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رد كندا لى توايات اجلولة الثالثة آللية االستعراض الدوري الشامل
 -١يعرض هذا التقرير ردود كندا على التوصيات املقدمة إليها يف إطار اجلولةة الاالاةة لتسةتعراض
الدوري الشامل اخلاص هبا اليت عقدت يف  ١١أاير/مايو  ،٢٠١٨وعددها  ٢75توصية.
 -٢وقةد ثاة احلكومةة االُتاديةة وككومةةات املقاطعةات واألقةاليم التوصةيات وسةةاعدت يف
إعداد هذا الرد.
 -٣وقد دعي منظمات ممالةة للمتتمةا املةدم ومنظمةات وطنيةة للشةعوي األصةلية و هةا
م ةةن عموع ةةات الش ةةعوي األص ةةلية إىل إب ةةدال ورائه ةةا بش ةةالل التوص ةةيات ،كتاب ةةة و ةةتل جلس ةةات
املشاركة اليت عقدت يف كندا ما احلكومة االُتادية وككومات املقاطعات واألقاليم.
 -٤وتش كندا إىل أهنا تقبل  ٢٠٨توصية ،إما كليا أو جزئيا .والتوصيات املقبولة هي تلك
اليت تؤيدها احلكومة االُتادية وككومات املقاطعات واألقةاليم وسةتعمل علةى تنهيةذها مةن ةتل
تةةداب مناسةةبة .أمةةا التوصةةيات الةةيت ُتةةي هبةةا كنةةدا علمةةا فهةةي تلةةك الةةيت تسةةتدعي تةةداب ةةددة
ليس كاليا قيد النظر.

اكوك حقوق اإلنسان الدولية
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-6

2

تقبل كندا التوصية  ١وكذا:


التوص ة ةةيات  ٢١ ،١١ ،١٠ ،٨و :٢٢تنظ ة ةةر احلكوم ة ةةة االُتادي ة ةةة وككوم ة ةةات
املقاطعات واألقاليم فيما إذا كال ينبغي أل تنضم كندا إىل الربوتوكول اال تياري
امللحة ةةا يتهاقية ةةة مناهضة ةةة التع ة ةةذيي والربوتوكة ةةول اال تية ةةاري التهاقية ةةة كق ة ةةو
األشخاص ذوي اإلعاقة؛



التوصية  :٣٢سيمكن لكندا االنضةما إىل معاهةدة رةارة األسةلحة بعةد اعتمةاد
قانول معروض على الربملال.

وُتي كندا علما يلتوصيات التالية:


التوصةةيات  ٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢7 ،٢6 ،٢٤ ،٩ ،6 ،5 ،٤ ،٣ ،٢و :٣١صةةادق
كنةةدا علةةى سةةبا مةةن املعاهةةدات الدوليةةة األساسةةية حلقةةو اإلنسةةال .وال ةةري
النظر كاليا يف املعاهدات املشار إليها يف هذه التوصيات؛



التوصة ةةية  :٢5سة ةةتناقو احلكومة ةةة االُتادية ةةة وككومة ةةات املقاطعة ةةات واألقة ةةاليم
االتهاقية  ١٨٩وإمكانية التصديا عليها؛



التوصةةية  :7تنكةةي كالي ةةا احلكومةةة االُتاديةةة وككوم ةةات املقاطعةةات واألق ةةاليم
على ُتليل االتهاقية املتعلقة يال تهال القسري وكذا االعتبارات الوطنية احملتملة؛



التوصة ةةيات  ٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١7 ،١6 ،١5 ،١٤ ،١٣ ،١٢و :٢٣تنظة ةةر كالية ةةا
احلكوم ة ةةة االُتادي ة ةةة وككوم ة ةةات املقاطع ة ةةات واألق ة ةةاليم يف إمكاني ة ةةة االنض ة ةةما إىل
الربوتوك ةةول اال تي ةةاري امللح ةةا يتهاقي ةةة مناهض ةةة التع ةةذيي والربوتوك ةةول اال تي ةةاري
التهاقي ةةة كق ةةو األش ةةخاص ذوي اإلعاق ةةة ،ة ة أن ةةر مل يتخ ةةذ بع ة حةد أي قة ةرار بشة ةالل
انضما كندا إليهما.
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تقبل كندا التوصيات التالية:


التوصيتال  ٣٤و٢١١؛



التوص ةةيات  ٣6 ،٣5و :٣7تنظ ةةر احلكوم ةةة االُتادي ةةة وككوم ةةات املقاطع ةةات
واألقةةاليم يف التوصةةيات الةةيت تتلقاهةةا كنةةدا مةةن اهليحلةةات الدوليةةة حلقةةو اإلنسةةال.
وكم ةةا تشة ة إىل ذل ةةك االلتزام ةةات ال وعي ةةة لكن ةةدا ،تض ةةا احلكوم ةةات بروتوك ةةوال
ملتابعةةة توصةةيات اهليحلةةات الدوليةةة حلقةةو اإلنسةةال وكةةذا اس ةرتاتيتية للتعةةاول مةةا
اجملتما املدم وممالي الشعوي األصلية.

 -٨وُتةةي كنةةدا علمةةا يلتوصةةيت  ٣٣و .٢٢٨وال تسةةت يا كنةةدا االلت ةزا يلتنهيةةذ التةةا جلميةةا
توصةةيات اللتنةةة املعنيةةة يلقضةةال علةةى التمييةةز العنصةةري ،إذ أكنهةةا أل اتةةار اتبةةا حهنت ةا بديلةةة للوفةةال
يلتزاماهت ةةا بوج ةةي االتهاقي ةةة .وس ةةتح تدد احلكوم ةةات الت ةةداب املناس ةةبة ال ةةيت يتعة ة اااذه ةةا م ةةا مراع ةةاة
اكتياجات وأولوايت كل منها.

الشعوب األالية
-٩
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تقبل كندا التوصيات التالية:


التوصة ة ةةيات ،٢٣5 ،٢٣٤ ،٢٣٣ ،٢٣٠ ،١٠6 ،77 ،76 ،7٤ ،٤6 ،٤١
 ،٢5٢ ،٢٣٨ ،٢٣7و ٢5٨يف ضةةول األنش ة ة الةةيت ةةري تنهيةةذها وتتماشةةى مةةا
التزامةةات كنةةدا يلتنهيةةذ الكامةةل إلعةةتل األمةةم املتحةةدة بشةةالل كقةةو الشةةعوي
األصةةلية .وستواصةةل كنةةدا عملهةةا لتحقيةةا املصةةاحلة القائمةةة علةةى االع ةرتا ثقةةو
الشعوي األصلية وت بيقها؛



التوصيات ،١7٤ ،١7٣ ،١٤٨ ،١٤7 ،١٤6 ،١٤5 ،١٤٣ ،١٤١ ،١٤٠
 ،٢٤7 ،٢٤6 ،٢٤٤ ،٢٤٣ ،٢٤٢ ،٢٤٠ ،٢٣6 ،٢٣٢ ،٢٣١و:٢٤٨
تتخةةذ كنةةدا عةةدة مبةةادرات ترمةةي إىل كصةةول الشةةعوي األصةةلية علةةى اخلةةدمات.
وستواص ةةل احلكوم ةةة االُتادي ةةة وككوم ةةات املقاطع ةةات واألق ةةاليم ب ةةذل جهوده ةةا
الرامي ة ةةة إىل ُتسة ة ة أدال وج ة ةةودة اخل ة ةةدمات املقدم ة ةةة إىل األم ة ةةم األوىل وش ة ةةعي
اإلنوي وشعي امليتيس؛



التوصية  :١٤٢توجةد يف كنةدا التزامةات قانونيةة تقضةي يالسةتتابة إىل كةاالت
االش ةةتباه يف االعت ةةدال يلعن ةةف عل ةةى األطه ةةال وإا ةةاهلم .ويتع ة أكي ةةا س ةةحي
األطهةةال م ةةن مقةةدمي الرعاي ةةة إلةةيهم كرص ةةا علةةى ص ةةحتهم وسةةتمتهم ورف ةةاهم.
وعلةةى الةةر م مةةن بةةذل كةةل اجلهةةود املمكنةةة للحيلولةةة دول سةةحي األطهةةال ،فة ل
مثة كاالت استانائية؛



التوصة ةةيتال  ٢٤٩و ٢5٠اللتة ةةال تسة ةةتندال إىل األنش ة ة ة الة ةةيت اض ة ة لع هبة ةةا
احلكومات لتنهيذ املبادرات املتخذة استتابة لدعوات العمل اليت أطلقتها جلنة
احلقيقة واملصاحلة؛
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التوص ةةيات  ،٢55 ،٢5٤ ،٢5١و :٢57تقب ةةل ككوم ةةة كن ةةدا ه ةةذه التوص ةةيات
وهي تعمل ،بشراكة ما الشعوي األصلية ،على إنشال وليةات لتنهيةذ مبةدأ املوافقةة
احلرة واملسبقة واملستن ة من تل عملية صنا القرار القائمة على املوافقة.

 -١٠وتقبةةل كنةةدا التوص ةةية  ٨٠وُتةةي علمةةا يلتوص ةةيت  7٨و .7٩وتتعةةاول ككومةةة كن ةةدا
على حنو وثيا ما شركال شعوي األمم األوىل واإلنوي وامليتيس لةدعم ممارسةة كقهةا األصةيل يف
تقرير املص .
 -١١وُتي كندا علما يلتوصيات التالية:


التوصةةية  :٢٤5علةةى النحةةو املشةةار إليةةر أعةةته ،ةةري تنهيةةذ مبةادرات خمتلهةةة يف
إطار اهليكل االُتادي لكندا ،وهي تتناول مسائل مهمة اص الشعوي األصلية؛



التوصية  :٢5٣ال تؤدي ككومة كنةدا أي دور يف تةوف مسةتندات عامةة بشةالل
العقود املربمة ب شعوي أو مجاعات أصلية وكيا ت من الق ا اخلاص؛



التوصةةية  :٢56تشةةكل البيحلةةة والتنميةةة املسةةتدامة دعةةاميت السياسةةة الكنديةةة علةةى
مجيا املستوايت احلكومية.

التعليم والعمالة
 -١٢تقبل كندا التوصيات التالية:


التوصةيات  ،١7٢ ،١7١ ،٨٢و ١75الةةيت تسةتند إىل اجلهةةود الةيت تبةةذهلا احلكومةةات
على حنو متواصل لتحس األدال املدرسي؛



التوصيات  ،١٣5 ،١٣٤ ،١٣٣ ،١٣٢ ،١٣١ ،١٣٠و :١٣7تواصةل احلكومةات
اااذ مبادرات ترمي إىل ضمال عد التمييةز وُتقيةا املسةاواة يف العمةل والبحة
يستمرار عن سبل لتعزيز التداب القائمة يف هذا الصدد.

الفقر والتشرد واألمن الغذائي
 -١٣تقبل كندا التوصيات التالية:
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التوصية  :١٤٩توجد يف كندا سبل قانونية لتنتصا مةن االنتهاكةات املزعومةة
للحقو االقتصادية واالجتماعية والاقافية ،ومنها ،على سبيل املاةال ،امل البةات
يحلا يف املساواة بوجي املياا الكندي للحقو واحلرايت؛ واملراجعة القضائية
للقةرارات اإلداريةةة؛ وشةةكاوم التمييةةز املقدمةةة إىل جلةةال و ةةاكم كقةةو اإلنسةةال؛
والش ةةكاوم املقدم ةةة إىل هيحل ةةات قانوني ةةة أ ةةرم؛ واإلج ةرالات اجلنائي ةةة أو املدني ةةة
املعروضة على احملاكم؛



التوصيات ،١5٩ ،١5٨ ،١57 ،١56 ،١55 ،١5٤ ،١5٣ ،١5٠ ،١٣٨
 ١65 ،١6٠و ١66اليت تستند إىل التداب احلالية واملسةتقبلية اهلادفةة إىل احلةد
من الهقر ،وُتس د ل األفراد واألسر ،وتلبية االكتياجات السكنية؛
GE.18-15363
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التوص ةةية  :١6١عل ةةى ال ةةر م م ةةن أل احلكوم ةةات ال أكنه ةةا أل تض ةةمن مس ةةتوم
معيشيا عاليةا ،ف هنةا تواصةل ااةاذ التةداب الةيت تسةم جلميةا سةكال كنةدا ببلةو
نوعية كياة جيدة؛



التوصةةية  :١6٣تقةةر كنةةدا أل بعةةا الهحلةةات السةةكانية الضةةعيهة وبعةةا األف ةراد
الضعهال يواجهول مشاكل سكنية كب ة .وتتخذ كندا تةداب كبة ة إضةافية لتلبيةة
اكتياجات الكندي السكنية من تل إطتقها االسرتاتيتية الوطنية لإلسكال؛



التوصةةية  :١67كمةةا ذكةةر أثنةةال اسةةتعراض كالةةة كنةةدا ،تلتةةز ككومةةة كنةةدا أل
تنهةةي ،ثلةةول وذار/مةةار  ،٢٠٢١مجيةةا االستشةةارات ال ويلةةة األجةةل املتعلقةةة
بنوعية املياه الصاحلة للشري يف الشبكات العامة دا ل احملميات.

 -١٤وتقبةةل كنةةدا التوصةةية  ١6٢جزئيةةا وُتةةي علمةةا يلتوصةةية  .١6٤وأطلقة ككومةةة كنةةدا
مشةةاورات يف ربيةةا عةةا  ٢٠١٨بشةةالل املبةةادرات الراميةةة إىل تعزيةةز هنةةف تةةوف السةةكن القةةائم علةةى
كقو اإلنسال ،با يف ذلك وضا قانول جديد .وال تست يا كندا اااذ التزامةات بشةالل القةانول
اجلديد ألنر مل يعتمد بعد.
 -١5وُتي كندا علما يلتوصية .١5١

النساء والفتيات
 -١6تقب ة ةةل كن ة ةةدا التوص ة ةةيات ،١76 ،١6٩ ،١٢٩ ،١٢٨ ،١٢7 ،١٢6 ،١٢5 ،١٠7
 ١77و.١7٨

العنف ضد املراة وال فل
 -١7تقبل كندا التوصيات التالية:


التوص ة ة ةةيات ،١٨6 ،١٨5 ،١٨٤ ،١٨٣ ،١٨٢ ،١٨١ ،١٨٠ ،١7٩ ،75
،٢٠٤ ،٢٠٣ ،٢٠٢ ،٢٠١ ،٢٠٠ ،١٩٩ ،١٩٨ ،١٩٠ ،١٨٨ ،١٨7
 ٢٠٨ ،٢٠7 ،٢٠6و٢١٢؛



التوصةةية  :٢٠5تقة تةر كنةةدا ي ةتت اآلرال دا ةةل اجملتمعةةات احملليةةة فيمةةا يتعلةةا
جبمةةا املعلومةةات عةةن أصةةل ضةةحااي العنةةف أو اثنيةةتهم .وهتةةد احلكومةةات إىل
التالكد من أل تكول إجرالات تصديها للعنف مناسبة ومتمشةية مةا هنةف للعمةل
ما الضحااي قائم على الصدمات النهسية.

 -١٨وتقبةةل كنةةدا جزئيةةا التوصةةية  .١٨٩وتعتم ةد احلكومةةة االُتاديةةة وككومةةات املقاطع ةةات
واألقةةاليم هنتةةا قةةواي للتصةةدي للعنةةف اجلنسةةام .وتت لةةا كنةةدا إىل تلقةةي التقريةةر النهةةائي للمقةةرر
اخل ةةاص ،وبعة ةةد ذل ةةك سة ةةتنظر احلكومة ةةة االُتادي ةةة وككومة ةةات املقاطع ةةات واألقة ةةاليم يف الن ة ةةا
الكامل لتوصياتر.
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 -١٩وُتي كندا علما يلتوصيات التالية:


التوص ةةيات  ١٩6 ،١٩5 ،١٩٤ ،١٩٣ ،١٩٢ ،١٩١و :١٩7مكافح ةةة العن ةةف
اجلنسةةام هةةي مسةةؤولية مشةةرتكة ب ة احلكومةةة االُتاديةةة وككومةةات املقاطعةةات
واألقةةاليم الةةيت تتعةةاول فيمةةا بينهةةا مةةن أجةةل إ ةةاد تكامةةل ب ة اس ةرتاتيتيات كةةل
منهةةا .ويلنظةةر إىل العديةةد مةةن التةةداب املتخةةذة ملكافحةةة هةةذا العنةةف ،ال تنكةةي
كندا كاليا على وضا ة عمل وطنية؛



التوص ة ةةية  :٢٠٩يف كزيرال/يوني ة ةةر  ،٢٠١٨أعلنة ة ة ككوم ة ةةة كن ة ةةدا أل اللتن ة ةةة
ستسةةتهيد مةةن ديةةد لهةةرتة سةةتة أشةةهر .وسةةتمن للتنةةة التحقيةةا مهلةةة إىل ٣٠
نيسةال/أبريل  ٢٠١٩مةةن أجةةل تقةدي تقريرهةةا النهةةائي .وإبمكةال أعضةةال اللتنةةة
أل خيت ةةاروا التمدي ةةد ك ةة /ك ةةانول األول/ديس ةةمرب  ٢٠١٨لتس ةةتما إىل جة ة
و ةرين وأسةةر أ ةةرم ،وتعميةةا عمليةةة اسةةتعراض املمارسةةات والسياسةةات املؤسسةةية،
وإجرال البحوث التزمة لدعم توصياهتم؛



التوص ةةية  :٢١٠تعم ةةل جلن ةةة التحقي ةةا الوطني ةةة يس ةةتقتلية ع ةةن ككوم ةةة كن ةةدا.
ولذلك ،لن يكةول مةن املتئةم أل تعة احلكومةة االُتاديةة ةاورا مسةتقت لتقةدي
معلومات دثة عن كالة تقد عملية التحقيا؛



التوصية  :١١٢تواصل احلكومة االُتادية وككومات املقاطعات واألقاليم العمل
من أجل ُتديد االبتكارات وأفضل املمارسةات الةيت تةدعم تقةدي ةدمات املسةاعدة
القانونية على حنو فعال يسم بوصول أفضل إىل العدالة.

األطفال والشباب
 -٢٠تقبل كندا التوصيات  ١٣٩ ،١٢٠ ،٣٨و.٢١5
 -٢١وُتي كندا علما يلتوصيت  ٢١٣و .٢١٤وحأنا العنف ضد األطهال بوجي القةانول
اجلن ةةائي لكن ةةدا .كم ةةا ةةري التص ةةدي ،بوج ةةي تشة ةريعات املقاطع ةةات واألق ةةاليم املتعلق ةةة ثماي ةةة
ال هل ،ألي سلوك يستوجي محاية ال هل.
 -٢٢وتقبةةل كنةةدا جزئيةةا التوصةةية  :٢١6تع ةةى األولويةةة ملسةةاللة دعةةم األسةةر وكهالةةة بةةدل مجيةةا
األطهال كيةاهتم أفضةل بدايةة .وتواصةل كنةدا جهودهةا لتنهيةذ توصةيات اجلولةة الاانيةة لتسةتعراض
الدوري الشامل ،لكنها ُتي علما بتوصية تعي أم مظامل اُتادي أو إنشال جلنة اُتاديةة معنيةة
يألطهال.

األشخاص ذوو اإل اقة
 -٢٣تقبةةل كنةةدا التوصةةيات ،٢٢٤ ،٢٢٣ ،٢٢٢ ،٢٢١ ،٢٢٠ ،٢١٩ ،٢١٨ ،٢١7 ،١7٠
 ٢٢5و .٢٢6وتنها كندا يإلدماج االجتماعي واالقتصةادي لششةخاص ذوي اإلعاقةة ،وستواصةل
تعزيز اتسا التشريعات والسياسات وتكاملها.
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املهايرون والاليئون وملتمسو اللجوء والعمال املهايرون
 -٢٤تقبة ةةل كنة ةةدا التوصة ةةيات ،٢6٨ ،٢6٤ ،٢6٣ ،٢6٢ ،٢6١ ،٢6٠ ،٢5٩ ،١٣6 ،٨١
 ٢7٠ ،٢6٩و.٢7١
 -٢5وُتي كندا علما يلتوصيات التالية:


التوصية  :٢65تتحمل ككومات املقاطعةات واألقةاليم يف املقةا األول مسةؤولية
توف دمات الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية؛ وهكذا ،ال تست يا كندا
أل تلتز بتنقي التشريعات الوطنية املتعلقة هبذه املسائل؛



التوصةةيتال  ٢66و :٢67يكهةةل النظةةا القةةانوم العتيةةد لكنةةدا إج ةرال عمليةةات
رصد منتظمة ومتئمة لتكتتاز توكةل إىل صةاكي قةرار مسةتقل ،ويقةرتل ذلةك
إبجة ةرال مراجع ةةة قض ةةائية لقة ةرارات االكتت ةةاز والض ةةما ت الدس ةةتورية الة ةواردة يف
املياا الكندي للحقو واحلرايت؛



التوص ةةية  :٢7٢يس ةةم تقي ةةيم املخ ةةاطر قب ةةل الرتكي ةةل م ةةن كن ةةدا بتقي ةةيم ةةر
االض ة ة هاد الة ةةذي يواجهة ةةر الشة ةةخص عنة ةةد العة ةةودة إىل بلة ةةده األصة ةةلي بوجة ةةي
االتهاقية اخلاصة بوضا التجحل  ،أو ر التعرض للتعذيي أو املعاملة القاسية
و العادية بوجي اتهاقية مناهضة التعذيي؛



التوصةةيتال  ٢7٣و :٢7٤ال ةةوز اكتتةةاز قاصةةر أو وضةةعر يف إقامةةة مةةا سةةوم
يف ظرو ةدودة جةدا بعةد مةا ينظةر يف بةدائل مناسةبة لتكتتةاز والتحقةا مةن
أهنا متئمة أو متاكة؛



التوصةةية  :٢75علةةى الةةر م مةةن أل كنةةدا ال تسةةت يا كاليةةا اعتمةةاد إج ةرال االع ةرتا
ينعةةدا اجلنسةةية ف هنةةا تعتمةةد تةةداب حلمايةةة األشةةخاص عةةدأي اجلنسةةية .وأكةةن
لشش ةةخاص ع ةةدأي اجلنس ةةية املقيم ة يف كن ةةدا واحملت ةةاج إىل احلماي ةةة بص ةةهتهم
الجحل أل حيصلوا عليها من تل نظا من اللتةول .ويتضةمن قةانول اجلنسةية
يف كندا أككاما تسم بن اجلنسية الكندية إىل عدأي اجلنسية.

العنصرية و دم التميي
 -٢6تقبل كندا التوصةيات ،56 ،5٤ ،5١ ،5٠ ،٤٩ ،٤٨ ،٤7 ،٤5 ،٤٤ ،٤٢ ،٤٠ ،٣٩
،١6٨ ،١5٢ ،١٢١ ،7٣ ،7١ ،7٠ ،6٩ ،6٨ ،67 ،6٤ ،6١ ،6٠ ،5٩ ،5٨ ،57
 ٢٣٩ ،٢٢٩ ،٢٢7و .٢٤١وتتص ةةدم كن ةةدا للتميي ةةز العنص ةةري وال ةةدير وللتة ةرائم املرتكب ةةة ب ةةدافا
الكراهية وللتحدايت اليت تظل قائمة يف هذه اجملاالت.
 -٢7وُتي كندا علما يلتوصيت التاليت :
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التوصةية  :5٣يلةر م مةن أنةر ال ةري وضةةا ةة عمةل وطنيةة ملكافحةة التمييةةز
العنصري ،أحعلن عن استامارات كب ة لدعم مشاركة اجملتمعةات احملليةة يف اعتمةاد
هنف وطر جديد ملكافحة العنصرية؛
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التوصية  :55نا قوان مناهضة التمييز يف كندا التمييز العنصري .وهي تسري
على مؤسسات الق ا اخلاص يف عال العمل ،وتوف السلا واخلدمات واملرافةا
املتاكة عادة للتمهور ،والسكن.

كبار السن
 -٢٨تقبل كندا التوصية .٨٤

املثليأأات واملثليأأون ومغأأايرو اجلويأأة اجلنسأأانية وم دويأأو امليأأل اجلنسأأي
واحرار اجلوية اجلنسانية وذوو الروحني
 -٢٩تقبل كندا التوصية .٨٣

األمن والنظام العامان
 -٣٠تقب ةةل كن ةةدا التوص ةةيات ،١٠٤ ،١٠٣ ،١٠٢ ،7٢ ،66 ،65 ،6٣ ،6٢ ،5٢ ،٤٣
١٢٣ ،١٢٢ ،١١٩ ،١١7 ،١١6 ،١١5 ،١١٤ ،١١٣ ،١١١ ،١١٠ ،١٠٩ ،١٠٨
و .١٢٤ال يتضةةمن القةةانول اجلنةةائي الكنةةدي أي أككةةا تتنةةاول جرأةةة تيةةد اإلرهةةاي ،لكةةن
يتضمن إطارا متينا ملكافحة التحريا على العنف وارتكاي جرائم إرهابية.
ُ -٣١ت ة ةةي كن ة ةةدا علم ة ةةا يلتوص ة ةةية ُ .١٠5تة ة ةرص احلكوم ة ةةات يف كن ة ةةدا عل ة ةةى أل تت ة ةةي املراف ة ةةا
اإلصتكية االُتادية بيحلة ومنة ومالمونة ،وتواصل النظر يف اللتول إىل احلبس االنهرادي االكتياطي.

األ مال التجارية وحقوق اإلنسان
 -٣٢تقبل كندا التوصيات  ٩5 ،٩٤ ،٩٣ ،٩٢ ،٩١و.٩7
ُ -٣٣تي كندا علما يلتوصيات التالية:
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التوص ة ةةيات  ٩٠ ،٨٩ ،٨٨و :١٠١تؤي ة ةةد كن ة ةةدا الس ة ةةلوك املس ة ةةؤول للش ة ةةركات
الكندية دا ةل كنةدا و ارجهةا .وتقةيم احلكومةة االُتاديةة وككومةات املقاطعةات
واألقةةاليم املشةةاريا املشةةمولة بوالايهتةةا القضةةائية لضةةمال مراعةةاة االعتبةةارات البيحليةةة
عنةةد التخ ةةي للمشةةاريا الةةيت قةةد تةةؤثر ث ة ا كب ة ا علةةى البيحلةةة وااةةاذ الق ةرارات
بشةةالهنا .و لةةك كنةةدا أيضةةا وليت ة لتسةةوية املنازعةةات املتعلقةةة يدعةةالات كةةدوث
انتهاكات حلقو اإلنسال يف سيا أنش ة الشركات الكندية يف اخلارج؛



التوصية  :٩6انته والية مكتةي املستشةار املعةر يملسةؤولية االجتماعيةة للشةركات
يف ق ا الصناعات االستخراجية يف  ١٨أاير/مايو ٢٠١٨؛



التوصةةيات  ٩٩ ،٩٨و :١٠٠علةةى الةةر م مةةن أنةةر ال ةةري وضةةا ةةة عمةةل
وطني ةةة بش ةةالل األعم ةةال التتاري ةةة وكق ةةو اإلنس ةةال تنظ ةةر كن ةةدا يف اا ةةاذ ت ةةداب
متئمة لتعزيز هنتها إزال السلوك التتاري املسؤول.
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توايات اخرى
 -٣٤تقبل كندا التوصية .٨7
 -٣5وُت ةةي كن ةةدا علم ةةا يلتوص ةةيت  ٨5و .٨6وق ةةد زادت كن ةةدا م ةةن اس ةةتاماراهتا يف ع ةةال
املس ةةاعدة الدولي ةةة وتس ةةعى إىل االس ةةتهادة منه ةةا .كم ةةا أل ج ةةودة وفعالي ةةة املس ةةاعدة واملس ةةااات
املقدمة من كندا يف عال االبتكار السياسايت مهمتةال لضةمال ُتقيةا أفضةل النتةائف ألشةد النةا
فقرا وضعها.
 -٣6وُتي كندا علما يلتوصية .١١٨
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