
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.09-13947    230609    230609 

  
  جملس حقوق اإلنسان

  الدورة احلادية عشرة
   من جدول األعمال٦البند 

  االستعراض الدوري الشامل
   ∗تعراض الدوري الشاملتقرير الفريق العامل املعين باالس

  كندا

  إضافة

  التوصيات، وااللتزامات الطوعية،   أو/آراء بشأن االستنتاجات و
  والردود املقدمة من الدولة موضوع االستعراض

                                                      

 .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم املتحدة  ∗

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/11/17/Add.1 
8 June 2009 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH AND FRENCH 



A/HRC/11/17/Add.1 
Page 2 

 

  رد كندا على التوصيات
.  وقد نظرت فيها بإمعـان     االستعراض املتعلق هبا  ترحب كندا بالتوصيات الثماين والستني املقدمة خالل          - ١

  .ت كندا أيضاً يف التوصيات املقدمة من الدول اليت مل ُتتح هلا فرصة للكالم بسبب ضيق الوقتونظر

واجتمعت حكومة كندا مبنظمات اجملتمع املدين والسكان األصليني والتمست تعليقات بشأن التوصيات مـن                - ٢
 هذه العمليات إلعداد الرد التـايل       وقد مت االسترشاد باآلراء املعرب عنها عن طريق       . خالل عملية مشاورات إلكترونية   

  .٦٣وحسبما يتبني من هذه اإلجراءات، فإن كندا تقبل التوصية . وستسترشد هبا كندا يف تنفيذها للتوصيات املقبولة

  .وتلتزم حكومة كندا بعرض نتائج االستعراض الدوري الشامل يف الربملان  - ٣

  جملس حقوق اإلنسان

وسبق لكندا أن قبلت طلب الزيارة املشار إليه . املتحدة حلقوق اإلنسانساندت كندا عمل منظومة األمم   - ٤
  . إىل كل املقررين اخلاصنيدائمة وهي توجه دعوة ١٨يف التوصية 

 كندا يف جملس حقوق اإلنسان قد أوشكت على االنتهاء، فإهنا تأمل بـصدق أن               فترة عضوية ورغم أن     - ٥
ن، مبا فيها احلياد واملوضوعية وعدم االنتقاء والقضاء على ازدواجية          املبادئ األساسية جمللس حقوق اإلنسا    ُتراعى  

لذلك فإن كندا . الدفاع عن هذه املبادئأساس وقد قامت والية كندا االفتتاحية يف اجمللس على . املعايري والتسييس
  . وقد نفذهتا٦٨ و٦٧ و٦٦تقبل التوصيات 

تهك اجمللس مبادئه األساسية بإدراجه، كجـزء مـن         فكندا ال تقبل أن ين    . ٦٥وال ميكن قبول التوصية       - ٦
 املؤسسات، بنداً دائماً من جدول األعمال يفرد حالة معينة، وبوضـع قواعـد              اإلجراءات املتعلقة ببناء  جمموعة  

  .تراعي املبادئ اليت أُسس عليها اجمللسإجراءات  جمموعة  وضعوستشارك كندا يف. استثنائية ملقرر خاص واحد

  ةالصكوك الدولي

رهـا يف  التحليل الالزم لتشريعاهتا وسياساهتا احملليـة عنـد نظ  ب تقوم إذ إهنا ٣ و٢تقبل كندا التوصيتني    - ٧
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة     اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و     التصديق احملتمل على    /التوقيع

  .املهينة  أوإنسانية الال  أوالعقوبة القاسية   أوالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة 

 وستطلب املساعدة من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إن دعـت  ٧وتقبل كندا التوصية    - ٨
  .احلاجة إىل ذلك

الربوتوكـول  فكندا ال تنظر حالياً يف االنضمام إىل        . ٨و ٦و ٥و ٤و ١وال ميكن حالياً قبول التوصيات        - ٩
االتفاقية الدوليـة حلمايـة       أو  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     االختياري امللحق بالعهد الدويل   

االتفاقيـة الدوليـة      أوقـوق اإلنـسان     حب االتفاقية األمريكية املتعلقة    أواألشخاص من االختفاء القسري       مجيع
وقد يتم استعراض . ١٦٩ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  أوحقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   حلماية

  .هذه املعاهدات يف تاريخ الحق
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على اتفاقية حقوق الطفل عقب مشاورات أجرهتا مع حتفظني  كندا أبدتفقد . ٩وال تقبل كندا التوصية   - ١٠
  .كل احلكومات ومع املنظمات الوطنية للسكان األصليني

ومـا زال   . توصييت آيرلندا وزامبيا    أو،  ٤٥اجلزء ذا الصلة من التوصية        أو،  ٥٢وال تقبل كندا التوصية       - ١١
يساور كندا القلق إزاء صياغة إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، مبا فيها األحكـام املتعلقـة                  

وال تزال كندا ملتزمة بشدة حبقـوق الـشعوب   . باألراضي واألقاليم واملوارد، واملوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية   
ق السكان األصليني يف كندا حممية مبوجب الدستور الكندي وغريه من القوانني احملليـة، وكنـدا         وحقو. األصلية

  .ملتزمة بإحراز تقدم بشأن املسائل ذات األمهية اخلاصة للسكان األصليني يف كندا

  التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان

سان ومحايتها مـن خـالل الـسياسات والـربامج           وتواصل تعزيز حقوق اإلن    ١١تقبل كندا التوصية      - ١٢
  . حلقوق اإلنسانالناشئةوالتشريعات اليت تعكس القيم الكندية واملعايري الدولية 

وليس النظام االحتادي عائقاً للتنفيذ الفعال لاللتزامات الدولية املتعلقة حبقوق          . ١٢وتقبل كندا التوصية      - ١٣
كل حكومة وتنفذ برامج وخدمات لتلبية األولويـات ومواجهـة          بل على عكس ذلك، تضع      . اإلنسان يف كندا  

وتسهم املناقشات احلكومية الدولية اجلارية يف النهوض حبماية حقوق . الظروف اإلقليمية واحمللية على أحسن وجه
  .اإلنسان يف مجيع أحناء كندا

تحسني العمليـات   ، معترفة باحتمال وجود فرص ل     ٦٤و ٦٢و ١٥و ١٤وتقبل كندا جزئياً التوصيات       - ١٤
وتلتزم كندا بالنظر .  املعاهدات واالستعراض الدوري الشاملاتالراسخة، مبا فيها تلك املتعلقة مبتابعة توصيات هيئ

. يف خيارات حتسني اآلليات واإلجراءات القائمة املتصلة بتنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان               
  .ملدين والسكان األصليني يف حتديد الوسائل العملية للوفاء هبذا االلتزامكندا بآراء منظمات اجملتمع ا  وترحب

وتلتزم كندا بتعزيز تقاسم املعلومات مع الكنديني بشأن عملية انضمامها إىل املعاهدات الدولية حلقـوق                 - ١٥
  .للتصديق احملتمل عليها/احملتملللتوقيع اإلنسان وحالة استعراض املعاهدات قيد النظر 

لزيادة الوعي بااللتزامات الدولية وفهمها داخل الـدوائر        املخصصة  ليات  اآللتزم حكومة كندا بتعزيز     وت  - ١٦
  .العامة االحتادية

وتوافق كندا على أن كل حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلـة           . ٤١و ١٣و ١٠وال تقبل كندا التوصيات       - ١٧
ولكن كنـدا ال تقبـل أن       . مهية على كل احلقوق   ها إلضفاء نفس األ    ومترابطة ومتشابكة، وتبذل قصارا    للتجزئة

أن تقتضي منها التزاماهتا   أوتكون كل جوانب احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قابلة لالستعراض القضائي 
وُتعاجل بعـض احلقـوق   . مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان أن حتمي احلقوق عن طريق التشريعات فقط      

وتوفر خمتلف اهليئات اإلدارية والقـضائية سـبل        . الجتماعية والثقافية بواسطة التشريعات يف كندا     االقتصادية وا 
قوية حلقوق املساواة الماية احلانتهاكات بعض احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتكفل من انتصاف حملية 

  .بشكل غري متييزيإنفاذ تلك السبل 



A/HRC/11/17/Add.1 
Page 4 

 

  الشعوب األصلية

 إذ إن علينا أن نقوي وحنسن برامج السكان األصليني، ٥٤، وتقبل جزئياً التوصية ١٩التوصية تقبل كندا   - ١٨
وال تـزال كنـدا تتخـذ    . ٤٥وتقبل كندا جزئياً التوصية .  وجيبويتأفريقياوالتوصيتني ذوايت الصلة من جنوب  

  .غري األصلينيمن السكان األصليني و خطوات هامة ملعاجلة أوجه التفاوت األساسية بني الكنديني

وتعمل احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات واألقاليم، وحكومات السكان األصـليني واجملتمعـات              - ١٩
وأعلنت حكومة  . احمللية، واملؤسسات التعليمية معاً لتحسني نتائج التعليم لطالب األمم األوىل وامللونني واإلنويت           

أبريل، /الطالب يف مدارس األمم األوىل واملقاطعات، ويف نيسان  كندا مؤخراً عن استثمارات جديدة لتحسني أداء        
  .وهناك اتفاقات شراكة ثالثية قائمة يف كولومبيا الربيطانية ونيوبرونسويك. وقعت أول اتفاق لتعليم اإلنويت

وتعمل كندا حالياً مع منظمات السكان األصليني لالستجابة بشكل أفضل لطلبات أرباب العمل وسوق                - ٢٠
وعلى الصعيد االحتادي، . غريهم من الكندينيو السكان األصليني بني مستويات العمالة يف وختفيض الفجوة العمل

سيكمل صندوق االستثمار االستراتيجي اجلديد املتعلق مبهارات السكان األصليني وتدريبهم الذي يدوم سـنتني              
كة املتعلق باملهارات والعمالة لـدى الـسكان        استراتيجية تنمية املوارد البشرية للسكان األصليني وبرنامج الشرا       

  .األصليني القائمني

 مـن الطفولـة   وهي تسلم بأن االستثمارات االستراتيجية يف السنوات األوىل         . ٤٦وتقبل كندا التوصية      - ٢١
ويشمل تركيز الربامج احلكوميـة     . تؤدي إىل حتسن كبري يف النتائج الصحية الطويلة األجل يف اجملتمعات األصلية           

وتقدم حكومة كندا حالياً . احلوامل واآلباء اجلدد واألطفال دون سن السادسة، ويدعم منو أسر تتمتع بصحة جيدة
  .متويالً جديداً للربامج واملرافق الصحية واهلياكل األساسية للسكان األصليني

دمـة  وكجزء من خطة عمل شاملة بشأن مشاورة الـسكان األصـليني وخ           . ٥٥وتقبل كندا التوصية      - ٢٢
وتضمن املقاطعات أيضاً أن ترتيباهتا     .  مبادئ توجيهية مؤقتة للمشاورة     للمسؤولني االحتاديني  ُوِضعتمصاحلهم،  

اخلاصة باملطالبات عمليات الوتسعى كندا باستمرار إىل حتسني . متسقة مع واجبات املشاورة على صعيد املقاطعات
 التدرجيي حلقوق السكان األصليني، بل باألحرى إىل التوفيق بني          باألراضي، اليت ال ترمي إىل تقييد التطور      املتعلقة  

  .مصاحل متضاربة بشكل يسمح بتعايش الكنديني من السكان األصليني وغري األصليني يف وئام

املعاهدات احلديثة مفاوضات ثالثية األطراف املتعلقة بفاوضات امل أن وتشري إىل، ٥٦وتقبل كندا التوصية   - ٢٣
وقد مت التوصل إىل اثنتني وعشرين معاهدة حديثة . معقدة ويف أغلب األحيان على عملية طويلةيا قضاتنطوي على 

ت اإلجرائية  وأدت الكفاءا . مطالبات حمددة للنظر يف   وأُنشئت مبوجب قانون تشريعي حمكمة مستقلة       . حىت تارخيه 
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨ يف الفترة  مطالبة حمددة١١٧إىل معاجلة 

نظر يف التوصيات املقبلة اليت تقـدمها جلنـة احلقيقـة واملـصاحلة التابعـة للمـدارس                 وتلتزم كندا بال    - ٢٤
  .للهنود  الداخلية
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  الفقر والتشرد

 وهي بصدد اختاذ التدابري الالزمة لالستجابة الحتياجات الكنديني االجتماعيـة           ٤٩تقبل كندا التوصية      - ٢٥
كندا مبواصلة استكشاف سبل تعزيز اجلهود املبذولـة        وتقر كندا بأن هناك حتديات وتلتزم حكومة        . واالقتصادية

  .ملعاجلة مسأليت الفقر والسكن، بالتعاون مع املقاطعات واألقاليم

وتلتزم .  الضعيفة يف وضع السياسات    للجماعات وتلتزم بإيالء االهتمام املناسب      ٤٥وتقبل كندا جزئياً التوصية       -٢٦
  .سلة السوق بوصفه أحد األدوات املستخدمة لقياس الدخل املنخفضحكومة كندا أيضاً بإعطاء مكانة أبرز ملقياس 

وضع استراتيجية وطنية للقضاء على بالتوصية ذات الصلة املقدمة من غانا    أو ١٧وال تقبل كندا التوصية       - ٢٧
فللمقاطعات واألقاليم االختصاص يف هذا اجملال من السياسات االجتماعية وقد وضعت براجمها اخلاصـة              . الفقر

وتدعم حكومة كندا هذه    . فعلى سبيل املثال، نفذت أربع مقاطعات استراتيجيات احلد من الفقر         . ملواجهة الفقر 
وأسفرت هذه اجلهود حىت اآلن عن آثار .  األطفال وكبار السناالستحقاقات املقدمة إىلالتدابري، خاصة من خالل 

  . واألطفال بشكل ملموس يف العقد األخرياخنفضت معدالت الدخل املنخفض لكبار السن والنساء: إجيابية

 السكن والقدرة على حتمـل      على حتسني خيارات  وتعمل كندا حالياً    . ٤٨و ٤٧وتقبل كندا التوصيتني      - ٢٨
وتوظف احلكومات استثمارات هامة يف السكن من خالل برامج تستهدف القدرة على حتمل التكلفـة،               . تكلفته

وتبقى معاجلة مـسائل الـسكن اخلاصـة      . السكن االجتماعي القائمة  وجتديد السكن، والتشرد، ودعم وحدات      
وتقدم كندا الدعم من خالل بـرامج تـستهدف تـشييد           . بالسكان األصليني يف احملميات أولوية من األولويات      

 املـساكن املـستأجرة    وتقدمي املعونة لتحمل تكلفة   وحدات سكن جديدة، وجتديد الرصيد القائم من املساكن،         
  .متويل جديد للسكان األصليني ملواجهة حتديات الفقر والسكنُخصِّص ، ٢٠٠٦منذ عام و. القائمة

  الفئات احملرومة

.  من حيث صلتها باملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت هـي طـرف فيهـا              ٥١تقبل كندا التوصية      - ٢٩
تدابري املتخذة من أجـل     وتشمل ال . ٥٣ وتقبل جزئياً التوصية     ٤٤و ٤٣و ٢٠و ١٦كندا أيضاً التوصيات      وتقبل

األقاليم، /كافحة التمييز يف التشريعات االحتادية وتشريعات املقاطعاتتعزيز املساواة للفئات احملرومة وضع أحكام مل
وتضمن احلكومات األجر   . واعتماد سياسات وبرامج مع حكومات ومنظمات السكان األصليني والقطاع اخلاص         

املتساوي عن العمل املتساوي من خالل جمموعة من تشريعات العدل يف األجور، ومعايري العمـل، وتـشريعات                 
  .اسات حقوق اإلنسانوسي

يف  الدوليـة    اوتلتزم كندا بالعمل من أجل حتديد الثغرات يف البيانات املتوفرة بغية حتسني تقييم التزاماهت               - ٣٠
  . عنهاجمال حقوق اإلنسان واإلبالغ

ى االقتصادية عل  -   الضعيفة، اليت ُتعرف باملقاييس االجتماعية     اجلماعاتوستواصل كندا العمل لتحسني حالة        - ٣١
 موضع تركيز عند وضع السياسات والربامج       اجلماعاتوتكون هذه   . أن لديها مستوى معيشة أدىن من معظم الكنديني       

مبالغ مالية على شكل    وتستهدف التدابري احلالية للحد من البطالة السكان األصليني واألشخاص الذين يتلقون            . العامة
  . املسنني، واملهاجرين حديثاً، وبعض الفئات من الشباب، والعمالعلى العمل، واألشخاص ذوي اإلعاقةمساعدة 
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 مبدئياً ولكنها تشري إىل أن برامج تسهيل الوصول إىل مؤسسات التعليم ما بعد              ٥٠وتقبل كندا التوصية      - ٣٢
الثانوي، مبا فيها القروض واملنح والزماالت واإلعفاءات الضريبية وخطط االدخار املسجل، عرفت حتسناً ملموساً          

  .خالل تدابري أُعلن عنها يف السنوات األخريةمن 

وتعمل كندا حالياً لزيادة متثيل املرأة والسكان األصليني وأعضاء مجاعات األقليات البارزة واألشـخاص           - ٣٣
  .ولدى كل احلكومات سياسات عمل تعزز توظيف الفئات احملرومة داخل الدوائر العامة. ذوي اإلعاقة يف العمل

مجيـع   الشرطة يف كندا التدريب على الوعي بالتنوع والوعي الثقايف لتعزيـز معاملـة               وتستخدم قوات   - ٣٤
ويف معظم الواليات القضائية، تشرف على قوات       . املسؤولني عن إنفاذ القانون    عادلة من ِقَبل     األشخاص معاملةً 

  .الشرطة وكاالت استعراض مدنية مستقلة

خمتلف مستويات احلكومة دوراً يف تـشجيع متثيـل جمتمعـات           ويف إطار النظام االنتخايب الكندي، تؤدي         - ٣٥
وترى كندا أن األحزاب السياسية واملنظمات غري احلكومية هي         . األقليات يف الربملان واهليئات التشريعية للمقاطعات     

  .والنساءاليت ينبغي أن تضطلع هبذا الدور يف املقام األول، ولدى بعضها برامج خاصة لتشجيع املرشحني من األقليات 

وستبقى احلقوق واحلريات اليت تعاجلها مبادئ يوغياكارتا اعتبارات ُتراعى يف          . ٢٩وتقبل كندا التوصية      - ٣٦
  .تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف كندا

  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب

فيها   ، مبا اجلماعات العنصرية والتمييز ضد كل      ، إذ إن كندا حتارب فعالً     ٢٨و ٢٢تقبل كندا التوصيتني      - ٣٧
  .ن، مع التشديد على املبادرات اليت تعزز التفاهم فيما بني الثقافات واألديانالسكان األصليو

، وكانت أول ٢٠٠٩ لعام تشارك يف مؤمتر استعراض نتائج ديربانفكندا مل . ٢١وال تقبل كندا التوصية   - ٣٨
 املؤمتر، خمافة منها أن يظهر املؤمتر االستعراضي عدم تسامح ومعاداة للسامية بطريقة             دولة تشري إىل أهنا لن حتضر     

 .قائماً على أسس وجيهةكان  ذلك التخوف ويف النهاية، تبني أن. ر ديربان األولمشاهبة ملا حدث يف مؤمت

. ٥٨ي الوارد يف التوصية ، ولكنها ال تقبل اقتراح إنشاء جرمية للعنف العنصر٢٤و ٢٣وتقبل كندا التوصيتني   - ٣٩
وعالوة على ذلك، ينص القانون اجلنائي على       . وجيرم القانون اجلنائي الكندي العنف، سواء أكان بدافع الكراهية أم ال          

وحيظر القانون اجلنائي أيضاً الدعايـة      .  بدافع الكراهية يعد عامالً مشدداً يف احلكم على اجملرم         ثبوت ارتكاب جرمية  أن  
من شأهنا أن تعرض شخـصاً    أوعرض مواد متييزية      أو الكراهية وحتظر تشريعات حقوق اإلنسان نشر        اليت حترض على  

  .االزدراء  أوجمموعة من األشخاص للكراهية   أو

ال توافق على أن قوانينها الوطنيـة املتعلقـة   فهي  . ٦١و ٦٠و ٢٦و ٢٥ التوصيات   اًوال تقبل كندا كلي     - ٤٠
وحيقق مهنيـو إنفـاذ القـانون       . الديين  أواض أن كندا متارس التنميط العنصري       باألمن متييزية كما ال تقبل افتر     

مجاعـة    أوواملخابرات األمنية يف كندا يف األخطار اليت هتدد األمن الوطين ويف اإلجرام وال يستهدفون أي طائفة                 
وخيـضع  . افحة التمييز وال توافق كندا على أن قانون مكافحة اإلرهاب ينبغي أن يتضمن بنداً حمدداً ملك             . دين  أو

  .القانون يف حمتواه وتطبيقه للحظر الدستوري للتمييز املنصوص عليه يف امليثاق الكندي للحقوق واحلريات
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 خاصني، تعترب كندا أن اجلوانب      إتاحة إمكانية االستعانة مبحامني   ومع  . ٥٩وتقبل كندا جزئياً التوصية       - ٤١
وخبـصوص  . اهلجرة متسقة مع التزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان        جمالاإلجرائية لنظام شهاداهتا األمنية يف      

شخاص من كندا يف حاالت استثنائية، انظر الرد أدناه         لألشهادة األمنية من طرد     عملية ال ميكن أن يترتب على       ما
  .٣١على التوصية 

  املهاجرون والعمال املهاجرون والالجئون

وفيما يتعلق بالتزامات كندا اخلاصة بعدم اإلعادة القسرية، هناك رصـد           . ٣١تقبل كندا جزئياً التوصية       - ٤٢
وحيظر دستور كندا، ما عدا يف ظروف استثنائية، طرد األشخاص          . دقيق لتطبيق تشريعات اهلجرة يف هذا الصدد      
واجـه  أنه ي حالته  وحىت تارخيه، مل تطرد كندا أي أحد أظهر تقييم          . الذين يواجهون حقاً خطر التعرض للتعذيب     

  . املتصل بعدم اإلعادة القسرية٢وال تقبل كندا العنصر األخري من التوصية . حقاً خطر التعرض للتعذيب

لتحسني وتعترف بأن هناك جماالً     ،  ٥٨ واألجزاء ذات الصلة من التوصية       ٥٧وتقبل كندا جزئياً التوصية       - ٤٣
هـذه التوصـيات وختـضع      عديدة من    جوانب   وتنفذ القوانني والربامج والسياسات القائمة    . العمليات الراسخة 

ويشكل مجع مشل األسر جـزءاً      . الستعراض منتظم لضمان محاية حقوق املهاجرين والعمال املهاجرين والالجئني        
، رغم أن كندا تعتـرف      "حقاً " مجع مشل األسرة   ال يعترب و. يتجزأ من برامج محاية الالجئني واهلجرة يف كندا         ال
وُتعقد اجتماعات منتظمة مع جهات منها منظمات اجملتمع املدين، ملناقشة . حيال األطفالم من التزادولة على ال  مبا

  .الربامج واخلدمات املتصلة باهلجرة

تطبيق القانون،  ب  تتعلق وينص قانون اهلجرة ومحاية الالجئني على مبادئ      . ٦٠وتقبل كندا مبدأ التوصية       - ٤٤
  .ساواة وعدم التمييزمبا فيها املساءلة والشفافية، فضالً عن امل

  املرأة والعنف ضد املرأة والطفل

لنهوض مبساواة املـرأة يف  على ا والتوصية ذات الصلة املقدمة من هنغاريا، وهي تعمل          ٢٧تقبل كندا التوصية      - ٤٥
ميزة الـيت  وتعاجل احلكومات حالياً األمن االقتصادي للمرأة، مبا فيه العوائق املت. مجيع أحناء كندا وضمان محاية حقوقها     

وتلتزم كندا بالتشريعات لوضع حد لتفاوت واضح غالباً ما يؤثر سـلباً يف املـرأة               . تواجهها نساء السكان األصليني   
انفـصام الرابطـة    والطفل من السكان األصليني، وذلك لضمان أن السكان األصليني يف احملميات حيصلون، يف حالة               

  .الكنديني اآلخرين  ، على نفس احلقوق واحلماية اليت يتمتع هبا حالياً كلعالقة يف إطار القانون العريفأية   أو الزوجية

 والتوصـيات ذات    ٣٨و ٣٧و ٣٦و ٣٥و ٣٤و ٣٣وتقبل كندا املبادئ األساسية الواردة يف التوصيات          - ٤٦
  .أفريقياالصلة املقدمة من السويد ونيوزيلندا وأملانيا وجنوب 

فعلى .  لضمان حصول ضحايا العنف املرتيل على احلماية واجلرب        وهناك تشريعات وبرامج قائمة يف كندا       - ٤٧
األسري على أوامر احلماية العاجلة وغريها /سبيل املثال، تنص تشريعات املقاطعات واألقاليم اخلاصة بالعنف املرتيل

ك أيضاً عـدد    وهنا. بالعنف املرتيل يف عدة واليات قضائية     خمتصة   حماكم   وقد أُنشئت من األوامر الزجرية املدنية،     
اليت تضطلع هبا الـشرطة     اليت تعاجل العنف املرتيل، مبا فيها الربامج        ولضحايا  املتاحة ل ربامج  الدمات و اخلمتنوع من   

، ولدى بعض املقاطعات واألقاليم برامج متخصصة تقدم استجابات مالئمة ثقافياً يف حـاالت              وبرامج التعويض 
  . السكان األصلينيالعنف املرتيل اليت تشمل ضحايا وجمرمني من
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وليس هناك حاجة . تناول العنف املرتيل جمموعة شاملة من األفعال اإلجرامية الواردة يف القانون اجلنائييو  - ٤٨
إىل فعل إجرامي حمدد للعنف املرتيل يف كندا كما أنه ليس من شأن هذا الفعل اإلجرامـي أن حيـسن معـدالت          

عالقة   أوالعالقة الزوجية إلقامة الدليل على  فياً على املدعي العام      إضا عبء إثبات احملاكمات الناجحة إذ سيفرض     
ومع ذلك، هناك اعتراف بالطبيعة الفريدة لالعتداء الزوجي واالعتداء على شاب دون سن الثامنة              . العشري احلميم 

مـل  االعتـداء علـى األطفـال عوا        أوعشرة عند مرحلة إصدار األحكام حيث ُتعترب أعمال االعتداء الزوجي           
  .ألغراض إصدار األحكام  مشددة

. املقتوالت من السكان األصليني أحد الـشواغل امللحـة لكنـدا            أووتشكل مسألة النساء املفقودات       - ٤٩
فمثالً، . كرست احلكومات موارد للتحقيق يف القضايا املهملة اليت تشمل نساء من السكان األصليني وحلها               وقد

، يستعرض عدداً من امللفات E-PANAق خمصص من احملققني، يف إطار مشروع يف كولومبيا الربيطانية، ما زال فري
  .اليت تشمل نساء مفقودات ومقتوالت

وتلتزم كندا بتحديد أسباب العنف ضد نساء السكان األصليني ووضع استجابات مالئمة بالتشاور مـع         - ٥٠
ز التدابري الوقائية وحتسني استجابات نظام      وتعمل احلكومات معاً لتعزي   . منظمات السكان األصليني واجملتمع املدين    

واستحدثت احلكومات أدوات لتقيـيم  . العدالة اجلنائية للعنف ضد كل النساء، مبن فيهن نساء السكان األصليني          
وباإلضافة إىل ذلك، يدعم برنامج منع العنف األسري لألمـم          . خماطر االعتداء الزوجي للتدخل يف هذه احلاالت      

  .جملتمعية الرامية إىل منع العنف األسري يف جمتمعات األمم األوىل واحلد منهاألوىل املشاريع ا

  االجتار واالستغالل اجلنسي

  .٤٠و ٣٩تقبل كندا التوصيتني   - ٥١

وجيمع الفريـق العامـل     . وترصد كندا تنفيذ تشريعاهتا وبراجمها وخدماهتا املتصلة حبماية ضحايا االجتار           - ٥٢
 إدارة ووكالة تعمل معاً لتعزيز االسـتجابات        ١٧األشخاص بني   برات املعين باالجتار    االحتادي املشترك بني اإلدا   

  .الكندية يف جمال مكافحة االجتار

وتتبع كندا هنجاً . وتبقى محاية األطفال من مجيع أشكال االستغالل اجلنسي من األولويات املستمرة لكندا  - ٥٣
اتيجيات  أدوات واستر  وضعع هذا االستغالل ومساءلة اجملرمني؛      إطاراً قانونياً لرد  :  ما يلي  متعدد اجلوانب يشمل  

  .دعم املشاريع اجملتمعية اليت تعزز الوقاية وتساند الضحايالوكاالت إنفاذ القانون؛ 

  العفو

 العفو  إىل التماس وال تزال حكومة كندا تنظر يف ما إذا كان جيب أن تسعى             . ٣٠ال تقبل كندا التوصية       - ٥٤
ومـا زال املواطنـون الكنـديون       . واجهون عقوبة اإلعدام يف اخلارج عند نشوء هذه احلاالت        للكنديني الذين ي  

  .احملتجزون يف اخلارج يتلقون املساعدة القنصلية
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 استخدام أسلحة الطاقة املوجهة

ة وتوجد درجة كبري.  إذ إن اإلطار التشريعي لكندا ينظم فعالً أسلحة الطاقة املوجهة٣٢تقبل كندا التوصية   - ٥٥
من االتساق فيما بني الواليات القضائية الكندية فيما يتعلق بالسياسات واإلجراءات املتعلقة باستخدام الشرطة هلذه               

وتسهل حكومة كندا استمرار تبادل املعلومات فيما بني املقاطعات واألقاليم فيما يتعلق باستخدام أسلحة              . األجهزة
  .ل السياسات واإلجراءات عندما تتوفر معلومات جديدةالطاقة املوجهة حبيث ميكن النظر يف استكما

  والسجناءحقوق احملتجزين 

 والـسجناء ها لضمان احلماية الفعالة حلقـوق احملتجـزين         اوتبذل كندا قصار  . ٤٢تقبل كندا التوصية      - ٥٦
األقـاليم سياسـات   /وتنظم املرافق على الصعيد االحتـادي وعلـى صـعيد املقاطعـات       . وسالمتهم الشخصية 

  . وتليب احتياجاهتم اجلنسانيةللسجناءوتوكوالت تراعي اجلانب اجلنساين وبر

 -  -  -  -  -  


