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  جملس حقوق اإلنسان 
  الشامل الدوري باالستعراض املعين العامل لفريقا

  الرابعة الدورة
  ٢٠٠٩ فرباير/شباط ١٣-٢ جنيف،

 وفقاً اإلنسان، حلقوق السامية املفوضية أعدته للمعلومات جتميع
  ٥/١ اإلنسان حقوق جملس قرار مرفق من )ب(١٥ للفقرة

  كندا

لومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمع 
يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحـدة الرمسيـة ذات                   

اإلنـسان  وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق                 .الصلة
اليت اعتمدها العامة وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية . ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضيةخبالف 

 .ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر  قد  و .جملس حقوق اإلنسان  
ويف حال عدم وجود معلومـات    .لجولة األوىل من االستعراضلبع سنوات  التقرير مع مراعاة وترية األر   عّدوقد أُ 

  وملا كان هذا التقريـر     .حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة             
أو إىل التركيز بشأن    ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات               

أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعـاون مـع          /مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و          
 .اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
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  واإلطار األساسية املعلومات - أوالً
  )١(الدولية االلتزامات نطاق - ألف

 األساســية العامليــة املعاهــدات
 )٢(ساناإلن حلقوق

 االنـضمام  أو التـصديق  تاريخ
 املعاهدات هليئات احملددة باالختصاصات االعتراف التحفظات/اإلعالنات اخلالفة أو

 مجيـع  علـى  للقضاء الدولية االتفاقية
  العنصري التمييز أشكال

ــشرين ١٤ ــوبر/األول ت  أكت
١٩٧٠ 

 ال ):١٤ املادة( األفراد شكاوى يوجد ال

 االقتصادية وقباحلق اخلاص الدويل العهد
 والثقافية واالجتماعية

 - يوجد ال ١٩٧٦ مايو/أيار ١٩

 املدنيـة  بـاحلقوق  اخلاص الدويل العهد
 والسياسية

 نعم ):٤١ املادة( الدول بني املتبادلة الشكاوى يوجد ال ١٩٧٦ مايو/أيار ١٩

 للعهـد  األول االختيـاري  الربوتوكول
 والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل

 - يوجد ال ١٩٧٦ مايو/أيار ١٩

 للعهـد  الثـاين  االختياري الربوتوكول
 والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل

 - يوجد ال  ٢٠٠٥ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٥

 التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية
 املرأة ضد

ــانون ١٠ ــسمرب/األول ك  دي
١٩٨١ 

 - يوجد ال

 لقـضاء ا التفاقية االختياري الربوتوكول
 املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على

ــشرين ١٨ ــوبر/األول ت  أكت
٢٠٠٢ 

 نعم ):٩و ٨ املادتان( التحقيق إجراءات يوجد ال

 مـن  وغـريه  التعذيب مناهضة اتفاقية
 أو القاسـية  العقوبة أو املعاملة ضروب

 املهينة أو الالإنسانية

  نعم ):٢٠ املادة( التحقيق إجراءات يوجد ال ١٩٨٧ يونيه/حزيران ٢٤
  نعم ):٢١ املادة( الدول بني املتبادلة الشكاوى
 نعم ):٢٢ املادة( األفراد شكاوى

ــانون ١٣ الطفل حقوق اتفاقية ــسمرب/األول ك  دي
١٩٩١ 

 ٣٧و ٢١ املـواد ( نعم
 )٣٠و

- 

 حقـوق  التفاقية االختياري الربوتوكول
 يف األطفـال  بإشـراك  املتعلـق  الطفل

 املسلحة الرتاعات

 املادة مبوجب ملزم إعالن ٢٠٠٠ يوليه/متوز ٧
 سنة ١٦ :٣

- 

 حقـوق  التفاقية االختياري الربوتوكول
 األطفال وبغاء األطفال ببيع املتعلق الطفل

 اإلباحية املواد يف األطفال واستغالل

 - يوجد ال ٢٠٠٥ سبتمرب/أيلول ١٤

حقوق حلماية الدولية واالتفاقية املرأة، ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء فاقيةالت االختياري الربوتوكول :فيها طرفاً كندا ليست اليت الرئيسية املعاهدات
 األشخاص حقوق التفاقية االختياري والربوتوكول ،)٢٠٠٧ فقط، توقيع( اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق واتفاقية أسرهم، وأفراد املهاجرين العمال مجيع
 .القسري االختفاء من ألشخاصا مجيع حلماية الدولية واالتفاقية اإلعاقة، ذوي
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 اخلالفة أو االنضمام أو التصديق صلة ذات أخرى رئيسية دولية صكوك

 نعم عليها واملعاقبة اجلماعية اإلبادة جرمية منع اتفاقية

 نعم الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام

 نعم )٣(بالريمو بروتوكول

 ١٩٥٤ عام اتفاقية باستثناء نعم، )٤(اجلنسية عدميو واألشخاص الالجئون

  نعم )٥(اإلضافية وبروتوكوالهتا ١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢ املؤرخة جنيف اتفاقيات
 ١٣٨و ٩٨و ٢٩ رقم االتفاقيات باستثناء ،نعم )٦(الدولية العمل ملنظمة األساسية االتفاقيات

 ال التعليم جمال يف التمييز ملكافحة اليونسكو اتفاقية

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة كندا على التصديق على اتفاقيـة              ، شجعت ٢٠٠٨يف عام     -١
وأوصت جلنة   .)٧(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري           

 قد احلكومةكانت ذيب واليت  كندا بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التع)٨(مناهضة التعذيب
واللجنة  وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري .)٩( بالنظر يف توقيعها والتصديق عليها٢٠٠٦ يف عام تعهدت

 كندا بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال             )١٠(املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     
 باإلدالء باإلعالن املنصوص عليه  أيضاًصت جلنة القضاء على التمييز العنصري كندااملهاجرين وأفراد أسرهم؛ وأو 

وبالتصديق على اتفاقية عـام     ،  )١١( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري         ١٤يف املادة   
 املتعلقـة   ١٦٩ليـة رقـم      وعلى اتفاقية منظمة العمل الدو     ،)١٢( املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية     ١٩٥٤

  .)١٣(بالشعوب األصلية والقبلية

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها لكون كندا ال تزال مل تعاجل مسألة سبل االنتصاف غري                   - ٢
نية والسياسية، وأوصت بتعـديل    من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املد      ٢٦ و ٣و ٢املناسبة املتعلقة بانتهاك املواد     

التشريعات االحتادية وتشريعات املقاطعات واألقاليم وحتسني النظام القانوين، مبا يتيح لضحايا التمييـز إمكانيـة               
  .)١٤(الوصول على أكمل وجه إىل احملاكم املختصة وسبل االنتصاف الفعالة

 واللجنة املعنية بالقضاء على     )١٥(تماعية والثقافية وباملثل، أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالج        - ٣
 وأحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية        ة احمللي اهتا بني تشريع  التوفيقعلى  أن تعمل كندا     ب )١٦(التمييز ضد املرأة  

ـ      صـرحت و .واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          ى التمييـز    جلنـة القـضاء عل
 واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        )١٨( واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       )١٧(العنصري

 .)١٩(إعمال احلقـوق  على وأن حترصلتزامات كندا ال املقاطعات واألقاليم    إدراكن احلكومة االحتادية جيب أن تضمن       بأ
جبميـع   ينبغـي أن تعمـل   حلكومةا باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التأكيد أن  وأعادت اللجنة املعنية  

  .)٢٠(تفسري القوانني وامليثاق الكندي للحقوق واحلريات على حنو يوافق العهدل الترويجمستوياهتا على 
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ـ              - ٤ وق اإلنـسان   والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بارتياح التعديالت املدخلة على قانون حق
الكندي والقانون اجلنائي واليت تعزز التشريعات املتعلقة جبرائم الكراهية املرتكبة عرب اإلنترنت، وأوصت باعتماد              
آليات، بالتشاور مع اجملتمعات احمللية للسكان األصليني، لضمان التطبيق املناسب لقانون حقوق اإلنسان الكندي              

 .)٢١(اص باهلنوديف الشكاوى املقدمة مبوجب القانون اخل

   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها- جيم 

من جانب جلنة التنـسيق     " ألف" وُمنحت املركز    ١٩٧٧سست اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان يف عام        أُ  - ٥
وأوصت اللجنة املعنية    .)٢٢(٢٠٠٦، وكذلك يف عام     ١٩٩٩الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام        

عىن بتنفيذ العهد الدويل اخلـاص      القتصادية واالجتماعية والثقافية بوضع آليات مستقلة للرصد والبت تُ        باحلقوق ا 
 .)٢٣(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتسند إليها والية متابعة املالحظات اخلتامية

   التدابري السياساتية- دال 

وهـي   ،)٢٤("كندا للجميع: ة العمل من أجل مناهضة العنصريةخط "برحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري         -٦
فريق مكافحـة  "ورحبت اللجنة بإنشاء  .)٢٥(فحة اإلرهاب التابعة جمللس األمنمبادرة ورد ذكرها أيضا يف تقرير جلنة مكا    

  .)٢٦(اهية يف أونتاريوضمن اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان، وبإنشاء الفريق العامل لألوساط املعنية جبرائم الكر" الكراهية

، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية التدابري الرامية إىل تعزيز وضع األطفال ٢٠٠٧ويف عام   - ٧
  .)٢٧(من السكان األصليني، عن طريق تصحيح الثغرات املتعلقة بالعوامل املؤثرة يف حياهتم وحالتهم الصحية

 الواقع أرض على يتهاومحا اإلنسان حقوق تعزيز - ثانياً

 اإلنسان حقوق آليات مع التعاون - ألف

  املعاهدات هيئات مع التعاون -١

 )٢٨(املعاهدة هيئة
 قدم تقرير آخر
 فيه وُنظر

ــر ــات آخ  مالحظ
 اإلبالغ حالة املتابعة رد ختامية

 /آذار منذ تقدميه تأخر  ٢٠٠٧ مارس/آذار  ٢٠٠٦ العنصري التمييز على القضاء جلنة
 ٢٠٠٨ مارس

ــني ــام يف حي ــد ٢٠٠٩ ع ــدمي موع تق
  املدجمني واخلامس الرابع التقريرين

 االقتـصادية  بـاحلقوق  املعنيـة  اللجنة
 والثقافية واالجتماعية

 عـام  يف السادس التقرير تقدمي موعد حيني - ٢٠٠٦ مايو/أيار ٢٠٠٥
٢٠١٠  

 أكتوبر/ألولا تشرين ٢٠٠٤ اإلنسان حبقوق املعنية اللجنة
٢٠٠٥ 

 /األول نكانو يف ورد
 ٢٠٠٦ ديسمرب

 يف الـسادس  التقريـر  تقـدمي  موعد حيني
 ٢٠١٠ عام

 ضـد  التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة
 املرأة

 نوفمرب/الثاين تشرين  ٢٠٠٧
٢٠٠٨ 

ــني  - ــام يف حي ــد ٢٠١٤ ع ــدمي موع تق
  املدجمني التاسعو الثامن ينالتقرير

 يونيـه /رانحزي يف ورد ٢٠٠٥ مايو/أيار  ٢٠٠٤ التعذيب مناهضة جلنة
٢٠٠٦ 

/متـوز  منـذ  الـسادس  التقرير تقدمي تأخر
 ٢٠٠٨ يوليه

 أكتوبر/األول تشرين  ٢٠٠١  الطفل حقوق جلنة
٢٠٠٣ 

ــني  ــام يف حي ــد ٢٠٠٩ ع ــدمي موع تق
  املدجمني والرابع الثالث التقريرين
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 )٢٨(املعاهدة هيئة
 قدم تقرير آخر
 فيه وُنظر

ــر ــات آخ  مالحظ
 اإلبالغ حالة املتابعة رد ختامية

ــول ــاري الربوتوك ــة االختي التفاقي
 األطفـال  بإشراك املتعلق الطفل حقوق

 ةاملسلح الرتاعات يف

 إىل املقـدم  التقريـر  ضمن معلومات تقدم - ٢٠٠٦ يونيه/حزيران  ٢٠٠٤
 ٢٠٠٩ عام يف الطفل حقوق جلنة

ــول ــاري الربوتوك ــة االختي التفاقي
 األطفـال  ببيـع  املتعلق الطفل حقوق
 يف األطفـال  واستغالل األطفال وبغاء
 اإلباحية املواد

 منـذ  األويل التقريـر  تقـدمي  موعد تأخر - - -
 ٢٠٠٧ عام

 .)٢٩(١٩٩٩عام   تنفيذ كندا توصيات للجنة صدرت يف     أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء عدم            -٨
عن قلقها إزاء إحجام كندا عن النظر يف التزامها بتنفيذ طلبـات            ،  )٣٠(جلنة مناهضة التعذيب  ومعها  ،  وأعربت اللجنة أيضاً  

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان كندا بوضـع إجـراءات تكفـل             .حمايةاللجنتني املتعلقة بإعمال التدابري املؤقتة لل     
وأعادت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التأكيد بقـوة علـى أن             .)٣١(اإلشراف على تنفيذ العهد   

  .)٣٢(ثالث لكندان الدوريني الثاين والكندا مطالبة بتنفيذ التوصيات اليت يعود تارخيها إىل التقريري

  اخلاصة اإلجراءات مع التعاون -٢

  نعم دائمة دعوة ُوجِّهت
 وباحلق مناسب معيشي مستوى يف احلق عناصر من كعنصر الالئق بالسكن املعين اخلاص املقرر البعثات تقارير أو الزيارات آخر

 ؛)٣٣()٢٠٠٧ أكتوبر/األول تشرين ٢٢-٦( السياق هذا يف التمييز عدم يف
  ؛)٣٤()٢٠٠٥ يونيه/حزيران ١٥-١( التعسفي باالحتجاز املعين العامل الفريق
 ٢١ مـن ( ةاألصـلي  للـشعوب  األساسية واحلريات اإلنسان حقوق حبالة املعين اخلاص املقرر
 ؛)٣٥()٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٤ إىل مايو/أيار
ـ  وكـره  العنـصري  والتمييـز  للعنـصرية  املعاصرة باألشكال املعين اخلاص املقرر  باألجان
 .)٣٦()٢٠٠٣ سبتمرب/أيلول ٢٦ إىل ١٥ من( تعصب من بذلك يتصل وما

 .٢٠٠٧ عام يف بالعنصرية، املعين اخلاص املقرر  املبدأ حيث من عليها املتفق الزيارات

 .٢٠٠٦ عام يف الزيارة طُلبت للمهاجرين، اإلنسان حبقوق املعين اخلاص املقرر  بعد عليها يتفق مل واليت املطلوبة الزيارات

 زيـارة  أجريا الذين اخلاصني واملقررين التعسفي باالحتجاز املعين العامل الفريق من كل أعرب  البعثات أثناء التعاون/البعثات تيسري
 .كندا حلكومة امتناهنم عن االستعراض موضع الفترة خالل البلد إىل

   -  الزيارات متابعة
فئات بشأن املقدمة البالغات جانب وإىل .سنوات األربع جولة خالل بالغات أربعة أُرسلت  والنداءات العاجلة االدعاءات رسائل على الردود

موضع الفترة وخالل .واحدة امرأة منهم أفراد، ٥ ب متعلقة املقدمة البالغات كانت خاصة،
 ).املائة يف ٧٥( بالغات ٣ على احلكومة ردت االستعراض،

 اإلجـراءات  إطار يف بواليات مكلفون أرسلها بياناًاست ١٣ أصل من استبيانات ٧ على كندا أجابت  )٣٧(املواضيعية يابالقضا املتعلقة االستبيانات على الردود
 .)٣٩(احملددة املواعيد غضون يف وذلك االستعراض، موضع الفترة خالل )٣٨(اخلاصة
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  اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية مع التعاون -٣

وقـد أعلنـت    ،  )٤٠(عمل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     ل دعماً بانتظام   اليت تقدم منحاً  كندا من البلدان      -٩
 .)٤٢(وسامهت يف الصناديق اإلنسانية لألمم املتحدة، )٤١(٢٠٠٦تربعها مبسامهات إضافية غري خمصصة يف عام 

  زيارهتا قضايا تتعلـق مـثالً      وناقشت خالل ،  )٤٣(٢٠٠٦وزارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان كندا يف عام           -١٠
 .)٤٤(اهلجرة الدولية ومكافحة اإلرهابجمال بالتمييز وبضرورة ترسيخ احلقوق يف 

  تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان-باء 

  املساواة وعدم التمييز-١

 هبدف جتـرمي العنـف      ريعاًل كندا تشريعها أو أن تعتمد تش      أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تعدّ         -١١
  . )٤٥( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري٤ باملادة العنصري، عمالً

وأعربت اللجنة عن أسفها لضعف التقدم احملرز يف مكافحة التمييز الذي يطال املرأة واألطفال يف صفوف األمم                   -١٢
 واللجنـة املعنيـة     )٤٧( وجلنة القضاء على التمييز العنصري     )٤٦( التمييز ضد املرأة   وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على    . األوىل

 خطـوات ، على اختاذ )٤٩(، إضافة إىل املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية       )٤٨(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
تناول مسألة  هلنود إىل األطفال، و   باانتقال الوضع اخلاص    لقانون اخلاص باهلنود فيما يتعلق ب     لتشريعية ملعاجلة اآلثار التمييزية     

احلقوق االقتصادية  مسألة   و )٥٠()مبوجب أنظمة اِمللكية العقارية يف إطار الزواج      (احلقوق املتعلقة بالزواج والتملك واإلرث      
لى التمييز ضد املرأة بتفسري   وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء ع    . واالجتماعية والثقافية للمرأة واألطفال من السكان األصليني      

 .)٥١( تامني للمرأة يف صفوف السكان األصليني من قانون حقوق اإلنسان الكندي على حنو يكفل محاية وإنصافاً     ٦٧املادة  
وأعربت اللجنة عن قلقها من أن املرأة يف صفوف السكان األصليني واألقليات العرقية تعاين من متييز متعدد األوجه يطاهلا                   

مل والسكن والتعليم والرعاية الصحية، ويقترن ذلك مبعدالت فقر عالية ونقص يف الوصول إىل املياه النظيفة وضعف     يف الع 
وينبغي أن تتخذ كندا تدابري، مبا فيها التدابري اخلاصة املؤقتة، من أجل القـضاء               .نسب إكمال التعليم املدرسي   من حيث   

، وتوعية هؤالء النساء حبقوقهن، وكفالة متكينهن من املـشاركة يف التـسيري         على التمييز على الصعيد القانوين ويف الواقع      
  .)٥٢(والعمليات التشريعية

  ١٩٥٨ يف االستخدام واملهنة لعـام       وطلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية، فيما يتعلق باتفاقية التمييز            -١٣
  .)٥٣( الرأي السياسي واملنشأ االجتماعيعلى أساسيز أن حيظر قانون حقوق اإلنسان الكندي التمي ،)١١١رقم (

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه -٢

رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالتدابري املتخذة من أجل مواجهة العنف املمارس ضد املرأة،                   -١٤
وأشار تقرير ملنظمة الصحة العاملية صدر يف عـام          .)٥٤( يف كندا  رزةباقلقة من أن العنف املرتيل ميثل مشكلة        ها ظلت   لكن

جلنة القـضاء  وأعربت  .)٥٥( يف املائة١١و ٤ إىل أن معدالت االعتداء الذي تتعرض له النساء احلوامل يتراوح بني          ٢٠٠٥
خلطري املمارس ضد املرأة يف      عن قلقهما بشأن حاالت العنف ا      )٥٧( واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    )٥٦(على التمييز العنصري  
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 أو يتعرضـن    يودي العنف حبياهتن   اللوايت الضحايا    حيث عدد   من ةغري متناسب  وهي حاالت    - صفوف السكان األصليني  
 ء عدم إجـرا   مسألة تنظر يف وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة كندا على أن             .لالغتصاب والعنف املرتيل  

اختفاء النساء وقتلهن يف صفوف السكان األصليني، رغم إنشاء فريق عامل، وعلى اختاذ خطوات من             يف حاالت    تحتقيقا
وينبغي أن جتري كندا على وجه السرعة حتقيقات لتحديد ما إذا كانت             .أجل إصالح أوجه القصور املتفشية بصورة عامة      

  .)٥٨(دهناك أمناط ذات طابع عنصري وأن تتخذ ما يلزم من تدابري يف هذا الصد

 واللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة        )٥٩(وإذ أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة          -١٥
 .)٦١( عن أسفهما لكون العنف املرتيل ال يشكل جرمية يف كندا، فإهنما أوصتا بإدراجه يف القـانون كجرميـة               )٦٠(والثقافية

 كندا بأن تعـاجل األسـباب       )٦٣( واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       )٦٢(نسانوأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإل    
اجلذرية للظاهرة، وتضمن إمكانية الوصول الفعال إىل العدالة، وتضع وسائل فورية تكفل االنتصاف واحلماية، وتـضمن                

وأشار تقريـر لـصندوق     ". باملعتدي الرئيسي " بحماكمة اجلناة ومعاقبتهم مبا يلزم من عقوبة، وتسن سياسات فيما يتعلق            
 يف املائة منهن من ٦٨( إىل أن النساء يف صفوف املهاجرين واألقليات الظاهرة ٢٠٠٦األمم املتحدة للسكان صدر يف عام 

 على األرجح للخدمات املقدمة يف هذا الـصدد مقارنـة           اللوايت يبلغن عن تعرضهن العتداء هن أقل التماساً       ) املهاجرات
وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تضمن كنـدا للنـساء ذوات               .)٦٤(موم السكان بع

الدخل املنخفض والنساء اللوايت حياولن اخلروج من عالقة تشوهبا اإلساءة إمكانية احلصول على السكن وتلقي خـدمات                 
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بتعزيز وتوسـيع          .)٦٥(الدعم مبا يستجيب حلقهن يف مستوى معيشي مناسب       

، كما أوصت اللجنة املعنية     )٦٦( للجوانب الثقافية   مراعياً نطاق اخلدمات احلالية وبإتاحة تدريب أفراد إنفاذ القانون تدريباً        
  .)٦٧(حبقوق اإلنسان بضمان االستجابة السريعة واملناسبة

 ٩٠ ملنظمة العمل الدولية احلصول على معلومات بشأن ما أوردته تقارير تفيد بأن              والتمست جلنة اخلرباء التابعة     -١٦
يف املائة من النساء صرحن بأهنن تعرضن للتحرش اجلنسي يف سياق العمل، وطلبت معلومات بشأن التدابري املتخذة يف هذا             

اء على التمييز ضد املرأة عن قلقهما من وضع          واللجنة املعنية بالقض   )٦٩(وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     .)٦٨(الصدد
إلغاء عمل احلـراس    على  وُحثت كندا    .السجينات، ال سيما النساء املعوقات ونساء السكان األصليني واألقليات العرقية         

الذكور يف السجون اخلاصة بالنساء؛ وإعادة صياغة نظام التصنيف املتبع فيما يتعلق بسجينات االختـصاص االحتـادي؛                 
ان أن حتتجز السجينات من الفتيات يف السجون أو مراكز االحتجاز غري املختلطة اخلاصة بالشباب؛ وإقامـة آليـة                   وضم

ـ      خارجية مستقلة لالنتصاف والرقابة تُ        إىل توصـيات اللجنـة الكنديـة       تناداًعىن بسجينات االختصاص االحتـادي اس
  . )٧٠(حلقوق اإلنسان

 وجلنة القضاء على التمييز )٧٢( واملقرر اخلاص املعين بالعنصرية)٧١(تجاز التعسفيوأعرب الفريق العامل املعين باالح      -١٧
 عن األسف لتزايد النسبة املفرطة للسجناء يف أوساط السكان األصليني والكنديني مـن أصـول أفريقيـة                  )٧٣(العنصري

، )٧٤( ضاء على التمييز ضـد املـرأة      سيما يف صفوف النساء، كما أبرزت ذلك اللجنة املعنية بالق           ال -واألقليات العرقية   
وأوصى الفريق العامل بتعزيز السياسات الرامية إىل معاجلة النسبة املفرطـة            .مقارنة مبا كانت عليه تلك النسبة يف السابق       

ة للسجناء املنتمني إىل تلك الفئات، مبا يشمل بصفة خاصة زيادةَ مشاركة السكان األصليني يف نظام إنفاذ القانون والعدال                 
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بتفضيل احللول البديلة عن السجن؛ وتعزيـز              .)٧٥(وتوعيةَ أفراد إنفاذ القانون   

االقتصادي والُنُهج القائمة على التمييز يف إنفاذ القانون، واعتماد برنـامج لتـسهيل             وجهود معاجلة التهميش االجتماعي     
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وعالوة على ذلك، حثت مفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون            .)٧٦(صليني يف اجملتمع  إعادة إدماج اجملرمني من السكان األ     
وإذ  .)٧٧( مبدأ عدم خلط املعتقلني ألسباب ذات صلة باهلجرة مع املعتقلني ألسباب إجرامية            تباعاالالجئني السلطات على    

، فإهنا قد أعربت، إىل جانـب       "العدالةمعاجلة القضايا العرقية يف نظام      "رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري مببادرة        
  .)٧٨(املقرر اخلاص، عن القلق إزاء جلوء الشرطة إىل استخدام غري متناسب للقوة ضد الكنديني من أصول أفريقية

 داخل املنشآت   وجسيمةوإذ أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء استمرار وقوع أحداث عنف متعددة                -١٨
 على تقليص   يتخللها وقوع إصابات جسدية خطرية أو احتجاز رهائن، فقد دعت إىل العمل تدرجيياً            اإلصالحية االحتادية،   
 . )٧٩(تواتر هذه األحداث

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالعمل على مجيع املستويات من أجل ضمان إتاحة ما يكفي من سـكن                    -١٩
  ألشخاص املصابني بعجـز عقلـي أو أمـراض عقليـة دون مـربر             الدعم يف اجملتمعات احمللية للحيلولة دون احتجاز ا       

 .)٨٠(طيب قانوين

ميائيـة  يادعاءات تفيد باستخدام غري مناسب لألسـلحة الك       ورود  وإذ الحظت جلنة مناهضة التعذيب استمرار         -٢٠
ت بإجراء دراسة    أوص  فقد واملهيجة واملشلة وامليكانيكية من جانب سلطات إنفاذ القانون بقصد السيطرة على اجلماهري،           

 .)٨١(علنية ومستقلة يف هذا الصدد وباستعراض السياسات املتعلقة بأساليب السيطرة على اجلماهري على مجيع املستويات

إجيابية منها تعريف التعذيب يف القانون اجلنائي، واستبعاد مربر تنفيذ أوامر القادة        اختاذ خطوات   والحظت اللجنة     -٢١
لكـن   .)٨٢(، وعدم قبول الدليل املنتزع حتت التعذيب      ة املسلح اتائية، مبا يف ذلك خالل الرتاع     أو ذريعة الظروف االستثن   

اللجنة أعربت عن قلقها إزاء عدم وجود تدابري فعالة ملنح التعويض املدين لضحايا التعذيب وأوصت بأن تعيد كندا النظر                   
 .)٨٣(تعويض من االتفاقية من أجل ضمان منح ال١٤يف موقفها املتعلق باملادة 

 عن قلقها إزاء عدم اعتراف احملكمة العليا يف كندا يف سياق القانون احمللي بالطبيعة املطلقة                أيضاًوأعربت اللجنة     -٢٢
 من االتفاقية، واليت ال ختضع ألي استثناء، وأوصت بأن تتعهد كندا بدون شروط بـاحترام                ٣للحماية اليت تكفلها املادة     

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء السياسة          .)٨٤( يف القانون احمللي   ا كامالً هذه املادة وأن تدرج حكمه    
اليت تتبعها كندا واليت ميكن مبقتضاها، يف ظروف استثنائية، ترحيل أشخاص إىل بلد ميكن أن يواجهوا فيه خطر التعـرض                 

  .)٨٥(للتعذيب أو ملعاملة مهينة

  نون إقامة العدالة وسيادة القا-٣

 مسألة العدد املتنامي لطـاليب اللجـوء        ٢٠٠٧أورد تقرير ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني صدر يف عام             -٢٣
 عن قلقها من أن قانون اهلجرة ومحاية الالجئني جييز احتجاز )٨٧(وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري    .)٨٦(احملتجزين

، حسبما ورد يف تقرير مفوضية األمم املتحدة لـشؤون          ري حمدودة، وبدون أمر أيضاً    غري املواطنني وطاليب اللجوء، ملدة غ     
، إذا مل يتمكنوا من اإلدالء بوثائق صحيحة تثبت هويتهم أو إذا اشتبه يف أن وثائق اهلوية اليت يـدلون هبـا                      )٨٨(الالجئني
 ٥٥املستند إىل األسس الواردة يف املـادة        وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها من أن االحتجاز             .مزورة

 على األشخاص عدميي اجلنسية وطاليب اللجوء القادمني من البلدان اليت يصعب فيها احلـصول               من القانون قد يؤثر سلبياً    
 عن قلقـه إزاء     )٩٠(وأعرب الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي      .)٨٩(على وثائق ثبوتية بسبب الظروف السائدة فيها      
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 .السلطة التقديرية الواسعة املخولة ملوظفي اهلجرة فيما يتعلق باحتجاز األجانب وإزاء حمدودية مراجعة القرارات املتخـذة               
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري كندا بضمان أال يستند االحتجاز إال على أسس موضوعية ينص عليها القانون         

وإذ أعربت اللجنة    .)٩١(املكفولة هلم مبوجب املعايري الدولية ذات الصلة باملوضوع       وأن ُيمّتع األشخاص احملتجزون باحلقوق      
عن قلقها إزاء عدم منح األهلية للمهاجرين الذين ال حيملون وثائق ثبوتية صاحلة واألشخاص عدميي اجلنسية لالستفادة من            

هم يف هذا الوضع لاللتحاق باملدرسة يف بعض        الضمان االجتماعي والرعاية الصحية، وإزاء عدم منح األهلية لألطفال ممن           
املقاطعات، فقد حثت كندا على ضمان إتاحة اخلدمات املذكورة والنظر يف تعديل قانون اهلجرة ومحاية الالجئني حبيـث                  

  .)٩٢(يدرج فيه انعدام اجلنسية كعامل يتطلب معاملة إنسانية ومتعاطفة

يني من أصول أفريقية واألقليات العرقية إىل العدالـة، التمـست           وفيما يتعلق بوصول السكان األصليني والكند       -٢٤
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة املعنيـة بـاحلقوق           . لتمييزل  تعرضهم اللجنة اختاذ تدابري لضمان عدم    

 تقدمي مساعدة مالية، على    مبا يتيح  بأن توسع كندا من نطاق برنامج الطعون القضائية          )٩٣(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
وطلبت جلنة اخلرباء التابعـة      .)٩٤( أمهية وطنية  اليت تكتسي  القضايا االجتهادية    تتناولقامة دعاوى   ُترصد إل سبيل األولية،   

ملنظمة العمل الدولية معلومات بشأن التدابري اليت تضمن متكّن الفئات احملرومة من اللجوء إىل احملـاكم إلقامـة دعـاوى       
والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق تقليص الدعم املايل املقـدم      .)٩٥(ة باملساواة للمطالب

خلدمات املساعدة القانونية املدنية ذات الصلة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ال سيما يف واليـة كولومبيـا                 
  .)٩٦( املساعدة إىل الفقراء من السكانالربيطانية، وأوصت كندا بتقدمي هذه

حرية الدين واملعتقد وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة يف             -٤
  احلياة العامة والسياسية

 ٢٠٠١سـبتمرب  /أيلول ١١إذ الحظ املقرر اخلاص املعين بالعنصرية أن اجلاليات املسلمة والعربية ما انفكت منذ            -٢٥
، كما دعـا إىل   يقظاً معاداة السامية وكره اإلسالم تتطلب اهتماماًبروزدفة، فقد صرح بأن مسألة عودة تشعر بأهنا مسته  

 بأن تزيل التمييز القائم على الدين فيما يتعلق بالتمويل          وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان كندا أيضاً       .)٩٧(تعزيز احلوار 
  .)٩٨(املدرسي يف أونتاريو

لقها إزاء معلومات مفادها أن الشرطة، ال سيما يف مونتريال، جلأت إىل اعتقاالت واسعة النطاق               وأبدت اللجنة ق    -٢٦
وأوصت بأن تضمن كندا احلق يف االحتجاج السلمي، وبأن تقصر اللجوء إىل االعتقـال علـى                 .يف صفوف املتظاهرين  

  .)٩٩(األشخاص الذين يرتكبون جرائم خالل املظاهرات

على التمييز العنصري إىل تعزيز الربامج الرامية إىل ضمان التمثيل املناسب ملختلف الفئـات              ودعت جلنة القضاء      -٢٧
 يف املهام العامة على الصعيد االحتادي وعلى صـعيد  - الكنديني من أصول أفريقية والسكان األصليني  خصوصاً -العرقية  

 يف املائة من عدد مقاعد      ٢١,٣النساء كن يشغلن    وأوضحت شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة أن         .)١٠٠(املقاطعات
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة كندا على اختاذ إجراءات، مبا يف               .)١٠١(٢٠٠٨ الربملان الوطين يف عام   

  .)١٠٢(ذلك تدابري خاصة مؤقتة، من أجل التسريع بزيادة متثيل النساء يف احلياة العامة
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   ويف ظروف عمل عادلة ومواتية احلق يف العمل-٥

إذ أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها من أن األقليات، ال سيما الكنديون من أصول أفريقيـة                     -٢٨
والسكان األصليون، يواجهون التمييز فيما يتعلق بالتوظيف واألجور والتمتع باالستحقاقات واألمن الوظيفي، ومن حيث              

، ويف أماكن العمل، أوصت بالتنفيذ الكامل للتشريعات املتعلقة مبكافحة التمييـز يف سـوق العمـل           االعتراف مبؤهالهتم 
وكررت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة هذه التوصية، مبـا يف             . )١٠٣(وباختاذ تدابري ترمي إىل تقليص البطالة     
  .)١٠٤(ذلك مسألة اعتماد تدابري خاصة مؤقتة

لجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كندا بإيالء االعتبار حلـق املـرأة يف العمـل                وأوصت ال   -٢٩
 .)١٠٥(وضرورة متكني الوالدين من إجياد توازن بني العمل واحلياة األسرية، عن طريق إتاحة خدمات مناسبة لرعاية األطفال   

 تبني أن النساء يكـسنب  ٢٠٠٣لعمل الدولية دراسة صدرت يف عام ، أوردت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة ا  ٢٠٠٧ويف عام   
وحثت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة  . خالل عقد من الزمن يف املائة مما يكسبه الرجال، وأن هذه الفجوة مل تتغري إال قليال٧١ً

 املقاطعات واألقاليم   اتضمن تشريع تن   على أ  )١٠٦(العمل الدولية واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
وأوضح تقرير منظمة العمل الدولية      .)١٠٧(املساواة يف األجر املقدم لقاء العمل املتساوي القيمة يف القطاعني العام واخلاص           

   أن النساء املهاجرات اللوايت حيمل شهادات جامعية واملنتميات إىل األقليات الظـاهرة يعـانني مـن متييـز                  ٢٠٠٧لعام  
  .)١٠٨(تعدد األوجهم

، بعث املقرر اخلاص املعين باملهاجرين برسالة تتضمن ادعاء يتعلق بعيوب هيكلية زعـم أهنـا                ٢٠٠٦ويف عام     -٣٠
 عامل يهاجرون إىل كندا كـل       ٢٠ ٠٠٠الربنامج املومسي للعمال يف قطاع الزراعة، األمر الذي يسهم يف تعرض             تشوب

جود آليات لتقدمي الطعون    و وُزعم أن عدم   . العمل ولظروف معيشية غري مناسبة     سنة يف إطار هذا الربنامج لالستغالل يف      
 ١٢ الرصد والنسبة املرتفعة لتغري العمال أمور تؤدي إىل حدوث حاالت استغالل متواترة، مبا يف ذلك العمل من                   وانعدام

 واحلرمان من توقفات العمـل      بدل عن وقت العمل اإلضايف أو تعويض عن العمل يف العطل؛          تقدمي   ساعة بدون    ١٥إىل  
غري مواصفاهتا  املساكن و ضيق  الالزمة للراحة؛ واستخدام املواد الكيميائية اخلطرة بدون ما يلزم من معدات أو تدريب؛ و             

  .)١٠٩(اتبوالالئقة؛ والتمييز السافر يف األجور؛ وخصم مبالغ غري مربرة من الر

االجتماعية والثقافية بقلق أن احلد األدىن لألجور يقل عـن عتبـة            والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية و       -٣١
وأوصت بقوة بإعـادة     . للعمال وأسرهم  كرمياً الدخل الضعيف، وحثت على زيادته إىل مستويات تتيح مستوى معيشياً         

بتدائية والثانوية  النظر يف استثناء موظفي القطاع العام ومستخدمي املؤسسات احلكومية واملدرسني العاملني يف املدارس اال             
  .)١١٠(التابعة للقطاع العام من حق اإلضراب

 ٨، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن احملكمة العليا يف كنـدا نقـضت يف                  ٢٠٠٨ويف عام     -٣٢
ع أن حرية    سنة، وأيدت احملكمة باإلمجا    ٢٠أقرته طيلة    قرارات سابقة هلا صدرت بناء على موقف         ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

  .)١١١(تكوين مجعيات تشمل محاية التفاوض اجلماعي مبوجب امليثاق الكندي للحقوق
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   احلق يف الضمان االجتماعي ومستوى معيشي مناسب -٦

 إذا نظرنا إىل ما بلغه البلد        ملفتاً الحظ املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق أن إحصاءات الفقر يف كندا تعد أمراً              -٣٣
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة عـن           .)١١٢(ع املستوى وما له من ثروات     من تطور رفي  
، ال سيما يف أوساط الـسكان األصـليني         ٢٠٠٤ يف املائة من السكان كانوا يعيشون الفقر، يف عام           ١١,٢قلقها من أن    

والشباب والنساء ذوات الـدخل الـضعيف واألمهـات         والكنديني من أصول أفريقية واملهاجرين واألشخاص املعوقني        
وأوصت اللجنـة بـإدراج    .)١١٣(العازبات، كما أعربت عن قلقها إزاء وجود فوارق كبرية فيما بني املقاطعات واألقاليم        

  .)١١٤(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف استراتيجيات احلد من الفقر

قات املساعدة االجتماعية يف معظم املقاطعات واألقاليم أضحت أقل مما كانت           والحظت اللجنة بقلق أن استحقا      -٣٤
 ما يقل عن نصف عتبة الدخل الضعيف، وحثت اللجنة علـى اعتمـاد   عليه قبل عشر سنوات، حيث تبلغ مستوى كثرياً      

نسان كندا باختاذ   وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإل     .)١١٥(مستويات مساعدة اجتماعية تتيح بلوغ مستوى معيشي مناسب       
 وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق     )١١٦(تدابري لضمان أال يكون هلذا التقليص آثار مضرة بالفئات الضعيفة والنساء واألطفال           

  .)١١٧(١٩٩٥االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقوة بأن تعيد كندا النظر يف التدابري التراجعية املعتمدة يف عام 

 يف املائة من الـسكان،      ٧,٤سها عن قلقها إزاء املعاناة من انعدام األمن الغذائي اليت يعيشها            وأعربت اللجنة نف    -٣٥
وأعربت عن أسفها لعدم إقـرار   .)١١٨(وأوصت بأن تكثف كندا على حنو جمد من جهودها الرامية إىل معاجلة هذه املسألة             

  .)١١٩(ا الوصول إىل املياه على حنو متكافئ ومناسبكندا باحلق يف املياه كحق خيوله القانون وأوصت بقوة بأن تضمن كند

 شواغل ذات صلة بوجود عـدد     ٢٠٠٧وأثار املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق خالل زيارته إىل كندا يف عام               -٣٦
ويواجه مليون ونصف من األسر الكندية مشاكل تتعلق إما بالقدرة علـى             .كبري من األشخاص املشردين يف أرجاء البلد      

والحظ وجود عجز ملحوظ يف عدد املساكن االجتماعية، وأشار إىل          . ل تكاليف املسكن أو مبدى مالءمته أو كفايته       حتم
وأعادت اللجنـة املعنيـة    .)١٢٠(أن تقليص اإلنفاق االجتماعي قد أثر حبدة على كثري من األسر ذات الدخل األكثر تدنياً

يد أن احلكومة جبميع مستوياهتا ينبغي أن تتصدى ملسألة التشرد والـسكن            باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التأك    
  .)١٢١(غري الالئق باعتبارها أولوية وطنية

 هائلة يف مستويات معيـشة      بدرجةوقالت جلنة القضاء على التمييز العنصري إهنا تظل قلقة إزاء انعدام التكافؤ               -٣٧
 يعيشون دومنا إمكانية للوصول      بالسكن الالئق فقد صرح بأنه عاين أناساً       أما املقرر اخلاص املعين   . )١٢٢(السكان األصليني 

  .)١٢٣(إىل مياه الشرب والصرف الصحي

والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق أن األسر ذات الدخل املنخفض واألسر                -٣٨
لكنديني من أصول أفريقية ال تزال جمـربة علـى إيـداع أطفاهلـا          اليت تعوهلا أمهات عازبات وأسر السكان األصليني وا       

مؤسسات كفالة األطفال بسبب مشكلة السكن غري الالئق، وحثت اللجنة كندا على تقييم نطاق املشكلة علـى مجيـع                   
  .)١٢٥( بإيالء اهتمام خاص للفتيات املشرداتوأوصت أيضاً .)١٢٤(املستويات

اقب املايل العام لكندا املقرَِّر اخلاص معلومات بشأن اآلثار الضارة للنقل غـري             ، أبلغ مكتب املر   ٢٠٠٦ويف عام     -٣٩
املشروع للنفايات السامة والتخلص منها، وهي معلومات وردت يف ملتمسني موجهني إىل وزراء يف احلكومة االحتاديـة                 
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 احلقوق املتعلقة باحلفاظ على نقـاء امليـاه   سة إىل احلكومة أن تؤكدوطلبت اجلهة امللتِم .معنيني بالبيئة والتنمية املستدامة
 من قبيل مشاريع الصناعات     -وشدد املقرر اخلاص على ضرورة تفادي تنفيذ مشاريع          .)١٢٦(واهلواء وسالمة البيئة صحياً   

ة فرصة املشاركة   وينبغي أن ُتمنح اجملتمعات احمللية املُهّمش      . على البيئة والصحة    يف أقاليم ميكن أن تؤثر فيها سلبياً       - امللوِّثة
  .)١٢٧(على حنو جمد يف اختاذ القرارات اليت ميكن أن تكون هلا انعكاسات على حقوقها، مبا يف ذلك حقوقها الثقافية

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع-٧

 إىل األداء املمتـاز     ٢٠٠٥يف عـام    صـدر   ) سكواليون( للعلم والتربية والثقافة     أشار تقرير ملنظمة األمم املتحدة      -٤٠
لكن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أعربت عن قلقها من            .)١٢٨(ألطفال املهاجرين يف جمال التعليم    

أن الكنديني من أصول أفريقية يواجهون صعوبات يف الوصول إىل التعليم وتسجل يف صفوفهم بدرجـة غـري متناسـبة                    
 يف املائة من السكان     ١٧ أن   ٢٠٠٦سكو صدر يف عام     وورد يف تقرير لليون    .)١٢٩(تفعة لالنقطاع عن الدراسة   معدالت مر 

 أو مل يتجـاوز تعلـيمهم الـصف     رمسياً سنة صرحوا بأهنم مل يتلقوا تعليماً  ٤٩و ١٥األصليني ممن تتراوح أعمارهم بني      
   إىل أن أكثـر    وأشار التقرير أيضاً   .وف غري السكان األصليني    يف املائة ينطبق عليهم ذلك يف صف       ٦التاسع، مقارنة بنسبة    

  .)١٣٠( يف املائة من األطفال املعوقني يتوقفون عن التعليم عند مرحلة التعليم االبتدائي٤٠من 

 وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كندا بضمان أن يكون التعليم العـايل متاحـاً                 -٤١
  .)١٣١(ة متكافئة للجميعبصور

   األقليات والشعوب األصلية-٨

التنـازل  "قد حال حمل هنـج      " عدم التأكيد "و "التعديل"إذ أقرت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن هنَجْي            -٤٢
فيما يتعلق حبقوق السكان األصليني يف األراضي، فقد الحظت عدم وجود فـرق ملمـوس بـني                 " واإلسقاط والتخلي 

وإذ أبدت اللجنة قلقها إزاء كون مطالبات السكان األصليني تسوى يف األساس عن طريـق                .اهني من حيث النتائج   االجت
تتحملها اجملتمعات احمللية، فإهنا قد طلبت بأال تؤدي الُنُهج اجلديـدة   املقاضاة، مع ما يتطلبه ذلك من تكاليف غري متكافئة      

وحثت اللجنـة    .إىل تقليص غري مربر للتطور التدرجيي حلقوق السكان األصليني        املتبعة حيال املطالبات املتعلقة باألراضي      
 إىل مبدأي االعتراف والتوافق، وعلى اسـتجالء        كندا على الدخول حبسن نية يف مفاوضات، حيثما أمكن ذلك، استناداً          

وينبغي أن تنص املعاهدات املربمة مـع        .سبل لتسهيل إقامة الدليل أمام احملاكم على حقوق السكان األصليني يف األراضي           
  .)١٣٢(األمم األوىل على إمكانية إجراء استعراض دوري هلا، مبا يف ذلك من جانب أطراف ثالثة

وأكدت السلطات احلكومية للمقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية أن املعاهدات اجلديدة ال تعين ختلي السكان                 -٤٣
 إىل وجود العديد من الرتاعات بسبب عدم االعتراف حبقوق امللكية الـيت تعـود               األصليني عن حقوقهم، لكنها أشارت    

  هاماً الذايت يشكالن منعطفاً  التسيري  ومع أن تسوية املطالبات الشاملة املتعلقة باألراضي وإبرام اتفاقات           .للسكان األصليني 
يتعلق بالتنفيذ، وآليات مؤسـسية مـستجيبة،       فإهنما ال يستجيبان لكثري من الشكاوى ويتطلبان إرادة سياسية أقوى فيما            

وفشلت اجلهود الرامية إىل تقليص     . )١٣٣(وآليات فعالة لتسوية املنازعات، وإجراءات رصد أكثر صرامة على مجيع الصعد          
  من الـسكان بـسبب عـدم وفـاء احلكومـة     االقتصادية بني السكان األصليني والفئات األخرى   والفجوة االجتماعية   

 .)١٣٤(باتفاق كيلونا



A/HRC/WG.6/4/CAN/2 
Page 13 

والحظ املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق التأثري السليب الناجم عن استخراج النفط وغـريه مـن األنـشطة                     -٤٤
الصناعية، مثلما تشهده منطقة لوبيكون، األمر الذي ال يزال يؤدي إىل فقدان أراض وتدمري سبل العـيش واملمارسـات                   

نسان واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف عـام           وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإل     .)١٣٥(التقليدية
 بأن تستأنف كندا مفاوضاهتا مع عشرية حبرية لوبيكون، وبأن تستشري هذه العشرية قبل منح تراخيص اسـتغالل                  ٢٠٠٦
 اخلاص باحلقوق الـسياسية  لألراضي املتنازع عليها، وأن تضمن عدم املساس باحلقوق املندرجة يف العهد الدويل     اقتصادي
وأعربت جلنة القضاء على التمييـز   .)١٣٧( ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       )١٣٦(واملدنية

العنصري عن أسفها لعدم تناول تقرير كندا ملسألة القيود املفروضة على استخدام السكان األصليني ألراضيهم، وحثـت                 
يص موارد كافية إلزالة العراقيل اليت حتول دون متتع هؤالء السكان حبقوقهم االقتـصادية واالجتماعيـة                كندا على ختص  

 .)١٣٨( الصادرة عن اللجنة املَلكية املعنية بالسكان األصليني١٩٩٦والثقافية، وطلبت التنفيذ الفوري لتوصيات عام 

خلاص املعين بالنفايـات الـسامة بقلـق االسـتغالل          وإذ الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري واملقرر ا          -٤٥
فإهنما شجعا كندا علـى     ،  )١٣٩( شركات عرب وطنية مسجلة يف كندا      االقتصادي ملوارد طبيعية يف بلدان أخرى من جانب       

  على حقوق الشعوب األصلية خارج كندا وطلبا إليها حبث أساليب ملساءلة تلك            اختاذ تدابري ضد األفعال اليت تؤثر سلبياً      
  .)١٤٠(الشركات عن هذه االنتهاكات املرتكبة خارج كندا

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بزيادة اجلهود الرامية إىل محايـة وتعزيـز لغـات وثقافـات الـسكان                     -٤٦
ا وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتماد وتنفيذ خطط حمـددة حـسبم             . )١٤١(األصليني

كذلك، يف جمال امللكية الفكرية، حبماية وتعزيز       أوصت  أوصت به فرقة العمل املعنية بلغات وثقافات السكان األصليني، و         
 .)١٤٢(وق املتوارثة واملعارف التقليديةاحلق

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء-٩

 أو   أمنيـاً  ألشخاص الذي يشكلون خطراً   أوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تلغي كندا االستثناء الصريح لفئة ا            -٤٧
 من احلماية من الترحيل املنصوص عليه يف قانون اهلجرة ومحاية الالجئني، وأن تكفل املراجعة القضائية لألسـس                  إجرامياً

املوضوعية لقرارات طرد األفراد عند وجود دواع حمددة حتمل على االعتقـاد أن الـشخص يواجـه خطـر التعـرض                     
 يف مسألة االتصال القنـصلي غـري املقيـد           بأن تبدي كندا إصراراً    صت جلنة مناهضة التعذيب أيضاً    وأو .)١٤٣(للتعذيب

  .)١٤٤(بالكنديني احملتجزين يف اخلارج، مبا يشمل االجتماع هبم دون رقَيب واللجوء إىل خربة طبية عند اللزوم

  دا على اعتماد تدابري فعالـة للقـضاء علـى         وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كن         -٤٨
  مـن  - يف إطار الربنـامج االحتـادي ملـستخدمي الرعايـة            ني املستقدم -ما يواجهه مستخدمو البيوت من املهاجرين       

  .)١٤٥(استغالل وإساءة

   حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب-١٠

لواسع لإلرهاب كما يرد يف قـانون مكافحـة      إذ أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء التعريف ا            -٤٩
وأوصت  .اإلرهاب، أوصت باعتماد تعريف أدق يضمن عدم استهداف األفراد العتبارات سياسية أو دينية أو إيديولوجية              

يتاح  إىل أدلة ال لضمان احلق يف حماكمة عادلة واألخذ بعدم جواز إدانة األفراد استناداً اللجنة مبراجعة قانون األدلة الكندي
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وال ينبغي أن    . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق السياسية واملدنية       ١٤ باملادة   هلم أو ملمثليهم االطالع عليها، وذلك عمالً      
  .)١٤٦(تدفع كندا حبجة الظروف االستثنائية كتربير للحياد عن املبادئ األساسية للمحاكمة العادلة

 عن قلقها إزاء رصد األشخاص على أساس انتمائهم العرقي، فقد           وإذ أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري        -٥٠
شددت على التزام ضمان عدم تسبب تدابري مكافحة اإلرهاب يف حدوث متييز عن قصد أو يف الواقع على أساس العرق                    

مـن  وأوصت بتنظيم محالت توعية حلماية األشـخاص واجلماعـات          . أو اللون أو االنتماء أو األصل القومي أو العرقي        
  القوالب النمطية اليت تربطهم باإلرهاب، وبأن تنظر كندا يف تعديل قانون مكافحة اإلرهاب من أجـل تـضمينه بنـداً                   

 .)١٤٧(ملكافحة التمييز

 واللجنة املعنيـة حبقـوق      )١٤٩( وجلنة القضاء على التمييز العنصري     )١٤٨(وأعرب كل من جلنة مناهضة التعذيب       -٥١
 عن القلق إزاء استخدام إجراءات اهلجرة من أجل استبعاد أو           )١٥١( املعين باالحتجاز التعسفي    والفريق العامل  )١٥٠(اإلنسان

وأعربت هذه اجلهات عن قلقهـا بـصفة خاصـة إزاء            .طرد املهاجرين والالجئني بناء على أسس تتعلق باألمن الوطين        
، واليت تتيح اعتقال أشـخاص مـن غـري          استخدام الشهادات األمنية الصادرة مبوجب قانون محاية املهاجرين والالجئني        

الكنديني يشتبه يف أهنم إرهابيون واحتجازهم ملدة غري حمدودة بدون توجيه هتمة إليهم أو حماكمتهم، وبدون أن ُيطلعـوا                   
وأبدت اللجنة املعنية حبقـوق    . على النحو الالزم عن سبب ذلك، وبدون إعمال ضمانات فيما يتعلق باإلجراءات اجلنائية            

 . قلقها إزاء تطبيق إجراء االحتجاز اإللزامي على املواطنني األجانب ممن ليسوا مقيمني دائمـني يف كنـدا                 ن أيضاً اإلنسا
وينبغي أن تضمن كندا خضوع االحتجاز اإلداري مبوجب الشهادات األمنية للمراجعة القضائية، وأال يكـون اإلجـراء                 

 .)١٥٢( حالة على حدة، وأن حتدد بالقانون مدة االحتجاز القصوى   يف مجيع احلاالت بل أن يبت فيه على أساس كل          إلزامياً
وأوصى الفريق العامل بأن يستند احتجاز املشتبه يف ضلوعهم باإلرهاب إىل اإلجراءات اجلنائية، مبا يتبع ذلك من مراعـاة         

  .)١٥٣(للضمانات الراسخة يف القانون الدويل

األدوار املزعومة للدولة يف قضية طرد املواطن الكندي ماهر عرار          وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء          -٥٢
وأعربت اللجنـة    .)١٥٤(من الواليات املتحدة األمريكية إىل اجلمهورية العربية السورية، اليت ذُكر أن التعذيب ميارس فيها             

 وكاالت يف بلدان أجنبية معروفة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء االدعاءات اليت تفيد بأن كندا قد تكون تعاونت مع          
بلجوئها إىل التعذيب هبدف انتزاع معلومات من األفراد احملتجزين، وإن كانت اللجنة قد أعربت عن ارتياحها لنفي كندا                  

وينبغي أن تضمن كندا إجراء حتقيق علين ومستقل الستعراض مجيع قضايا املواطنني الكنديني املشتبه يف أهنـم                  .هذا األمر 
ون أو املشتبه يف أن لديهم معلومات ذات صلة باإلرهاب والذين احتجزوا يف بلدان خيشى أهنـم تعرضـوا فيهـا                     إرهابي

وينبغي أن حيدد هذا التحقيق ما إذا كان املسؤولون الكنديون قـد             .للتعذيب أو سوء املعاملة أو قد يتعرضون فيها لذلك        
  .)١٥٥(لى حنو مباشر أو غري مباشرروا اعتقال وَسْجن هؤالء األشخاص أو مسحوا بذلك عيّس

 إىل أن كندا قد أخلـت بالتزاماهتـا يف إطـار    قضية أهاين ضد كندا  وخلصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف         -٥٣
الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بأن أبعدت املعـين إىل مجهوريـة إيـران                  

 وخلصت اللجنة أيضاً   . تبت اللجنة يف ادعائه املتعلق بتعرض حقوقه املكفولة بالعهد لضرر ال ميكن جربه             اإلسالمية قبل أن  
 تتعلق بعدم كفالة احلمايـة اإلجرائيـة،        ١٣ من العهد تتعلق بشرعية االحتجاز، وللمادة        ٩إىل وجود انتهاكات للمادة     

وقررت اللجنـة أن     .على طلب املعلومات الذي بعثت به اللجنة      وقد ردت كندا    .  املتعلقة بالتعذيب  ٧باالقتران مع املادة    
  .)١٥٦( من البحث يف إطار إجراء املتابعة، على أن يعاد حبثه إذا ما طرأت تغريات على احلالةهذا املوضوع يستلزم مزيداً



A/HRC/WG.6/4/CAN/2 
Page 15 

 ترحيل،  ويف معرض رد كندا على جلنة مناهضة التعذيب، قدمت معلومات نفت فيها وجود أي حالة تسليم أو                  -٥٤
  .)١٥٧(٢٠٠١سبتمرب /أيلول بناء على تلقي تأكيد دبلوماسي، تعرض فيها الشخص خلطر التعذيب، وذلك منذ

   اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات-ثالثاً 
ن اجلنائي   بالتعديالت املدخلة على القانو    ، أحاطت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية علماً        ٢٠٠٧يف عام     -٥٥

 )١٥٨( -  رحبت هبا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         -، ومبوجبها جرى وضع أحكام جديدة       ٢٠٠٥يف عام   
حتدد ثالث جرائم تستدعي املالحقة القانونية وحتظر االجتار باألشخاص وتنص على حمظورات أكثر فعالية ملكافحة االجتار               

 موجهة  ٢٠٠٦عنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بنشر مبادئ توجيهية جديدة يف عام             ورحبت اللجنة امل  . )١٥٩(باألطفال
ويف عـام    .)١٦٠( يف إطار نظام اهلجـرة     إىل موظفي اهلجرة لضمان أن يستفيد الضحايا من إجراء النظر يف منحهم وضعاً            

يني أو املقيمني الدائمني الذي يعتدون علـى        ، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن املواطنني الكند          ٢٠٠٥
 مبوجب القانون اجلنائي بتهمة      أو يف يستغلوهنم يف البغاء عند سفرهم إىل اخلارج ميكن أن يالحقوا قضائياً             األطفال جنسياً 

  .)١٦١(ارتكاب جرائم جنسية

نـدي ملناهـضة العنـصرية      والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بارتياح إنشاء ائتالف البلـديات الك             -٥٦
  .)١٦٢(والتمييز

 أن كندا وضعت سياسات واسـعة النطـاق   ٢٠٠٦وأشار تقرير لصندوق األمم املتحدة للسكان صدر يف عام    -٥٧
  زيـز االنـدماج االجتمـاعي والـسياسي     للحـواجز الثقافيـة واللغويـة عـن طريـق تع      للهجرة توجـد حلـوالً    

  .)١٦٣(للمهاجرين والالجئني

، ذكر فريق اخلرباء التابع ملنظمة العمل الدولية أن قانون املساواة يف العمل يلزم أرباب العمـل                 ٢٠٠٧ويف عام     -٥٨
باعتماد سياسات وممارسات تضمن للنساء واألقليات الظاهرة واألشخاص املعوقني والسكان األصليني تكـافؤ فـرص               

  .)١٦٤(احلصول على عمل

  رات وااللتزامات  األولويات الوطنية الرئيسية واملباد-رابعاً 
   تعهدات الدولة- ألف

، التزمت احلكومة بأن تعمل بصورة فعلية على إعمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ما هو متعلق                 ٢٠٠٦يف عام     -٥٩
 ومحاية األطفال؛ وعلى صعيد برامج التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان، واملساواة بني              ني األصلي سكانبالعنصرية وال 

وتعهدت بأن تعيد متديـد دعوهتـا املفتوحـة       . ومحاية الطفل، والدميقراطية، واإلدارة الرشيدة، وسيادة القانون      اجلنسني،  
  .)١٦٥(املوجهة إىل القائمني على اإلجراءات اخلاصة

   توصيات حمددة للمتابعة-باء 

معلومات بشأن متابعـة     على   ٢٠٠٦أكتوبر  /طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، احلصول حبلول تشرين األول          -٦٠
 مسألة عدم اإلفـصاح  التوصيات املتعلقة بالتعريف الواسع لإلرهاب يف قانون مكافحة اإلرهاب؛ وبقانون األدلة، وحتديداً 
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يف سياق قانون اهلجرة ومحاية والالجئني؛ وبوضـع        " الشهادات األمنية  "بعن املعلومات املتعلقة باإلجراءات القضائية؛ و     
وقررت اللجنة يف دورهتا التـسعني   .)١٦٧( مفصلة، قدمت كندا ردودا٢٠٠٦ًديسمرب  /يف كانون األول  و .)١٦٦(السجينات

  .أنه مل تعد هناك حاجة إىل طلب مزيد من املعلومات يف ذلك الوقت

 على معلومات بـشأن متابعـة       ٢٠٠٨مارس  /وطلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري احلصول حبلول آذار          -٦١
علقة باملخاطر اجلمة املرتبطة برصد األشخاص على أساس عرقي وبالتمييز الذي يشوب تطبيق قانون مكافحة   التوصيات املت 

؛ والصعوبات اليت   "التنازل واإلسقاط والتخلي  "اإلرهاب؛ وعدم التكافؤ السافر يف مستوى عيش السكان األصليني؛ وهنج           
 .أخر وصول الردوقد ت. )١٦٨(يواجهها السكان األصليون للوصول إىل العدالة

 على معلومات بشأن متابعة توصياهتا املتعلقـة        ٢٠٠٦مايو  /وطلبت جلنة مناهضة التعذيب احلصول حبلول أيار        -٦٢
بوصول القنصليات غري املقيد إىل املواطنني الكنديني احملتجزين يف اخلارج؛ ومبسألة التسليم أو الترحيل بناء علـى تلقـي                   

 وقد قـدمت كنـدا ردوداً     . )١٦٩(اث العنف اجلسيمة يف املنشآت اإلصالحية االحتادية      ضمانات دبلوماسية؛ وبتواتر أحد   
  .)١٧٠(مفصلة يف هذا الصدد

وأوصى املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق باختاذ إجراء فعال للتغلب على العراقيل احلامسة املتعلقـة بـاحلق يف                    -٦٣
  .)١٧١( حقوق اإلنسان فيهاحترم وُت كافياًمتويالًمول سكن الئق واعتماد استراتيجية للحد من الفقر ُت

وإضافة إىل التوصيات الواردة أعاله واملتعلقة بتعرض السكان األصليني املفرط لالعتقال وبـإجراءات اهلجـرة                 -٦٤
اليب املستخدمة ضد األشخاص املشتبه يف أهنم إرهابيون، أوصى الفريق العامل املعين االحتجاز التعسفي بأن يظل احتجاز ط

واليت تـؤدي إىل احتجـاز      يف ذلك   أو سياساهتا املطبقة    /، وبأن تعدل احلكومة قوانينها املتعلقة باهلجرة و       اللجوء استثنائياً 
  .)١٧٢(املهاجرين وطاليب اللجوء بدون مربر، وتعزز املراقبة على ما يتخذه موظفو اهلجرة من قرارات

وبـالنظر إىل    .ء جلنة وطنية ملكافحة التمييز وتعزيز التعددية الثقافية       وأوصى املقرر اخلاص املعين بالعنصرية بإنشا       -٦٥
الفجوة الشاسعة بني اإلرادة السياسية واإلجنازات يف جمال مكافحة العنصرية، ينبغي أن تبدأ اللجنة عملها بإجراء تقيـيم                  

جل، مبا ينـسجم والتعدديـة      وينبغي أن ختضع وكاالت إنفاذ القانون الستعراض عا        .شامل للسياسات واالستراتيجيات  
  وينبغي أن تعزز احلكومـة الـضمانات الـيت حتـول دون تـأجيج العنـصرية مـن جـراء تـدابري                     . الثقافية لكندا 

  .)١٧٣(مكافحة اإلرهاب

، طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تلقي معلومات يف غضون سنة واحدة بشأن ٢٠٠٨ويف عام   -٦٦
التمييز ضد املرأة وبرتوكوهلا االختياري على مجيع        املتعلقة بزيادة الوعي باتفاقية القضاء على مجيع أشكال       تنفيذ التوصيات   

  .)١٧٤(املستويات، وبشأن التحقيق يف حالة اختفاء وقتل نساء من السكان األصليني

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-خامساً 
  .ال ينطبق 
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