيااق انُتقااد ألساابا  منهااا عااد  إشااراك األساار، وعااد  الشاافافي ، واخلااروج  JS15الورقاا  املشاارتك  
اختصاصاااااات التةقياااااق إىل أن  14JS. وأشارت الورق  املشترك  (152)عااااان اجلاااااداو  الزمنيااااا  احملااااادد 

غااري كافياا ، ألناااه ال توجااد إشااار  صااارُي  إىل الشاارط  ونظااا  العدالاا  اجلنا،يااا ، كمااا ال توجااد آليااا  الااوطي 
 .(153)أفراد األسرة أن التةقيقات غري كافي للةاالت اليت يرى فيها للستعراض املستقل 

 لتشااامل الاااوطي التةقياااق اختصاصاااات كنااادا  تعاااد  أبن JS14 املشااارتك  الورقااا  وأوصااا  -69
 توصااايات تنفاااذ وأن األصاااليني؛ السااا ان مااان والفتياااات النساااا  ضاااد الشااارط  فعنااا يف التةقياااق
 البلاادان وجلناا  األخاارى، املتةااد  األماا  وهيئااات املاارأ ، ضااد التمييااز علاا  ابلقضااا  املعنياا  اللجناا 

 الوطنياا  الاادا،ر  وأوصاا  .(154)الااوطي التةقيااق بااد  جماارد تتجاااو  الاايت اإلنسااان لقااوق األمري ياا 
 األماا  نسااا  مااع ابلعماال االحتادياا  ال وماا  تلتااز  أبن األسااري العنااف ملناهضاا  األصاالي  للشااعو 
 شااامل  اساارتاتيجي  وضااع أجاال ماان وأممهااا هلااا املمثلاا  واملنظمااات واملولاادين اإلنوياا  ونسااا  األوىل
 .(155)العنف ملنع ومنسق 
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معلوماااات عااان قاااانون عايااا  اجملتمعاااات  JS8والورقااا  املشااارتك   JS3وقااادم  الورقااا  املشااارتك   -70
أن  3JS. والحظااا  الورقااا  املشااارتك  (156)2014احملليااا  واألشاااخاص املساااتغ لني، الاااذي ُسااان يف عاااا  

. وأشااارت الورقاا  (157)القاانون جُياار  بعااض جواناا  العمال اجلنساا ، مبااا يف لاا  شارا  اخلاادمات اجلنسااي 
أنااه ُيااد ماان تعاار ض العاااملني يف اجلاانس للعنااف،  إىل أنااه رغاا  تقاادم القااانون علاا  أساااس JS3املشارتك  

. وأوصااا  الورقااا  (158)إال أهنااا  يف الواقاااع يواجهاااون تشاااديداا يف املراقبااا  واملضاااايق  مااان جانااا  الشااارط 
بضاامان وضااع أي تشااريعات تُقاارتح ملعاجلاا  مسااأل  العماال اجلنساا  ابلتنساايق مااع العاااملني  JS3املشارتك  

ابلفااظ علا  الانه  املراعا  للضاةي  يف القااانون  11JSاملشارتك  وأوصا  الورقا  . (159)يف جماا  اجلانس
 .(160)ملعاجل  مسأل  استغل  الدعار 

 (161)األطفا   
 تقبال مل كنادا  أن إىل لألطفاا  البدي العقا  أش ا  مجيع إلهنا  العاملي  املبادر  أشارت -71

 ومناااذ .(162)الساااابق الشاااامل الااادوري االساااتعراض أثناااا  صاااراح  البااادي العقاااا  بتجااارم توصاااي 
 املتعلقاا  اجلنااا، ، القااانون ماان 43 املاااد  يلغاا  الااذي S-206 القااانون مشااروع أُدرج االسااتعراض،
 املبااادر  وأوصاا  .(163)النظاار قيااد املشااروع ياازا  وال معيناا ، ظاارو  يف التأديبياا  القااو  ابسااتخدا 
  مهماااا بوضاااوح، لألطفاااا  البااادي العقاااا  أشااا ا  مجياااع لظااار ،S-206 القاااانون إبصااادار العامليااا 
 .(164)االستعجا  وجه عل  اجلنا،  القانون من 43 املاد  وإلغا  خفيف ، كان 
 لألطفا  متناسب  غري معدالت وجود إىل ال ندي األفريق  القانوني  املشور  مركز وأشار -72

 األساار مساااعد  يف االجتماعياا  الرعاياا  نظااا  فشال وإىل الرعاياا ، يتلقااون الااذين األفارقاا  ال ناديني
 .(165)الفقر عل  معاقبتها من بدالا  املتعثر 
 لوكمااا  اجلاااامع  وال رسااا  الرعاي  مجعي  أفادت ،(166)املقبول  بالتوصيات يتعلق وفيما -73

 انتزعاوا الذين األطفال أوساا  يف مفار  بش ل ممث لون األوىل األم  أطفال بأن األصلي  الشعو 
 التمثيال هاذا أن إىل الرعايا  مجعيا  وأشاارت .(167)الطفل رعاي  مؤسسات يف وأودعوا أسره  من

 العقااقري واساتخدا  اإلسا ان وساو  الفقر يف املتمثل  اهلي لي  املشاكل صعيد عل  متجذر املفر 
 .(168)االستعماري  السياسات من وغريها الس ني  املدارس نظا  صدم  عن والنامج 
 بيانات مجاااع يف املقاطعات ح ومات مجيع تناااتظ  بأن JS15 املشترك  الورق  وأوص  -74

 .(169)وإيداعه  األطفال برعاي  املتعلق  القلق دواع  بشأنعرقياًو إثنياا  مصنف 
الذي  2016يف عاااااااااااا  احمل م  ال ندي  لقوق اإلنسان قااااااااااارار وأبلغ  خمس  تقارير عن  -75

كندا أن وأماااااارت  (170)يَّييزاألوىل األم  أطفاااااا  وأسااااار خدمات ال ااااا  املتعلاااااق باااااربنم  وجد أن 
، الااذي يرماا  إىل ضاامان وصااو  أطفااا  األماا  األوىل إىل تتوقف عن تطبيق تعريف ضيق ملبدأ األردن

. والحظا  مجعيا  الرعايا  أن ال وما  (171)اخلدمات العام  بنفس الشارو  املتعلقا  ابألطفاا  اآلخارين
  قضاا،ي  أماا  احمل ما  االحتاديا  مل َّتثل للقرار وتواجه أوامر امتثا  من احمل م ، واختارت طل  مراجع

. وأوصاا  كاال ماان مجعياا  الرعاياا  وال رساا  اجلااامع  لوكماا  الشااعو  األصاالي  أبن تنفااذ  (172)ال ندياا 
. وأوص  (173)كندا مجياع أوامار حم ما  حقاوق اإلنساان ال نديا ، ابلتشااور ماع شاعو  األما  األوىل

تقدم َّويلً أن ولصاااااااادر  عااااااان احمل مااااااا  اكندا األح ام املت ررة حتااااااارت  بأن  JS15الورق  املشترك  
. وأوصاااا  ال رساااا  (174)الشعوب األصلي تشاااار  عليااااه عادالً لنظام رعاي  األطفال الذي منصاااافاا و

اجلااامع  لوكماا  الشااعو  األصاالي  باازايد  كبااري  يف خاادمات الوقاياا  القا،ماا  علاا  أساااس ثقااايف هبااد  
 .(175)الفاظ عل  األطفا  يف أمان داخل منا هل 
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 (176)اإلعاق  ذوو صاألشخا  
 املودعا  التميياز شا اوى مان املا،ا  يف 50 مان يقار  ما أن JS18 املشرتك  الورق  ذكرت -76
 إذ الشاديد. التميياز من وامل فوفون امل فوفون، والص  الص ، ويعاي إعاق . عل  تنطوي كندا  يف
 وقادم  .(177)جاداا  حمادوداا  التادخل وخادمات اإلشاار  بلغا  الرتمج  خدمات إىل الوصو  يزا  ال

 صاعوابت ذلا  يف مباا الصا ، األشاخاص يواجههاا الايت الاواجز عان تقرياراا  للصا  ال ندي  الرابط 
 .(178)العدال  إىل الوصو  وكذل  واالتصاالت، النقل وخدمات التعلي ، إىل الوصو  يف
 إعما  لضمان رمسي  آليات لديها ليس  كندا أن إىل JS18 املشترك  الورق  وأشارت -77

 يف اإلعاقا  ذوي األشاخاص حقوق اتفاقي  يف عليها املنصوص الوصول م اني إب املتعلق  القوق
 إطااار يف مشاااورات االحتااادي، الصااعيد علاا  كناادا،  جتااري ذلاا ، ومااع القضا،ي . الواليات مجيع

 إىل املشااااورات هاااذ  تاااؤدي أن الضاااروري ومااان الوصاااو . إم انيااا  بشاااأن وطاااي لقاااانون التةضاااري
 الرابطاا  وأوصاا  .(179)اإلعاقاا  ذوي األشااخاص حقااوق اتفاقياا  مااع يتمشاا  وطااي نونقااا إعمااا 
 يف اإلعاق  ذوي األشخاص حقوق اتفاقي  ينف ذ تشريع بسن JS18 املشرتك  والورق  للص  ال ندي 
 الورقا  وأوصا  .(180)ل نادا الرمسيتني اإلشار  بلغيت القانوي االعرتا  ذل  يف مبا احملل ، القانون
 كامال  حناو علا  الفصو  دع  أجل من شامل بش ل املوارد/الدع  كندا  تقد  أبن JS18 املشرتك 
 .(181)للجميع الشامل التعلي  لضمان وفعا 

 (182)األصلي  والشعو  األقليات  

عااا ، ُفصاال مااا يقاار   100الحظاا  منظماا  العفااو الدولياا  أنااه علاا  ماادى أكثاار ماان  -78
األصاااليني عااان أساااره  وجمتمعاااا   وثقافاااا   وأجاااربوا علااا  طفااال مااان السااا ان  150 000 مااان

حضور املدارس الس ني  الضعيف  َّويلا وغري املل،م  إشرافاا، حي  يتعرض العديد منه  إلسا   
 هااا  تطااور وقااوع إىل 17JS املشاارتك  الورقاا  وأشااارت. (183)املعاملاا  ومُينعااون ماان التةاادث بلغااا  

 القيقاا  للجناا  النهااا،  التقرياار إصاادار يف َّثاال كناادا  يف األخااري الشااامل الاادوري االسااتعراض منااذ
 الساااااا ني  املاااااادارس نظااااااا  وتااااااراث ارياااااا  تناااااااو  والااااااذي ،2015 عااااااا  يف ال ندياااااا  واملصااااااال 

 األصاالي  للشااعو  واالقتصااادي  االجتماعياا  للتنمياا  الالياا  املسااتوايت أن والحظاا  .(184)للهنااود
 القيقا  جلنا  تقريار ذكار والايت السا ان، لبقيا  ابلنساب  ساا،د ال املساتوايت عان كثارياا   تقال كندا  يف
  .(185)واالستعمار الس ني  املدارس نظا  خلفه إراثا  َّثل أهنا
ابلشاااعو   حاقااا  الااايتأن العدياااد مااان حااااالت الظلااا   17والحظااا  الورقااا  املشااارتك   -79

موجااوداا بعااد تعديلااه ومااا  ا   1876 عااا  سااناألصاالي  قااد ارُت باا  مبوجاا  قااانون اهلنااود الااذي 
 مل كنادا  أن إىل 14JS املشرتك  الورق  أشارت ،(187)مقبول  بتوصي  يتعلق وفيما .(186)مرات عديد 

 14JS املشارتك  الورقا  وذكارت .(188)اهلناود قاانون من اجلنس  التمييز أش ا  مجيع إب ال  بعد تق 
 اهلناادايت النسااا  لاادى لاايس الاااالت، معظاا  يف اهلنااود، لقااانون املتتالياا  اإلصاادارات إطااار يف أنااه

 14JSوأشاارت الورقا  املشاارتك   .(189)أحفااادهن إىل الوضاع هاذا نقال علاا  قادر  أو مساتقل وضاع
القضاا  علا  عاد  املسااوا  باني اجلنساني يف ) اهلناودوهو قاانون معاد  لقاانون  ،S-3 أن قانون إىل

التمييااز اجلنساا  ماان  أوجااه مجيااعبعااد  يُااز  مل ،2016الااذي وضااعته ال وماا  يف عااا   ،التسااجيل(
 بغيا  املعاهادات هيئاات توصايات كندا  تنفذ أبن 14JS املشرتك  الورق  وأوص  .(190)قانون اهلنود
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 الرابطاا  وقاادم  .(191)اهلنااود قااانون يف ابلوضااع املتعلقاا  األح ااا  ماان اجلنساا  التمييااز أوجااه إ الاا 
 .(192)مماثل  وتوصيات ملحظات األصلي  الشعو  لنسا  ال ندي 
 األصالي  الشاعو  حقاوق ابنتهاك املتعلق  القلق دواع  إىل JS1 املشرتك  الورق  وأشارت -80
 الدوليا  العفاو منظما  وأشارت .(193)السدود وبنا  التعدين مثل االقتصادي  التنمي  ملشاريع نتيج 
 األصاالي  الشااعو  أراضاا  حقااوق احاارتا  عاان ال وماا  تقاااعس بشااأن شااديد  خماااو  وجااود إىل

 هااذ  حبااق التمساا  ال وماا  رفااض ساايما ال املعاهاادات، يف عليهااا املنصااوص ابلتزاما ااا والتقيااد
 ال وماا  أن الدولياا  العفااو منظماا  والحظاا  .(194)واملسااتنري  واملساابق  الاار  املوافقاا  يف الشااعو 
 األوىل األمااا  اعرتاضااات رغاا  ،C املوقااع يف السااد علاا  وافقاا  املقاطعااات وح ومااات االحتادياا 
 .(195)املعاهدات مبوج  احملمي  القوق ينته  اإلجرا  أن من وخماوفها

 (196)داخلياا  واملشردون اللجو  وملتمسو واللجئون املهاجرون  
 يزيااد بواقااع ارتفااع املؤقتني املهاجرين العمال عدد أن إىل JS15 املشترك  الورق  أشارت -81
 اهلجار  إطاار يف العااملون املهااجرون العماا  ويعاد .2000 عام املساجل العادد أمثال أربع  عل 
 15JS املشترك  الورق  وأوص  .(197)واإلياااذا  االساااتغل  لباااالغ عرضااا ا  أجورهاااا املتدنيااا  املؤقتااا 
واملقاطعااااااات واألقااااااالي  ل افاااااا   االحتاد صااااااعيد علاااااا  العمل تشريعات يف الماياااااا  نطاق بتوسيع

 والتفااااااااوض ي اااااااالتنظا خياااااااص فيماااااااا ماااااااا الع جلمياااااااعالعماااااااا  الااااااازراعيني احمللياااااااني و ايد  الااااااادع  
 .(198)اجلماعيني

 عن باألشخاص جتااااااراال خطر من يزيد عامل مثااااا  أن JS4 املشترك  الورق  والحظ  -82
 مقاادم  أن الورقاا  والحظاا  حماادد. عماال باار  العمل تصااريت ارتبااا  هو القسري العمل طريق
 يف األولويااا  ومُينةاااون الوظاااا،ف تغياااري هلااا  خياااو   لإياااذا  ضاااةااي يُعتاااربون الاااذين املقيماااني الرعايااا 
 للةصااو  بطلاا  التقااد  املااومسيني الاازراعيني للعمااا  ومي اان جديااد. عماال تصااريت علاا  الصااو 

 املشارتك  الورق  وأوص  .(199)عليه ُيصلوا حىت العمل مي نه  ال ول ن آخر، عمل تصريت عل 
4JS (200)مفتوحا  عمال تصااريت وَّانت معاني عمال بار  املرتبط  العمل تراخيص كندا  تُلغ  أبن. 

 لضاامان املااؤقتني األجاناا  العمااا  لااربنم  الل ماا  التغيااريات بتنفيااذ JS5 املشاارتك  الورقاا  وأوصاا 
 .(201)اإلنسان حقوق احرتا 
ابلتطاورات اإلجيابيا  الاصال  يف نظاا  احتجاا  املهااجرين يف   JS12ورحب  الورق  املشارتك   -83

. ومااع ذلاا ، ال ياازا  (202)2013كناادا، مبااا يف ذلاا  اخنفاااض عاادد حاااالت االحتجااا  منااذ عااا  
حمتج زو اهلجر  يعانون من انتهاكات جسيم  لقوق اإلنسان. وبصور  خاص ، عاد  ما ُُيتجز غاري 

نفساااي  أو ظااارو  صاااةي  عقليااا  يف ساااجون املقاطعاااات الااايت املاااواطنني الاااذين يعاااانون مااان إعاقاااات 
. (203)تتمتااع أبقصاا  درجااات األماان، ويسااتمر احتجااا  األطفااا  أو فصااله  عاان والااديه  احملتجاازين

لااااادى دوا،اااااار حتجاز ملاااااد  االقص  حاااااداا أتفرض ال إىل أن كندا  JS15وأشارت الورق  املشترك  
. (204)بالقدر ال اف تُراعاااااااااااااااااااااا  ،ه  ال لألطفال احملتجزين مع آباحل الفضاااااااااااااااااااااال  اهلجرة وأن املصا

قلاا  الاادع  واملااوارد والفاارص املتاحاا  لألشااخاص احملتجاازين ماان أجاال  JS9والحظاا  الورقاا  املشاارتك  
 .(205)الوصو  إىل التمثيل القانوي
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 ي ااااااااون أن تضاااااااامن قانوني  إصلحات كندا تسااااااان   بأن الدولي  العفو منظم  وأوص  -84
 دوا،اااار لاااادى للحتجااااا  أقص  اا حد تضااااع وأن ،األخري امللذ تاااادبري ابهلجاااار  املاااارتب  االحتجااااا 

 .(206)اهلجرة دوا،ر لدى االحتجا  رهن األطفال إبقاء حتظر أنو اهلجر 
 كنادا  باني اآلمان" الثالا  البلاد "اتفااق ألن قلقها ابلغ عن الدولي  العفو منظم  وأعرب  -85
 االتفاقياا ، هااذ  فبموجاا  اإلنسااان. حقااوق النتهاكااات ُعرضاا  للجااو  طااالبني جعاال اثلاا  وبلااد
 ومااع كناادا.  يف مطالبااات لتقاادم مااؤهلني غااري الاادودي املركااز علاا  الوافاادون اللجااو  طااالبو يعتاارب
 .(207)قانوي غري بش ل كندا  دخل إىل األفراد عرب إذا االتفاقي  ُتطب ق ال ذل ،

 (208)اجلنسي  عدميو األشخاص  
 لااو ير جيااو  أنااه علاا  ياانص ال ناادي املواطناا  قااانون أن إىل JS9 املشاارتك  الورقاا  أشااارت -86

 أو اجلنساي  انعادا  حااالت مان للتخفياف شاخص ألي اجلنساي  مينت أن تقدير ، حس  اهلجر ،
 انعااادا  حااااالت لتةدياااد إجااارا  وجاااود عاااد  فااانن ذلااا ، وماااع العاديااا . وغاااري اخلاصااا  املصااااع 
 سااالطات للاااو ير يااارتك الوطنيااا  التشاااريعات يف اجلنساااي  النعااادا  قاااانوي تعرياااف وغياااا  اجلنساااي 
 بأن 9JS املشترك  الورق  وأوص  .(209)جنساااي  بااال يعتااارب الاااذي مااان لتةدياااد واساااع  تقديريااا 
 حتدياادالتشااريعات ذات الصاال  وإجاارا ات  يف عاادمي  اجلنسااي "" لألشااخاص بتعريااف كناادا  تعماال
 .(210)اجلنسي املتعلق  بوضع األشخاص عدمي   1954 عام التفاقي  وفقاا  اجلنسي  انعدا 
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