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الشامل*

A/HRC/39/11

مقدمة
 -١عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابرس ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس املنرد د وج د قد درار لد د
حقدو انساددان  ١/5دورتد الالثنيد ل القد ة مدن  7إىل  ١٨أاير /مددايو  .٢٠١٨واستعرضد
احلالددة ل دندددا ل ا لاددة التاسددعة املعقددودة ل  ١١أاير/مددايو  .٢٠١٨وترأس د وفددد دندددا و يددرة
العدل واملدعية العامة ل دنددا جدودج ويلادون  -رايبولدد .واعتمدد القريدق العامدس التقريدر املتعلدق
بكندا ل جلات الرابعة عررة املعقودة ل  ١5أاير/مايو .٢٠١٨
 -٢واختددار ل د حقددو انساددان ل  ١٠ددداسون الالاي/يندداير  ٢٠١٨فريددق املقددررين التددا
(اجملموعة الالثنيية) لتياري ارستعرا ،املتعلق بكندا :جورجيا وسويارا ودينيا.
 -٣ووفق دال للققددرة  ١5مددن مرفددق ق درار ل د حقددو انساددان  ١/5وللققددرة  5مددن مرف ددق
قراره  ٢١/١٦صدرت الواثئق التالية ألغرا ،استعرا ،احلالة ل دندا:
(أ)

تقرير وطل/عر ،خطي مقدم وفقال للققرة (١5أ) ()A/HRC/WG.6/30/CAN/1؛

(ب) جتمي ددل للمعلوم ددات أعدتد د مقوض ددية األم ددم املتح دددة الا ددامية حلق ددو انسا ددان
(املقوضية) وفقال للققرة (١5ب) ()A/HRC/WG.6/30/CAN/2؛
(ج) مد د ددوج أعدت د د د املقوضد د ددية الاد د ددامية حلقد د ددو انساد د ددان وفق د د دال للققد د ددرة (١5ج)
(.)A/HRC/WG.6/30/CAN/3
 -٤وأُحيل إىل دندا عن طريق اجملموعة الالثنيية قائمة أسئلة أعدها مادبقال ددس مدن إسدباسيا
وأملاسيا وأوروغواج والربا يس والربتغال وبلجيكا وسلوفينيا والاويد وسويادرا وليتتنردتاين واململكدة
املتحدددة لربيطاسيددا العومد وآيرلندددا الرددمالية والددورايت املتحدددة األمريكيددة .وعكددن ارطددث علد
هذه األسئلة ل املوقل الربكي لثستعرا ،الدورج الرامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5قدَّم و يرة العدل واملدعية العامة ل دندا التقرير الوطل لكندا إىل القريق العامس املعل
ابرستعرا ،الدورج الرامس.
 -٦وأش دارت إىل أن ماددلولية تنقيددذ ارلت امددات الدوليددة الواقعددة عل د دندددا ل ددال حقددو
انساددان تتردداره فيوددا وفقدال للويكددس ارحتددادج القددائم ل البلددد وعلد النحددو املن ددو عليد ل
الدستور حكومة ارحتاد وحكومات املقاطعات واألقاليم.
 -7وأُعي ددد ددي ددد الت د ام احلكوم ددات ل دن دددا ق دو انسا ددان خ ددثل اجتم ددا عق ددده و را
ارحتدداد واملقاطعددات واألقدداليم املاددلول عددن حقددو انساددان ل ددداسون األول/دياددمرب .٢٠١7
وأخددذوا عل د عدداتقوم عددددال مددن ارلت امددات بتع يد التعدداون احلكددومي الدددو واحل دوار العددام بر د ن
حقددو انساددان واقردوا األولددوايت الرئياددية املتعلقددة ابرلت امددات الدوليددة للبلددد ل ددال حقددو
انساان.
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 -٨وتواجد الرددعوب األصددلية ل دندددا  -شددعوب األمددم األوىل وانسويد وا جنددا  -عددددال
من ال عوابت مقارسة ببقية الاكان دا ل للدا ا دايد معددرت الققدر واسعددام األمدن الغدذائي
وارتقددا احتمددال تددردج نددروين الاددكن وتدددي ستددائ التعلدديم وا دايد حدددة التقدداوت ل اجملددال
ال ددحي .والت م د دندددا بتحقيددق م دداحلة حقيقيددة وبنددا ة ودائمددة عل د أسددا ارع د اين قددو
الرعوب األصلية وإعمال هذه احلقو .
 -٩ول ش ددباا/فرباير  ٢٠١٨أعل ددن رئ ددي ال ددو را أن احلكوم ددة س ددوين ت ددل ابلر د درادة
الكاملددة مددل شددعوب األمددم األوىل وانسوي د وا جنددا إطددارال لثع د اين ابحلقددو وإعما ددا يكددون
أساسال ميل العثقات اليت تربط ب الرعوب األصلية واحلكومة ارحتاديدة .وسيُادتقاد ل للدا
مددن جوددود امل دداحلة ا اريددة ل البلددد ددا ل للددا الت ييددد غددري املرددروا نعددثن األمددم املتحدددة
بر ن حقو الرعوب األصلية.
 -١٠ول ددداسون األول/دياددمرب  ٢٠١5أصدددرت نددة احلقيقددة وامل دداحلة تقريرهددا النوددائي
الذج ت من  ٩٤دعوة إىل اختال إجرا ات .وأشدارت احلكومدة إىل أ دا سدتلك ابلكامدس الددعوات
إىل اختددال إج درا ات ابلر درادة م ددل تمعددات الر ددعوب األصددلية واملقاطع ددات واألقدداليم والر ددردا
اآلخرين.
 -١١وتعدداي ساددا وفتيددات الرددعوب األصددلية ل دندددا ب ددورة غددري متناسددبة مددن يددل أشددكال
العنف .ودندا ملت مة بكقالة سدثمة وأمدن يدل النادا واألطقدال ل البلدد .وخدثل ا ولدة الالاسيدة
مددن ارسددتعرا ،الدددورج الرددامس أوص د العديددد مددن الوفددود دندددا الج درا حتقيددق بر د ن حددارت
ساد ددا وفتيد ددات الرد ددعوب األصد ددلية املققد ددودات واملقتد ددورت .وبوشد ددر التحقيد ددق الد ددوطل ل دد دداسون
األول/ديا ددمرب  ٢٠١5ود ددان خط ددوة هام ددة ابجت دداه إ ددا امل س دداة الوطني ددة .وع ددثوة عل د لل ددا
تدددر احلكومددة ل إطددار استعراضددوا الواسددل لنوددام العدالددة ا نائيددة سددبس معا ددة ارتقددا ساددبة
ساا وفتيات الرعوب األصلية من ضحااي ا رعة ل لة أمور أخرى.
 -١٢وقدد جددددت احلكومدة الت اموددا بتحقيدق املادداواة بد ا ناد ويردمس للددا تعيد أول
و ي ددرة احتادي ددة متقرغ ددة امد دال للما ددائس ا نا دداسية وأول لد د و را احت ددادج يتا ددم ابلتد دوا ن بد د
ا نا  .وفيما يتعلق ابلقجوة ل األجور ب ا نا تُالم احلكومة أبن انس اين ل األجور
هددو حددق مددن حقددو انساددان وقددد اختددذت إجدرا ات ل هددذا ال دددد ددا ل للددا عل د صددعيد
املقاطعات.
 -١٣ور يد ال العنددف ا نادداي يرددكس عائقدال دبدريال أمددام حتقيددق املادداواة بد ا ناد  .وسددعيال
مددن احلكومددة ارحتاديددة إىل معا ددة هددذه املا د لة أعلن د ل عددام  ٢٠١7عددن أول اس د اتيجية
احتادية ن ا العنف ا نااي ترمس ارستالمار ل برام هامة ختدم م لحة الاكان املعرض
للتطددر ددن ل لل ددا سا ددا وفتي ددات الر ددعوب األصددلية .وأدخل د احلكوم ددة أي دال العدي ددد م ددن
انصددثحات علد القدداسون ا نددائي لتحاد ماددتوى ايددة الناددا و يددل الكندددي مددن العنددف
ويرمس للا تع ي القواس املتعلقة ابرعتدا ا ناي وتدابري الت دج لعنف العرري.
 -١٤ومن األولوايت الرئياية ايدة إدمداج األشدتا لوج انعاقدة ل اجملتمدل .وبعدد إجدرا
مردداورات مكالقددة تتوقددل احلكومددة سددن تر دريعات ل عددام  ٢٠١٨نحددداو حتددول ل أسددلوب
معا ة ما لة تياري سبس الوصول عل صعيد ارحتاد.
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 -١5وتعتمددد دندددا سياسددات شدداملة ل ددال ا جددرة تدددعم التنددو و ج دال اددارين ل عمليددة
اندماج .وتعمس احلكومة بركس ونييق مل املقاطعات واألقاليم والبلدايت والردردا ل اجملتمعدات
احملليددة ل ددمان جددا جوددود إدمدداج الوافدددين ا دددد ددن فدديوم الثجئددون .وهددي تاددع أي دال إىل
معا ددة ح ددارت ال ددعف ال دديت تواجووددا بع ددم اجملموعددات القرعي ددة مددن املو دداجرين مالددس النا ددا
املواجرات من ضحااي العنف ا نااي.
 -١٦وتع د ين دندددا أبايددة معا ددة مرددكلة التميي د العن ددرج والددديل وا درائم املرتكبددة بدددافل
الكراهية ومعا ة ال عوابت اليت ر ت ال قائمة ل تلا اجملارت.
 -١7وخددثل ال د ايرة الدديت قددام هبددا فريددق اا دربا العامددس املعددل ابملنحدددرين مددن أصددس أفريقددي ل
ع ددام  ٢٠١7ب ددر ت العدي ددد م ددن ق ددااي التمييد د ال ددذج يع دداي مند د الكن ددديون األفارق ددة .وت د د
احلكومة استالمارات دبرية إضافية هبدين اعتماد وطل جديد ملكافحة العن رية ا ل للا
التدددابري الراميددة إىل معا ددة ال ددعوابت الدديت يواجووددا الكنددديون الاددود .و تاختددذت أي دال إج درا ات
عل صعيد املقاطعات ا ل للا ل أوستاريو وديبيا.
 -١٨ووض ددع دن دددا خط ددة يت ددا ة لتع يد د املا دداواة لقائ دددة املاللي ددات واملالليد د وم دوج ددي املي ددس
ا ناددي ومغ ددايرج ا وي ددة ا نا دداسية وأح درار ا ددن وح دداملي ص ددقات ا نا د و اي ددة حق ددوقوم
ومعا ددة العنددف والتميي د ضدددهم عددرب التدداري ول الوق د الدراهن .ول اآلوسددة األخددرية اعتُ ِّمدددت
عدة تدابري ل هذا ال دد.
 -١٩وتعترب دندا بلدال م دهرال غري أن عددال دبريال جدال من الكندي ر ينعمدون هبدذا ار دهدار.
ولذلا جيرج العمس عل وضل اس اتيجية للحد من الققدر .وابنضدافة إىل للدا وضدل العديدد
من املقاطعات واألقاليم والبلدايت أي ال اس اتيجيات ماتقلة للحد من الققر.
 -٢٠وقدد دردق دنددا مدلخرال عدن وضددعوا أول اسد اتيجية وطنيدة لإلسدكان للماداعدة علد
ضددمان إمكاسيددة ح ددول الكندددي عل د ماددادن مياددورة التكلقددة تقددي ابحتياجددا م .وهددي ددول
أي دال وضددل نيثنيددة اس د اتيجيات تقددوم عل د مراعدداة التمدداي (احملددددات الالقافيددة) نسددكان شددعوب
األمم األوىل وانسوي وا جنا .
 -٢١ول إط د ددار الت د د ام احلكوم د ددة ارحتادي د ددة السر د ددا سو د ددام أف د ددس وأدال د ددر إس د ددافال رحتج د ددا
املو دداجرين أطلق د ل ع ددام  ٢٠١٦إط ددارال جدي دددال رحتج ددا املو دداجرين ير ددمس ت ددوفري وي ددس
إضال لتحا ا يادس األساسية لثحتجا واررتقا ابادمات الطبيدة وخددمات رعايدة ال دحة
العقلية.
 -٢٢وعق املراورات املتعلقة ابألمن الوطل اليت عقدت ل عام  ٢٠١٦قدم احلكومة
تردريعات جديددة تلد اسدتحداو ودالدة لقحددا أسردطة األمدن القددومي وارسدتتبارات واألمددن
الددوطل وارسددتتبارات ومن د مقددو ،ارسددتتبارات .وستق ددي هددذه التردريعات إىل جاس د
التغيدريات األخددرى الدديت حددني ل اآلوسددة األخددرية إىل سرددو إطددار قددوج للماددا لة برد ن أسرددطة
األمن القومي وارستتبارات ل البلد.
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ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -٢٣أنيندا جلادة التحداور أدىل  ١٠7وفدود ببيداات .وتدرد التوصديات املقدمدة خدثل جلادة
التحاور ل ا الالاي من هذا التقرير.
 -٢٤وش ددجع د ددوت ديق د دوار دن دددا عل د د مواص ددلة جووده ددا م ددن أج ددس مراع دداة احتياج ددات
األقليات والرعوب األصلية ب ورة أف س.
 -٢5وأعربد درواتيددا عددن أسددقوا ألن الكالددري مددن تمعددات الرددعوب األصددلية يعددي ل نددس
عدددم تددوفر فددر عادلددة للح ددول عل د خدددمات ال ددحة والتعلدديم والغددذا والاددكن وعل د ميدداه
الررب امل موسة.
 -٢٦ولدرت دواب أن الرعوب األصلية ل دندا ر ت ال تواجد أسواعدال خمتلقدة مدن ال دعوابت
ا ل للا ارتقا معدرت الققر واسعدام األمن الغذائي.
 -٢7وش ددجع ق ددرب الا ددلطات الكندي ددة عل د تع ي د جووده ددا الرامي ددة إىل معا ددة مر ددكلة
البطالة اليت تواجووا القئات احملرومة واملومرة.
 -٢٨ورحب تريكيا ابلتدابري املتتذة للنوو ،قو املدرأة واملاداواة بد ا ناد وابعتد ام
احلكوم ددة الت ددديق علد د الربوتود ددول ارختي ددارج رتقاقي ددة مناه ددة التع ددذي وغ ددريه م ددن ض ددروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الثإسااسية أو املوينة.
ووريدة ددوراي الردعبية الدعقراطيدة عدن قلقودا برد ن اسدتمرار التمييد العن درج
 -٢٩وأعرب
وانفراا ل حب أبنا الاكان األصلي وعدم املااواة.
 -٣٠وقال الدامنره إن ساا الرعوب األصلية تعاي ب ورة غري متناسبة من مركلة العنف
ضد املرأة وإس يتع ضمان توفر اادمات واحلماية اتوايت دافية.
 -٣١ورحب إدوادور ابعتماد ارس اتيجية الوطنية لإلسدكان ودعد دنددا إىل إعدادة النودر
ل ا دين  ١١من أهداين التنمية املاتدامة لدى تنقيذها.
 -٣٢وحال د م ددر دن دددا عل د ت ددوفري احلماي ددة الث م ددة للما ددلم لتمكي ددنوم م ددن املر دداردة ل
األسرطة الدينية.
 -٣٣وأشادت الالقادور بوضل برام واس اتيجيات حلماية حقو دبار الان.
 -٣٤وأنين إستوسيا عل دندا لت ييدها الكامس نعثن األمم املتحدة بر ن حقدو الردعوب
األصلية.
 -٣5وشددجع فنلندددا دندددا علد مواصددلة ا وددود الراميددة إىل الق ددا علد العنددف ضددد املدرأة
ور سيما ساا وفتيات الرعوب األصلية مل ال دي عل أسباب ا ذرية.
 -٣٦ورحب فرساا ابرتقا ماتوى اية حقو انساان ل دندا.
 -٣7ورحبد د غ ددابون ابلت دددابري املتت ددذة لتحقي ددق املا دداواة بد د ا ناد د
والعن رية والعنف ا نااي.

ومكافح ددة القق ددر

 -٣٨ورحب جورجيا ابلت ام دندا بتوفري احلماية لثجئ عن طريق إطارها القاسوي الرامس.
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 -٣٩وأشادت أملاسيا باجس دندا احلافس ل ال اية احلقو املدسية والاياسية.
 -٤٠وشجع غاا دندا عل اختال خطوات للق ا عل العوائدق ا يكليدة الديت ددد إعمدال
احلقو الاياسية للمرأة.
 -٤١ورحبد اليددوان ابلتدددابري املتتددذة مددن أجددس حتقيددق املادداواة وعدددم التمييد ضددد الرددعوب
األصلية.
 -٤٢وسوه هاييت ابلتقدم الذج أُحر ل ارت عديدة منذ جولة ارستعرا ،الالاسية.
 -٤٣وأعرب الكرسي الرسو عن تقديره لثهتمام الذج تولي احلكومة حلرية الدين.
 -٤٤وهن د ت هندددورا دندددا عل د التقدددم احملددر ل تنقيددذ التوصدديات الدديت قدددم
ارستعراضات الاابقة.

ددا خددثل

 -٤5ودعد د هنغ دداراي احلكوم ددة إىل اخت ددال ي ددل الت دددابري املناس ددبة ملعا ددة العن ددف ض ددد سا ددا
الرعوب األصلية.
 -٤٦وأنين آيالندا عل دندا رختالها قرار إسرا
الرعوب األصلية املققودات واملقتورت.

ندة حتقيدق برد ن حدارت سادا وفتيدات

 -٤7ورحو د ا نددد التدددابري املتتددذة ل ددمان حقددو الرددعوب األصددلية والنوددو ،ابملادداواة
ب ا نا .
 -٤٨ورحو د إسدوسيادديا الدددور الددذج ت ددطلل ب د دندددا ل النوددو ،قددو امل درأة ل يددل
أحنا العامل.
ووريددة إيدران انسددثمية عددن قلقوددا بر د ن حددارت العن درية وجدرائم الكراهيددة
 -٤٩وأعرب د
اليت تاتودين األقليات.
 -5٠ورحددا الع درا ا وددود الدديت تبددذ ا احلكومددة مددن أجددس ايددة حقددو الرددعوب األصددلية
والرباب ودبار الان واملواجرين.
 -5١وحال د د آيرلن دددا دن دددا عل د د الت ددديق عل د د ص ددكوه حق ددو انسا ددان ال دديت مل ت ددد
عليوا بعد.
 -5٢وأنيند د األرجنتد د علد د دن دددا لت يي دددها إع ددثن األم ددم املتح دددة برد د ن حق ددو الر ددعوب
األصلية.
 -5٣وأعربد إيطاليددا عددن تقددديرها للتدددابري املتتددذة لتع يد املادداواة بد ا ناد و كد املدرأة
ومكافحة العنف ا نااي ولت ييد دندا نعثن األمدم املتحددة برد ن حقدو الردعوب األصدلية
دييدال دامثل.
 -5٤وأشدادت اليداابن بددادرة دنددا الراميددة إىل كد املدرأة وابس ددماموا إىل معاهددات حقددو
انساان الرئياية.
 -55ورحب دا اخاتان ابلتدابري املتتذة للنوو ،ابملااواة بد ا ناد
أن حالة الرعوب األصلية ر ت ال الس مركلة.
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 -5٦وشجع دينيا دندا عل امل ي ل إسقال حقو انساان لقائدة ا ميل ل البلد.
 -57ورحو ليبيا التدابري القاسوسية املتتذة لتع ي حرية الدين واملعتقد.
 -5٨وأعرب د مدغرددقر عددن قلقوددا بر د ن القروقددات القائمددة ل ددال احل ددول عل د التعلدديم
وبر ن العنف ضد ساا الرعوب األصلية.
 -5٩وشجع مالي اي دندا عل تبل ارعتدال جال ل مكافحة التطرين جبميل أشكال .
 -٦٠ورحو ما التقدم احملر ل ال مكافحة العن رية والعنف ضد الناا واألطقال.
 -٦١وشجع موريتاسيا دندا علد مواصدلة مكافحدة التمييد ل العمدس وا درائم املرتكبدة بددافل
من الكراهية العن رية ا ل للا ا رائم املرتكبة ضد املالم .
 -٦٢واع ف د د املكاد دديا بتعد دداون دند دددا مد ددل النود ددام العد دداملي حلقد ددو انساد ددان ودعتود ددا إىل
الت ديق عل ال كوه الدولية لات ال لة.
 -٦٣ورحبد منغوليددا ابرلتد ام بتلبيددة الدددعوات إىل اختددال إجدرا ات ال ددادرة عددن نددة احلقيقددة
وامل احلة ل دندا.
 -٦٤وحد د ا ب ددس األس ددود دن دددا علد د تع يد د جووده ددا الرامي ددة إىل وض ددل سياس ددة ترم ددي إىل
مكافحة العنف ا نااي ضد املرأة.
 -٦5ورح املغرب ابلتقدم احملر ل ال اية حقدو األشدتا
ا ل للا احلماية من التحرش عرب انس س .

لوج انعاقدة واألطقدال

 -٦٦وأنين مو امبيق عل دندا رلت اموا بر ن ما لة إعادة توط الثجئ .
 -٦7ورحب د د ميامند ددار ابلتد دددابري املتتد ددذة لترد ددجيل التعلد دديم واحلقد ددا عل د د لغد ددات الرد ددعوب
األصلية.
 -٦٨ورحب اميبيا بتعي حكومة احتادية تتام ابلتوا ن ا نااي ل عام .٢٠١٦
 -٦٩ورحب د سيبددال ابرلت د ام الددذج أبدت د دندددا ا د ليت التنددو واندمدداج مددن خددثل معا ددة
أسباب القروقات املاتمرة.
 -7٠ورحبد د هولن دددا ابألاي ددة ال دديت توليو ددا دن دددا للما ددائس املتعلق ددة ابندم دداج والتن ددو واملي ددس
ا ناي وا وية ا نااسية.
 -7١ورحب د سيو يلندددا ابلتدددابري الدديت اختددذ ا احلكومددة لتنقيددذ التر دريعات ارحتاديددة ا ديدددة
املتعلقة بتياري إمكاسية الوصول.
 -7٢وقال سيجرياي إ ا متقائلة ابملبادرات الرامية إىل معا ة العن رية والتميي العن رج.
 -7٣ورحو النروي ااطوات انجيابية اليت تاختذت منذ ارستعرا ،الاابق.
 -7٤وأشارت ابداتان إىل ضرورة معا ة ما لة و الررطة والوددارت األمنيدة والادلطات
األخرى إىل التنميط العن رج.
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 -75وسددلط بنمددا ال ددو عل د تنقيددذ دن ددا لاياسددة املادداعدة الدوليددة الناددوية مددل ال دي د
عل حقو املرأة.
 -7٦وأعرب ابراغواج عن قلقوا ألن العمال املواجرين امللقت ر تتا
عل اادمات ال حية األساسية.

م إمكاسية احل دول

 -77ورحب د بددريو ابلتقدددم الددذج أحر ت د دندددا ل ددال حقددو الرددعوب األصددلية واحلددق ل
الاكن ومكافحة الققر.
 -7٨ورحب القلب ابنجا ات اليت حتقق ل ال تع ي حقو انساان و ايتوا.
 -7٩ورحبد د الربتغ ددال ابلتحا ددينات ال دديت أدخلد د علد د سو ددام احتج ددا املو دداجرين وتراج ددل
احتجا األطقال إىل حد دبري.
 -٨٠ورحب قطر ابلت ام دندا مايدة حقدو انسادان وحقدو الردعوب األصدلية علد وجد
اا و .
وورية دوراي التطورات انجيابية الديت طدرأت علد احلدوار الددائر مدل الردعوب
 -٨١ورحو
األصلية من أجس معا ة املاائس املتعلقة قو امللكية.
 -٨٢وردال عل د األسددئلة املتعلقددة ابلوصددول إىل العدالددة قددال وفددد دندددا إن احلكومددة أدخل د
تعددديثت عل د عمليددة التعيينددات الق ددائية ل احملكمددة العليددا توخي دال مل يددد مددن ارسقتددا والرددقافية
والتنددو ل ا وددا الق ددائي .وإن التعيينددات الق ددائية الدديت أعلددن عنوددا ل عددام  ٢٠١7وحددده
تل د  ١٠٠شددتا مددن الناددا والرددعوب األصددلية وأبنددا األقليددات البددار ة واملالليددات واملاللي د
وم دوجددي امليددس ا ناددي ومغددايرج ا ويددة ا نادداسية وحدداملي صددقات ا نا د واألشددتا لوج
انعاقة .وعثوة عل للا أشار الوفد إىل ايدة قيمة التمويس ااا ابملااعدة القاسوسيدة الدذج
يقدددم إىل احلكومددات انقليميددة ل ددمان إمكاسيددة ح ددول الرددعوب األصددلية وا ماعددات اننينيددة
والعرقية عل اادمات القاسوسية حىت تتمكن من التعامس مل سوام العدالة عل حنو فعال.
 -٨٣وأفاد الوفد أبن تنقيذ العديد من أحكام معاهددات حقدو انسادان الديت اس دم إليودا
دندددا يقددل وفق دال للنوددام ارحتددادج عل د عدداتق احلكومددات انقليميددة .وترددمس انج درا ات الدديت
اختد ددذ ا تلد ددا احلكومد ددات تد دددابري اعتمد ددد ا سيوفاوسدرسد ددد ورب د درادور بر د د ن ا جد ددرة والثجئ د د
وخطوات قام هبا ديبيا بر ن املااواة ب ا نا والعنف ا نااي.
 -٨٤وقددد اتقق د املقاطعددات واألقدداليم واحلكومددة ارحتاديددة علد اسددتكمال النوددر ل اس ددمام
دندددا إىل الربوتودددول ارختيددارج رتقاقيددة حقددو األشددتا لوج انعاقددة .وقددال الوفددد إن دندددا
تنود ددر أي د دال ل ارس د ددمام إىل الربوتودد ددول ارختيد ددارج رتقاقيد ددة مناه د ددة التعد ددذي ودد ددذلا ل
اايارات املمكنة لتنقيذ للا ال ا.
 -٨5وأسر د د ت احلكومد ددة ارحتاديد ددة دي د دوان مود ددامل يعد ددر ب د ددمان حتلد ددي امللساد ددات التجاريد ددة
ابملا ددلولية ومومتد د تن دداول الت ام ددات حقد دو انسا ددان النا ددة ع ددن الا ددلوه امللسا ددات التجاري ددة
الكنديددة ل ااددارج .وأسر د ت أي دال هيئددة استرددارية ألصددحاب م ددلحة متعددددين مومتوددا تقددد
تقارير إىل احلكومة بر ن الالوه التجارج املالول .وسيُتول أمد املودامل صدثحية التحقيدق ل
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الركاوى املتعلقة ابدعا ات استوادات حقو انساان النا دة عدن أسردطة الردردات الكنديدة ل
ااارج ا ل للا عن طريق بعالات تق ي احلقائق املاتقلة.
 -٨٦ودندا ملت مة بت م هجرة منومة ويرمس للا توفري احلماية الثجئ احلقيقي الذج
طلب دوا اللجددو باددب خددوين مددربر مددن التعددر ،لثضددطواد .وقددد اختددذت عدددة خط دوات حلمايددة
الناا والقتيات ال عيقات والثجئات وملتماات اللجو .
 -٨7وقدددم الوفددد تقاصدديس إضددافية عددن انج درا ات املتتددذة لتع ي د حقددو الرددعوب األصددلية
وعن املااواة ب ا نا والعنف ا نااي.
 -٨٨وأشددار الوفددد إىل أن دندددا ملت مددة ال ددا ندداهرة ارجتددار ابألشددتا ل الددداخس وااددارج
عن طريق ال دي عل منل ارجتار ابلبرر و اية ال دحااي ومثحقدة ا نداة وإقامدة شدرادات علد
ال عيدين احمللدي والددو  .ول دنددا يدنا القداسون ا ندائي حتديددال علد حودر سدتة جدرائم تتعلدق
ابرجتار ابألشتا .
ووريددة مولدددوفا ابلتقدددم الددذج أحددر ل ددال املادداواة ب د ا نا د و بددادرة
 -٨٩ورحب د
وضل أول سياسة دندية بر ن فئة الرباب.
 -٩٠ورحب د روماسيددا ابلت د ام دندددا ابملادداواة ب د ا نا د و تتلددف املبددادرات املتعلقددة بقئددة
الرباب.
 -٩١ورح ددا ارحت دداد الروس ددي بقل ددق ايدة العن ددف ض ددد النا ددا ور س دديما سا ددا الر ددعوب
األصلية.
 -٩٢وشد ددجع رواسد دددا دند دددا عل د د اعتمد دداد م يد ددد مد ددن التد دددابري ارسد ددتباقية ملكافحد ددة التميي د د
العن رج ا ل للا عن طريق معا ة حارت التنميط العن رج.
 -٩٣ورحب د الاددنغال الج درا ات ايددة حقددو الرددعوب األصددلية ومكافحددة عدددم املادداواة
ب ا نا والتميي املاتمرين.
 -٩٤وقال د ص دربيا إن دندددا اضددطلع بدددور موددم ل وضددل معددايري حقددو انساددان داخددس
منوومة األمم املتحدة.
 -٩5ورحب د سددلوفاديا ابلت د ام دندددا ابلعمددس مددن أجددس الت ددديق عل د الربوتودددول ارختيددارج
رتقاقية حقو األشتا لوج انعاقة واعتماد ترريعات بر ن تياري سبس الوصول.
 -٩٦ورحب د سددلوفينيا ابنع ددثن عددن إسرددا دي دوان املوددامل املعددل ب ددمان حتلددي امللسا ددات
التجارية الكندية ابملالولية.
 -٩7ورحب جنوب أفريقيا ابلتقدم احملر ل ال ضدمان املاداواة للمدرأة ومرداردتوا الكاملدة
ل احلياة ارقت ادية وارجتماعية.
 -٩٨وسوه إسباسيا ابلتقدم احملر ل ال توفري التعليم ا امل لألشتا

لوج انعاقة.

 -٩٩وسوهد د س ددرج رسك ددا اباطد دوات ا ام ددة املتت ددذة لب ددد حتقي ددق وط ددل ل ح ددارت سا ددا
وفتيات الرعوب األصلية املققودات واملقتورت.
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 -١٠٠ورح الاودان ابلوفد وأحاا علمال ابلتقرير الوطل.
 -١٠١وسوه الاويد بعمس دندا املاتمر من أجس الوفا ابلت اما ا ل ال حقدو انسادان
وشجعتوا عل بذل امل يد من ا وود.
 -١٠٢وأش ددادت سويا د درا جبو ددود دن دددا الرامي ددة إىل ض ددمان اح د د ام الر ددردات الكندي ددة حلق ددو
انساان ا ل للا الرردات الكندية العاملة ل ااارج.
 -١٠٣وأشدارت ا مووريدة العربيددة الادورية إىل الردواغس املتعلقددة ابألشدتا
فقر ور سيما األشتا الذين ينتمون إىل القئات ال عيقة واملومرة.

الدذين يعيرددون ل

 -١٠٤ورحبد ليلنددد جبوددود دندددا الراميددة إىل تع يد ماددلولية الرددردات ل ددال احد ام حقددو
انساددان ردديال مددل املبددادو التوجيويددة بر د ن األعمددال التجاريددة وحقددو انساددان :تنقيددذ إطددار
األمم املتحدة املعنون "احلماية وارح ام وارست اين".
 -١٠5وأنين د توغددو عل د دندددا لألولويددة الدديت توليوددا لتع ي د املادداواة ب د ا نا د وانج درا ات
املتعلقة بتغري املناخ.
 -١٠٦ورحو ترينيداد وتوابغو الت ام دندا املاتمر ابلنوو ،قو الناا والقتيات و الدة
األطقال والرباب.
 -١٠7وأنين توس عل دندا لتقدموا ل ال حتقيق املااواة بد ا ناد
اليت بذلتوا من أجس ملتماي اللجو واملواجرين.

وددذلا للجودود

 -١٠٨وأشددادت اململكددة املتحدددة السرددا اللجنددة الوطنيددة للتحقيددق ل حددارت ساددا وفتيددات
الرعوب األصلية املققودات واملقتورت.
 -١٠٩وأش ددادت ال ددورايت املتح دددة اب و ددود الرامي ددة إىل امل دداحلة م ددل ش ددعوب األمد ددم األوىل
ورحو ارس اتيجية الرامية إىل مكافحة العنف ا نااي.
 -١١٠ورحب د د أوروغ د دواج ابلتق دددم ال ددذج أحر ت د د دن دددا ل ددال ك د د امل د درأة واملا دداواة ب د د
ا نا .
 -١١١وسوهد
العنف ا نااي.

ووريددة فند ويث البوليقاريددة ابلددنو املتعدددة األوجد الدديت اتبعتودا دندددا ل معا ددة

 -١١٢ورحبد د فييد د ام ابلاياس ددات وارسد د اتيجيات املعتم دددة برد د ن حتقي ددق املا دداواة بد د
ا نا وإمكاسية احل ول عل الاكن واحلد من الققر.
 -١١٣ورحب د امبيددا الصددث سوددام حتديددد صددقة الثجددل لكنوددا أعرب د عددن القلددق بر د ن
مركلة ترادم األعمال غري املنج ة اليت يواجووا ل ا جرة والثجئ .
 -١١٤وهند ت أفغاساددتان دندددا علد إطارهددا القدداسوي والاياسدداي ندمدداج املودداجرين وملتماددي
اللجو .
 -١١5وأنين ألباسيا عل التدابري الوقائية اليت جيرج اختالها ملعا ة القروقات ب املرأة والرجدس
مل ال دي بوج خا عل ك املرأة.
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 -١١٦ورحب د ا ائددر ابلتدددابري املعتمدددة بر د ن الرددعوب األصددلية والتدددري عل د التالقيددف ل
ال حقو انساان.
 -١١7وهن ت أسغور دندا عل التدابري اليت اختذ ا للحد من القروقات ارجتماعيدة ور سديما
ل أوساا الرعوب األصلية واألقليات.
 -١١٨وش دجع أرميني ددا دن دددا علد د امل ددي ل تنقي ددذ ت دددابريها القعال ددة ل ددمان اي ددة حق ددو
الرعوب األصلية.
 -١١٩وأنين د أس د اليا عل د دندددا رعتددذارها رمسي دال عددن التميي د الددذج مددور عددرب التدداري ضددد
املالليددات واملاللي د وم دوجددي امليددس ا ناددي ومغددايرج ا ويددة ا نادداسية وحدداملي صددقات ا نا د
ولتقدعوا تعوي ات م.
 -١٢٠وأعرب ألربيجان عن قلقوا بر ن ورود تقدارير عدن اسدتمرار الردرطة والوددارت األمنيدة
ومونقي احلدود ل اللجو إىل التنميط العن رج.
 -١٢١ورحب البحرين ابلت ام احلكومة املاتمر عا ة ق ااي حقو انساان.
 -١٢٢ورحود بدديثرو جوددود دندددا الراميددة إىل مكافحددة ارجتددار ابألشددتا
الدو واعتماد ارس اتيجية الوطنية لإلسكان.

علد ال ددعيد

 -١٢٣ورحو د بلجيك ددا اس ددتمرار تع ددر ،سا ددا الر ددعوب األص ددلية وسا ددا األقلي ددات العرقي ددة
للعنف والتميي .
 -١٢٤وهن ت بنن دندا عل تنقيذ التوصيات اليت قدم

ا خثل ارستعرا ،الاابق.

 -١٢5ورحب بولن راردة دندا البنا ة ل انجرا ات اااصة.
 -١٢٦ورحب دولة بوليقيا املتعدددة القوميدات ابملبدادو الديت تدنوم عثقدة ارحد ام بد حكومدة
دندا والرعوب األصلية.
 -١٢7وأعرب د د البوسد ددنة وا رسد ددا عد ددن تقد ددديرها للتعد دداون ب د د حكومد ددة ارحتد دداد وحكومد ددات
املقاطعات واألقاليم ل إعداد التقرير الوطل.
 -١٢٨وطلب بوتاواا معلومات حمدنيدة عدن تنقيدذ التوصدية الديت قددمتوا خدثل ا ولدة الادابقة
بر ن الق ا عل التنميط العن رج.
 -١٢٩وأنين الربا يس عل دندا رلت اموا بتحقيق املااواة ب ا نا و اية حقو املالليات
واملاللي وم دوجي امليس ا ناي ومغايرج ا وية ا نااسية وحاملي صقات ا نا .
 -١٣٠وأنين بلغاراي عل دندا نسرائوا آلية دائمة للتحاور مل الرعوب األصلية.
 -١٣١وحال بوردينا فاسو دندا عل تنقيذ التوصيات اليت قبلتوا تنقيذال دامثل.
 -١٣٢واستقاددرت شدديلي عددن التدددابري املتتددذة حلمايددة الاددثمة البدسيددة لألطقددال مددن حدداملي
صقات ا نا وضمان موافقتوم املاتنرية.
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 -١٣٣ورحود ال د جوددود دندددا الراميددة إىل تع يد و ايددة حقددو انساددان لكنوددا أعرب د
عددن القل ددق بر د ن املر ددادس املتبقيددة ددا ل لل ددا نددروين معير ددة للرددعوب األص ددلية واس ددتقحال
العن رية والتميي اللذين ياتودفان الاكان املنحدرين من أصس أفريقي.
 -١٣٤ورحو د الكوسغددو تنقيددذ التوصدديات املنبالقددة عددن جولددة ارسددتعرا ،الاددابقة ور سدديما
تلا املتعلقة ابلرعوب األصلية واملالولية ارجتماعية للرردات.
 -١٣5ورحو إسرائيس اس اتيجية منل ومعا ة العنف ا نااي ا ادفة إىل سدد الالغدرات ل
خدمات الدعم املقدم إىل خمتلف فئات الاكان.
 -١٣٦وسوه دوستاريكا بادرات إشراه الرعوب األصلية ل عملية صنل القرار.
 -١٣7ورح ددا لبن ددان جو ددود دن دددا الرامي ددة إىل ض ددمان ت ددل غ ددري امل دواطن ابحلق ددو عل د ق دددم
املااواة.
 -١٣٨وق دددم وف ددد دن دددا تقاص دديس ع ددن جو ددود بل ددده الرامي ددة إىل إص دث سو ددام العدال ددة ا نائي ددة
ومكافحة أعمال العنف ومعا ة القروقات .ول عامي  ٢٠١7و ٢٠١٨سنَّ احلكومة ترريعال
جديدددال ل الربملددان .ويودددين هددذا التر دريل إىل ترددديد أحكددام القدداسون ا نددائي مددن أجددس ترسددي
الق دواس املتعلق ددة ابرعتدددا ا نا ددي وتع ي د س ددثمة ال ددحااي و ت د القدداسون ا ن ددائي ل س دديا
العنددف املند ومددن أجددس احلددد مددن حددارت دخددر الب د ل الق ددااي ل احملددادم ا نائيددة وضددمان
وجود سوام عدالة جنائية من ف وفعال ومتا ميل الكندي .
 -١٣٩ويرددمس انطددار التردريعي جدرائم الكراهيددة والتمييد وأعمددال العنددف القائمددة علد أسددا
العددر أو الددين .ويددنا القدداسون ا نددائي علد حوددر أربددل جدرائم حمددددة تتمالددس ل ارتكدداب أفعددال
بدددافل الكراهيددة ر تقت ددر عل د اس ددتوداين األشددتا فق ددط بددس تر ددمس اسددتوداين ا ماع ددات
واملمتلكددات .وقددد اختددذت دندددا تدددابري عل د يددل ال ددعد احلكوميددة حلوددر أعمددال ارسددتوداين
والتنميط والتحرش ومندل هدذه األعمدال .وجيدرج مونقدو إسقدال القداسون وارسدتتبارات األمنيدة ل
البلددد حتقيقددات بر د ن ديدددات األمددن القددومي وا رعددة اسددتنادال إىل األخبددار واملعلومددات املتاحددة
ور ياتودفون تمعال أو اعة أو عقيدة بعينوا.
 -١٤٠وتتعدداون دندددا مددل شددعوب األمددم األوىل وا جنددا وانسويد مددن أجددس وضددل قدداسون يرمددي
إىل احلقا عل لغات الرعوب األصلية .وقدد الت مد احلكومدة طوعدال واصدلة حتاد ااددمات
املقدمة إىل الرعوب األصلية.
 -١٤١وتوجود د دن دددا ابلر ددكر إىل الوف ددود علد د مر دداردتوا النر ددطة واهتمامو ددا ال ددة حق ددو
انسا د ددان ل البل د ددد وش د ددكرت اجملتم د ددل امل د دددي علد د د مر د دداردت الرمسي د ددة وغ د ددري الرمسي د ددة ل عملي د ددة
ارستعرا.،

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١٤٢ستدرس كندا التوصيات التاليةة وسةتقدر ردودا علي ةا ق ومةا مناسةب ال يت ةاو
موعد الدورة التاسعة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:
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 ١-١٤٢النظر ق التصديق على الصكوك الدوليةة حلقةوق اإلنسةان الة
إلي ا كندا بعد (بوركينا فاسو)؛
 ٢-١٤٢التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ال
بعد (مايل)؛

تنمة

تنم إلي ا كندا

 ٣-١٤٢النظةةر ق االنمةةمار إا االتفاميةةة الدوليةةة حلمايةةة حقةةوق ي ة العمةةا
امل اجرين وأفراد أسره (سري النكا)؛
 ٤-١٤٢النظةةر ق التصةةديق علةةى االتفاميةةة الدوليةةة حلمايةةة حقةةوق ي ة العمةةا
امل اجرين وأفراد أسره (بريو) (ألبانيا) (شيلي) (السلفادور) (إندونيسيا)؛
 5-١٤٢االنممار إا الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان الة تنمة إلي ةا كنةدا
بع ةةد وال س ةةيما االتفامي ةةة الدولي ةةة حلماي ةةة حق ةةوق ية ة العم ةةا امل ةةاجرين وأفة ةراد
أس ةةره واتفامي ةةة منظم ةةة العم ةةل الدولي ةةة (رمة ة  )169بش ةةلن الش ةةعو ا ص ةةلية
والقبلية لعار  1989و/أو التصديق على هذه الصكوك (هندوراس)؛
 ٦-١٤٢التصةديق علةى االتفاميةة الدوليةة حلمايةةة حقةوق ية العمةا امل ةةاجرين
وأفراد أسره (ابراغواي) (مصر) (أوروغواي) (الفلبني) (اجلزائر) (بنن)؛
 7-١٤٢التصةةديق علةةى االتفاميةةة الدوليةةة حلمايةةة ية ا شة ا مةةن اال تفةةاء
القسري (أوروغواي) (فرنسا) (بل يكا) (الياابن) (الربتغا ) (كوستاريكا)؛
 ٨-١٤٢النظر ق التومي على الربوتوكو اال تيةاري التفاميةة مناهمةة التعةذيب
وغريه من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة (إيطاليا)؛
 ٩-١٤٢النظر ق التصديق على الصكوك الدوليةة حلقةوق اإلنسةان الة تنمة
إلي ا كندا بعد مبا ق ذلك الربوتوكو اال تياري التفاميةة مناهمةة التعةذيب وغةريه
من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة (منغوليا)؛
 ١٠-١٤٢النظ ة ةةر ق االنم ة ةةمار إا الربوتوك ة ةةو اال تي ة ةةاري التفامي ة ةةة مناهم ة ةةة
التعةةذيب وغةةريه مةةن ضةةرو املعاملةةة أو العقوبةةة القاسةةية أو الالإنسةةانية أو امل ينةةة
(تونس)؛
 ١١-١٤٢النظة ةةر ق التصة ةةديق علة ةةى الربوتوكة ةةو اال تية ةةاري التفامية ةةة مناهمة ةةة
التعةةذيب وغةةريه مةةن ضةةرو املعاملةةة أو العقوبةةة القاسةةية أو الالإنسةةانية أو امل ينةةة
(غاان)؛
 ١٢-١٤٢التومي ة ة والتصة ةةديق علة ةةى الربوتوكة ةةو اال تية ةةاري التفامية ةةة مناهمة ةةة
التع ةةذيب ياش ةةي ا مة ة إع ةةالن كن ةةدا ق ع ةةار  ٢٠1٣اعتزام ةةا الش ةةروع ق عملي ةةة
االنممار (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 ١٣-١٤٢التصةةديق علةةى الصةةكوك الدوليةةة حلقةةوق اإلنسةةان الة تنم ة إلي ةةا
كنةةدا بعةةد وال سةةيما الربوتوكةةو اال تيةةاري التفاميةةة مناهمةةة التعةةذيب وغةةريه مةةن
ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة (رومانيا)؛
GE.18-11468
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 ١٤-١٤٢تسةري عمليةةة التصةةديق علةةى الربوتوكةو اال تيةةاري التفاميةةة مناهمةةة
التعةةذيب وغةةريه مةةن ضةةرو املعاملةةة أو العقوبةةة القاسةةية أو الالإنسةةانية أو امل ينةةة
ووض آلية ومائية وطنية وفق ا هلذا الصك (سويسرا)؛

 ١5-١٤٢حتدي ة ةةد ج ة ةةدو م ة ةةين واض ة ةةد الس ة ةةتكما عملي ة ةةة التص ة ةةديق عل ة ةةى
الربوتوكو اال تياري التفامية مناهمة التعذيب وإنشاء اآللية الومائية الوطنية وفق ا
له (هنغاراي)؛
 ١٦-١٤٢اسةةتكما املش ةةاورات مة ة ية ة أص ةةحا املص ةةلحة املعني ةةني مب ةةا ق
ذلة ةةك حكومة ةةات املقاطعة ةةات وا مة ةةالي مة ةةن أجة ةةل التصة ةةديق علة ةةى الربوتوكة ةةو
اال تية ةةاري التفامية ةةة مناهمة ةةة التعة ةةذيب وتعي ة ةةني أو إنشة ةةاء آلية ةةة ومائية ةةة وطني ة ةةة
(تشيكيا)؛
 ١7-١٤٢التع ي ة ةةل ابالنم ة ةةمار إا الربوتوك ة ةةو اال تي ة ةةاري التفامي ة ةةة مناهم ة ةةة
التعةةذيب وغةةريه مةةن ضةةرو املعاملةةة أو العقوبةةة القاسةةية أو الالإنسةةانية أو امل ينةةة
(أسرتاليا)؛
 ١٨-١٤٢التع يل بعملية التصديق على الربوتوكو اال تياري التفامية مناهمة
التعةةذيب وغةةريه مةةن ضةةرو املعاملةةة أو العقوبةةة القاسةةية أو الالإنسةةانية أو امل ينةةة
(أملانيا) (اليوانن) (نيو يلندا)؛
 ١٩-١٤٢التع يل بعملية التصديق على الربوتوكو اال تياري التفامية مناهمة
التعذيب (هولندا)؛
 ٢٠-١٤٢التصديق على الربوتوكو اال تياري التفامية مناهمة التعةذيب وغةريه
من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينةة (الربتغةا ) (شةيلي)
(البوس ةةنة واهلرس ةةك) (كرواتي ةةا) (م ةةرب ) (ال ةةداارك) (إس ةةتونيا) (فرنس ةةا) (كيني ةةا)
(كوستاريكا) (بنما) (إسبانيا) ( امبيا)؛
 ٢١-١٤٢اختاذ اخلطوات الال مةة للتصةديق علةى الربوتوكةو اال تيةاري التفاميةة
حقوق ا ش ا ذوي اإلعامة (نيو يلندا)؛
 ٢٢-١٤٢التع يل بعملية التصديق علةى الربوتوكةو اال تيةاري التفاميةة حقةوق
ا ش ا ذوي اإلعامة (اليوانن)؛
 ٢٣-١٤٢التصديق على الربوتوكو اال تياري التفامية حقةوق ا شة ا
اإلعامة (كرواتيا) (فنلندا) (إسبانيا)؛

ذوي

 ٢٤-١٤٢التصةةديق علةةى الربوتوكةةو اال تيةةاري امللحةةق ابلع ةةد الةةدويل اخلةةا
ابحلقوق االمتصادية واالجتماعيةة والثقافيةة (كوسةتاريكا)(الربتغا ) (اجلبةل ا سةود)
(إسبانيا)؛
 ٢5-١٤٢التص ةةديق عل ةةى اتفامي ةةة منظم ةةة العم ةةل الدولي ةةة (رمة ة  )189بش ةةلن
العما املنزليني لعار ( ٢٠11بنما) (توغو) (مدغشقر)؛
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 ٢٦-١٤٢التصديق على االتفامية الدولية حلماية حقوق ي العمةا امل ةاجرين
وأفة ةراد أس ةةره وك ةةذلك عل ةةى اتفامي ةةة منظم ةةة العم ةةل الدولي ةةة (رمة ة  )189بش ةةلن
العما املنزليني لعار ( ٢٠11اجلم ورية العربية السورية)؛
 ٢7-١٤٢النظةةر ق التصةةديق علةةى اتفاميةةة منظمةةة العمةةل الدوليةةة (رم ة )169
بش ةةلن الش ةةعو ا ص ةةلية والقبلي ةةة لع ةةار ( 1989ب ةةريو) (دول ةةة بوليفي ةةا املتع ةةددة
القوميات)؛
 ٢٨-١٤٢التص ةةديق عل ةةى اتفامي ةةة منظم ةةة العم ةةل الدولي ةةة (رمة ة  )169بش ةةلن
الشعو ا صلية والقبلية لعار ( 1989الربا يل) (بنن) (مدغشقر)؛
 ٢٩-١٤٢النظة ةةر ق االنمة ةةمار إا اتفامية ةةة وض ة ة ا ش ة ة ا
لعار ( 1954جورجيا)؛
 ٣٠-١٤٢التصديق على اتفامية وضة ا شة ا
(كوستاريكا) (كوت ديفوار)؛

عة ةةد ي اجلنسة ةةية

عةد ي اجلنسةية لعةار 1954

 ٣١-١٤٢التصديق على االتفامية ا مريكية حلقوق اإلنسان (ابراغواي)؛
 ٣٢-١٤٢التع يل ابالنممار إا معاهدة جتارة ا سلحة (أسرتاليا)؛
 ٣٣-١٤٢اختاذ ي التدابري الال مة لممان تنفيذ توصيات جلنة ا مة املتحةدة
املعنية ابلقماء على التمييز العنصري تنفيذا كامالا (أذربي ان)؛
 ٣٤-١٤٢اختاذ التدابري المرورية للممةي مةدما ق تنفيةذ إعةالن املةدارس اآلمنةة
واملبةةادل التوجي يةةة حلماي ةةة املةةدارس واجلامع ةةات مةةن االس ةةت دار العسةةكري أثن ةةاء
النزاع املسلد (ا رجنتني)؛
 ٣5-١٤٢تعزيز اآلليات الوطنية لرصد تنفيةذ التوصةيات الدوليةة املتعلقةة قةوق
اإلنسان ال مدما للدولة (ابراغواي)؛
 ٣٦-١٤٢تعزي ةةز التنس ةةيق بش ةةلن إعم ةةا حق ةةوق اإلنس ةةان ق ية ة املس ةةتوايت
احلكومية من أجل ضمان حتسني إنفاذها حملي ا (النرويج)؛
 ٣7-١٤٢إنشة ةةاء آلية ةةة ملتابعة ةةة وإنفة ةةاذ حقة ةةوق اإلنسة ةةان ق ي ة ة املسة ةةتوايت
احلكومية (فرنسا)؛

 ٣٨-١٤٢اعتماد سياسة وطنيةة بشةلن ف ةة الشةبا مةن شةلتا أن تعةز اإلعمةا
الكامل حلقوق اإلنسان واحلرايت ا ساسية جلمي الشبا وضمان تنفيذها تنفيذا
فعاالا ( ورية مولدوفا)؛
 ٣٩-١٤٢مواصلة تكثيف اجل ود الرامية إا القماء على عدر املساواة اهليكلية
والتمييز املتعدد اجلوانب اللذين تواج ما الف ات المعيفة (مرب )؛
 ٤٠-١٤٢مواصلة اجل ود الراميةة إا مكافحةة ية أشةكا التمييةز والتعصةب
وال سيما ضد ا مليات (السلفادور)؛

GE.18-11468

15

A/HRC/39/11

 ٤١-١٤٢اخت ةةاذ مزي ةةد م ةةن الت ةةدابري القانوني ةةة واإلداري ةةة م ةةن أج ةةل تعزي ةةز و اي ةةة
حقةةوق اإلنسةةان لفائةةدة الشةةعو ا صةةلية والقمةةاء علةةى التمييةةز ضةةد ا مليةةات
حىت تتمت ابحلياة على مدر املساواة م غريها ق ية أاةاء البلةد ( وريةة كةوراي
الشعبية الد قراطية)؛
 ٤٢-١٤٢ممةةاعفة ج وده ةةا الرامي ةةة إا إذك ةةاء الةةوعي بش ةةلن كراهي ةةة ا جان ةةب
والتمييز وإساءة املعاملة علةى أسةاس ا صةل العرمةي إةدء إتةاء هةذه املمارسةات
ياما ق اجملتم ( ورية كوراي الشعبية الد قراطية)؛
 ٤٣-١٤٢تعزيز التدابري ال اعتمدهتا احلكومة ملكافحةة العنصةرية والتمييةز ضةد
الكنةةديني املنحةةدرين مةةن أصةةل أفريقةةي وضةةد الشةةعو ا صةةلية ق نظةةار العدالةةة
اجلنائية (بيالروس)؛
 ٤٤-١٤٢تعزية ةةز التش ة ةريعات الرامية ةةة إا مكافحة ةةة املمارسة ةةات التمييزية ةةة ضة ةةد
الشةةعو ا صةةلية والسةةكان املنحةةدرين مةةن أصةةل أفريقةةي وتش ة ي إدمةةاج ق
جما حقوق اإلنسان (مدغشقر)؛
 ٤5-١٤٢وض ة ة حة ةةد النت ة ةةاك حقة ةةوق اإلنسة ةةان املكفولة ةةة لل ماعة ةةات اإلثنية ةةة
وا مليةةات والف ةةات المةةعيفة والقم ةةاء علةةى املمارس ةةات العنص ةرية والتمييزي ةةة ق
املنظمات والكياانت العامة ( ورية فنزويال البوليفارية)؛
 ٤٦-١٤٢اختةةاذ تةةدابري إضةةافية لوضة حةةد للممارسةةات التمييزيةةة ضةةد الشةةعو
ا صلية ق كندا وال سيما نساء وأطفا الشعو ا صلية (اجلزائر)؛
 ٤7-١٤٢مواصلة تنفيذ السياسات الرامية إا احلد من الفرومةات وال سةيما ق
أوس ةةال الش ةةعو ا ص ةةلية وا ملي ةةات العرمي ةةة والديني ةةة و ايدة الف ةةر حلص ةةو
اجلمي على اخلدمات االجتماعية ا ساسية (أنغوال)؛
 ٤٨-١٤٢مواص ةةلة اجل ةةود الرامي ةةة إا مكافح ةةة العنصة ةرية والتميي ةةز والكراهي ةةة
(ليبيا)؛
 ٤٩-١٤٢مم ة ةةاعفة اجل ة ةةود الرامي ة ةةة إا مكافح ة ةةة العنصة ة ةرية والتميي ة ةةز مية ة ة
أشكاهلما (ني رياي)؛
 5٠-١٤٢القم ةةاء عل ةةى ية ة أش ةةكا التميي ةةز العنص ةةري م ةةن ةةال الت ةةدابري
القانونية واإلدارية والسياساتية (كينيا)؛
 5١-١٤٢مواص ة ةةلة دعة ة ة الة ة ةربامج احلكومي ة ةةة الرامي ة ةةة إا مكافح ة ةةة العنصة ة ةرية
والكراهية وتعزيز التفاعل اإلجيةا بةني لتلةف اجلماعةات الثقافيةة والدينيةة واإلثنيةة
ق كندا (لبنان)؛
 5٢-١٤٢تعزيز ج ودها ملكافحة التمييز العنصري مبا ق ذلك عن طريق تعزيز
م ةةدرة املاسس ةةات عل ةةى توثي ةةق اجلة ةرائ املرتكب ةةة ب ةةداف العنصة ةرية والتحقي ةةق في ةةا
ومالحقة اجلناة بصورة من ية (رواندا)؛

16

GE.18-11468

A/HRC/39/11

 5٣-١٤٢اعتماد طة وطنية ملكافحة التمييز العنصري وتنفيذها (توغو)؛
 5٤-١٤٢جترمي أعما العنف على أساس العرق والدين (ابكستان)؛
 55-١٤٢اعتم ةةاد تشة ةريعات ترم ةةي إا حظ ةةر أي منظم ةةة حت ةةرض عل ةةى التميي ةةز
العنصري (ابكستان)؛
 5٦-١٤٢مواصة ةةلة اجل ة ةةود الرامية ةةة إا مكافحة ةةة التميية ةةز العنصة ةةري و طة ةةا
الكراهية ضد ا جانب وا مليات (تونس)؛
 57-١٤٢تعزي ةةز الت ةةدابري الرامي ةةة إا مكافح ةةة التميي ةةز اهليكل ةةي ض ةةد الكن ةةديني
املنحدرين من أصل أفريقي والشةعو ا صةلية واملثليةات واملثليةني ومزدوجةي امليةل
اجلنسة ةةي ومغة ةةايري اهلوية ةةة اجلنسة ةةانية وأحة ةةرار اجلة ةةنس وحة ةةاملي صة ةةفات اجلنسة ةةني
وا مليةةات الدينيةةة وال سةةيما عةةن طريةةق إنشةةاء آليةةات فعالةةة للتحقيةةق ق أعمةةا
التمييز والعنف ضده ومعامبة اجلناة (ا رجنتني)؛
 5٨-١٤٢بة ةةذ ج ة ةةود جة ةةادة للتصة ةةدي لل ة ةرائ املرتكبة ةةة سة ةةبا عنص ة ةرية
أو بداف الكراهية الدينية واإلثنية (اجلم ورية العربية السورية)؛
 5٩-١٤٢تكثيف اجل ود الرامية إا مكافحة جرائ الكراهية (العراق)؛
 ٦٠-١٤٢تعزيةةز سياسةةت ا الراميةةة إا مكافحةةة اجل ةرائ املرتكبةةة بةةداف الكراهيةةة
العنصرية (كوت ديفوار)؛
 ٦١-١٤٢ممةةاعفة ج ودهةةا ق سةةبيل القمةةاء علةةى ج ةرائ الكراهيةةة العنص ةرية
وتش ي السكان على اإلبالغ عن هذه اجلرائ (مطر)؛
 ٦٢-١٤٢اخت ةةاذ مزي ةةد م ةةن الت ةةدابري ملعاجل ةةة مش ةةكلة جة ةرائ الكراهي ةةة والتنم ةةي
العنصري وفقة ا ملبةادل سةيادة القةانون وال سةيما اجلةرائ الة تسةت دء ا مليةات
الدينية (إندونيسيا)؛
 ٦٣-١٤٢اختةةاذ التةةدابري املناسةةبة ملكافحةةة عارسةةة العنص ةرية والتمييةةز العنصةةري
والتنمي العنصري وال سةيما ضةد السةكان املنحةدرين مةن أصةل أفريقةي وحماسةبة
اجلناة (انميبيا)؛
 ٦٤-١٤٢معاجلةةة مشةةكلة ج ةرائ الكراهيةةة العنص ةرية وال سةةيما ضةةد السةةكان
السود (مو امبيق)؛
 ٦5-١٤٢إجةراء حتقيقةات نزي ةة وشةاملة وفعالةة ق ية حةاالت االعتةداء علةةى
ا مليةةات الدينيةةة والعرميةةة وممةةايقت وتةةرهيب وتقةةدمي م ةرتك هةةذه اجل ةرائ إا
العدالة (أذربي ان)؛
 ٦٦-١٤٢وض ة ة حة ةةد لتعة ةةرض السة ةةود واملسة ةةلمني للتميية ةةز والعنص ة ةرية وتنفية ةةذ
اس ةرتاتي ية مناسةةبة ق إطةةار نظةةار العدالةةة اجلنائيةةة ق هةةذا الصةةدد ( وريةةة إي ةران
اإلسالمية)؛
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 ٦7-١٤٢القمة ةةاء علة ةةى ي ة ة أشة ةةكا التميية ةةز العنصة ةةري وكراهية ةةة ا جانة ةةب
ومةةا يتصةةل بةةذلك مةةن تعصةةب ضةةد املسةةلمني وا ش ة ا املنحةةدرين مةةن أصةةل
أفريقي (السودان)؛
 ٦٨-١٤٢مواصلة تعزيز ا سس التشريعية واملاسسية من أجل مكافحةة التمييةز
ضةةد الشةةعو ا صةةلية وامل ةةاجرين والالج ةةني والسةةكان املنحةةدرين مةةن أصةةل
أفريقي وا مليات املسلمة (مصر)؛
 ٦٩-١٤٢وض وتنفيذ اسرتاتي يات مبا ق ذلك سن تشريعات وتنظي الت
توعيةةة ترمةةي إا مكافحةةة معةةاداة السةةامية واملشةةاعر املعاديةةة للمسةةلمني ق ي ة
أااء كندا (البحرين)؛
 7٠-١٤٢مواصةةلة مكافحةةة الكراهيةةة العنصةرية واجلةرائ املرتكبةةة ضةةد املسةلمني
(السنغا )؛
 7١-١٤٢إيةةالء مزيةةد مةةن االهتمةةار ملسةةللة تصةةاعد ةةاهرة كراهيةةة اإلسةةالر ق
بعض املقاطعات الكندية (كا ا ستان)؛
 7٢-١٤٢ضةةمان االتسةةاق ق ة البيةةاانت عةةن التمييةةز اإلثةةين والعنصةةري ق
نظار العدالة اجلنائية وتكثيف ج ود مكافحةة التنمةي العنصةري والتعصةب اإلثةين
والديين (االحتاد الروسي)؛
 7٣-١٤٢معاجلةة االجتةاه املقلةةق املتمثةل ق تزايةةد عةدد حةةوادأ اسةت داء أفةراد
اجلالية الي ودية ق كندا النا ة عن معاداة السامية (هنغاراي)؛
 7٤-١٤٢وض ة
ا صلية (السويد)؛

طةةة شةةاملة للتصةةدي جلمي ة أشةةكا التمييةةز ضةةد الشةةعو

 75-١٤٢تكثيف اجل ود الراميةة إا ايةة نسةاء وفتيةات الشةعو ا صةلية مةن
ي أشكا التمييز والعنف واالعتداء (الفلبني)؛
 7٦-١٤٢اعتمةةاد وتنفيةةذ تةةدابري سياسةةاتية ترمةةي إا ايةةة حقةةوق شةةعو ا مة
ا وا وامل اجرين وال سيما النساء (ابكستان)؛
 77-١٤٢مواص ةةلة تعزي ةةز الت ةةدابري الرامي ةةة إا التص ةةدي لتع ةةرض نس ةةاء وفتي ةةات
الشعو ا صلية للتمييز على او ما أاثرته هي ات املعاهدات (الياابن)؛
 7٨-١٤٢إلغةةاء ي ة ا حكةةار التمييزيةةة املتبقيةةة ق مةةانون اهلنةةود جتنب ةا إللغةةاء
صفة االنتماء إا الشعو ا صلية (ابراغواي)؛
 7٩-١٤٢إلغاء ا حكار التمييزية املتبقية ق مانون اهلنود (آيسلندا)؛
 ٨٠-١٤٢إبطةةا ية اآلاثر التمييزيةةة النا ةةة عةةن مةةانون اهلنةةود إل الةةة مةةا تبقةةى
من يييز اترخيي بشلن حتديد صفة االنتماء إا الشعو ا صلية اسةتنادا إا نسةب
الولد مه (أملانيا)؛
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 ٨١-١٤٢املمةةي أكثةةر ق تعزي ةز سياسةةات اإلدمةةاج االجتمةةاعي والتسةةامد بةةني
اجلماعات وال سيما فيما يتعلق ابمل اجرين (فييا انر)؛
 ٨٢-١٤٢اختاذ التدابري المةرورية والرتكيةز بقةدر أكةرب علةى مبةادل عةدر التمييةز
واإلدمةةاج ق التعلةةي وال سةةيما فيمةةا يتعلةةق اب مليةةات وا ش ة ا ذوي اإلعامةةة
(ألبانيا)؛
 ٨٣-١٤٢مواصة ةةلة تعزية ةةز اجل ة ةةود ق جمة ةةا تعزية ةةز حقة ةةوق املثلية ةةات واملثلية ةةني
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني (جنةو
أفريقيا)؛
 ٨٤-١٤٢مواصلة اجل ود املبذولة حلماية حقوق كبار السن (املغر )؛
 ٨5-١٤٢النظةر ق رفة ميمةةة املسةاعدة اإلاائيةةة الر يةة لبلةوغ اهلةدء ادةةدد ق
نسةةبة  ٠.7ق املائ ةةة مةةن ال ةةد ل القةةومي اإل ةةايل تلبيةةة لل ةةدعوة الةةواردة ق ط ةةة
التنمية املستدامة لعار ( ٢٠٣٠نيبا )؛
 ٨٦-١٤٢ايدة ميمةةة املسةةاعدة اإلاائيةةة الر يةةة لتصةةل إا نسةةبة  ٠.7ق املائةةة
مةن النةةاتج القةةومي اإل ةةايل مة الرتكيةةز علةةى بنةةاء القةدرات والقةةدرة علةةى الصةةمود
(هاي )؛
 ٨7-١٤٢التعاون بنشةال مة اجملتمة الةدويل ق اجل ةود الراميةة إا تعزيةز و ايةة
حقوق اإلنسان ق سياق تغري املناخ (فييا انر)؛
 ٨٨-١٤٢تعزيز التشريعات واملعةايري وفقةا لاللتزامةات الدوليةة وإجةراء تقييمةات
دورية لألثر البي ي ق سياق النشال الصناعي (بنما)؛
 ٨٩-١٤٢ض ةةمان اس ةةتناد عملي ةةات التع ةةدين إا تقييم ةةات واض ةةحة وص ةةحيحة
ثرها على البي ة (الكرسي الرسويل)؛
 ٩٠-١٤٢تعزيةز التشةريعات اخلاصةة بتنظةي أنشةطة الشةركات ا جنبيةة املسة لة
ق كندا أو ال يق مقرها ق كندا (بريو)؛
 ٩١-١٤٢اختاذ مزيةد مةن اخلطةوات ملنة أثةري أنشةطة الشةركات الكنديةة العاملةة
ق اخلةةارج علةةى حقةةوق اإلنسةةان فم ةالا عةةن ضةةمان الوصةةو إا سةةبل االنتصةةاء
لألشة ة ا املتم ةةررين وتقاسة ة املمارس ةةات الة ة تتبع ةةا كن ةةدا حس ةةب االمتم ةةاء
(اتيلند)؛
 ٩٢-١٤٢ضةةمان مس ةةاءلة ش ةةركات التعةةدين وال ةةنف والغ ةةا الكنديةةة ع ةةن أث ةةري
عملياهتا ق اخلارج سلب ا على حقوق اإلنسان (الفلبني)؛

 ٩٣-١٤٢اعتماد تةدابري إضةافية لمةمان مسةاءلة الشةركات عةرب الوطنيةة وغريهةا
مةةن ماسسةةات ا عمةةا عةةن انت اكةةات حقةةوق اإلنسةةان املرتكبةةة ق بلةةدان اثلثةةة ق
كامل سلسلة إنتاج ا وعملياهتا (الربا يل)؛
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 ٩٤-١٤٢تعزيز التدابري الرامية إا ضمان الوصو إا العدالة وسبل االنتصةاء
عةةن انت اكةةات حقةةوق ا شة ا الة ترتكب ةةا الشةةركات عةةرب الوطنيةةة املسة لة ق
كندا العاملة ق اخلارج (انميبيا)؛
 ٩5-١٤٢بةةذ العنايةةة الواجبةةة ق التعامةةل م ة الكيةةاانت الت اريةةة المةةالعة ق
أنشةةطة امتصةةادية غةةري مانونيةةة وق انت اكةةات حقةةوق اإلنسةةان املرتكبةةة ق ا مةةالي
اخلارجةةة عةةن السةةيطرة واملتةةلثرة ابلنزاعةةات ق دو أ ةةرم أعمةةاء ق ا مة املتحةةدة
(أذربي ان)؛
 ٩٦-١٤٢النظ ة ةةر ق م ة ةةند االس ة ةةتقاللية للمستش ة ةةار املع ة ةةين بش ة ةةاون املس ة ةةاولية
االجتماعي ةةة للش ةةركات ق مكت ةةب مط ةةاع الص ةةناعات االس ةةت راجية وتوس ةةي نط ةةاق
واليته (هاي )؛
 ٩7-١٤٢ت ةةو ي االتس ةةاق مة ة املب ةةادل التوجي ي ةةة لألمة ة املتح ةةدة فيم ةةا يتعل ةةق
إبمكانية وصو ضحااي أنشةطة الشةركات الكنديةة العاملةة ق اخلةارج إا العدالةة ق
كندا (اجلم ورية العربية السورية)؛
 ٩٨-١٤٢وضة ة ة
(سويسرا)؛

ط ة ةةة عم ة ةةل وطني ة ةةة لألعم ة ةةا الت اري ة ةةة وحق ة ةةوق اإلنس ة ةةان

 ٩٩-١٤٢اعتماد طة عمل وطنية لتنفيذ مبادل ا م املتحدة التوجي ية بشلن
ا عما الت ارية وحقوق اإلنسان (كينيا)()1؛
 ١٠٠-١٤٢مباش ةةرة العم ةةل بش ةةلن ص ةةياغة ط ةةة عم ةةل وطني ةةة لتنفي ةةذ املب ةةادل
التوجي ية املتعلقة اب عما الت ارية وحقوق اإلنسان ابلتعاون مة ية أصةحا
املصلحة املعنيني (بل يكا)؛
 ١٠١-١٤٢اعتماد تشريعات تنظ سةلوك الشةركات اخلاضةعة لواليت ةا القمةائية
فيما يتعلق أبنشطت ا ق اخلارج (كينيا)()٢؛
 ١٠٢-١٤٢وض حد لل وء الشرطة إا االست دار املفرل للقوة عند التصدي
حلاالت تعين أش اصا ضعفاء من أصل أفريقةي مثةل ا شة ا الةذين يعةانون مةن
أمراض عقلية (السودان)؛
 ١٠٣-١٤٢اعتمةةاد تةةدابري ينة االسةةت دار املفةةرل للقةةوة وومةةوع عةةدد كبةةري مةةن
الوفي ةةات ب ةةني ا شة ة ا الم ةةعفاء املنح ةةدرين م ةةن أص ةةل أفريق ةةي بس ةةبب الش ةةرطة
(تشيكيا)؛

__________

()١
()٢
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 ١٠٤-١٤٢وضة ة ح ةةد للممارس ةةة املتمثل ةةة ق جل ةةوء م ةةو في إنف ةةاذ الق ةةانون إا
االست دار املفةرل للقةوة واالحت ةا التعسةفي أثنةاء االحت اجةات علةى الصةعيدين
االحتادي واإلمليمي ( ورية فنزويال البوليفارية)؛
 ١٠5-١٤٢ومف عارسة إيداع الس ناء احلبس االنفرادي (الفلبني)؛
 ١٠٦-١٤٢ضةةمان مةةدرة الشةةعو ا صةةلية ق كنةةدا علةةى الوصةةو إا العدالةةة
على مدر املساواة م بقية السكان الكنديني (الفلبني)؛
 ١٠7-١٤٢العمل من أجل حتسني فر النساء ق الوصو إا العدالة مبةن ق
ذلك نساء الشعو ا صلية والنساء املعرضات للعنصرية والنساء ذوات اإلعامةة
(مطر)؛
 ١٠٨-١٤٢ومةف جلةوء الشةرطة والوكةاالت ا منيةة إا التنمةي العنصةري وغةريه
من املمارسات التمييزية (اهلند)؛
 ١٠٩-١٤٢مكافحة جرائ الكراهية العنصرية وجلوء الشةرطة والوكةاالت ا منيةة
ومو في احلدود إا التنمي العنصري (جنو أفريقيا)؛
 ١١٠-١٤٢اختاذ تدابري حلظر اسةت داء الشةرطة والوكةاالت ا منيةة وغريهةا مةن
السلطات للمسلمني وممايقت وعارسة التنمي ق حق (ابكستان)؛
 ١١١-١٤٢اختةةاذ تةةدابري فعالةةة جتنةةب اسةةتمرار جلةةوء الشةةرطة والوكةةاالت ا منيةةة
ومو في احلدود إا عارسة التنمي العنصري ق حةق الشةعو ا صةلية واملسةلمني
والكن ةةديني املنح ةةدرين م ةةن أص ةةل أفريق ةةي وغ ةةريه م ةةن اجلماع ةةات اإلثني ةةة ا ملي ةةة
(إكوادور)؛
 ١١٢-١٤٢ايدة التمويةةل امل صةةم للمسةةاعدة القانونيةةة املدنيةةة إةةدء ضةةمان
حصو املرأة على املساعدة القانونية الكافية ق ي الةوالايت القمةائية و اصةة
النساء من ضحااي العنف (غاان)؛
 ١١٣-١٤٢اختةةاذ تةةدابري لتقةةدمي املسةةاعدة الال مةةة لمةةحااي العنةةف مبةةا ق ذلةةك
املساعدة النفسية (االحتاد الروسي)؛
 ١١٤-١٤٢التصةةدي لألسةةبا اجلذريةةة الرتفةةاع نسةةبة الكنةةديني املنحةةدرين مةةن
أصةةل أفريقةةي والشةةعو ا صةةلية ق النظةةار القمةةائي مي ة مسةةتوايته مةةن مرحلةةة
التوميف إا مرحلة الس ن (الكونغو)؛
 ١١5-١٤٢اختاذ تدابري فعالة للحد من االكتظاظ ق مراكز االحت ا (غاان)؛
 ١١٦-١٤٢تنظةةي ب ةرامج تدريبيةةة ملةةو في إنفةةاذ القةةانون لمةةمان اح ةرتار معةةايري
حقوق اإلنسان (مصر)؛
 ١١7-١٤٢اعتماد تدابري حمددة ملعاجلة التنمي العنصري ق إطار إنفاذ القانون
من أجل من التعسف ق اعتقا الكنديني من أصل أفريقةي واسةتيقاف وتفتيشة
والتحقيق مع وإيداع الس ن على او مفرل (بوتسواان)؛
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 ١١٨-١٤٢إلغاء جترمي التش ري وإدراجه ق القانون املةد وفقةا للمعةايري الدوليةة
(إستونيا)؛
 ١١٩-١٤٢تعزيز اإلطار اخلا مبن إساءة است دار حرية التعبةري ق التحةريض
على العنف وي يد اإلرهابيني ابعتباره ش داء (اهلند)؛
 ١٢٠-١٤٢مواصةةلة اجل ةةود الراميةةة إا تعزيةةز املشةةاركة السياسةةية للشةةبا م ة
الرتكي ةةز بوج ةةه ةةا عل ةةى يك ةةني الش ةةاابت مب ةةن ف ةةي ن نس ةةاء الش ةةعو ا ص ةةلية
( ورية مولدوفا)؛
 ١٢١-١٤٢املمي ق بذ ج ود أكثر لممان املساواة ق املشةاركة ق الشةاون
السياسية والعامة (سلوفاكيا)؛
 ١٢٢-١٤٢تعزي ةةز اجل ةةود الرامي ةةة إا اعتم ةةاد آلي ةةات مناس ةةبة لتحدي ةةد ض ةةحااي
االجتةةار وال سةةيما ا ش ة ا الةةذين تةةاجون إا احلمايةةة وإعةةادة التلهيةةل مبةةن ق
ذلك نساء ا مليات اإلثنية (اتيلند)؛
 ١٢٣-١٤٢التحقيق ق ي حاالت االجتار اب ش ا
العقوابت املناسبة إ (صربيا)؛

ومالحقة اجلناة وإنةزا

 ١٢٤-١٤٢تنق ةةيد ط ةةة العم ةةل الوطني ةةة ملكافح ةةة االجت ةةار ابلبش ةةر لك ةةي جتسة ةد
االلتزامةةات الدوليةةة ال ة تع ةدت إةةا كنةةدا الحق ةا ق هةةذا اجملةةا (اململكةةة املتحةةدة
لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 ١٢5-١٤٢ابتكةةار سياسةةات ترمةةي إا تقلةةيم الف ةةوة ق ا جةةور بةةني اجلنسةةني
(إسرائيل)؛
 ١٢٦-١٤٢مكافح ةةة الف ةةوة ق ا ج ةةور ب ةةني الرج ةةل واملة ةرأة اس ةةتنادا إا مب ةةدأ
ا جر املتساوي لقاء العمل املتساوي القيمة (لبنان)؛
 ١٢7-١٤٢سد الف وة ق ا جور بني الرجل واملرأة (العراق)؛
 ١٢٨-١٤٢اعتمةةاد تشةريعات ق الواليةةة القمةةائية االحتاديةةة وق ية الةةوالايت
القمائية على صعيد املقاطعات وا مةالي بشةلن مبةدأ ا جةر املتسةاوي لقةاء العمةل
املتساوي القيمة (آيسلندا)؛
 ١٢٩-١٤٢التنفيذ الفعا للتدابري السارية من أجل ايدة املساواة بةني اجلنسةني
تعزيزا ملشةاركة املةرأة ق صةن القةرار والعمالةة علةى أسةاس الةدوار الكامةل واملسةاواة
ق ا جر عن العمل املتساوي القيمة (اهلند)؛
 ١٣٠-١٤٢ضةةمان تكةةافا الفةةر جلمي ة املةةواطنني حةةىت يتس ة لكةةل ش ة م
يس ةةتوق الش ةةرول املطلوب ةةة ش ةةغل مناص ةةب رفيع ةةة وو ةةائف فني ةةة ( وري ةةة إية ةران
اإلسالمية)؛
 ١٣١-١٤٢اعتماد سياسات صارمة ومواصلة تعزيز إنفةاذ القةانون العةار ملعاجلةة
املمارسات التمييزية ق التو يف (ماليزاي)؛
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 ١٣٢-١٤٢اختة ة ةاذ ية ة ة الت ة ةةدابري الال م ة ةةة لم ة ةةمان اعتم ة ةةاد ت ة ةةدابري تشة ة ةريعية
وسياسةةاتية حتقةةق املسةةاواة ق فةةر العمةةل ق ي ة الةةوالايت القمةةائية مةةن أجةةل
معاجلةةة مشةةكلة البطالةةة ال ة تعةةا من ةةا الف ةةات ادرومةةة وامل مشةةة ( وريةةة إي ةران
اإلسالمية)؛
 ١٣٣-١٤٢تكثيةةف اجل ةةود الراميةةة إا معاجلةةة مسةةللة البطالةةة واختةةاذ التةةدابري
الال مة لممان املساواة ق هذا اجملا (االحتاد الروسي)؛
 ١٣٤-١٤٢معاجلةةة تفةةاوت فةةر العمةةل الةةذي يعةةا منةةه الكنةةديون مةةن أصةةل
أفريقي عن طريق سن تشريعات حتقق املساواة ق فر العمل من ةال سياسةات
تو يف حمددة ا هداء عاثلة للسياسات املتعلقة بشعو ا م ا وا (بوتسواان)؛
 ١٣5-١٤٢هتي ة ةةة ة ةةروء عمة ةةل أكثة ةةر إنصة ةةافا لل مي ة ة مبة ةةن فة ةةي العمة ةةا
امل اجرون (نيبا )؛
 ١٣٦-١٤٢اختةةاذ طةةوات للحةةد مةةن ف ةةوة العمالةةة ق أوسةةال امل ةةاجرين مةةن
ال توفري فر العمل من دون يييز (ابكستان)؛
 ١٣7-١٤٢اختاذ اخلطوات الال مة ملكافحة املمارسات التمييزيةة الة تسةت دء
املرأة والعما امل اجرين ق سوق العمل (اجلزائر)؛
 ١٣٨-١٤٢االستمرار ق دع برانمج املساعدة االجتماعية وحتسني د ل الفةرد
وا سرة (ليبيا)؛
 ١٣٩-١٤٢اختاذ اخلطوات الال مة لممان توفري فر متسةاوية جلمية ا طفةا
الكنةةديني للحصةةو علةةى اخلةةدمات احلكوميةةة كالصةةحة والتعلةةي والرعايةةة ومعاجلةةة
تفةةاوت فةةر احلصةةو علةةى هةةذه اخلةةدمات وال سةةيما ابلنسةةبة طفةةا الشةةعو
ا صلية (آيرلندا)؛
 ١٤٠-١٤٢ضمان حصو أبناء الشعو ا صلية على نفس الةدع واخلةدمات
املتاحةةة لسةةائر املةةواطنني الكنةةديني وضةةمان مةةدرهت علةةى عارسةةة حقةةوق اإلنسةةان
املكفولة هل (السويد)؛
 ١٤١-١٤٢تعزيز اجل ةود الراميةة إا ايةة حقةوق الشةعو ا صةلية وال سةيما
ق جما التعلي واخلدمات الصحية (إيطاليا)؛
 ١٤٢-١٤٢وضة حةةد حلةاالت انتةزاع ا طفةا مةةن ذوي ة الة تل ةل إلي ةةا وكةةاالت
رعايةةة الطفولةةة عةةا يعيةةد نظةةار املةةدارس الدا ليةةة إا سةةابق ع ةةده ()1874-1996
(اجلم ورية العربية السورية)؛
 ١٤٣-١٤٢معاجلة ةةة تفة ةةاوت فة ةةر احلصة ةةو علة ةةى ة ةةدمات الصة ةةحة والتعلة ةةي
و ة ةةدمات الرعاية ةةة االجتماعية ةةة املقدمة ةةة للشة ةةعو ا صة ةةلية وال سة ةةيما لألطفة ةةا
(هنغاراي)؛
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 ١٤٤-١٤٢تةةوفري مةةا يكفةةي مةةن التمويةةل الةةذي يسةةتند إا االحتياجةةات جلمي ة
الربامج االجتماعية اخلاصة أبطفا وأسر شةعو ا مة ا وا وجمتمعةات الشةعو
ا صلية (هاي )؛
 ١٤5-١٤٢إ الة ي املمارسات التمييزيةة ضةد أطفةا شةعو ا مة ا وا ق
جم ةةا احلص ةةو عل ةةى ةةدمات الص ةةحة والتعل ةةي وال ةةدع واخل ةةدمات االجتماعي ةةة
(اهلند)؛
 ١٤٦-١٤٢ض ةةمان ت ةةوفر ةةدمات غ ةةري يييزي ةةة ومالئم ةةة ثقافية ة ا طف ةةا وأس ةةر
شعو ا م ا وا فمالا عةن تةوفر ةدمات عامةة أ ةرم مثةل اخلةدمات املتعلقةة
ابلتعلي والصحة والثقافة واللغة (سلوفينيا)؛
 ١٤7-١٤٢مواصة ةةلة ج ودهة ةةا الرامية ةةة إا حتسة ةةني ة ةةدمات الرعاية ةةة الصة ةةحية
والتعلةةي طفةةا الشةةعو ا صةةلية مةةن ةةال ضةةمان ختصةةيم مةةوارد ماليةةة كافيةةة
أيم ا (اليوانن)؛
 ١٤٨-١٤٢مواص ةةلة اجل ةةود الرامي ةةة إا ايدة امل ةةوارد املالي ةةة والبشة ةرية لم ةةمان
تنفيذ مبدأ جوردان ( ورية كوراي)؛
 ١٤٩-١٤٢ض ةةمان إمكاني ةةة التقاض ةةي بش ةةلن احلق ةةوق االمتص ةةادية واالجتماعي ةةة
والثقافية (جنو أفريقيا)()٣؛
 ١5٠-١٤٢ضة ةمان ع ةةدر جت ةةرمي ا شة ة ا
(جنو أفريقيا)()4؛

ال ةةذين يعيش ةةون ق فق ةةر بغ ةةري ح ةةق

 ١5١-١٤٢تفسري ميثاق احلقوق واحلرايت الذي ياكد مبدأ تراب ي حقوق
اإلنسان وعدر مابليت ا للت زئة إدء ضمان فر احلصو على الغذاء والصةحة
والسكن الالئق جلمي ا ش ا الذين يعيشون ق البلد (أوروغواي)؛
 ١5٢-١٤٢ضمان احرتار حقةوق الشةعو ا صةلية وا شة ا املنحةدرين مةن
أصل أفريقي فمالا عن امل اجرين والالج ني وملتمسةي الل ةوء ق الصةحة والتعلةي
والعمل وكفالة التمت إذه احلقوق (مدغشقر)؛
 ١5٣-١٤٢مواصلة ج ودها الرامية إا مكافحة الفقر (الغابون)؛
 ١5٤-١٤٢اختةةاذ ي ة التةةدابري الال مةةة ملكافحةةة الفقةةر بفعاليةةة أكةةرب م ة إيةةالء
اهتمار ا للمعفاء أفرادا و اعات (البحرين)؛

__________

()٣
()٤
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 ١55-١٤٢مواصةةلة اجل ةةود الراميةةة إا القمةةاء علةةى الفقةةر ق أوسةةال الف ةةات
المعيفة :الشةعو ا صةلية وا شة ا املنحةدرون مةن أصةل أفريقةي وا شة ا
ذوو اإلعامة (بريو)؛
 ١5٦-١٤٢مواصلة اختاذ ي التدابري الال مةة ملكافحةة الفقةر بفعاليةة أكةرب مة
إي ةةالء اهتم ةةار ةةا لل ماع ةةات وا فة ةراد ا كث ةةر عرض ةةة للفق ةةر مث ةةل الش ةةعو
ا صة ةةلية وا ش ة ة ا ذوي اإلعامة ةةة وا م ة ةةات العة ةةا ابت و اعة ةةات ا ملية ةةات
(صربيا)؛
 ١57-١٤٢ضةةمان اشةةتما اس ةرتاتي يت ا الراميةةة إا احلةةد مةةن الفقةةر علةةى تةةج
حمةةدد ا هةةداء ملعاجلةةة التفةةاوت االجتمةةاعي-االمتصةةادي والتمييةةز النظمةةي اللةةذين
يعاني مةةا الكنةةديون مةةن أصةةل أفريقةةي والشةةعو ا صةةلية وعلةةى بةةرانمج احتةةادي
جلم البياانت املصنفة (ترينيداد وتوابغو)؛
 ١5٨-١٤٢تعزيز املسةاواة االجتماعيةة واختةاذ طةوات ملموسةة ق جمةا معاجلةة
مس ةةللة الفق ةةر ق أوس ةةال الش ةةعو ا ص ةةلية وا ملي ةةات اإلثني ةةة وا شة ة ا ذوي
اإلعامة (الصني)؛
 ١5٩-١٤٢مواصةةلة اجل ةةود الراميةةة إا معاجلةةة الفقةةر والتشةةرد كلية ا م ة مراعةةاة
احتياجةةات اجملتمعةةات ادليةةة ا كثةةر ضةةعفا وال سةةيما جمتمعةةات الشةةعو ا صةةلية
(سري النكا)؛
 ١٦٠-١٤٢ضمان وض تدابري ترمي إا من التشرد (جنو أفريقيا)()5؛
 ١٦١-١٤٢ضمان حصو اجلمي على الرعاية الصحية والتعلي وعلةى مسةتوم
معيشةةي عةةا مةةن دون يييةةز مبةةا ق ذلةةك عةةن طريةةق ة اإلحصةةاءات املصةةنفة
(املكسيك)؛
 ١٦٢-١٤٢اختةةاذ طةةوات عاجلةةة ملعاجلةةة التشةةرد واعتمةةاد تش ةري يعةةرتء يام ةا
ابحلةةق ق السةةكن ويةةنم علةةى تةةوفري سةةبل انتصةةاء فعالةةة عةةن انت ةةاك هةةذا احلةةق
(الفلبني)؛
 ١٦٣-١٤٢الت طةةي لت صةةيم املةةوارد الال مةةة للتغلةةب علةةى أ مةةة اإلسةةكان
بسرعة (بيالروس)؛
 ١٦٤-١٤٢ضمان االعرتاء الكامل ق التشريعات املتعلقة بتنفيةذ االسةرتاتي ية
الوطنية لإلسكان ابحلق ق السكن وتوفري سبل انتصاء فعالة عن انت اك هذا احلق
(الربتغا )؛
 ١٦5-١٤٢التع يل ابعتماد االسرتاتي ية الوطنية ملعاجلةة ممةااي السةكن الالئةق
( ورية كوراي)؛
__________

()5
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 ١٦٦-١٤٢اعتمةةاد االس ةرتاتي ية الوطنيةةة لإلسةةكان ق أمةةر ومةةا عكةةن م ة
مراعاة املبادل والتوصيات الواردة ق التقرير ا ري للمقرر اخلةا املعةين ابلسةكن
الالئق كعنصر من عناصر احلق ق مستوم معيشي مناسب وابحلق ق عدر التمييز
ق هذا السياق (أوروغواي)؛
 ١٦7-١٤٢التقيد ابلتزام ا بممان حق اإلنسان ق احلصةو علةى ميةاه الشةر
امللمونةةة و ةةدمات الصةةرء الصةةحي وتنفيةةذ اس ةرتاتي يات لتعزيةةز فةةر احلصةةو
علةةى ميةةاه الشةةر امللمونةةة ولتحسةةني مرافةةق الصةةرء الصةةحي ق املنةةاطق النائيةةة
(إسبانيا)؛
 ١٦٨-١٤٢مواصلة تعزيز روء معيشة لألمليات اإلثنية والعرمية وال سيما ق
جمايل الرعاية الصحية والسكن الالئق (الكرسي الرسويل)؛
ْ
 ١٦٩-١٤٢اختةةاذ إج ةراءات لمةةمان املسةةاواة ق احلصةةو علةةى التثقيةةف بشةةلن
اإلج ةةاض وعل ةةى التثقي ةةف اجلنس ةةي الش ةةامل ق ية ة أا ةةاء املقاطع ةةات وا م ةةالي
(النرويج)؛
 ١7٠-١٤٢اس ةةتحداأ ةةدمات ق جم ةةا الص ةةحة العقلي ةةة ترتك ةةز عل ةةى الن ةةاس
واجملتمع ةةات ادلي ةةة وال تفم ةةي إا إي ةةداع ا شة ة ا ق ماسس ةةات أو اإلفة ةرال ق
التطبي ةةب أو إا عارس ةةات ال حت ةةرتر حق ةةوق ية ة ا شة ة ا وإرادهتة ة و ي ةةاراهت
املفملة (الربتغا )؛
 ١7١-١٤٢تعزيز التدابري اخلاصةة الراميةة إا رفة مسةتوم التحصةيل العلمةي ق
أوسةةال ا طفةةا الكنةةديني مةةن أصةةل أفريقةةي وال سةةيما عةةن طريةةق من ة هتميش ة
(صربيا)؛
 ١7٢-١٤٢وض برامج حمددة لممان حتسني تعلي املنحدرين من أصل أفريقي
وغريه من الشعو ا صلية إل راج من حالة الفقر (السنغا )؛
 ١7٣-١٤٢مواصةةلة تعزيةةز ج ودهةةا الراميةةة إا حتسةةني فةةر شةةعوإا ا صةةلية
وال سيما النساء والفتيات ق احلصو على التعلي اجليد (ميااار)؛
 ١7٤-١٤٢مواصةةلة اجل ةةود الراميةةة إا ضةةمان وصةةو فتيةةات ونسةةاء الشةةعو
ا صلية كافة إا ي املستوايت التعليمية (البوسنة واهلرسك)؛
 ١75-١٤٢مواصلة توفري املوارد الال مة لتقدمي الدع التعليمي الكامل والفعا
الذي يممن التعلي اجلام لألطفا ذوي االحتياجات اخلاصة (بلغاراي)؛
 ١7٦-١٤٢اختةةاذ تةةدابري تعةةز املشةةاركة السياسةةية للم ةرأة ق اهلي ةةات التش ةريعية
(كوستاريكا)؛
 ١77-١٤٢مواصلة عمل ا الرامي إا تعزيةز املسةاواة بةني اجلنسةني ويكةني املةرأة
سياسي ا وامتصادايا (آيسلندا)؛
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 ١7٨-١٤٢املمةةي ق اعتمةةاد الةربامج والتةةدابري الة تسةةعى إا معاجلةةة التفةةاوت
الذي تعانيه النساء والفتيات ق البلد (كواب)؛
 ١7٩-١٤٢مواص ةةلة اجل ةةود الرامي ةةة إا مكافح ةةة التميي ةةز والعن ةةف ض ةةد املة ةرأة
(املغر )؛
 ١٨٠-١٤٢مواصلة مكافحة العنف ضد املرأة (فرنسا)؛
 ١٨١-١٤٢مواصلة اجل ود الرامية إا احلد من العنف ضد املرأة (نيبا )؛
 ١٨٢-١٤٢مواصةةلة تعزيةةز ج ودهةةا ق معاجلةةة القمةةااي املتعلقةةة بتعةةرض النسةةاء
للعنف اجلنسا (إندونيسيا)؛
 ١٨٣-١٤٢تعزي ةةز التة ةةدابري املت ة ةةذة ملن ة ة
والفتيات واملعامبة عليه (مايل)؛

ي ة ة أشة ةةكا العنة ةةف ضة ةةد النسة ةةاء

 ١٨٤-١٤٢تكثيف اجل ود من أجل ايدة كفاءة اإلطار القانو حلمايةة النسةاء
من الف ات العمرية كافة من ي أشكا العنف واالعتداء اجلنسي (لبنان)؛
 ١٨5-١٤٢تكثيف اجل ود الرامية إا اية ضحااي العنف وضةمان تةوفري عةدد
كاء من املالجئ املالئمة هلن (تشيكيا)؛
 ١٨٦-١٤٢تعزي ةةز فعالي ةةة الت ةةدابري الرامي ةةة إا حتس ةةني س ةةبل منة ة
العنف ضد نساء وفتيات الشعو ا صلية (كا ا ستان)؛

ية ة أش ةةكا

 ١٨7-١٤٢اختاذ طوات فورية لممان توفري مالجئ آمنة ق حةاالت الطةوارل
مة ة تق ةةدمي ال ةةدع الك ةةاق ق اجملتمع ةةات ادلي ةةة الش ةةمالية مل ةةن يل ةةتمس احلماي ةةة م ةةن
العنف وفقا لالحتياجات (الداارك)؛
 ١٨٨-١٤٢تعزيةةز اآلليةةات القائمةةة ملن ة عارسةةة العنةةف ضةةد النسةةاء والفتيةةات
وكةةذلك االجتةةار ابلبشةةر وال سةةيما مةةن ينتمةةني إا الف ةةات المةةعيفة مةةن السةةكان
(أنغوال)؛
 ١٨٩-١٤٢مواص ةةلة اجل ةةود الرامي ةةة إا احل ةةد م ةةن العن ةةف ض ةةد نس ةةاء وفتي ةةات
الشةةعو ا صةةلية مبةةا ق ذلةةك عةةن طريةةق تنفيةةذ التوصةةيات ال ة مةةدمت ا املقةةررة
اخلاصةةة املعنيةةة مبسةةللة العنةةف ضةةد املةرأة وأسةةبابه وعوامبةةه بعةةد ايرهتةةا ا ةةرية إا
البلد (نيو يلندا)؛
 ١٩٠-١٤٢تعزيز التدابري الرامية إا اية النساء والفتيات مةن ضةحااي العنةف
وال سةةيما ق أوسةةال جمتمعةةات ا مليةةات بطةةرق من ةةا ضةةمان تةةوفر تةةدابري اسةةت ابة
متعةةددة القطاعةةات ذات نوعيةةة جيةةدة للناجيةةات تشةةمل السةةالمة واملةلوم والصةةحة
والعدالة واخلدمات ا ساسية ا رم (رواندا)؛
 ١٩١-١٤٢وض
والفتيات (النرويج)؛
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 ١٩٢-١٤٢اعتمةاد طةةة عمةل وطنيةةة شةةاملة تكةون مابلةةة للقيةاس وحمةةددة منيةا
وتوفر هلا املوارد الكافية ملعاجلة ي أشةكا العنةف ضةد النسةاء والفتيةات وإاتحةة
مالجئ مالئمة جلمي المحااي (أملانيا)؛
 ١٩٣-١٤٢اعتماد طة عمل وطنية ابلتشاور م منظمات اجملتم املةد
أجل مكافحة العنف اجلنسا ضد املرأة (ألبانيا)؛

مةن

 ١٩٤-١٤٢حتويل االسةرتاتي ية االحتاديةة بشةلن العنةف اجلنسةا إا طةة عمةل
وطنية (أسرتاليا)؛
 ١٩5-١٤٢اعتمةةاد طةةة عمةةل وطنيةةة ابلتشةةاور م ة منظمةةات اجملتم ة املةةد
وال سةةيما منظمةةات نسةةاء الشةةعو ا صةةلية مةةن أجةةل مكافحةةة العنةةف اجلنسةةا
ضد املرأة ( امبيا)؛
 ١٩٦-١٤٢اعتماد طةة عمةل وطنيةة بشةلن العنةف ضةد النسةاء والفتيةات علةى
أن تعق ةةد مش ةةاورات ياش ةةيا مة ة إع ةةالن ا مة ة املتح ةةدة بش ةةلن حق ةةوق الش ةةعو
ا صةةلية بشةةلن ا حكةةار املتعلقةةة بنسةةاء الشةةعو ا صةةلية علةةى وجةةه التحديةةد
(الداارك)؛
 ١٩7-١٤٢اعتماد طة عمةل وطنيةة شةاملة تكةون حمةددة منيةا ملعاجلةة مشةكلة
العنةةف ضةةد امل ةرأة مي ة أشةةكاله مبةةن ق ذلةةك نسةةاء وفتيةةات الشةةعو ا صةةلية
(فنلندا)؛
 ١٩٨-١٤٢اختاذ تدابري مانونية فعالة ملكافحة العنف ضد املرأة وال سيما نساء
الشعو ا صلية وا مليات اإلثنية (الصني)؛
 ١٩٩-١٤٢ضةةمان التحقيةةق الفعةةا ق حةةاالت العنةةف ضةةد النسةةاء والفتيةةات
وال س ةةيما نس ةةاء وفتي ةةات الش ةةعو ا ص ةةلية وتق ةةدمي اجلن ةةاة إا العدال ةةة (االحت ةةاد
الروسي)؛
 ٢٠٠-١٤٢مواصلة كل اجل ود الرامية إا مكافحة التمييز ضد املةرأة ومكافحةة
العنةةف ضةةد النسةةاء وال سةةيما نسةةاء الشةةعو ا صةةلية والنسةةاء املنحةةدرات مةةن
أصل أفريقي (تونس)؛
 ٢٠١-١٤٢تكثيةةف اجل ةةود الراميةةة إا تعزيةةز التةةدابري السةةارية ملكافحةةة العنةةف
ضد املرأة وال سيما نساء الشعو ا صلية (هندوراس)؛
 ٢٠٢-١٤٢اختاذ تدابري مانونيةة فوريةة مةن أجةل وضة حةد للعنةف املسةتمر ضةد
الشعو ا صلية وال سيما النساء ( ورية إيران اإلسالمية)؛
 ٢٠٣-١٤٢مواصةةلة ج ودهةةا الراميةةة إا من ة ي ة أشةةكا العنةةف ضةةد نسةةاء
وفتيات الشعو ا صلية واملعامبة عليه فمالا عن إنصاء المحااي (ميااار)؛
 ٢٠٤-١٤٢مواصلة التحقيق ق حاالت تعرض نساء وفتيات الشةعو ا صةلية
للعنف ومالحقة اجلناة ومن وموع هذه احلاالت (إستونيا)؛
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 ٢٠5-١٤٢ضةةمان تسة يل السةةلطات املعنيةةة للمعلومةةة املتعلقةةة ابنتمةةاء ضةةحااي
العنف اجلنسا إا الشعو ا صلية (أسرتاليا)؛
 ٢٠٦-١٤٢مواصةةلة تعزيةةز ايةةة حقةةوق نسةةاء وفتيةةات الشةةعو ا صةةلية مةةن
العنةةف وال سةةيما عةةن طريةةق إج ةراء حتقيقةةات بصةةورة من يةةة وضةةمان ة ونشةةر
البياانت عن عارسة العنف ضد نساء الشعو ا صلية (بل يكا)؛
 ٢٠7-١٤٢مواصة ةةلة العمة ةةل م ة ة الشة ةةركاء علة ةةى ي ة ة الصة ةةعد ملعاجلة ةةة ارتفة ةةاع
مستوايت العنف ضةد نسةاء الشةعو ا صةلية وأسةبابه اجلذريةة (اململكةة املتحةدة
لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 ٢٠٨-١٤٢تعزيز اجل ود الرامية إا التحقيق ق حاالت نساء الشعو ا صلية
املفقودات واملقتوالت ( ورية كوراي)؛
 ٢٠٩-١٤٢يدي ةةد والي ةةة الل ن ةةة الوطني ةةة للتحقي ةةق ق ح ةةاالت نس ةةاء وفتي ةةات
الشةةعو ا صةةلية املفقةةودات واملقتةةوالت ملةةدة عةةامني إلفسةةا اجملةةا لالسةةتماع إا
ي المحااي (سري النكا)؛
 ٢١٠-١٤٢املساعدة على تو ي الشفافية بقدر أكرب فيمةا يتعلةق ةاالت نسةاء
الش ةةعو ا ص ةةلية املفق ةةودات واملقت ةةوالت وتعي ةةني حم ةةاور حك ةةومي دائة ة إلط ةةالع
جملةةس شةةعو ا م ة ا وا علةةى املرحلةةة ال ة بلغ ةةا التحقيةةق اجلةةاري ق حةةاالت
نساء الشعو ا صلية املفقودات واملقتوالت (الوالايت املتحدة ا مريكية)؛
 ٢١١-١٤٢تنظي ايرة متابعة للمقةررة اخلاصةة املعنيةة قةوق الشةعو ا صةلية
من أجل مياس التقدر ادر م الرتكيز بصفة اصة على نساء الشةعو ا صةلية
املفقودات واملقتوالت (الوالايت املتحدة ا مريكية)؛
 ٢١٢-١٤٢اختاذ اخلطوات الال مة للتحقيق ق الشكاوم املرفوعة بشةلن تعةرض
النسةةاء مةةن الف ةةات المةةعيفة للتعقةةي القسةةري ومعامبةةة اجلنةةاة وتقةةدمي املسةةاعدة
للنساء املتمررات عند االمتماء (ا رجنتني)؛
 ٢١٣-١٤٢فةرض حظةر صةريد علةى عارسةة العقوبةة البدنيةة ق حةق ا طفةا ق
ي ا ماكن مبا ق ذلك ق املنز (اجلبل ا سود)؛
 ٢١٤-١٤٢سن مشروع القانون رم  S-٢٠6ق أمر وما عكن وتنفيذ هذا
القانون (السويد)؛
 ٢١5-١٤٢مواصةةلة اجل ةةود احلاليةةة الراميةةة إا ايةةة ا طفةةا مةةن االسةةتغال
اجلنسي (تونس)؛
 ٢١٦-١٤٢مواصلة اجل ود الرامية إا استكما تنفيذ التوصيات املتبقية مبا ق
ذلةةك تعزيةةز التثقيةةف بشةةلن حقةةوق اإلنسةةان وإنشةةاء ديةةوان مظةةا أو جلنةةة احتاديةةة
معنية اب طفا (بواتن)؛
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 ٢١7-١٤٢وضة ة آلية ةةات ملكافح ةةة عة ةةدر املس ةةاواة والتميية ةةز الل ةةذين يعاني مة ةةا
ا ش ة ا ذوو اإلعامةةة وجلم ة البيةةاانت عةةن التقةةدر ادةةر ووض ة هةةذه اآلليةةات
موض التنفيذ (بنما)؛
 ٢١٨-١٤٢اإلنف ةةاذ الكام ةةل حلق ةةوق ا شة ة ا ذوي اإلعام ةةة ال ةةذين تش ةةكل
مظامل حوايل  5٠ق املائة من ي شكاوم التمييز املرفوعة ق كندا (هنغاراي)؛
 ٢١٩-١٤٢است صةةا عةةدر املسةةاواة والتمييةةز اللةةذين يعاني مةةا ا ش ة ا ذوو
اإلعامةةة ق جمةةا إعمةةا احلةةق ق التعلةةي واحلةةق ق العمةةل وق حريةةة ا تيةةار العمةةل
والرعاية الصحية والسةكن امليسةور التكلفةة وغةري ذلةك مةن االحتياجةات ا ساسةية
(اهلند)؛
 ٢٢٠-١٤٢ختصيم املوارد الال مة لتمكني ا ش ا
مستوم رفاه العار والعيش بكرامة (ماليزاي)؛

ذوي اإلعامة مةن حتسةني

 ٢٢١-١٤٢االسة ةةتمرار ق معاجلة ةةة املسة ةةائل املتعلقة ةةة اب ش ة ة ا ذوي اإلعامة ةةة
والفقر على او ما أشارت إليه هي ات املعاهدات ذات الصلة (الياابن)؛
 ٢٢٢-١٤٢ضة ةةمان تكة ةةافا الفة ةةر وتيسة ةةري سة ةةبل الوصة ةةو لألش ة ة ا
اإلعامة (البحرين)؛

ذوي

 ٢٢٣-١٤٢تعزية ةةز مواءمة ةةة التش ة ةريعات املتعلقة ةةة إبنفة ةةاذ احلة ةةق ق تيسة ةةري سة ةةبل
الوصو لألش ا ذوي اإلعامة ق ي الوالايت القمائية (املكسيك)؛
 ٢٢٤-١٤٢اختةةاذ طةةوات إضةةافية لتوسةةي نطةةاق ةةدمات الرعايةةة االجتماعيةةة
واملساعدة ليشمل ي ا ش ا ذوي اإلعامة (بلغاراي)؛
 ٢٢5-١٤٢النظة ةةر ق ي ة ة اخلية ةةارات والتة ةةدابري الرامية ةةة إا ضة ةةمان اش ة ةةتما
التش ةريعات علةةى االلتزامةةات املنصةةو علي ةةا ق اتفاميةةة حقةةوق ا ش ة ا ذوي
اإلعامة مي جوانب ا (سلوفاكيا)؛
 ٢٢٦-١٤٢إنشةةاء آليةةات ر يةةة دائمةةة للتشةةاور م ة منظمةةات ا ش ة ا
اإلعامة (إسبانيا)؛

ذوي

 ٢٢7-١٤٢توسةي نطةاق اإلطةار التشةريعي وكةذلك الةربامج والسياسةات الراميةةة
إا ايدة تعزيةةز و ايةةة حقةةوق املنحةةدرين مةةن أصةةل أفريقةةي (دولةةة بوليفيةةا املتعةةددة
القوميات)؛
 ٢٢٨-١٤٢التعةةاون م ة لتلةةف اجل ةةات احلكوميةةة ق كنةةدا واجملتم ة املةةد مةةن
أجةةل إعةةداد وتنفيةةذ طةةة عمةةل وطنيةةة ملتابعةةة التوصةةيات ال ة مةةدم ا فريةةق اخل ةرباء
العامةل املعةين ابملنحةدرين مةن أصةل أفريقةي عقةب ايرتةه إا كنةدا ق عةةار ٢٠16
(هاي )؛
 ٢٢٩-١٤٢االس ةةتمرار ق اخت ةةاذ ط ةةوات ترم ةةي إا معاجل ةةة الف ةةوات ق جم ةةا
تعزيز و اية حقوق ا مليات والشعو ا صلية (بواتن)؛
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 ٢٣٠-١٤٢تنفيذ مزيد من اإلجراءات الرامية إا تعزيز واحرتار حقوق الشعو
ا صلية وإمامة عالمات تعاون وشراكة م هذه الشعو (كواب)؛
 ٢٣١-١٤٢تكثي ةةف اجل ةةود الرامي ةةة إا الت في ةةف م ةةن ح ةةدة الص ةةعوابت الة ة
تواج ا الشعو ا صلية (جورجيا)؛
 ٢٣٢-١٤٢تكثيةةف اجل ةةود الراميةةة إا معاجلةةة الصةةعوابت االمتصةةادية املسةةتمرة
ال تواج ا الشعو ا صلية ق ي أااء البلد (انميبيا)؛
 ٢٣٣-١٤٢مواصلة اجل ود الرامية إا اية حقوق الشعو ا صةلية ( وريةة
مولدوفا)؛
 ٢٣٤-١٤٢مواص ة ةةلة اجل ة ةةود الرامي ة ةةة إا ض ة ةةمان حق ة ةةوق الش ة ةةعو ا ص ة ةةلية
(الغابون)؛
 ٢٣5-١٤٢مواصةةلة تعزيةةز السياسةةات والةربامج واإلصةةالحات التشةريعية الراميةةة
إا االعرتاء قوق الشعو ا صلية (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 ٢٣٦-١٤٢اختاذ تدابري تشريعية وإداريةة فعالةة إلد ةا حتسةينات ملموسةة علةى
روء معيشة السكان ا صليني وضمان حقوم كافة (الصني)؛
 ٢٣7-١٤٢تعزي ة ةةز واحة ة ةرتار حق ة ةةوق اإلنس ة ةةان املكفول ة ةةة للس ة ةةكان ا ص ة ةةليني
وال سيما احلقوق االمتصادية واالجتماعية والثقافية (السودان)؛
 ٢٣٨-١٤٢اختةةاذ مزيةةد مةةن اخلطةةوات لتعزيةةز حقةةوق الشةةعو ا صةةلية و ايت ةةا
وإعماهلةةا وال سةةيما فيمةةا يتعلةةق قوم ةةا االمتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة علةةى
مدر املساواة م السكان غري ا صليني (الربا يل)؛
 ٢٣٩-١٤٢يكةةني ا ش ة ا المةةعفاء مبةةن ق ذلةةك الشةةعو ا صةةلية مةةن
التمت قوم ا ساسية :احلصو على املياه و دمات الصحة والتعلي والوصةو
إا نظار ممائي عاد (فرنسا)؛
 ٢٤٠-١٤٢ضةةمان املسةةاواة الكاملةةة للشةةعو ا صةةلية ق جمةةا
اإلنسانية الدولية ق الصحة والتعلي والرعاية االجتماعية (النرويج)؛

ايةةة حقوم ةةا

 ٢٤١-١٤٢بةةذ مزيةةد مةةن اجل ةةود لمةةمان تةةوفر فةةر عادلةةة بنةةاء جمتمعةةات
الشعو ا صلية واملعرضني للعنصرية أفرادا و اعات للحصةو علةى اخلةدمات
الصحية والتعليمية وغريها من اخلدمات االجتماعية اجليدة (مطر)؛
 ٢٤٢-١٤٢تكثيف اجل ود لتوفري فر عادلة للشعو ا صلية للحصو على
اخلةةدمات الصةةحية والتعليميةةة واخلةةدمات االجتماعيةةة وامليةةاه ذات النوعيةةة اجليةةدة
وا من الغذائي (ترينيداد وتوابغو)؛
 ٢٤٣-١٤٢تعزيةز الةربامج القائمةة وتوسةي نطام ةا واختةاذ تةدابري إضةافية وحمةةددة
م ةةن أج ةةل حتس ةةني وضة ة الش ةةعو ا ص ةةلية وال س ةةيما فيم ةةا يتعل ةةق ب ةةزايدة ف ةةر
احلصةةو علةةى السةةكن والعمةةل والتعلةةي و اصةةة بعةةد مرحلةةة املدرسةةة االبتدائيةةة
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وص ةةون حقة ةةوق النسة ةةاء وا طفة ةةا بشة ةةكل أفم ةةل ابلتشة ةةاور م ة ة اجملتم ة ة املة ةةد
(هولندا)؛
 ٢٤٤-١٤٢تنفيذ تدابري فعالةة للحةد مةن ارتفةاع مسةتوايت الفقةر وانعةدار ا مةن
الغةةذائي ق أوسةةال الشةةعو ا صةةلية وضةةمان فةةر أفمةةل هل ة للحصةةو علةةى
الرعاية الصحية والتعلي والسكن الالئق والمرورايت ا ساسية ا رم (اهلند)؛
 ٢٤5-١٤٢االستمرار ق إعةداد وتنفيةذ اسةرتاتي ية وطنيةة شةاملة لتةوفري الفةر
احلص ةةو عل ةةى ةةدمات التعل ةةي والرعاي ةةة الص ةةحية للش ةةعو ا ص ةةلية وحتس ةةني
املستوم املعيشي والظروء السكنية لألسر ال لدي ا أطفا (بيالروس)؛
 ٢٤٦-١٤٢اختاذ طةوات إضةافية ترمةي إا حتسةني املسةتوم املعيشةي للشةعو
ا صلية ق كندا (كا ا ستان)؛
 ٢٤7-١٤٢تكثيف اجل ةود الراميةة إا حتسةني ةروء معيشةة الشةعو ا صةلية
(مايل)؛
 ٢٤٨-١٤٢مواصلة تنقيد وتكييف التشريعات لتحسةني ةروء معيشةة شةعو
ا م ا وا (إسبانيا)؛
 ٢٤٩-١٤٢مواصةةلة العمةةل اهلةةار الةةذي تمةةطل بةةه بشةةلن حتقيةةق املصةةاحلة م ة
الشعو ا صلية ق كندا من ال وفةاء احلكومةة بوعةدها تنفيةذ ية التوصةيات
املقدمة من جلنة احلقيقة واملصاحلة ق الوما املناسب (سري النكا)؛
 ٢5٠-١٤٢تلبية ي "الدعوات إا اختاذ إجراءات" الصادرة عن جلنةة احلقيقةة
واملصاحلة (أسرتاليا)؛
 ٢5١-١٤٢اختةةاذ ي ة الق ةرارات املتعلقةةة بشةةعو ا م ة ا وا ابلتشةةاور مع ةةا
(سلوفينيا)؛
 ٢5٢-١٤٢اعتمةةاد تةةدابري ترمةةي إا تةةوفري فةةر احلصةةو علةةى ا رض واملةوارد
الطبيعية للشعو صلية وإا احلفاظ على ثقافت ا ولغاهتا (بيالروس)؛
 ٢5٣-١٤٢ت ةةوفري الواثئ ةةق العام ةةة املتعلق ةةة ابلتش ةةاور مة ة ش ةةعو ا مة ة ا وا
واتفامات التعامد مع ا (الوالايت املتحدة ا مريكية)؛
 ٢5٤-١٤٢ضمان مدرة جمتمعةات الشةعو ا صةلية علةى التعبةري عةن موافقت ةا
احل ةةرة واملسة ةةتنرية مبة ةةل اختة ةةاذ أي إج ة ةراء ك ةةن أن ية ةةاثر علة ةةى أراضة ةةي ا (الكرسة ةةي
الرسويل)؛
 ٢55-١٤٢ضمان إنشاء آليات شفافة للحصو علةى املوافقةة احلةرة واملسةتنرية
مةةن الشةةعو ا صةةلية لتنفيةةذ أنشةةطة امتصةةادية ق ا راضةةي ال ة تسةةتوطن ا عةةادة
(االحتاد الروسي)؛
 ٢5٦-١٤٢إعادة إرسةاء احلةق ق بي ةة صةحية وحظةر االسةتغال املةدمر للبي ةة
وال سيما ق أراضي الشعو ا صلية ( ورية فنزويال البوليفارية)؛
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 ٢57-١٤٢حظر تطوير املوارد املمرة ابلبي ة فوق أراضي الشعو ا صلية من
دون احلصو على موافقة حرة ومسبقة ومستنرية من تلك اجملتمعات (آيرلندا)؛
 ٢5٨-١٤٢االستثمار ق احلفاظ على اللغةات امل ةددة ابالنقةراض الة تتحةدأ
إا شعو ا م ا وا (إسرائيل)؛
 ٢5٩-١٤٢النظةةر ق اختةةاذ مزيةةد مةةن التةةدابري المةةرورية لمةةمان احلمايةةة الكافيةةة
حلقوق امل اجرين والالج ني (ني رياي)؛
 ٢٦٠-١٤٢اختاذ إجراءات تشريعية وإدارية ترمي إا إصةال السياسةات احلاليةة
لممان اية ي امل اجرين ( ورية إيران اإلسالمية)؛
 ٢٦١-١٤٢حتسني روء العما امل اجرين (العراق)؛
 ٢٦٢-١٤٢االس ة ةةتمرار ق اخت ة ةةاذ ط ة ةةوات ترم ة ةةي إا حتس ة ةةني ة ةةروء العم ة ةةا
امل ةةاجرين مب ةةن ق ذل ةةك العم ةةا املامت ةةون واملو ي ةةون وحتس ةةني مس ةةتوم رف ةةاه
(سري النكا)؛
 ٢٦٣-١٤٢يكني العما امل اجرين وال سيما املنحدرين من أصل أفريقةي مةن
احلصو على اخلدمات الصحية ا ساسية (السنغا )؛
 ٢٦٤-١٤٢ضةةمان اسةةتفادة العمةةا الةةزراعيني املةةامتني وامل ةةاجرين مةةن احلمايةةة
ال ة توفرهةةا تش ةريعات العمةةل ومةةن االسةةتحقامات الصةةحية واسةةتحقامات العمةةل
(ترينيداد وتوابغو)؛
 ٢٦5-١٤٢تنقةةيد تشة ةريعاهتا الوطنيةةة إ ةةدء ض ةةمان اح ةرتار العم ةةا امل ةةاجرين
و ةةايت وال سةةيما فيمةةا يتعلةةق صةةو العمةةا املةةو يني علةةى الرعايةةة الصةةحية
واحلماية االجتماعية و ايت من ي أنواع االستغال أو االجتار (هندوراس)؛
 ٢٦٦-١٤٢إيةالء االهتمةةار ملسةللة احت ةةا امل ةاجرين لفةةرتة غةري حمةةددة والسةةعي
إا تعديل التشريعات لوض حد مين لالحت ا (كوستاريكا)؛
 ٢٦7-١٤٢اختةةاذ طةةوات للحةةد مةةن الل ةةوء إا احت ةةا امل ةةاجرين ويديةةده
(املكسيك)؛
 ٢٦٨-١٤٢ض ةةمان حص ةةو ية ة ا فة ةراد ال ةةذين ةةاولون د ةةو ال ةةبالد عل ةةى
فر متساوية لالستفادة من إجراءات الل وء (مو امبيق)؛
 ٢٦٩-١٤٢تعزيةةز االس ةرتاتي يات الراميةةة إا احلةةد مةةن مشةةكلة ت ةراك ا عمةةا
غةري املن ةةزة الة يواج ةةا جملةس اهل ةةرة والالج ةني وهةةو مةا يةةادي إا أ ةر إ ةةا
إجراءات الل وء ( امبيا)؛
 ٢7٠-١٤٢منة ة وم ةةوع مزي ةةد م ةةن ح ةةاالت الت ةةل ري ق إ ةةا إجة ةراءات الل ةةوء
(أفغانستان)؛
 ٢7١-١٤٢مواصةةلة حتسةةني وضة الالج ةةني وملتمسةةي الل ةةوء وفقةا لاللتزامةةات
الدولية الوامعة على كندا ق جما حقوق اإلنسان (إندونيسيا)؛
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 ٢7٢-١٤٢إلغةةاء االسةةتثناءين الةةواردين ق الفقةةرة الفرعيةةة  ٢-115مةةن مةةانون
اهل ةةرة و اي ةةة الالج ةةني أو حتس ةةني ص ةةيغت ما م ةةن أج ةةل احلف ةةاظ عل ةةى مب ةةدأ ع ةةدر
اإلعادة القسرية على النحو املنصو عليه ق القانون الدويل (إكوادور)؛
 ٢7٣-١٤٢وض حد الحت ا ا طفا الالج ني وملتمسةي الل ةوء مة تةوفري
بدائل لالحت ا حترتر مصلحة الطفل الفملى ( ورية فنزويال البوليفارية)؛
 ٢7٤-١٤٢وض حد الحت ا ا طفا الالج ني وملتمسي الل وء من ةال
اعتماد بدائل تراعي يام ا مصلحة الطفل الفملى (إكوادور)؛

 ٢75-١٤٢إرساء إجراء يت مبوجبه حتديد حاالت انعدار اجلنسةية وصةفة "عةدمي
اجلنسةةية" ال ة ختةةو صةةاحب ا احلصةةو علةةى احلمايةةة وتس ة يل إج ةراءات جتنةةيس
ا ش ا الذين ملون هذه الصفة (شيلي).

 -١٤٣ي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ق هةذا التقريةر تعةرب عةن مومةف الدولةة
(الدو ) ال مدمت ا و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينبغي أن يف ة أتةا حتظةى بتلييةد
الفريق العامل بكامله.

اثلثا -التع دات وااللتزامات الطوعية
 -١٤٤أ ذت كندا على عاتق ا االلتزامات الطوعية التالية:
 ١-١٤٤تلتةةزر كنةةدا طوع ةا بتعزيةةز التعةةاون احلكةةومي الةةدويل واحلةةوار العةةار بشةةلن
حقةةوق اإلنسةةان وذلةةك عةةن طريةةق وضة بروتوكةةو ملتابعةةة التوصةةيات الة مةةدمت ا
هي ات حقوق اإلنسان الدولية لكندا واسرتاتي ية إلشراك أصحا املصلحة؛
 ٢-١٤٤تلت ةةزر كن ةةدا أيمة ة ا بتعزي ةةز التع ةةاون ب ةةني احلكوم ةةة الفيدرالي ةةة وحكوم ةةات
املقاطعةةات وا مةةالي بشةةلن إنفةةاذ حقةةوق اإلنسةةان مةةن ةةال إنشةةاء آليةةة حكوميةةة
دولية عليا؛
 ٣-١٤٤تلتةةزر كنةةدا أيم ة ا بعقةةد اجتماعةةات و اريةةة بشةةلن حقةةوق اإلنسةةان بةةني
احلكومة الفيدرالية وحكومات املقاطعات وا مالي ق املستقبل.
 -١٤5وابإلضافة إا ذلك يسةر حكومةة كنةدا أن أ ةذ علةى عاتق ةا االلتزامةات الطوعيةة
التالية:
 ١-١٤5إجراء حتلةيالت بشةلن حقةوق اإلنسةان لةدع تنفيةذ التزاماتنةا الدوليةة ق
جما حقوق اإلنسان؛
 ٢-١٤5ايدة تعزيز حقوق اإلنسان الدولية ق كندا وتوعية اجلم ور إا؛
 ٣-١٤5الشروع ق عملية شةفافة تنظةر ق إطارهةا احلكومةة االحتاديةة وحكومةات
املقاطعات وا مةالي ابسةتمرار ق االنمةمار إا معاهةدات حقةوق اإلنسةان تنمة
إلي ا كندا بعد؛
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 ٤-١٤5مواص ةةلة اخت ةةاذ اخلط ةةوات التشة ةريعية وغريه ةةا م ةةن اخلط ةةوات الرامي ةةة إا
اإلعمةةا التةةدرجيي للحةةق ق السةةكن الالئةةق ابعتبةةاره جةةزءا مةةن املسةةتوم املعيشةةي
الالئق للمواطنني؛
 5-١٤5العم ةةل عل ةةى أن تلغ ةةي ل ةةو آذار/م ةةارس  ٢٠٢1ية ة النشة ةرات
التحذيريةةة املتعلق ةةة بنوعيةةة مي ةةاه الشةةر عل ةةى املةةدم البعي ةةد ال ة خت ةةم ش ةةبكات
إمدادات املياه العامة ق ادميات؛
 ٦-١٤5وض اسرتاتي يات إلسكان الشعو ا صلية تقور على مراعاة التمايز
وذلة ةةك ابلش ة ةراكة م ة ة شة ةةعو ا م ة ة ا وا واإلنوية ةةا واهل نة ةةاء لمة ةةمان جتسة ةةيد
احتياجاهت اخلاصة ق اإلصالحات املستقبلية ق جما اإلسكان؛
 7-١٤5مواصلة حتسني اخلدمات املقدمة للشعو ا صلية مثل دمات توفري
التعلةةي وامليةةاه النظيفةةة والسةةكن واخلةةدمات الصةةحية .وتةةدء إا حتقيةةق ذلةةك عةةن
طريةةق مةةا يلةةي :التنفيةةذ الكامةةل ملبةةدأ جةةوردان لمةةمان حصةةو أطفةةا ا مة ا وا
على نفس اخلدمات الصحية واالجتماعية و دمات الدع املقدمةة لسةائر ا طفةا
الكنةةديني؛ والتنفيةةذ الكامةةل جلمي ة ا وامةةر الصةةادرة عةةن ادكمةةة الكنديةةة حلقةةوق
اإلنس ةةان؛ واملش ةةاركة ق تط ةةوير ا س ةةلو املتبة ة ق تق ةةدمي ةةدمات رعاي ةةة أطف ةةا
الشعو ا صلية وإحداأ حتو ق هذا اجملا .
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