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مووو ورقووا املعلومووا املقدم و م و اجلهووا صوواح املصوول
كندا*

بش و ن

تقرير مفوضي األمم املت دة السامي حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوما أساسي
 -1أُعد هذا التقرير عملا بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا دوريا
()1
االستعراض الدوري الشامل .والتقرير موجز للمعلومات املقدم من  44جه صاحب مصالة
إىل عمليا االسااتعراض الاادوري الشااامل ،وهااو مقااد يف شا ل مااوجز تقياادا ابلاد األقصا لعاادد
ال لمات .وخيصص فرع مستقل إلسهامات املؤسس الوطني لقوق اإلنسان املعتماد بناا علا
التقيد ال امل مببادئ ابريس.

اثنيا -املعلومووا املقدم و م و املؤسس و الوطني و حلقوووق اإلنسووان املعتموودة بنووا
على التقيد الكامل مب ادئ ابريس
 -2الحظا اللجنا ال نديا لقااوق اإلنسااان أن نفااس التوصاايات قاادم مارارا وت ارارا إىل
كندا وأنه يف العديد من اجملاالت ،مل يتةقق سوى تقد ضئيل يف حل قضااي قدمي (.)2
 -3وكان حال الس ان األصليني من أكثار قضاااي حقاوق اإلنساان إلاحا ا يف كنادا .ففا
مجيااع أحنااا البلااد ،ظاال العديااد ماان اجملتمعااات احملليا واألصاالي يعيشااون دون الوصااو العاااد إىل
خ اادمات الص ااة والتعل ااي واخل اادمات االجتماعيا ا األخ اارى اجلي ااد  ،ودون الص ااو علا ا مي ااا
الشاار املأمونا والصاار الصااة املناسا  ،واألماان الغااذا ، ،والسا ن الل،ااق .وتعرضا نسااا
__________

*

مل حترر هذ الوثيق قبل إرساهلا إىل دوا،ر الرتمج التةريري ابألم املتةد .
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الس ان األصليني للتمييز املنهج وحتملن عبئا غري متناس من العنف ،وقُاتلن أو فُقادن مبعاد
مرتفع بش ل غري متناس  .وخيم ترك النظاا املدرسا السا ي علا جوانا كثاري مان حياا
الس ان األصليني(.)3
 -4ويعيش عدد غري متناس من األشخاص ذوي اإلعاق حياا فقار يتعرضاون فيهاا لصاور
منطيا ساالبي  ،ويواجهااون ظروفا ا معيشااي قاسااي  ،ويعااانون التمييااز .وغالبا ا مااا ال يتمتااع األشااخاص
ذوو اإلعاق ابلفرص نفسها اليت يتمتع هبا اآلخرون ويظل الوصو إليها مدعا قلق شديد(.)4
 -5ويواجه الناس املصنفون ابالنتما إىل عرق معاني أفارادا كاانوا أ فئاات عاددا مان العوا،اق
الايت حتااو دون املساااوا  ،مباا يف ذلا الرمااان االجتماااع  -االقتصاادي والتمييااز املنهجا  .فقااد
شهد ال نديون األفارق مستوايت عالي غري متناسب يف جما البطال والفقر ،فضلا عن التفاوت
يف الصو عل التعلي والصة والس ن(.)5
 -6ويعاااي الس ا ان الضااعفا املتنوع ا توجهااا اجلنسااي أو هااواي أو أش ا اهل اجلنساااني
ماان التمييااز يف العديااد ماان أوجااه اليااا  .وعل ا وجااه التةديااد ،يواجااه األف اراد املتةولااون وثنااا،يو
الروح ،وغري الثنا،يني جنساني ا حرمانا يف جما العمل ،ويف االستفاد من الس ن والرعاي الطبي ،
وعند طل واث،ق اهلوي واستخدامها(.)6
 -7ويف مجيااع أحنااا كناادا ،ال ي ازا القلااق سااا،دا بشااأن التنمااي العرق ا ماان جان ا الشاارط
ووكاااالت األماان ورمااو الساالط األخاارى .وممااا يشا ل مصاادر قلااق كبااري انتشااار مشاااكل الصااة
العقلي ا ا يف أوس ااا الس ا ا ان احملتج ا ازين عل ا ا الص ااعيد االحت ااادي .ويف ك اال ع ااا ُُ ،يتج ااز آال
املهاااجرين الااذين ال يقضااون عقوبا جنا،يا حيا يُعتقاال عاادد كبااري ماانه يف مؤسسااات خمصصا
لفئات اجملرمني(.)7
 -8وأش ااارت اللجنا ا إىل أن النظ ااا ال اااي لتنفي ااذ التزام ااات كن اادا الدوليا ا يف جم ااا حق ااوق
اإلنسان غري كا وغري فعا  .لذا ينبغ عل كندا عند وضع اخلط السياساتي  ،وإجرا حتليال
امليزاني ا  ،وساان التش اريعات ومراجعتهااا ،أن تلتااز إبج ارا حتلياال لقااوق اإلنسااان ماان أجاال حتديااد
الفاارص املتاحا إلدراج التزاما ااا الدوليا يف جمااا حقااوق اإلنسااان بشا ل صاريت يف التشاريعات؛
وأن ترفااع مسااتوى الااوع وتضااع بارام لبنااا قاادرات واضااع السياسااات وجهااا القضااا وصااناع
القرار اإلداريني وغاريه بشاأن املعاايري الدوليا لقاوق اإلنساان وإم انيا تطبيقهاا بصافتها مصادرا
للقااانون؛ وأن تنفااذ سياس ا إلزامي ا جلمااع البيااانت املصاانف ؛ وأن تقااو مبراجع ا وإصاالح هياكاال
املسا ل الالي فيما يتعلق بتنفيذ التزاما ا الدولي يف جما حقوق اإلنسان(.)8

اثلثا -املعلوما املقدم م اجلها األخرى صاح املصل
ألف -نطو وواق االلت امو ووا الدولي و و ( )9والتعو وواون م و و اآلليو ووا واهليئو ووا الدولي و و حلقو وووق
()10
اإلنسان
ُ -9دعيا ا ا كن ا اادا لتص ا اابت طرفا ا ا ا يف االتفاقيا ا ا الدوليا ا ا لق ا ااوق العم ا ااا امله ا اااجرين وأفا ا اراد
أسا ااره ()11؛ واتفاقي ا ا منظم ا ا العما اال الدولي ا ا رق ا ا )12(169؛ واتفاقي ا ا منظم ا ا العما اال الدولي ا ا
رق )13(189؛ واتفاقيا عاا  1954اخلاصا بوضاع األشاخاص عادمي اجلنساي ()14؛ والربوتوكاو
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االختياااري التفاقيا مناهضا التعااذي ()15؛ والربتوكااو االختياااري للعهااد الاادوي اخلاااص ابلقااوق
االقتصااادي واالجتماعي ا والثقافي ا ()16؛ والربوتوكااو االختياااري التفاقي ا حقااوق األشااخاص ذوي
اإلعاقا ()17؛ والربوتوكااو االختياااري التفاقيا حقااوق الطفاال املتعلااق إبجارا تقاادم البلغااات()18؛
واالتفاقي األمري ي لقوق اإلنسان(.)19
 -10وأش ا ااارت الورق ا ا املش ا اارتك  JS1إىل أن كن ا اادا أعلن ا ا أهن ا ااا ستص ا اادق عل ا ا الربوتوك ا ااو
االختياري التفاقي مناهض التعذي حبلو هناي عا .)20(2017
 -11وأوص ال نيس املوحد ل نادا بتشاجيع كنادا علا اعتمااد التوصايات الاوارد يف تقريار
الفريق العامل املعي ابلس ان املنةدرين من أصل أفريق (.)21

اب  -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()22

 -12أوص الورق املشرتك  JS16أبن تنظر كنادا يف اعتمااد ميثااق اجتمااع لمايا وتطبياق
القوق االقتصادي واالجتماعي والثقافي ( .)23ودعا جمموعا أسااتذ القاانون جبامعا ويناد ر يف
كن اادا إىل اخت اااذ خط ا اوات لض اامان إم اني ا ا التقاض ا ا بش ااأن الق ااوق االقتص ااادي واالجتماعي ا ا
والثقافي احملمي يف العهد الدوي اخلاص ابلقوق االقتصادي واالجتماعي والثقافي (.)24
 -13وأوصا ا الرابط ا ا ال نديا ا للص ا ا والورقا ا املش اارتك  JS18أبن تع ااني كن اادا جلنا ا حق ااوق
اإلنسااان ال نديا آليا ا مسااتقل ا ملراقبا تنفيااذ اتفاقيا حقااوق األشااخاص ذوي اإلعاقا علا النةااو
املطلو يف املاد  33.2من االتفاقي (.)25
 -14وفيماا يتعلاق بتنفياذ توصايات االساتعراض الادوري الشاامل الساابق  ،الحظا الورقا املشارتك
 JS13إحارا تقاد َّثال يف قارار كناادا تقادم دعا كامال إلعالن األما املتةاد بشاأن حقاوق الشااعو
األصاالي يف عااا  .)26(2016وأشااارت حرك ا املساااوا ( )Egaleإىل أن ال وم ا أعلن ا عزمهااا عل ا
تنفيااذ إعاالن األم ا املتةااد ماان خاال موا م ا الق اوانني ال ندي ا مااع اإلعاالن( .)27وأوص ا ال رس ا
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
أجل تنفيذ إعلن األم املتةد بشأن حقوق الشعو األصلي (.)28
 -15وأبر ت منظم العفاو الدوليا عاد كفايا النظاا ال نادي يف ضامان تنفياذ االلتزاماات الدوليا
لقااوق اإلنسااان( )9وأوص ا ابعتماااد قااانون لتنفيااذ حقااوق اإلنسااان الدولي ا ابلتنساايق مااع ح ومااات
املقاطعات واألقالي (.)30

يم -تنفي و االلت امووا الدولي و املتعلق و حبقوووق اإلنسووان م و مراعوواة القووانون الوودوي
اإلنساين الساري
 -1املسائل املشرتك بني القطاعا

املساوا وعد التمييز

()31

 -16أوضت مركز املشور القانوني األفريق ال ندي أنه عل الرغ من وجاود إمجااع حاو أ يا
مجااع البيااانت املسااتند إىل العاارق ،إال أن ال وم ا الفيدرالي ا مل تلتااز بعااد بتطااوير باارنم احتااادي
GE.18-03620
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جلمع البيانت( .)32وأوص الورق املشرتك  JS15جبمع وتتباع البياانت املصانف فيماا يتعلاق ابخللفيا
اإلثني العرقي والعقا،دي من قبل ال ومات االحتادي واألقاليمي واإلقليمي والبلدي (.)33
 -17وأشارت حرك املساوا ( )Egaleإىل أن مجع بيانت مفصل أمر ابلغ األ يا للمسااعد
يف ضاامان اختاااذ الق ارارات والسياسااات املسااتنري الاايت تواصاال النهااوض حبقااوق اإلنسااان اخلاص ا
ابملثليااات واملثليااني ومزدوج ا املياال اجلنس ا  ،ومغااايري اهلوي ا اجلنسااي  ،وأح ارار اهلوي ا اجلنساااني ،
وحامل صفات اجلنسني ،وذوي اجلنس الثال (.)34
 -18وأوص ا ال نيس ا املوحااد ل ناادا أبن تااوي ال وم ا عل ا مسااتوى االحتاااد واملقاطعااات
والبلادايت األولويا مل افةا العنصاري عاان طرياق ضامان املاوارد املاليا والبشاري والتعليميا املناسااب
هلذا العمل عل صعيد الربام ال ومي (.)35
 -19وأعرب ا جمموع ا أساااتذ القااانون جبامع ا وينااد ر يف كناادا عاان ابلااغ قلقهااا ماان ممارسااات
الشرط فيما خيص "عمليات التةقاق مان اهلويا يف الشاارع" ،املشاار إليهاا أيضاا ابسا "التمشاي "،
مشري إىل أن قوات الشرط يف املناطق الضري ال ربى توقف األفراد عشوا،ي ا  -وغالبا ا ماا ي وناون
من الذكور والشبا السود ،والس ان األصليني ،وغريه من األشخاص غري البيض(.)36
 -20وذك اار مرك ااز املش ااور القانونيا ا األفريقا ا ال ن اادي أن جا ارا ،ال راهيا ا ليسا ا س اابب ا منفصا الا
للنشا اإلجرام يف القانون اجلنا ، ،وأن الدوافع العنصري ليس إال جمارد عامال مشادد للعقوبا (.)37
وأشااارت الورق ا املشاارتك  JS15إىل أنااه يف عااا  ،2013ألغي ا املاااد الثالث ا عشاار ماان قااانون حقااوق
اإلنسان ال ندي اليت جعل من تبليغ رسا،ل ﺍل رﺍهي سببا قانونيا للش وﻯ(.)38
 -21وأشارت ﺍلوﺭق ﺍملشترك  JS11إىل تقاﺭير تفياد بازايد ﺍلوﺍﺩث ﺍملعاﺩي للسامي ﻭاملعااﺩي
ل ا ااإسلﻡ يف مجيع ﺃحن ا ااا كندﺍ ،ﻭﺃﻥ ﺃكثر من ثل جرﺍ ،ﺍل رﺍهي املرت ب ا ا ا يف عاﻡ  2015كاﻥ
با اادافع ال رﺍهي ﺍلديني ( .)39وذكا اارت جمموع ا ا أسا اااتذ القا ااانون جبامع ا ا وينا ااد ر يف كنا اادا أنا ااه منا ااذ
عا  ،2010كان الس ان السود األكثر استهدافاا يف حوادث جرا ،ال راهي (.)40
 -22ﻭﺃشاﺭﺕ ﺍلوﺭق ﺍملشترك  JS16ﺇىل ﺃنه ينبغ ا ا ا جلمي ا ا ااع ال وم ا ا ااات يف كن ا ا اادا أن تشجع
ﺍحملاك عل ﺍالعترﺍﻑ بالفقر بوصفه ﺃساساﹰ حمظورا للتمييز(.)41

التنمي والبيئ واألعما التجاري وحقوق اإلنسان

()42

 -23وأشار املركز األطلس لقوق اإلنسان يف فريديري تون ب نادا إىل تقاارير تفياد أبن نساب
عالي من ال نديني تتعرض ملستوايت ضار من تلوث اهلوا (.)43
 -24وذكرت الورقا املشارتك  JS2أن نوعيا املياا ال نديا تتادهور ألن عاد تغياريات تشاريعي
()44
أدت إىل ضااعف الماي ا االحتادي ا المتاادادات امليااا يف البلااد  .وأوص ا الورق ا املشاارتك JS2
أبن تقو كندا إبعاد إنشا آليات بيئي وطني للةماي والتنظي (.)45
 -25ﻭﺃشاﺭﺕ منظم ﺍلعفو ﺍلدﻭلي ﺇىل ﺃﻥ شركاﺕ التنقيا ا ﺍل ندي تعم ا ال عل ا ا ﺍل ا اصعيد
ﺍلع ا اامل وتت ااور ﺃحيان ا اا يف ﺍنت ا اهاكاﺕ لق ااوق اإلنس ااان بس ااب أنش ااطتها( .)46وذك اارت الورق ا ا
املشرتك  JS17أن هناك العديد من االدعا ات املتعلق ابآلاثر السلبي للصناع االستخراجي  ،مباا
يف ذل األضرار البيئي الشديد  ،والتشريد العنياف لألشاخاص ،والعناف الاذي يرت باه أفاراد أمان
املن اااج  ،ووق ااوع إص اااابت ووفي ااات يف أوس ااا أفا اراد اجملتم ااع احمللا ا وح اادوث جت اااو ات يف جم ااا
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العمال ( .)47وأشارت الورق املشارتك إىل أن تعامال كنادا يف الوقا الاراهن ماع التةادايت الناشائ
من وجاود صاناعتها االساتخراجي يف اخلاارج يعتماد أساسا ا علا املشاارك الطوعيا للشاركات(.)48
ويواجه األشخاص الذين يدعون وقوع انتهاكات لقاوق اإلنساان مان ارت اا الشاركات العاملا
خارج كندا أو بتواطؤ منها ،صعوابت يف الوصو إىل العدال (.)49
 –26والحظا الورقا املشاارتك  JS13أن بعااض الضااةااي جلااأوا إىل احملاااك ال نديا  .ورغا أن
احملاك وافق يف السنوات األخري عل النظر يف بعض هذ الاالت ،فانن الغالبيا العظما مان
الضةااي ما ال تواجه عقبات كبري يف الوصو إىل نظا العدال ال ندي(.)50
 -27وفيم ااا يتعل ااق بتوص ااي مقبول ا ا ( ،)51أش ااارت الورق ا ا املش اارتك  JS13إىل أن كن اادا قام ا ا
بتة اادي السا ارتاتيجيتها املتعلقا ا ابملس ااؤولي االجتماعيا ا للش ااركات( .)52بي ااد أن الورقا ا املش اارتك
 JS13أشارت إىل أن السياس مل تضاع عمليا أو معاايري لتةدياد السالط الايت مي نهاا أن تقارر أن
ش اارك م ااا مل حت اارت مع ااايري حق ااوق اإلنس ااان( .)53والحظا ا اللجنا ا ال نديا ا للبا ا أن ال وما ا
مل تتخذ خطوات كافي تضمن عل ال ومات اإلقليمي ابالسرتاتيجي أو امتثاهلا هلا(.)54
 -28والحظا ا ا الورقا ا ا املش ا اارتك  JS17أن اآلليا ا ا الر،يس ا ااي املتعلقا ا ا ابسا ا ارتاتيجي املس ا ااؤولي
االجتماعي ا للشااركات ه ا م ت ا املستشااار املعااي ابملسااؤولي االجتماعي ا للشااركات يف القطاااع
االستخراج  ،وهو ليس جه مستقل ا ويفتقر إىل صلحيات كبري (.)55

 -29وأوصا ا الورقا ا املش اارتك  JS13أبن تع ااز كن اادا التشا اريعات املنظما ا لس االوك الش ااركات
اخلاضع لواليتها فيما يتعلق أبنشطتها يف اخلارج()56؛ وأن تعتمد خط عمل وطنيا ابلتشااور ماع
اجملتماع املاادي مان أجاال التنفياذ الشااامل ملباادئ األما املتةاد التوجيهيا بشاأن األعمااا التجاريا
وحقوق اإلنسان(.)57

حقوق اإلنسان وم افة اإلرها

()58

 -30ﺃشاﺭﺕ ﺍلوﺭق ﺍملشترك  JS15ﺇىل ﺃﻥ ق ا ااانون م افة ﺍإلﺭهاﺏ ال ا ااذي ﺍعتُمِد عاﻡ 2015
ﺯﺍﺩ من سلطاﺕ ﺍلوكاالﺕ ﺍألمني ﻭﺍلشرط ()59؛ ووسا ااع س ا االطات تقاس ا ا املعلوما ااات ب ا ااني اهليئ ا ااات
ال ومي ؛ وأحدث جرميا جنا،يا جدياد شاامل ها "الادعو إىل ارت اا جارا ،اإلرهاا أو الارتوي
هلا بش ل عا "(.)60
 -31وأشار الفريق الدوي لرصد الرايت املدني إىل أن القاانون يانص فيماا يتعلاق ابلشاهادات
األمني ا عل ا أنااه جيااو للااو ير أن يطل ا إىل احمل م ا حج ا املعلومااات عاان املاادافعني اخلاصااني
الذين يساعدون احملتجزين(.)61
 -32ﻭالحظ ﺍلوﺭق ﺍملشترك  JS10ﺃﻥ ﺍل وم ﺍقترح ا ا ا ا يف ع ا ا ا ااﻡ  2017تع ا ا ا اديلﺕ
علا ا مشااروع ﺍلقا اانوﻥ  ،C-59تاانص ،يف مجلا ا ﺃما اوﺭ ،علا ا إسااقا جرميا ا الاادعو إىل ارت ااا
()63
ج ا ارا ،اإلﺭه ا ا ااﺏ ﺃﻭ ال ا اارتوي هل ا ااا بشا ا ا ل ع ا ااا ( )62ﻭﺃﻭص ا ا ا باعتم ا ا ااﺩ مش ا ااروع ﺍلق ا ا اانوﻥ .
وأوضاة منظما العفاو الدوليا أن اإلصالحات الاايت أُحاادث عاجلا بعااض دواعا القلااق ،مبااا
يف ذل الرقاب الفعال عل وكااالت األمان القاوم  ،ول ان مشااكل أخارى ماا الا قا،ما  ،مثال
املراقب اجلماعي املوسع (.)64
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 -2احلقوق املدني والسياسي

حق الفرد يف اليا والري واألمان عل شخصه

()65

 -33فيمااا يتعلااق بتوصااي ( )66غااري مقبول ا  ،أوص ا الورق ا املشاارتك  JS6أن تعماال كناادا عل ا
إدراج أح ا اتفاقي مناهض التعذي بش ل كامل يف القانون الوطي(.)67
 -34والحظ الورق املشرتك  JS6أن األفراد املوجودين يف أماكن االحتجا من بني الفئاات
األكثاار عرض ا للمعااان ماان املعامل ا اللإنساااني والقاسااي واملهين ا  .وماان أساابا ودواع ا ذل ا
ما يل  :االكتظاظ ،والظرو غري الصةي  ،وعد كفاي البنيا التةتيا  ،ونقاص املاوظفني ،وعاد
كفاي الرعايا الصاةي ( .)68ويازداد عادد الساجنا كال عاا يف كنادا( .)69وأوصا الورقا املشارتك
 JS6أبن تعااز كناادا السياسااات العام ا لتةسااني ظاارو املعيش ا املادي ا يف السااجون والااد ماان
االكتظاظ()70؛ وضمان إنشا آليات لرصاد ومراقبا مجياع أمااكن االحتجاا ماع االحارتا ال امال
للمتطلبات اليت حددها الربوتوكو االختياري التفاقي مناهض التعذي (.)71
 -35والحظ ا الورق ا املشاارتك  JS6أن اإلدار األمني ا ملراك ااز االحتجااا تتجل ا ماان خ اال
اللجااو إىل ن ازانت الاابس االنف ارادي( )72ماان دون أتطااري أو مراقب ا كااافيني .ويوجااد نوعااان ماان
الاابس االنف ارادي :التااأديي الااذي ال يتج اااو  30يوم ا ا؛ واإلداري ،وهااو إج ارا إداري يُتخ ااذ يف
حال احتما املس أبمن مرفق االحتجاا أو األفاراد أو احملتجازين .والحظا الورقا املشارتك JS6
أن مد هذا التدبري األخري ال ختضع حالياا ألي قيود( .)73وأوصا الورقا املشارتك  JS6أن تضاع
كندا قواعاد تنطباق علا مجياع األراضا وعلا مجياع أمااكن االحتجاا ماع احارتا املعاايري الدوليا
وحتديد مد كل أش ا العز وحظرها ابلنسب جلميع املستضعفني(.)74
 -36ﻭﺃشاﺭت الرابطا ا ا ال نديا ا ا جلمعي ا ااات إلزابيا ا ا فا ا اراي ﺇىل ﺃﻥ ﺍملرﺃﺓ ما ﺯﺍل موض ا ااع فص ا اال
بش ل غري متناس ( .)75وذكاارت الرابطا ال نديا لنسااا الشااعو األصاالي أن الوجااود املفاار للنسااا
األصليات يف البس االنفرادي له آاثر واسع النطاق ألن األشخاص احملبوسني عااد ماا ي وناون أقال
قدر عل االندماج بعد اإلفراج عنه (.)76

إقام العد  ،مبا يف ذل مسأل اإلفلت من العقا  ،وسياد القانون

()77

 -37أوصا ا الورقا ا املش اارتك  JS15إبح ااداث ايد كب ااري يف مس ااا ال وما ا االحتاديا ا يف
برام املساعد القانونيا يف مجياع املقاطعاات واألقاالي  ،وال سايما يف جماا القاانون املادي وقاانون
م افةا الفقاار( .)78وأباار التةااالف النسااا ،ال ناادي للعمال الاادوي أ يا حتسااني وصااو النسااا
إىل العدالا ا  ،مب اان ف اايهن نس ااا الش ااعو األص االي والنس ااا املص اانفات ابالنتم ااا إىل ع اارق مع ااني
والنسا ذوات اإلعاق  ،عن طريق ايد التمويل املخصص للمساعد القانوني املدني والتمثيل يف
قانون األسر واملسا،ل املدني األخرى(.)79
 -38وأشار مركز املشور القانوني األفريق ال نادي إىل أن ال ناديني األفارقا ماا الاوا يعاانون
من التمييز العنصاري وممثلاني َّثايلا ا،ادا يف نظاا العدالا اجلنا،يا واملؤسساات اإلصالحي ودوا،ار
الشرط (.)80
 -39ﻭالحظ الشب القانوني ال نديا لفاريوس نقاص املناعا البشاري /اإليد ﺃﻥ اجملتمعاات
املصنف ابالنتما إىل عارق معاني ختضاع للمقاضاا ﻭﺍحملاكم بصوﺭﺓ غري متناسب مبوج قاوانني
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جتاار ﺍألشخاﺹ ﺍلذين يتعاااطون ﺍملخدﺭﺍﺕ( ،)81ﻭﺃﻭص بنلغاﺀ مجيع ﺍلعقوباﺕ السااجني الاادنيا
ﺍإللزﺍمي ابلنسااب إىل ﺍجلرﺍ ،غري العنيف ا ( .)82وأوص ا الورق ا املشاارتك  JS15ابلاادأ عل ا مجااع
البيانت الوطني املتعلق ابلتمييز اإلثي  -العرق يف نظا العدال اجلنا،ي (.)83
 -40ﻭﺫكرﺕ جمموع أساتذ القانون جبامع ويناد ر أن علا كندﺍ ﺃﻥ تعااج مساأل ﺍألعدﺍﺩ
غري ﺍملتناسب من ﺍألشخاﺹ ﺍألصليني ﺍملوجا ا اوﺩين يف نظا ا ااﻡ العدال ا ا اجلنا،ي ا ا ويف السا ااجون(.)84
وأوض ااة ال اادا،ر الوطني ا للش ااعو األص االي ملناهض ا العن ااف األس ااري أن ااه عل ا ال اارغ م اان أن
شاابا األما األوىل واملولاادين واإلنويا ال يشا لون سااوى  7يف املا،ا ماان إمجاااي سا ان كناادا،
وفقا ا لتقرياار ح ااوم لعااا  ،2016فاانهن يشا لون مااا يقاار ماان نصااف املوجااودين داخاال نظااا
العدال  .ويش ل شبا الشعو األصلي الذين تعاملوا مع نظا رعاي األطفا الغالبي العظما
من الشبا احملتجزين(.)85
 -41والحظا الرابطا ال نديا جلمعيااات إلزابيا فاراي أن عاادد النسااا السااجينات يف كناادا
آخذ يف اال دايد مبعد ينذر ابخلطر( .)86وذكر مركز ابربرا شليفر التذكاري أن عد وجاود حتليال
جنسااي داخاال نظاا العدالا اجلنا،يا يااؤدي إىل عااد تفساري السااياق الاذي يعاااي فياه العديااد ماان
النسا من العناف( .)87وأشاارت الرابطا ال نديا إىل أن الغالبيا العظما مان النساا يف الساجون
تعرضاان للعتاادا يف املاض ا وعااانني ماان إجهاااد مااا بعااد الصاادم ( .)88وأباار كاال ماان ال رس ا
اجلامع لوكم الشعو األصلي والرابط ال ندي لنساا الشاعو األصالي أن نساب عاليا جادا
من السجينات من الشعو األصلي (.)89
 -42وأفادت الرابط ال ندي جلمعيات إلزابي فراي أبن ال وم تواصل توظياف الاذكور يف
اخلطو األمامي يف سجون النسا ( )90وأوص بوضع حد هلذ املمارس (.)91

الرايت األساسي والق يف املشارك يف اليا العام واليا السياسي

()92

 -43ذك اارت الورق ا املش اارتك  JS10أن التش ااهري ال ي ازا يعت اارب جرميا ا جنا،ي ا ويعاق ا عليه ااا
ابلس ااجن مل ااد تص اال إىل مخ ااس س اانوات ،وإن ك ااان توجي ااه ا ام ااات جنا،يا ا ندرا ومجي ااع قض ااااي
التشهري تقريب ا بُ فيها يف إطار احملاك املدني (.)93
 -44وأشااارت الورقا املشاارتك  JS10أن قاوانني التشااهري املدنيا تتاايت للجهااات الفاعلا القااوي
نفوذهااا رفااع دعاااوى قضااا،ي اس ارتاتيجي ضااد مشااارك اجلمهااور ،واملطالبااات التافه ا الاايت تقاادمها
أطارا ثري ا وقوي ا خلنااق انتقااادات أنشااطتها وردع حري ا التعبااري بسااب الت اااليف العالي ا املرتبط ا
ابلتقاض (.)94

 -45وذكاارت الورقا املشاارتك  JS10أن قااانون الصااو علا املعلومااات ُيتاااج إىل إصاالحات
ر،يسااي ( .)95كمااا أشااارت الورق ا املشاارتك  JS10إىل أن النظااا االحتااادي لماي ا املبلغااني يف كناادا
غري فعا إىل حد كبري ،وال ُيم املبلغني عن املخالفات(.)96
 -46وابإلش ااار إىل الا اوادث املتعلقا ا بعم اال الش اارط يف س ااياق املظ اااهرات ،أوصا ا الورقا ا
املشرتك  JS10أبن تدر كندا املوظفني العموميني الذين خيططون ويقدمون خادمات الشارط يف
املظاهرات فيما خيص كيفي احرتا املعايري الدولي املتعلق حبري التعبري(.)97
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 -47وأشار م ت املؤسسات الدميقراطيا وحقاوق اإلنساان التاابع ملنظما األمان والتعااون يف
أورواب إىل أن عمليا تعاديل القاانون االنتخااي جيا أن تتضامن درجا مان االتفااق والتشااور باني
األح ازا  ،والاايت ينبغ ا أن تشاامل ماان بااني أمااور أخاارى ممثلااني عاان النسااا ومجاعااات الس ا ان
األصليني واألقليات(.)98

حظر مجيع أش ا الرق

()99

 -48أبر ت الورقا املشارتك  JS4التةادايت القا،ما يف جماا حتدياد هويا األشاخاص املتااجر هبا ،
مب ا ااا يف ذل ا ا ص ا ااعوب الفص ا اال ب ا ااني ح ا اااالت االجت ا ااار ابلبش ا اار واألش ا ا ا األخ ا اارى م ا اان اإلي ا ااذا أو
االس ا ا ااتغل ( .)100ﻭﺃشاﺭﺕ ﺍلوﺭق ﺍملشترك  JS4ﺇىل ﺃﻥ تصريت اإلقاما ا ا ا ﺍملؤق  ،ﻭهو ﺃحد ﺍلتدﺍبري
ﺍلر،يسي لماي ﺍألشخاﺹ احملتم اال االجتا ااار هب ا ا لا اايس معرﻭفاﹰ للغاي لا اادى ﺍملنظماﺕ ،ﻭال يستخدﻡ
بش ل كامل(.)101
 -49وأوص ا الورق ا املش اارتك  JS11أبن تق ااو كن اادا بتجدي ااد أو تنفي ااذ خط ا عم اال جدي ااد
مل افة االجتار ابلبشر ،مبا يف ذل جتديد و ايد التمويل املخصص خلدمات الضةااي(.)102
 -3احلقوق االقتصادي واال تماعي والثقافي

الق يف العمل ويف ظرو عمل عادل ومواتي

()103

 -50أفاادت الورقا املشارتك  JS7أبن سااوق العمال يف كنادا تغاري تغاريا هاا،لا وأن الوظاا،ف املؤقتا ،
ال اايت ال ت ااوفر األم ااان أو املن ااافع ،ادت أبكث اار م اان أربعا ا أمث ااا مع ااد الوظ ااا،ف الدا،ما ا من ااذ رك ااود
عا ااا  .)104(2008وأوص ا ا الورق ا ا املشا اارتك  JS7أبن تضا ااع كنا اادا معا ااايري وطني ا ا لألجا ااور وتشا ااجع
ال ومات دون الوطني عل ضمان تنظي الد األدىن لألجور لضمان "عيش كرم" للعما (.)105
 -51ﻭﺫكر مركااز املشااور القانونيا األفريق ا ال ناادي ﺃﻥ ﺍستمرﺍﺭ ﺍلعنصري ضااد السااود يف م ااﻥ
ﺍلعم ا ال ي ا اؤﺩﻱ ﺇىل تفشا ا فقر نظام ع اارب ﺍألجياﻝ( .)106ﻭﺃشاﺭﺕ ﺍلوﺭق ﺍملشترك  JS15إىل ﻭجوﺩ
فجوﺍﺕ كبريﺓ مرتبط ا ابلعاارق عل ا مسااتوى ﺍألجوﺭ ﻭﺍلعمال  ،ﻭﺃشاﺭﺕ ﺇىل ﺃﻥ الس ا ان واملهاااجرين
املص اانفني ابالنتم ااا إىل ع اارق مع ااني ﺃكثر ﺍحتماالﹰ للنخرﻁ يف ﺍلعمال ﺍهلش ( .)107وأوص ا ا الورق ا ا
املش ا اارتك  JS15أبن تض ا ااع ح وم ا ااات املقاطع ا ااات واألق ا ااالي ق ا ااانون املس ا اااوا يف التوظي ا ااف امل ا اااف
وأن تطبقه(.)108
 -52ﻭﺃشاﺭﺕ حركا املساااوا ﺇىل ﺃنه ينبغ ل ندﺍ ﺃﻥ تعدﻝ قانوﻥ ﺍملساﻭﺍﺓ يف ﺍلعمل ل يشاامل
مجاعااات املثليااات واملثليااني ومزدوج ا املياال اجلنس ا ومغااايري اهلوي ا اجلنسااي وأح ارار اهلوي ا اجلنساااني
بصفتها فئات حممي من ﺍلتمييز يف ﺍلعمل(.)109
 -53وذكاار التةااالف النسااا ،ال ناادي أن الفجااو يف األجااور بااني اجلنسااني ال تااتقلص وأن
التشريعات اليت تنظ ظرو عمل املرأ ال تظهر نتا ،يف سد هاذ الفجاو ( .)110والحا معهاد
البة ال نادي للنهاوض ابملارأ أن كنادا ال تازا تفتقار إىل إطاار وطاي لرعايا األطفاا وأن هاذا
اإلط ااار سيةس اان إىل ح ااد كب ااري ف اارص مش ااارك النس ااا يف العم اال ب اادوا كام اال( .)111وأوص ا ا
التةااالف النسااا ،ال ناادي بتنفيااذ اسارتاتيجيات منسااق ملعاجلا عااد املساااوا اهلي ل ا للمارأ يف
مجيع الوالايت القضا،ي (.)112
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 -54والحظ الورق املشرتك  JS18أن األشخاص ذوي اإلعاق يعاانون مان معادالت بطالا
أعل ا ب ثااري ممااا يشااري إىل أنااه ينبغ ا ل ناادا أن تعماال مااع خمتلااف مسااتوايت ال وم ا والنقاااابت
وأراب العم اال واجملتم ااع امل اادي لوض ااع هنا ا متس ااق إل الا ا حا اواجز العم اال املوج ااود يف القا اوانني
والا اربام والسياس ااات الاليا ا ( .)113وأش ااارت الرابطا ا ال نديا ا للصا ا إىل أن س ااوق العم اال وبيئا ا
العمل غري شامل للجميع وال سبيل للض إليها(.)114

الق يف الضمان االجتماع

()115

 -55ذكاارت الورقا املشاارتك  JS7أن معظا املسااتفيدين ماان املساااعد االجتماعيا أساوأ حاااالا
ب ثااري ممااا كااان عليااه املسااتفيدون يف العقااود السااابق نظ ارا إىل عااد تعااديل دخاال الرعاي ا ملراعااا
التضااخ ( .)116وعاالو عل ا ذل ا  ،فاانن ق اوانني ب ارام الرعاي ا االجتماعي ا يف مجيااع أحنااا البلااد
ليس يف صاحل األفراد الذين ُياولون اخلروج من دا،ر الفقر(.)117
 -56ﻭﺃشاﺭﺕ الا اادا،ر الوطني ا ا للشا ااعو األصا االي ملناهض ا ا العنا ااف األسا ااري ﺇىل ﺃنه يف معظ
اجملتمع ااات احملليا ا يف كندﺍَّ ،وﻝ ﺍخلدماﺕ ﺍالجتماعي من ح وماﺕ ﺍملقاطعاﺕ ﺃﻭ ﺍألقالي  .وم ااع
ذلا  ،يف حمميااات األما األوىل ،عاااد مااا َُّااو هااذ اخلاادمات ماان خاال ال وما االحتاديا  ،الاايت
تقااد يف العديااد ماان اجملاااالت أم اواالا أقاال بش ا ل ملةااوظ ل اال شااخص مقارن ا مبااا يُقااد يف إطااار
الا اربام واخل اادمات م اان جانا ا ح وم ااات املقاطع ااات واألق ااالي ( .)118وأوصا ا ال رسا ا اجل ااامع
لوكم الشعو األصلي أبن تقد كندا عل الفور التمويل ال ايف القا ،عل االحتياجاات لفا،اد
مجيع الربام االجتماعي يف احملمي وأال يقل ذل عن التمويل املتاح عل مستوى األقالي (.)119

الق يف مستوى معيش ال،ق

()120

 -57الحظ الورق املشرتك  JS7أن الفئات املهمش تعاي من الفقر بش ل غاري متناسا .
وذكرت أن  25يف املا ،من الس ان األصليني يعيشون يف فقر وأن  25يف املا ،من األشخاص
الااذين يعيشااون يف أساار معيشااي منخفض ا الاادخل ه ا ماان فئ ا األشااخاص ذوي اإلعاق ا (.)121
والحظ الورق املشرتك  JS7أيضا أن نسب عالي من األمهات غري املتزوجات مانخفض دخلهاا
مقارن ا ابملت اازوجني .وم اان األرج اات أيض اا أن توظ ااف امل ارأ بش ا ل غ ااري مس ااتقر وأن تعم اال ب اادوا
جز . ،ويف اثنتني من أكرب املدن يف كندا ،يعد أكثر من نصف مجياع األشاخاص الاذين يعيشاون
يف فقر من الفئات املصنف ابالنتما إىل عرق معني(.)122
 -58ﻭﺃفاﺩﺕ ﺍلوﺭق ﺍملشترك  JS15بأﻥ ﺍل وم ﺍالحتاﺩي ﺃطلق ﺍسترﺍتيجي ﻭطني للةد
من ﺍلفقر ،ﻭل نها مل تقدﻡ ﺃﻱ ﺇشا ا ااﺭﺓ تقريب ا ا ا ﺇىل مجاع ا ااات امللا ااونني( .)123وأوص مركا ااز املش ا ااور
القانوني األفريق ال ندي إبدراج العرق والعنصري املناهض للسود بصفتهما عااملني يساا ان يف
الفقر ضمن االسرتاتيجي االحتادي للةد من الفقر(.)124
 -59ﻭﺃشاﺭﺕ ﺍلوﺭق ﺍملشترك  JS7ﺇىل ﺃﻥ ﺍلنه ﺍلاي ل نا اادا إ ا مسا ااأل انعدﺍﻡ ﺍألمن ﺍلغذﺍ،
يرت ز عل حلوﻝ قصريﺓ ﺍألجل تشمل ﺇنشاﺀ مصاﺭﻑ ﺍألغذي  ،ﺍليت غالباﹰ ما تف بالقدﺭ ال ا ا ا ا ااايف
ابالحتياجات من األغذي املغذي ﻭﺁمن واملل،م ثقافي ا( .)125وأوص مركاز األطلسا لقاوق اإلنساان
أبن ت اادع كن اادا ت لفا ا األغذيا ا املغذيا ا ألولئا ا األكث اار عرضا ا خلط اار انع اادا األم اان الغ ااذا.)126( ،
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وأوصا الورقا املشاارتك  JS7أبن تتخااذ ال وما خطاوات فوريا لتنفيااذ توصاايات املقاارر اخلاااص املعااي
ابلق يف الغذا (.)127
 -60والحظ الورق املشرتك  JS5أن كندا ال جتمع إحصا ات رمسي عن عادد املشاردين(.)128
وذكرت الورق املشارتك  JS7تقاارير عان ارتفااع معادالت التشارد وأشاارت إىل أن مخاس مجياع األسار
يعاي من عد القدر عل حتمال ت لياف السا ن( .)129وذكارت الورقا املشارتك  JS5أن الدراساات
تشااري إىل أن األشااخاص األكثاار تضااررا ماان قضااااي اإلسا ان ويعيشااون يف فقاار ها ماان فئا النسااا ،
وأفراد األم األوىل ،واملهاجرين أو اللجئني ،والشبا  ،وكباار السان واملعاوقني( .)130وأوصا الورقا
املشرتك  JS5أبن تواصل كندا دع اسرتاتيجي إس ان األم األوىل(.)131
 -61وأشااارت الورق ا املشاارتك  JS2إىل أنااه رغ ا قبااو التوصاايات ذات الصاال ( ،)132ال ي ازا
عا ااد املسا اااوا يف الصا ااو عل ا ا ميا ااا الشا اار املأمون ا ا قا،م ا ا ا با ااني اجملتمعا ااات األصا االي وغا ااري
األصلي ( .)133والحظ الورق املشرتك  JS2أنه مباا أن حممياات اهلناود خاضاع للواليا االحتاديا ،
فاانن املعااايري اإلقليميا املتعلقا مبيااا الشاار والصاار الصااة ال تنطبااق عليهااا( .)134وأشار مركااز
األطلسا ا لق ااوق اإلنس ااان إل أنه حت َّو /يولي ااه  ،2017ال َّتلا ا  150مجاعا ا م اان األم
األوىل س اابيل للوص ااو إىل ميا الشر المأمون وأن النشا ارات التةذيريا ا املتعلقا ا مبي ااا الشر
والصادر بسب وج ااود ملوثات للمي ااا ظل ا قا،م ا مل ااا يزي ااد عل ا ع ااا ابلنس ااب إىل  102م اان
اجملتمعااات احمللي ا ( .)135وأوص ا مركااز األطل ا لقااوق اإلنسااان أبن ختفااض كناادا عاادد النش ارات
التةذيري املتعلق ابمليا عل املدى الطويل حبلو عا .)136(2020

الق يف الصة

()137

 -62أشا ااار ا،ا ااتل الصا ااة ال نا اادي إىل أنا ااه رغ ا ا أن التغطي ا ا الشا ااامل خلا اادمات االستشا اافا
والتطبي متاوفر جلمياع املقيماني ،إال أن تغطيا اخلادمات الطبيا األخارى غاري مضامون يف مجياع أحناا
البل ااد مم ااا ي ااؤدي إىل ع ااد وص ااو ال ث ااري م اان الن اااس إىل األدوي ا  ،والرعاي ا الص ااةي النفس ااي  ،ورعاي ا
األساانان ،ورعاي ا كبااار الساان أبسااعار معقول ا  .فواحااد ماان كاال  12مساانا ال يسااتطيع حتماال نفقااات
األدوي ا املوصااوف لااه .وابإلضاااف إىل ذل ا  ،تواج اه األم ا األوىل ،واإلنوي ا  ،وفئ ا املولاادين معاادالت
عالي ا ماان مشاااكل الصااة العقلي ا  ،واإلدمااان واالنتةااار( .)138وأوص ا ا،ااتل الصااة ال ناادي أبن
تضااع كناادا خطا وطنيا شااامل للعقاااقري ،ت فاال تاوافر األدويا املوصااوف للجميااع؛ وأن تنفااذ اسارتاتيجي
وطني للصة العقلي مبشارك ال ومات دون الوطني واألم األوىل ،واإلنوي  ،واملولدين(.)139
 -63ﻭالحظ ﺍلوﺭق ﺍملشترك  JS8ﺃﻥ خدماﺕ ﺍإلجهاﺽ غري متاح يف ﺍلعديد من أحنااا
كندﺍ ﻭﺃﻭص بجمع ﺍلبياناﺕ لتةديد ﺍلثغرﺍﺕ القا،م يف جما تقدم ﺍخلدماﺕ(.)140
 -64ﻭﺃعرﺏ حت ااالف ال اادفاع ع اان الريا ا ومنظما ا ما اواطي مينيس ااوا لل اادفاع ع اان الي ااا عن
قلق ا إ ا القانون الذي صدﺭ يف عاﻡ  2016فيما يتعلق باملساعدﺓ ﺍلطبي عل ﺍملوﺕ(.)141
 -4حقوق أشخاص حمددي أو فئا حمددة

النسا

()142

 -65ﺃفاﺩ االحتاد ال ندي للنسا اجلامعيات باأﻥ ﺍلعناف ضاد ﺍمل ارﺃﺓ ال ي ازﺍﻝ مأس ااﺓ ﺭ،ي اسي ،
ﻭﺃﻥ ﺍإلح ا ا اصاﺀﺍﺕ ال تُظهر ﺃﻱ اخنف ا اااض ملة ا ااوظ للمش ل  .أم ا ااا نس ا ااا السا ا ا ان األص ا االيني،
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والشااابت ،والنساا ذوات اإلعاقا  ،والنساا اللاواي يعاانني ماان مشااكل الصااة العقليا  ،والنسااا
اللواي ينتمني إىل جمتمع املثليات واملثليني ومزدوج امليل اجلنس ومغاايري اهلويا اجلنساي وأحارار
اهلوي اجلنساني  ،فيعانني العنف بقدر أكرب .كما أن من ال مأوى له أو الطال يعد أكثر ُعرضا ا
للعنف أيضا( .)143وقد ا داد التمويل الال للتصادي للعناف ضاد املارأ مناذ االساتعراض الادوري
الشامل األخري ،ل ن هناك عد وضوح يف األهدا واجلداو الزمني لقيااس التقاد الاذي حتار
ال وم ا ا ا ا ا ا ( .)144ﻭﺃﻭص منظم ﺍلعفو ﺍلدﻭلي باعتماﺩ خط عمل ﻭطني شامل وقابل للقياﺱ
موﺍﺭﺩها جيد وتوقيتها حمدد هبد معاجل مجيع ﺃش اﻝ ﺍلعنف ضد ﺍلنساﺀ ﻭﺍلفتياﺕ(.)145
 -66ﻭﺃشاﺭﺕ الا اادا،ر الوطني ا ا للشا ااعو األصا االي ملناهض ا ا العنا ااف األسا ااري ﺇىل ﺃن ملج ا ا
النسا ليس كافي للنساﺀ ﻭﺍلفتياﺕ فةس  ،بل إن نقص َّويل امللج الالي يؤثر سلبي ا يف
نوعي ﺍخلدماﺕ ﺍليت تقدمها ﻭيف ﺇم اني ﺍلصوﻝ عليها أيض ا ا اا( .)146وأوص ا ا ا ال ا اادا،ر الوطني ا ا ا
للشعو األصلي ملناهض العنف األسري أبن تبادر ال وم االحتادي فورا إىل القضا عل مجياع
أشا ا التمييااز يف َّوياال امللجا الطار،ا واخلاادمات ذات الصاال ماان أجاال نسااا وأطفااا األما
األوىل واملولدين واإلنوي (.)147
 -67والحظ ا جلن ا البلاادان األمري ي ا لقااوق اإلنسااان التابع ا ملنظم ا الاادو األمري ي ا أن
نس ااا وفتي ااات الش ااعو األص االي يُق ااتلن أو يُفق اادن بنس ااب أعلا ا ب ث ااري م اان نس ااب َّث اايلهن يف
الس ان( ،)148والحظ املعلومات اليت وردت أبن الشرط ال حتو دون هذ األفعاا وال حتما
نسااا وفتيااات الس ا ان األصااليني ابلقاادر ال ااايف( .)149وأشااارت جلن ا البلاادان األمري ي ا إىل أن
عل كندا أن تقد خط وطني منسق للتصدي للعوامل االجتماعي واالقتصادي الايت َّناع نساا
الشعو األصلي من التمتع حبقوقهن االجتماعي واالقتصادي والثقافي واملدني والسياساي  ،والايت
يش ل انتهاكها سببا أساسيا لتعرضهن الرتفاع خماطر العنف(.)150
 -68وأف ا اااد معه ا ااد البةا ا ا ال ن ا اادي للنه ا ااوض ابملا ا ارأ أبن ال وما ا ا املنتخبا ا ا ح ا ااديث ا أطلقا ا ا
يف  2017العملي ا الاايت أدت إىل انطاالق التةقيااق الااوطي بشااأن نسااا وفتيااات الس ا ان األصااليني
املفقودات واملقتوالت ،والذي من املزمع أن يقاد تقريار يف تشارين الثااي/نوفمرب  .2018وأبار املعهاد
وجود العديد من مواطن القصور يف هذ العملي  ،مبا يف ذل اساتقال مساؤولني كباار( .)151والحظا
الورقا املشاارتك  JS15أن التةقيااق انتُقااد ألساابا منهااا عااد إشاراك األساار ،وعااد الشاافافي  ،واخلااروج
ع ا اان اجل ا ااداو الزمني ا ا احمل ا اادد ( .)152ﻭﺃشاﺭﺕ ﺍلوﺭق ﺍملشترك  JS14ﺇىل ﺃﻥ اختصاص ا ااات التةقي ا ااق
الااوطي غااري كافي ا  ،ألنااه ال توجااد إشااار ص ارُي إىل الشاارط ونظااا العدال ا اجلنا،ي ا  ،كمااا ال توجااد آلي ا
للستعراض املستقل للةاالت اليت يرى فيها ﺃفرﺍﺩ ﺍألسرﺓ ﺃﻥ ﺍلتةقيقاﺕ غري كافي (.)153
 -69وأوص ا الورق ا املشاارتك  JS14أبن تعااد كناادا اختصاصااات التةقيااق الااوطي لتشاامل
التةقي ااق يف عن اف الش اارط ض ااد النس ااا والفتي ااات م اان الس ا ان األص االيني؛ وأن تنف ااذ توص اايات
اللجن ا املعني ا ابلقضااا عل ا التمييااز ضااد امل ارأ  ،وهيئااات األم ا املتةااد األخاارى ،وجلن ا البلاادان
األمري يا لقااوق اإلنسااان الاايت تتجاااو جماارد بااد التةقيااق الااوطي( .)154وأوصا الاادا،ر الوطنيا
للشااعو األصاالي ملناهض ا العنااف األسااري أبن تلتااز ال وم ا االحتادي ا ابلعماال مااع نسااا األم ا
األوىل ونسااا اإلنويا واملولاادين واملنظمااات املمثلا هلااا وأممهااا ماان أجاال وضااع اسارتاتيجي شااامل
ومنسق ملنع العنف(.)155
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 -70وق اادم الورقا ا املش اارتك  JS3والورقا ا املش اارتك  JS8معلوم ااات ع اان ق ااانون عاي ا اجملتمع ااات
احمللي ا واألش ااخاص املس ااتغلني ،ال ااذي ُس اان يف ع ااا  .)156(2014والحظ ا الورق ا املش اارتك  JS3أن
القاانون ُجياار بعااض جوانا العمال اجلنسا  ،مبااا يف لا شارا اخلاادمات اجلنسااي ( .)157وأشااارت الورقا
املشارتك  JS3إىل أنااه رغا تقاادم القااانون علا أساااس أنااه ُيااد ماان تعاارض العاااملني يف اجلاانس للعنااف،
إال أهن ا يف الواق ااع يواجه ااون تش ااديدا يف املراقب ا واملض ااايق م اان جان ا الش اارط ( .)158وأوص ا الورق ا
املشارتك  JS3بضاامان وضااع أي تشاريعات تُقاارتح ملعاجلا مسااأل العماال اجلنسا ابلتنساايق مااع العاااملني
يف جماا اجلانس( .)159وأوصا الورقا املشارتك  JS11ابلفااظ علا الانه املراعا للضاةي يف القااانون
ملعاجل مسأل استغل الدعار (.)160

األطفا

()161

 -71أشارت املبادر العاملي إلهنا مجيع أش ا العقا البدي لألطفاا إىل أن كنادا مل تقبال
توص ااي بتج اارم العق ااا الب اادي صا اراح أثن ااا االس ااتعراض ال اادوري الش ااامل الس ااابق( .)162ومن ااذ
االسااتعراض ،أُدرج مشااروع القااانون  S-206الااذي يلغ ا املاااد  43ماان القااانون اجلنااا ، ،املتعلق ا
ابسااتخدا القااو التأديبي ا يف ظاارو معين ا  ،وال ي ازا املشااروع قيااد النظاار( .)163وأوص ا املبااادر
العاملي ا إبصاادار القااانون  ،S-206لظاار مجيااع أش ا ا العقااا الباادي لألطفااا بوضااوح ،مهمااا
كان خفيف  ،وإلغا املاد  43من القانون اجلنا ،عل وجه االستعجا (.)164
 -72وأشار مركز املشور القانوني األفريق ال ندي إىل وجود معدالت غري متناسب لألطفا
ال ناديني األفارقا الااذين يتلقااون الرعايا  ،وإىل فشال نظااا الرعايا االجتماعيا يف مساااعد األساار
املتعثر بدالا من معاقبتها عل الفقر(.)165
 -73ﻭفيما يتعلق بالتوصياﺕ ﺍملقبول ( ،)166ﺃفاﺩﺕ مجعي ﺍلرعاي وال رس ا اجلااامع لوكم ا
الشعو األصلي بأﻥ ﺃطفاﻝ ﺍألم ﺍألﻭىل ممثلون بش ل مفار يف أوساا ﺍألطفاﻝ ﺍلذين انتزعاوا
من ﺃسره وأودعوا يف مؤسسات ﺭعاي ﺍلطفل( .)167وأشاارت مجعيا الرعايا إىل أن هاذا التمثيال
املفر متجذر عل صعيد املشاكل اهلي لي املتمثل يف الفقر وساو اإلسا ان واساتخدا العقااقري
والنامج عن صدم نظا املدارس الس ني وغريها من السياسات االستعماري (.)168
 -74ﻭﺃﻭص ﺍلوﺭق ﺍملشترك  JS15بأﻥ تنااتظ مجيع ح وماﺕ ﺍملقاطعاﺕ يف مجااع بياناﺕ
مصنف إثنيا وعرقياﹰبشأن دواع القلق املتعلق برعاي ﺍألطفاﻝ وإيداعه (.)169

 -75ﻭﺃبلغ خمس تقاﺭير عن ق ا ا ا ا ارار ﺍحمل م ﺍل ندي لقوﻕ ﺍإلنساﻥ يف عا ا ا ا ااا  2016ﺍلذﻱ
ﻭجد ﺃﻥ ال ا ا ا املتعل ا ااق ب ا ااربنم خدماﺕ أطف ا ااا وأس ا اار ﺍألم األوىل َّييزي( )170وأم ا اارت كندﺍ ﺃﻥ
تتوقف عن تطبيق تعريف ضيق ملبدﺃ ﺍألﺭﺩﻥ ،الااذي يرما إىل ضاامان وصااو أطفااا األما األوىل إىل
اخلدمات العام بنفس الشارو املتعلقا ابألطفاا اآلخارين( .)171والحظا مجعيا الرعايا أن ال وما
مل َّتثل للقرار وتواجه أوامر امتثا من احمل م  ،واختارت طل مراجع قضاا،ي أماا احمل ما االحتاديا
ال ندي ا ( .)172وأوص ا كاال ماان مجعي ا الرعاي ا وال رس ا اجلااامع لوكم ا الشااعو األصاالي أبن تنفااذ
كندا مجياع أوامار حم ما حقاوق اإلنساان ال نديا  ،ابلتشااور ماع شاعو األما األوىل( .)173ﻭﺃﻭص
ﺍلوﺭق ﺍملشترك  JS15بأﻥ حت ا ا اارت كندﺍ ﺍألح اﻡ ﺍملت رﺭﺓ الص ا ا ااادر ع ا ا اان احمل ما ا ا ا ﻭأن تقدﻡ َّويلﹰ
منصا اافا وعاﺩالﹰ لنظاﻡ ﺭعاي ﺍألطفاﻝ ﺍلذﻱ تشا اار عليا ااه ﺍلشعوﺏ ﺍألصلي ( .)174وأوص ا ا ال رس ا ا
اجلااامع لوكما الشااعو األصاالي بازايد كبااري يف خاادمات الوقايا القا،ما علا أساااس ثقااايف هبااد
الفاظ عل األطفا يف أمان داخل منا هل (.)175
12

GE.18-03620

A/HRC/WG.6/30/CAN/3

األشخاص ذوو اإلعاق

()176

 -76ذكرت الورق املشرتك  JS18أن ما يقار مان  50يف املا،ا مان شا اوى التميياز املودعا
يف كندا تنطوي عل إعاق  .ويعاي الص  ،والص امل فوفون ،وامل فوفون من التميياز الشاديد .إذ
ال يزا الوصو إىل خدمات الرتمج بلغا اإلشاار وخادمات التادخل حمادودا جادا( .)177وقادم
الرابط ال ندي للصا تقريارا عان الاواجز الايت يواجههاا األشاخاص الصا  ،مباا يف ذلا صاعوابت
يف الوصو إىل التعلي  ،وخدمات النقل واالتصاالت ،وكذل الوصو إىل العدال (.)178
 -77ﻭﺃشاﺭﺕ ﺍلوﺭق ﺍملشترك  JS18ﺇىل ﺃﻥ كندﺍ ليس لديها ﺁلياﺕ رمسي لضماﻥ إعما
القوق املتعلق إبم اني ﺍلوصوﻝ املنصوص عليها يف اتفاقي حقوق األشاخاص ذوي اإلعاقا يف
مجيع ﺍلوالياﺕ ﺍلقضا،ي  .ومااع ذل ا  ،جتااري كناادا ،عل ا الصااعيد االحتااادي ،مشاااورات يف إطااار
التةضااري لقااانون وطااي بشااأن إم اني ا الوصااو  .وماان الضااروري أن تااؤدي هااذ املشاااورات إىل
إعمااا قااانون وطااي يتمشا مااع اتفاقي ا حقااوق األشااخاص ذوي اإلعاق ا ( .)179وأوص ا الرابط ا
ال ندي للص والورق املشرتك  JS18بسن تشريع ينفذ اتفاقي حقوق األشخاص ذوي اإلعاق يف
القانون احملل  ،مبا يف ذل االعرتا القانوي بلغيت اإلشار الرمسيتني ل نادا( .)180وأوصا الورقا
املشرتك  JS18أبن تقد كندا املوارد/الدع بش ل شامل من أجل دع الفصو علا حناو كامال
وفعا لضمان التعلي الشامل للجميع(.)181

األقليات والشعو األصلي

()182

 -78الحظ ا منظم ا العفااو الدولي ا أنااه عل ا ماادى أكثاار ماان  100عااا  ،فُصاال مااا يقاار
ماان  150 000طف اال ماان الس ا ان األصااليني ع اان أسااره وجمتمع ااا وثقافااا وأج ااربوا عل ا
حضور املدارس الس ني الضعيف َّويلا وغري املل،م إشرافا ،حي يتعرض العديد منه إلسا
املعامل ا وُمينعااون ماان التةاادث بلغااا ( .)183وأشااارت الورق ا املشاارتك  JS17إىل وقااوع تطااور هااا
منااذ االسااتعراض الاادوري الشااامل األخااري يف كناادا َّثاال يف إصاادار التقرياار النهااا ،للجن ا القيق ا
واملص ا ااال ال نديا ا ا يف ع ا ااا  ،2015وال ا ااذي تن ا اااو اريا ا ا وتا ا اراث نظ ا ااا امل ا اادارس السا ا ا ني
للهنااود( .)184والحظا أن املسااتوايت الاليا للتنميا االجتماعيا واالقتصااادي للشااعو األصاالي
يف كندا تقال كثاريا عان املساتوايت الساا،د ابلنساب لبقيا السا ان ،والايت ذكار تقريار جلنا القيقا
أهنا َّثل إراثا خلفه نظا املدارس الس ني واالستعمار(.)185
 -79والحظ ا الورقا ا املش اارتك  17أن العدي ااد م اان ح اااالت الظل ا ال اايت حاق ا ابلش ااعو
األصاالي قااد ارتُ با مبوجا قااانون اهلنااود الااذي ساان عااا  1876ومااا ا موجااودا بعااد تعديلااه
مرات عديد ( .)186وفيما يتعلق بتوصي مقبول ( ،)187أشارت الورق املشرتك  JS14إىل أن كنادا مل
()188
 .وذكارت الورقا املشارتك JS14
تق بعد إب ال مجيع أش ا التمييز اجلنس من قاانون اهلناود
أنااه يف إطااار اإلصاادارات املتتاليا لقااانون اهلنااود ،يف معظا الاااالت ،لاايس لاادى النسااا اهلناادايت
()189
 .وأشاارت الورقا املشاارتك JS14
وضاع مساتقل أو قادر علا نقال هاذا الوضاع إىل أحفااادهن
إىل أن قانون  ،S-3وهو قاانون معاد لقاانون اهلناود (القضاا علا عاد املسااوا باني اجلنساني يف
التسااجيل) ،الااذي وضااعته ال وما يف عااا  ،2016مل ياُاز بعااد مجيااع أوجااه التمييااز اجلنسا ماان
قانون اهلنود( .)190وأوص الورق املشرتك  JS14أبن تنفذ كندا توصايات هيئاات املعاهادات بغيا
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إ الا أوجااه التمييااز اجلنسا ماان األح ااا املتعلقا ابلوضااع يف قااانون اهلنااود( .)191وقاادم الرابط ا
ال ندي لنسا الشعو األصلي ملحظات وتوصيات مماثل (.)192
 -80وأشارت الورق املشرتك  JS1إىل دواع القلق املتعلق ابنتهاك حقاوق الشاعو األصالي
نتيج ملشاريع التنمي االقتصادي مثل التعدين وبنا السدود( .)193وأشارت منظما العفاو الدوليا
إىل وجااود خماااو شااديد بشااأن تقاااعس ال وم ا عاان احارتا حقااوق أراضا الشااعو األصاالي
والتقيااد ابلتزاما ااا املنصااوص عليهااا يف املعاهاادات ،ال ساايما رفااض ال وم ا التمس ا حبااق هااذ
الشااعو يف املوافق ا الاار واملساابق واملسااتنري ( .)194والحظا منظم ا العفااو الدولي ا أن ال وم ا
االحتادي ا وح ومااات املقاطعااات وافق ا عل ا السااد يف املوقااع  ،Cرغ ا اعرتاضااات األم ا األوىل
وخماوفها من أن اإلجرا ينته القوق احملمي مبوج املعاهدات(.)195

املهاجرون واللجئون وملتمسو اللجو واملشردون داخلياا

()196

 -81ﺃشاﺭﺕ ﺍلوﺭق ﺍملشترك  JS15ﺇىل ﺃﻥ عدﺩ ﺍلعماﻝ ﺍملهاجرين ﺍملؤقتني ارتفااع بواقااع يزيااد
عل ﺃﺭبع ﺃمثاﻝ العادد املساجل عاﻡ  .2000ويعاد العماا املهااجرون العااملون يف إطاار اهلجار
()197
 .ﻭﺃﻭص ﺍلوﺭق ﺍملشترك JS15
املؤقت ا املتدنيا ا أجوره ااا عرض ا ا لب ااالغ االس ااتغل واإلي ااذا
بتوسيع نطاﻕ المايا ا ا يف تشريعاﺕ ﺍلعمل علا ا ا ص ا ااعيد ﺍالحتاﺩ واملقاطع ا ااات واألق ا ااالي ل افا ا ا
العم ا ا ااا ال ا ا اازراعيني احمللي ا ا ااني و ايد ال ا ا اادع جلمي ا ا ااع العم ا ا ااا فيم ا ا ااا خي ا ا ااص التنظا ا ا اي والتف ا ا اااوض
اجلماعيني(.)198
 -82ﻭالحظ ﺍلوﺭق ﺍملشترك  JS4ﺃﻥ مثا ا ا عامل يزيد من خطر ﺍالجت ا ااار باألشخاﺹ عن
طريق ﺍلعمل ﺍلقسرﻱ هو ارتبااا تص اريت ﺍلعمل باار عماال حماادد .والحظ ا الورق ا أن مقاادم
الرعاي ا املقيمااني الااذين يُعتااربون ضااةااي لإيااذا خيااو هل ا تغيااري الوظااا،ف وُمينةااون األولوي ا يف
الصااو عل ا تص اريت عماال جديااد .ومي اان للعمااا الاازراعيني املااومسيني التقااد بطل ا للةصااو
عل تصريت عمل آخر ،ول ن ال مي نه العمل حىت ُيصلوا عليه( .)199وأوص الورق املشارتك
 JS4أبن تُلغ كندا تراخيص العمل املرتبط بار عمال معاني وَّانت تصااريت عمال مفتوحا (.)200
وأوصا الورقا املشاارتك  JS5بتنفيااذ التغياريات الل ما لااربنم العمااا األجانا املااؤقتني لضاامان
احرتا حقوق اإلنسان(.)201
 -83ورحب الورق املشارتك  JS12ابلتطاورات اإلجيابيا الاصال يف نظاا احتجاا املهااجرين يف
كناادا ،مبااا يف ذل ا اخنفاااض عاادد حاااالت االحتجااا منااذ عااا  .)202(2013ومااع ذل ا  ،ال ي ازا
حمتجزو اهلجر يعانون من انتهاكات جسيم لقوق اإلنسان .وبصور خاص  ،عاد ما ُُيتجز غاري
امل اواطنني الااذين يعااانون ماان إعاقااات نفسااي أو ظاارو صااةي عقلي ا يف سااجون املقاطعااات الاايت
تتمتااع أبقص ا درجااات األماان ،ويسااتمر احتجااا األطفااا أو فصااله عاان والااديه احملتج ازين(.)203
ﻭﺃشاﺭﺕ ﺍلوﺭق ﺍملشترك  JS15ﺇىل ﺃﻥ كندﺍ ال تفرﺽ ح ا اادا أقص مل ا ااد االحتجاﺯ ل ا اادى دوا ،ا اار
ﺍهلجرﺓ ﻭﺃﻥ ﺍملصاحل الفض ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال لألطفاﻝ ﺍحملتجزين مع ﺁبا،ه ال تُراع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا بالقدﺭ ﺍل اف (.)204
والحظ ا الورق ا املشاارتك  JS9قل ا الاادع وامل اوارد والفاارص املتاح ا لألشااخاص احملتج ازين ماان أجاال
الوصو إىل التمثيل القانوي(.)205
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 ﻭﺃﻭص منظم ﺍلعفو ﺍلدﻭلي بأﻥ تس ا ا اان كندﺍ ﺇصلحاﺕ قانوني تض ا ا اامن ﺃﻥ ي ا ا ااون-84
 اار، وأن تض ااع حدا ﺃقص للحتج ااا ل اادى دوا،االحتج ااا امل ا ارتب ابهلج اار ت اادبري ﺍمللﺫ ﺍألخري
.)206(ر ﺍهلجرﺓ،اهلجر ﻭأن حتظر ﺇبقاﺀ ﺍألطفاﻝ رهن االحتجا لدى دوا
 وأعرب منظم العفو الدولي عن ابلغ قلقها ألن "اتفااق البلاد الثالا اآلمان" باني كنادا-85
،  فبموج ا هااذ االتفاقي ا.وبلااد اثل ا جعاال طااالبني للجااو ُعرض ا النتهاكااات حقااوق اإلنسااان
 ومااع.يعتاارب طااالبو اللجااو الوافاادون عل ا املركااز الاادودي غااري مااؤهلني لتقاادم مطالبااات يف كناادا
.)207( ال تُطبق االتفاقي إذا عرب األفراد إىل دخل كندا بش ل غري قانوي، ذل
)208(

األشخاص عدميو اجلنسي

 إىل أن قااانون املواطن ا ال ناادي ياانص عل ا أنااه جيااو لااو يرJS9  أشااارت الورق ا املشاارتك-86
 أن مينت اجلنساي ألي شاخص للتخفياف مان حااالت انعادا اجلنساي أو،  حس تقدير، اهلجر
 فاانن ع ااد وجااود إج ارا لتةديااد ح اااالت انع اادا،  ومااع ذل ا. املصاااع اخلاص ا وغااري العادي ا
اجلنس ااي وغي ااا تعري ااف ق ااانوي النع اادا اجلنس ااي يف التشا اريعات الوطنيا ا ي اارتك لل ااو ير س االطات
 بأﻥJS9  ﻭﺃﻭص ﺍلوﺭق ﺍملشترك.)209( تقديري ا واس ااع لتةدي ااد م اان ال ااذي يعت اارب ب اال جنس ااي
تعماال كناادا بتعريااف لألشااخاص "عاادمي اجلنسااي " يف التشاريعات ذات الصاال وإجارا ات حتديااد
.)210(  املتعلق بوضع األشخاص عدمي اجلنسي1954 انعدا اجلنسي وفق ا التفاقي عاﻡ
Notes
1

15

The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all
original submissions are available at: www.ohchr.org. (One asterisk denotes a national human
rights institution with “A” status).
Civil society
Individual submissions:
ACLC
African Canadian Legal Clinic; Toronto (Canada);
ADF International
ADF International; 1209, Geneva (Switzerland);
AHRC
Atlantic Human Rights Centre; Fredericton (Canada);
AI
Amnesty International, London (United Kingdom);
BSCC
Barbra Schlifer Commemorative Clinic; Toronto (Canada);
CAD-ASC
Canadian Association of the Deaf-Association des Sourds,
Ottawa (Canada);
CAEFS
Canadian Association of Elizabeth Fry Societies; Ottawa
(Canada);
Caring Society
First Nations Child and Family Caring Society of Canada;
Ottawa (Canada);
CTC
Canada Tibet Committee; Montreal (Canada);
CFUW
Canadian Federation of University Women; Ottawa (Canada);
CHAIR
Chair in Indigenous Governance; Toronto (Canada);
CHALN
Canadian HIV/AIDS Legal Network; Toronto (Canada);
CHC-CCS
Canadian Health Coalition; Ottawa (Canada);
CRIAW-ICREF
The Canadian Research Institute for the Advancement of
Women/L’Institut canadien de recherches sur les femmes;
Ottawa (Canada);
Egale
Egale Canada Human Rights Trust; Toronto (Canada);
FAFIA
Canadian Feminist Alliance for International Action; Ottawa
(Canada);
GIEACPC
Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children;
London (United Kingdom);
ICLMG
International Civil Liberties Monitoring Group; Ottawa
(Canada);

GE.18-03620

A/HRC/WG.6/30/CAN/3
MCCL
NACAFV
NWAC
United Church of Canada
WLP
Joint submissions:
JS1

JS2

JS3

JS4

JS5

JS6

JS7

JS8

JS9

JS10

JS11

JS12

JS13

JS14

JS15

GE.18-03620

Minnesota Citizens Concerned for Life Inc. Education Fund;
Minneapolis, Minnesota (United States of America);
National Aboriginal Circle Against Family Violence;
Kahnawake (Canada);
Native Women’s Association of Canada; Ottawa (Canada);
The United Church of Canada; Toronto (Canada);
Group of Windsor Law Professors; Windsor (Canada).
Joint submission 1 submitted by: Organization for
Defending Victims of Violence and Pouya Institute for
Communications and Social Development, Tehran (Iran
(Islamic Republic of));
Joint submission 2 submitted by: Franciscans International
and Service intercommunautaire d’animation franciscaine
Geneva (Switzerland);
Joint submission 3 submitted by: Canadian Alliance for Sex
Work Law Reform and Sexual Rights Initiative, Ottawa
(Canada);
Joint submission 4 submitted by: Comité d’action contre la
traite humaine interne et internationale and Franciscans
International, Montréal (Canada);
Joint submission 5 submitted by: Congregation of the Sisters
of Saint Anne and UNANIMA International, Lachine
(Canada);
Joint submission 6 submitted by: Féderation Internationale
de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture and
ACAT Canada, Paris (France);
Joint submission 7 submitted by: Canada Without Poverty,
Alternatives North, BC Poverty Reduction Coalition, the
Canadian Poverty Institute, Downtown Mission of Windsor,
Fredericton’s Community Action Group on Homelessness,
Grassroots Organizations Operating Together in Sisterhood
(GROOTS Canada), Hamilton Roundtable for Poverty
Reduction, Niagara Poverty Reduction Network, Regina AntiPoverty Ministry, the Temiskaming Native Women’s Group,
and Yukon Anti-Poverty Coalition, Ottawa (Canada);
Joint submission 8 submitted by: Action Canada for Sexual
Health and Rights, and Sexual Rights Initiative, Ottawa
(Canada);
Joint submission 9 submitted by: Institute on Statelessness
and Inclusion and the Canadian Centre on Statelessness,
Eindhoven (Netherlands);
Joint submission 10 submitted by: PEN Canada, Centre for
Free Expression, Canadian Journalists for Free Expression,
Reporters without Borders, Toronto (Canada);
Joint submission 11 submitted by: World Evangelical
Alliance and Evangelical Fellowship of Canada, Geneva
(Switzerland);
Joint submission 12 submitted by: International Human
Rights Program, University of Toronto’s Faculty of Law,
Amnesty International, Justice for Children and Youth,
Canadian Association of Refugee Lawyers, Canadian Civil
Liberties Association, British Columbia Civil Liberties
Association Refugee Law Office of Legal Aid Ontario
Toronto (Canada);
Joint submission 13 submitted by: Women’s International
League for Peace and Freedom and Plataforma Internacional
Contra la Impunidad (Pi), Geneva (Switzerland);
Joint submission 14 submitted by: Ontario Native Women’s
Association and Canadian Feminist Alliance for International
Action, Fort William First Nation, Fort William First Nation
(Canada);
Joint submission 15 submitted by: Colour of Poverty –
Colour of Change, Chinese & Southeast Asian Legal Clinic,

16

A/HRC/WG.6/30/CAN/3

JS16

JS17

JS18

2
3
4
5
6
7
8
9

17

Council of Agencies Serving South Asians, Ontario Council of
Agencies Serving Immigrants, and South Asian Legal Clinic
of Ontario, Toronto (Canada);
Joint submission 16 submitted by: Social Rights Advocacy
Centre and Charter Committee on Poverty Issues, Huntsville
(Canada);
Joint submission 17 submitted by: Lawyers Without Border
Canada and Lawyers’ Rights Watch Canada, Ville de Québec
(Canada);
Joint submission 18 submitted by: ARCH Disability Law
Centre, Alzheimer’s Society of Canada, Canada Without
Poverty, Canadian Association for Community Living,
Canadian Association of the Deaf, Canadian Council on
Rehabilitation and Work, Canadian Centre on Disability
Studies, Canadian National Institute for the Blind, Canadian
Labour Congress, Council of Canadians with Disabilities,
Disability Rights Promotion International (York University),
DisAbled Women’s Network, Independent Living Canada,
MAD Canada, National Network on Mental Health, Ontario
Network of Injured Workers, Participation & Knowledge
Translation in Childhood Disability Lab (McGill University),
People First Canada, Winnipeg, (Canada).

National human rights institution:
CHRC
Canadian Human Rights Commission, Ottawa (Canada).
Regional intergovernmental organization(s):
IACHR-OAS
Inter-American Commission on Human Rights-Organization
of American States. Washington, D.C. (United States of
America);
Attachments:
Inter-American Commission on Human Rights, Missing and
Murdered Indigenous Women in British Columbia, Canada
OEA/Ser.L/V/II, Doc. 30/14 21 December 2014.
OSCE-ODIHR
Office for Democratic Institutions and Human
Rights/Organization for Security and Co-operation in Europe;
Warsaw (Poland).
CHRC, p. 2.
CHRC, p. 2.
CHRC, p. 2.
CHRC, p. 3.
CHRC, p. 3.
CHRC, p. 3.
CHRC, p.4–6.
The following abbreviations are used in UPR documents:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination;
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights;
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR;
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights;
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR;
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of
the death penalty;
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women;
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW;
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment;
OP-CAT
Optional Protocol to CAT;
CRC
Convention on the Rights of the Child;
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in
armed conflict;
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child
prostitution and child pornography;
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure;

GE.18-03620

A/HRC/WG.6/30/CAN/3
ICRMW

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

GE.18-03620

International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families;
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD;
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearance.
For relevant recommendations see A/HRC/24/11, paras. 128.1–128.15, 128.27–128.36, 128.47,
128.53, 128.60, 128.77, 128.101–128.112, 128.115.
JS4, para. 50, JS5, para. 38 and JS15, p. 7.
JS13, para. 12.
JS15, p. 7.
JS9, para. 39 (II).
AI, p. 10, JS1 para. 2, JS6, p. 3.
FAFIA, p. 8, JS7, para. 53 and JS13, para. 30 (c).
AI, p. 10, FAFIA, p. 8 and JS7, para. 53.
AI, p. 10, JS8, p. 16.
FAFIA, p. 9 and JS17, p. 9.
JS1, para. 10.
United Church of Canada, p. 3.
For relevant recommendations see A/HRC/24/11, paras. 128.27–128.30, 128.60–128.61, 128.66–
128.67, 128.119–128.120.
JS16, p. 6.
WLP, para. 11.
CAD-ASC, pp. 6–7 and JS18, p. 6.
JS13, para. 4. See also JS1, para. 9.
Egale, para. 15.
Chair, p. 11. See also JS17, p. 9.
AI p. 1.
AI p. 10.
For relevant recommendations see A/HRC/24/11, paras.128.17–128.20, 128.23–128.26, 128.37–
128.52.
ACLC, para. 9.
JS15, p. 4.
Egale, paras. 28–29.
United Church of Canada, p. 3.
WLP, para. 7.
ACLC, para. 15.
JS15, p. 12.
JS11, para. 21.
ACLC, para. 16.
JS16, p. 11.
For relevant recommendations see A/HRC/24/11, paras.128.151, 128.152.
AHRC, para. 2.
JS2, para. 7 and 26–33.
JS2, para. 34.
AI, p. 2.
JS17, p. 2.
JS17, p. 2.
JS17, p. 4.
JS13, para. 27.
For relevant recommendations see A/HRC/24/11, para. 128.151.
JS13 para. 4. See also JS5, para. 30.
JS13, para. 24.
CTC, para. 14.
JS17, p. 3.
JS13, para. 23 (a).
JS13, para. 30 (a).
For relevant recommendations see A/HRC/24/11, paras. 128.153–128.157, 128.162.
JS15, p. 17.
JS15, pp. 17–18. See also ICLMG, paras. 20–24 and JS10, para. 37.
ICLMG, para. 22. See also WLP, para. 13.
JS10, para. 40.
JS10, p. 9.
AI, p. 9.

18

A/HRC/WG.6/30/CAN/3
65

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

121
122
123
124
125

19

For relevant recommendations see A/HRC/24/11, paras. 128.22, 128.101, 128.121, 128.148,
128.155, 128.156, 128.158–128.162.
For relevant recommendation, see A/HRC/24/11, para. 128.22.
JS6, p. 3.
JS6, para. 7.
JS6, para. 9.
JS6, p. 5.
JS6, p. 3.
JS6, para. 7.
JS6, para. 14. See also JS1, para. 14.
JS6, p. 9.
CAEFS, p. 8.
NWAC, para. 29.
For relevant recommendations see A/HRC/24/11, paras. 128.45, 128.54,128.98, 128.102,
128.103,128.122,128.158–128.160.
JS15, p. 11.
FAFIA, p. 6.
ACLC, para. 10.
CHALN, para. 5.
CHALN, para. 9.
JS15, p. 15.
WLP, para. 3.
NACAFV, p. 8.
CAEFS, p. 4.
BSCC, p. 2.
CAEFS, p. 4.
Chair, p. 6 and NWAC, para. 26.
CAEFS, p. 7.
CAEFS, p. 12.
For relevant recommendations see A/HRC/24/11, paras.128.18, 128.51, 128.162.
JS10, para. 8.
JS10, paras. 11 and 13.
JS10, para. 22.
JS10, para. 29.
JS10, pp. 4–5.
OSCE-ODHIR, p. 2.
For relevant recommendations see A/HRC/24/11, paras. 128.107–128.111.
JS4, para. 10.
JS4 paras. 24 and 27.
JS11, para. 16.
For relevant recommendations see A/HRC/24/11, paras. 128.25, 128.55, 128.71–128.72.
JS7, para. 17.
JS7, para. 52 (d).
ACLC, para. 17.
JS15, p. 5.
JS15, p. 6.
Egale, para. 32.
FAFIA, p. 9.
CRIAW-ICREF, p. 4. See also JS7, p. 5.
FAFIA, p. 11.
JS18, p. 4.
CAD-ASC, p. 5.
For relevant recommendations see A/HRC/24/11, paras. 128.60, 128.64, 128.128–128.129.
JS7, para. 14.
JS7, para. 16.
NACAFV, p. 2.
Chair, p. 11.
For relevant recommendations see A/HRC/24/11, paras. 128.57, 128.62, 128.67–128.70, 128.123–
128.127, 128.130–128.133.
JS7, p. 2 and paras.1–2.
JS7, paras. 3–5.
JS15, p. 4.
ACLC, para. 30.
JS7, p. 4 and para. 12.

GE.18-03620

A/HRC/WG.6/30/CAN/3
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

149

150

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

183

GE.18-03620

AHRC, para. 21.
JS7, para. 52 (b).
JS5, para. 4.
JS7, paras. 7 and 9.
JS5, para. 6.
JS5, para. 10. See also NACAFV, p. 8.
A/HRC/24/11 , paras. 128,123, 128,132, 128,133.
JS2, para. 21.
JS2, para. 19.
AHRC, para. 7. See also JS2, para. 24.
AHRC, para. 14.
For relevant recommendations see A/HRC/24/11, paras. 128.73–128.76, 128.127.
CHC-CCS, pp. 1–2. See also JS7, para. 20.
CHC-CCS, p. 5–6.
JS8, para. 20 and p. 15.
ADF International, paras. 3–20; MCCL, paras. 1–6.
For relevant recommendations see A/HRC/24/11, paras.128.57–128.59, 128.71, 128.79–128.107.
CFUW, p. 2.
CFUW, pp. 2–3.
AI, p. 11.
NACAFV, p. 3.
NACAFV, p. 5. See also AI, p. 11.
Inter-American Commission on Human Rights, Missing and Murdered Indigenous Women in
British Columbia, Canada OEA/Ser.L/V/II, Doc. 30/14 21 December 2014, p. 11. See also Chair, p.
4–5.
Inter-American Commission on Human Rights, Missing and Murdered Indigenous Women in
British Columbia, Canada OEA/Ser.L/V/II, Doc. 30/14 21 December 2014, para. 6.
Inter-American Commission on Human Rights, Missing and Murdered Indigenous Women in
British Columbia, Canada OEA/Ser.L/V/II, Doc. 30/14 21 December 2014, para. 302.
CRIAW-ICREF, pp. 1–2.
JS15, p. 10.
JS14, p. 10. See also JS1, para. 19.
JS14, p. 19.
NACAFV, p. 7. See also JS14, p. 8.
JS3, paras. 2–7 and JS8 paras. 3 and 6–18.
JS3, para. 4.
JS3, para. 3. See also CHALN, paras.10–11 and JS8 para. 14–16.
JS3 para. 27.
JS11, para. 11.
For relevant recommendations see A/HRC/24/11, paras 128.60, 128.92, 128.97, 128.109–128.120,
128.128–128.129.
GIEACPC, para. 1.1.
GIEACPC, para. 1.2.
GIEACPC, paras. 2.1 and 1.3.
ACLC, paras. 23–24. See also JS15, p. 12.
For relevant recommendations see A/HRC/24/11, paras. 128.64 and 128.129.
Caring Society, p. 3 and Chair. p. 3.
Caring Society, p. 3.
JS15, p. 13.
Caring Society, p. 4; Chair, p. 6, NWAC, paras. 20–23, JS16, para. 16 and JS17, p. 8.
Caring Society, p. 4, NWAC, para. 20.
Caring Society, p. 5. See also JS16, para. 16 and JS17, p. 8.
Caring Society, p 8 and Chair, p. 6. See also JS15, p. 13 and NWAC, para. 24.
JS15, p. 13.
Chair, p. 7.
For relevant recommendations see A/HRC/24/11, paras 128.141–128.145.
JS18, p. 2.
CAD-ASC, pp. 1–4.
JS18, p. 5.
CAD-ASC, p. 1, JS18, p. 3.
JS18, p. 4.
For relevant recommendations see A/HRC/24/11, paras.128.45–128.47,128.49, 128.53–124.54,
128.57, 128.59–128.80, 128.83–128.106, 128.123, 128.127, 128.129,128.132, 128.134–128–139.
AI, p. 5.

20

A/HRC/WG.6/30/CAN/3
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

21

JS17, p. 2.
JS17, p. 8.
JS17, p. 7.
For relevant recommendations see A/HRC/24/11, para. 128.59.
JS14, p. 2.
JS14, p. 2.
JS14, pp. 4–5.
JS14, p. 7.
NWAC, paras. 13–17.
JS1, para. 16.
AI, p. 4.
AI, p. 4.
For relevant recommendations see A/HRC/24/11, paras. 128.26, 128.49, 129.146–128.150,128.162.
JS15, p. 7.
JS15, p. 7.
JS4, para. 47. See also BSCC, p. 3.
JS4, para. 48.
JS5, para. 37.
JS12, para. 4.
JS12, para. 5.
JS15, p. 8.
JS9, para. 38.
AI, p. 11. See also JS15, p. 8–9, WLP, p. 6.
AI, p. 7.
For relevant recommendations see A/HRC/24/11, paras. 128.10.
JS9, para. 13.
JS9, para. 39 (III and IV).

GE.18-03620

