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  )ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة 
  *٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  كندا

 إىل عملية االستعراض الـدوري  )١( من أصحاب املصلحة٥٠هذا التقرير هو موجز للورقات املقدمة من    
وال يتضمن التقرير أيـة آراء أو       . يكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان       وهو يّتبع ه  . الشامل

وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن مبطالبات                 
لتقرير، كمـا أنـه بقـدر       وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف ا           . حمددة

واالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل . املستطاع مل جير تغيري النصوص األصلية
وتتاح على املوقع الشبكي ملفوضية     . قد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن هذه املسائل بعينها           

وقد أُعد التقرير مع مراعاة وترية األربع سنوات . الكاملة جلميع الورقات الواردةالسامية حلقوق اإلنسان النصوص 
   .للجولة األوىل من االستعراض
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   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً
  )٢( نطاق االلتزامات الدولية-  ألف

يات منظمة العمـل    طلب االحتاد الوطين للموظفني احلكوميني والعامني إىل احلكومة التصديق على اتفاق            - ١
  .)٣(١٣٨ و٩٨ و٢٩الدولية رقم 

 كندا بالتصديق على (Independent Living Canada)الكندية لتعزيز استقاللية املعاقني نظمة املوأوصت   - ٢
وأوصت كذلك رابطة احلقوق واحلريات كندا . )٤(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري  

كما أوصت املنظمة الكندية للعمل من أجل       . )٥(توكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب    بالتصديق على الربو  
، وطالبت  )٦(السكان والتنمية كندا بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم            

فاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص     منظمة العفو الدولية كندا بالتصديق على الصكوك املذكورة أعاله وعلى االت          
  .)٧(من االختفاء القسري

أن اإلعالن اخلاص حبقوق    بأهنا تعترب، من وجهة نظرها،      ن احلكومة صرحت    إوقالت مجعية األمم األوىل       - ٣
  وأعـرب  .)٨(ليس له أثر قانوين يف كندا، وأن أحكامه ال متثل القانون العريف الدويل            ) اإلعالن(الشعوب األصلية   

أن كندا سعت إىل منع منظمة البلـدان        كي تضمن اإلشارة إىل      مماثلة،   أسباب قلق  عن   )٩(٤لبالغ املشترك رقم    ا
د أدىن من معايري التفاوض بشأن مشروع اإلعالن األمريكي حلقوق الـشعوب            كح اإلعالن   اعتماداألمريكية من   

 وناشدت .)١١(ر كندا بالتصويت ضد اإلعالن وأعربت اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان عن أسفها لقرا.)١٠(األصلية
كنـدا    ورابطة احلقوق واحلريات ومنظمة العفو الدوليـة       )١٢(٥ والبالغ املشترك رقم     هيئة الفرنسيسكان الدولية  

  .)١٣( موقفهابالتراجع عن

ـ         اً  وأوصت هيئة الفرنسيسكان الدولية كندا بأن تعترف رمسي         - ٤   ام باحلق يف املاء كما ورد يف التعليـق الع
  .)١٤( باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاللجنة املعنية الصادر عن ١٥رقم 

   اإلطار الدستوري والتشريعي-  باء

 أحكام اإلعالن اخلاص بالشعوب األصلية كمبـادئ        باعتماداحلكومة   )١٥(٢أوصى البالغ املشترك رقم       - ٥
  .)١٦(بني احلكومة والشعوب األصلية ومعايري دنيا يف تنفيذ املعاهدات لضمان عالقات أفضل

الرجوع إىل ترفض إمكانية ال تزال وأشارت حركة التعليم الشعيب والعمل اجملتمعي يف كيببك إىل أن كندا   - ٦
  .)١٧(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاحملاكم يف القضايا املتعلقة ب

إىل تعقيد وكثرة إجراءات اإليدز /قص املناعة البشريكافحة فريوس ن الشبكة القانونية الكندية ملوأشارت  - ٧
ر وتصدِّبأن تنتج بشكل قانوين إنتاج األدوية اجلنسية لشركات الذي حيكم التصريح  العقاقري يف كندا، إتاحةنظام 

  .)١٨(ذات تكلفة منخفضة من العقاقري اليت حتميها براءات اختراعاً  نسخإىل البلدان النامية



A/HRC/WG.6/4/CAN/3 
Page 3 

املتعلقة دراسة  ال الكامل للنساء األصليات يف      اإلشراكلنساء األصليات يف كندا بضمان       ا رابطةوأوصت    - ٨
 الذي يلغي استثناء    ٢١-  القانون ج   به التنفيذ املشترك اليت جتريها احلكومة ومجعية األمم األوىل، حسبما يقتضي         ب

 وذكرت  .)١٩(ص القضائي االحتادي  الشكاوى املتعلقة بالتمييز يف االختصا    إطار تقدمي   القانون اخلاص باهلنود من     
 لالستعاضة عن القانون اخلاص باهلنود بتشريع فعال وحديث لتمكني          اً مثة تأييد  اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان أن    

  .)٢٠( يف ذلكاألمم األوىل من احلكم الذايت ودعمها

   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها -  جيم

صعيد   القائمة علىأن احلكومة االحتادية تدعي أن املصاعب يف العالقات   )٢١(٦أورد البالغ املشترك رقم       - ٩
أن كندا عندما توقع علـى       أشار إىل    تعيق الوفاء بااللتزامات مبوجب املعاهدات، لكنه     املناطق  /املقاطعات/االحتاد
ى الـبالغ  وأوص. )٢٢( من معاهدات حقوق اإلنسان الدولية فإن مجيع مستويات احلكومة تكون ملَزمة هبا  معاهدة

 عملية منسقة وخاضعة للمساءلة لرصد التنفيذ، تشارك فيهـا احلكومـة مبـستوييها               بوضع )٢٣(١املشترك رقم   
  .)٢٤(والشعوب األصلية واجملتمع املدين

 أن ضحايا التمييز على املـستوى االحتـادي         األحباث واألعمال املتعلقة بالعالقات العرقية    وذكر مركز     - ١٠
صري على اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان لتحقق يف شكاواهم وتقرر ما إذا كانت سـتحيل               يعتمدون بشكل ح  

وعندما حتيل اللجنة الضحايا إىل احملكمة فإنه جيب علـيهم حتمـل            . دعاواهم إىل حمكمة حقوق اإلنسان الكندية     
  .)٢٥(بتوكيل حمام يتحملون أتعابه، إما بدون متثيل قانوين أو الدعوىتكاليف 

املـربم يف   ر املركز الدويل للعدالة االنتقالية أن اتفاق تسوية قـضية املـدارس الداخليـة للـهنود                 وذك  - ١١
تنص على دفع تعويضات مالية وتشكيل جلنة معنيـة باحلقيقـة واملـصاحلة،             اً   مشل أحكام  ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول

ركز جبملة أمور من بينها أن حتتـرم         وأوصى امل  .)٢٦( الناجني جلرب الضرر املتخذة لصاحل   باإلضافة إىل اختاذ تدابري     
احلكومة االستقالل الكامل للجنة، وبأن تضع اللجنة اآلليات املناسبة اليت تضمن عدم فقـدان املعلومـات ذات                 

  .)٢٧(األمهية للعدالة اجلنائية وعدم إعاقة إنفاذ القانون

ملان الكنـدي   والشيوخ يف الرب   يف جملسي العموم     نتنياحلكومة بتشكيل جل   ٢وأوصى البالغ املشترك رقم       - ١٢
  .)٢٨(الشعوب األصليةاملتعلقة ب بالشؤون الدولية تنيخمتص

   التدابري السياساتية-  دال

 أسباب قلقن عدم تقدمي كندا بصورة منهجية لبيانات مصنفة ميكن أن حيجب إقالت منظمة العفو الدولية   - ١٣
ُتعترب الفجوات يف البيانات كبرية بشكل خاص فيمـا         ، إذ   ني املستضعف ية للسكان قوق اإلنسان احلخطرية تتعلق ب  

  .)٢٩(يتعلق بالشعوب األصلية

أن كندا حباجـة إىل اسـتراتيجية   ) كريوس(املبادرات الكندية الكنسية من أجل العدالة      منظمة  وذكرت    - ١٤
  .)٣٠(إسكان وطنية وسياسة وطنية للطاقة واستراتيجية ملكافحة الفقر والقضاء عليه
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كندا : االنتقال من الرؤية إىل العمل"املعنونة أن الوثيقة    الكندية لتعزيز استقاللية املعاقني   نظمة  املوذكرت    - ١٥
 منظمة تعىن باملعاقني، تشتمل على إطار حمدد حلماية حقوق ذوي اإلعاقات            ٩٩، اليت وقعتها    "الوصولو اإلدماج

كندا إن زيادة مشاركة األشـخاص ذوي  فرع  -  الدولية لتعزيز حقوق املعاقنياملنظمة  وقالت   .)٣١(من الكنديني 
 وقدم اجمللس الكندي    .)٣٢(اإلعاقات ينبغي أن ُتدرج يف مجيع السياسات والربامج واملبادرات القانونية اليت ختصهم           

  .)٣٣(للمعاقني توصيات مماثلة

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-  ثانياً
  ان التعاون مع آليات حقوق اإلنس-  ألف

إن كندا استنتجت خطأ أنه من غري املالئم أن يعزز املقرر اخلاص املعين حبالة        ٤أورد البالغ املشترك رقم       - ١٦
  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني تنفيـذ اإلعـالن فيمـا خيـص كنـدا ألهنـا صـوتت                    

  .)٣٤(ضد اعتماده

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان-  باء

  املساواة وعدم التمييز - ١

الدخل الشخصي والعمل معرضون للحيف فيما يتعلق ب أن مواطين األمم األوىل ذكرت مجعية األمم األوىل  - ١٧
أوساط السجناء واملعوقني وفئات السكان اليت تعاين من        والتعليم والصحة، كما أن متثيلهم زائد بدرجة كبرية يف          

ـ        .)٣٥(النتحار والفقر أو تلك املعرضة ل   مؤشرات صحية ضعيفة       اً  وقالت اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان إنه، وفق
 .)٣٦(ما يتعرض الرتالء من السكان األصليني لتمييز شامل ومؤسسي        اً  ملا ذكره مفتش اإلصالحيات يف كندا، كثري      

ثية تبني   دراسات حب  ٢٠٠٨وذكر االئتالف الكندي من أجل حقوق الطفل أن املراجع العام يف كندا أكد يف عام                
كما ذكر أن   . الذي ُيرصد لغريهم   مع التمويل    متكافئ ألطفال وأسر األمم األوىل غري        املقدمة أن متويل اخلدمات  

األطفال ذوي اإلعاقات واألطفال املهاجرين والالجئني واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفيـة يتعرضـون               
  .)٣٧(املتكافئة املعاملة غري بسببكذلك للتهميش 

 أن النساء األصليات يتعرضن للتهميش يف العمـل،         )٣٨(الف األنثوي من أجل العمل الدويل     وذكر التح   - ١٨
معدالت البطالة مرتفعة إضافة إىل أن غري املستقرة، املهن واً  غري متناسب يف املهن األقل أجرويبلغ عددهن مستوى

ليها النساء تصل إنفس املستويات التعليمية اليت  وال تصل هذه الفئة من النساء إىل    . دخلهن أقل أن  يف أوساطهن و  
  .)٣٩(اً املتوقع منخفضهنعمريبقى غري األصليات، و

   سـن العمـل مـن       البـالغني  يف املائة من الراشـدين       ٥٥وذكر اجمللس الكندي للمعاقني أن أكثر من          - ١٩
  النـساء  يف صفوف   يف املائة٧٥النسبة هذه تبلغ و. سوق العململ يدخلوا  أو عاطلون عن العمل   ذوي اإلعاقات 
  .)٤٠(ذوات اإلعاقات
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قـانون  مشروع  ،  ٢٠٠٨مارس  /، يف آذار  قدمت النساء األصليات يف كندا أن احلكومة        رابطةوذكرت    - ٢٠
جيب أن تكون  أن احلقوق القانونية ها اعتربتاملصاحل أو احلقوق الزوجية، لكنب احملميات ومتعلق باألسر اليت تقطن

 احلكومة على اختاذ تدابري عملية تضمن تنفيذ التدابري الرابطةوحثت . إلنفاذ حىت تكون ذات مغزىمتيسرة وقابلة ل
أنه من الواضح أن القضايا الشاملة مثل العنف الرابطة كما ذكرت . غري التشريعية اليت أوصت هبا النساء األصليات

مبوجب قانون زعماء وجمالس اهلنود  صالحيات مسألة والسكن، و،وحمدودية الوصول إىل العدالة، والفقر ضد املرأة
  .)٤١(التعديالت التشريعيةيف سياق جيب تناوهلا اهلنود أمور 

 أن بعض السياسات املتعلقة (Egale Canada) الكندية للدفاع عن حق املثليني يف املساواةمعية اجلوذكرت   - ٢١
  .)٤٢(ومغايري اهلوية اجلنسيةجلنسني بالصحة واللجوء ال تزال متيز ضد املثليني واملثليات ومشتهي ا

  احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي - ٢

ذكر التحالف األنثوي من أجل العمل الدويل أن العنف ضد املرأة ال يزال من املـشاكل الرئيـسية، إذ                     - ٢٢
تحلـيالت  ومع ذلك، ُيالحظ انعدام التقـارير وال      . تتعرض النساء األصليات إىل أشكال عنف خطرية ومنهجية       

 النـساء   ورابطـة  وأعربت منظمة العفو الدولية      .)٤٣( نطاق هذا العنف وطابعه    اليت تتناول ة  ياإلحصائية احلكوم 
 بينـت أن نـسبة      ١٩٩٦ وذكرت منظمة العفو الدولية أن أرقام عام         .)٤٤(األصليات يف كندا عن خماوف مماثلة     

  نفسها  سنة بسبب العنف تبلغ مخسة أضعاف النسبة       ٤٤ و ٢٥احتمال وفاة النساء األصليات الاليت يبلغن ما بني         
 توقد برز .  العنصرية والتمييز والالمباالة يف هذا العنف      بتأثريومثة اعتراف واسع النطاق     . لدى النساء األخريات  

حتسني استجابة الـشرطة وزيـادة      ترمي إىل    ة القانوني االختصاصجهات   العديد من    على صعيد بعض املبادرات   
 بيد أنه ال يزال من واجب احلكومة االحتادية وضع          .اًاهلاربات من العنف إىل خدمات مالئمة ثقافي      وصول النساء   

  .)٤٥(استراتيجية وطنية تتمشى وشدة املخاطر اليت تواجه النساء األصليات

ادية، لنساء الاليت أدانتهن حماكم احتمعنية باوناشدت منظمة العفو الدولية كندا بإنشاء هيئة رقابة مستقلة   - ٢٣
 وذكر التحالف األنثوي من أجل .)٤٦(القرارات املتصلة بالفصل غري الطوعييشمل اعتماد آلية مستقلة للبت يف مبا 

  .)٤٧( الرجالمما يتعرض لهاً العمل الدويل أن النساء يتعرضن ملعاملة أسوأ وأحوال حبس أشد قيود

افة أشكال العنف ضد األطفال، مبـا يف        وأوصى االئتالف الكندي من أجل حقوق الطفل كندا حبظر ك           - ٢٤
 خطة احلكومة االحتادية مـن  بشأن توصيات قدمكما .  من القانون اجلنائي٤٣ذلك العقوبة البدنية، بإلغاء املادة      

  .)٤٨(أجل وضع استراتيجية وطنية ملنع إصابات األطفال

الدويل املسيحي للعمل على إلغاء     وسلطت املنظمة املسيحية الكندية للعمل على إلغاء التعذيب واالحتاد            - ٢٥
 بـشكل منـتظم     'Taser'" تازر"سمى  ُي  كهربائي مسدس صعق التعذيب الضوء على استعمال الشرطة الكندية       

 وأوصـت  .)٤٩(شل حركتهمن  ومتزايد، على الرغم من حدوث حاالت أدى فيها ذلك إىل وفاة املشتبه فيه بدالً           
  .)٥٠( يف كنداهذا املسدسبوقف استعمال  ليةرابطة احلقوق واحلريات ومنظمة العفو الدو
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 يف القانون الكندي جتّرم االجتار بالبشر وتنص على إمكانيةاً وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن أحكام        - ٢٦
غري أنه قد ثبت أن املبادئ التوجيهية اليت اعتمـدهتا          .  املتاجرين والضحايا  علىتطبيق اإلجراءات اخلاصة باهلجرة     

  .)٥١( غري مالئمة٢٠٠٦مايو /يف أياراحلكومة 

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

   احملـاكم يف    متويل قضايا الطعن أمـام    أن إلغاء برنامج    الكندية لتعزيز استقاللية املعاقني     نظمة  املذكرت    - ٢٧
 املساواة يف دونينشخيدم املواطنني الذين كان الربنامج هذا أمام املساواة يف احلقوق ألن اً شكل عائقي ٢٠٠٦عام 

لراهبات دخـول   الرابطة الدولية أثارت وقد .)٥٢(ظل القانون، والذين ليس لديهم وسيلة سواه ملمارسة حقوقهم   
واألحباث املتعلقة بالعالقات العرقية  وذكر مركز األعمال .)٥٣( خماوف مماثلة٦السيدة العذراء والبالغ املشترك رقم 

   الرمسية، وضـحايا التمييـز الـذين        املتعلقة باللغات قوق  احلعلى حاالت   ر  قُِص ولكنه   استؤنفأن الربنامج قد    
  .)٥٤(ال حيصلون على مساعدة متوهلا احلكومة

وذكرت منظمة العفو الدولية أن القانون الكندي جييز املقاضاة اجلنائية ألفراد املتهمني بارتكاب جـرائم         - ٢٨
 املاضية مل ُيشرع يف املقاضاة سوى يف حالة         وات الثماين ج كندا، ولكن يف السن    ضد اإلنسانية وجرائم حرب خار    

 احملاكم الكندية لرفع دعاوى مدنية ضد حكومات أجنبية متهمـة           اللجوء إىل واحدة، إذ أنه من الصعوبة مبكان       
  .)٥٥(قانون الكندي اخلاص حبصانة الدولبانتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان، وذلك بسبب أحكام ال

   حرية التنقل- ٤

تطبيق برنامج قوائم حظر السفر بالطائرة أن أشارت حركة التعليم الشعيب والعمل اجملتمعي يف كيببك إىل   - ٢٩
حلرية التنقـل   اً   يشكل انتهاك  )أُدجمت يف قاعدة بيانات موحدة تشمل مجيع بلدان أمريكا الشمالية         وهي قوائم   (

حظر "رصد احلريات املدنية أن برنامج لف الدويل  وذكر االئتال.)٥٦(ماية املعلومات الشخصية يف كنداواإلقامة وحل
 بـدون  ، وذلـك  جييز للحكومة أن تضع أمساء على قائمة حتظر على أفراد الصعود إىل الطائرات         "السفر بالطائرة 
بطلب لرفع وميكن للفرد املعين التقدم .  وبدون إشعار الشخص الذي ُيوضع امسه على القائمةقضائيإجراء أو إذن 

ويبدو أن الكثري   . على معلومات توضح سبب إدراج امسه يف القائمة       ال جيوز له احلصول      ائمة، ولكن امسه عن الق  
  .)٥٧(من حاالت إدراج األمساء يف تلك القوائم متأثرة بالتصنيف العرقي والديين

حرية الدين أو املعتقد والتعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، واحلق   - ٥
   العامة والسياسيةيف املشاركة يف احلياة

ويـأيت  .  احلاالت اليت ال تراعي فيها احملاكم سرية املصادر        ازديادأشارت منظمة مراسلون بال حدود إىل         - ٣٠
 إذا طلبتها   هم والكشف عن مصادر   م ُيرغم الصحفيني على تسليم ملفاهت     ٢٠٠٤هذا عقب صدور قانون يف عام       

 الذي ميهد الطريق C-10احلكومة بإجراء تعديالت على القانون  وأوصت املنظمة .)٥٨(الشرطة يف الدعاوى اجلنائية
  .)٥٩(للرقابة على األفالم واإلنتاج املرئياً حالي
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كندا بأن تضمن عدم تكرار  (PEN Canada)الكندية للدفاع عن الكتاب وحرية التعبري نظمة املوأوصت   - ٣١
تناول القضايا  وبأحماوالت تقييد حرية التعبري حبجة تشريعات حقوق اإلنسان،           املتعلقة حبمالت احلض علـى      ال ُت

وحثت احلكومة، يف هذا الصدد، على إلغاء املـادة         . احملاكم مبوجب أحكام القانون اجلنائي    إطار   يف   إالالكراهية  
  .)٦٠(من قانون حقوق اإلنسان الكندي) ١(١٣الفرعية 

د االستخبارات وغريهم مـن املـسؤولني   رصد احلريات املدنية أن الشرطة وأفرا   لوذكر االئتالف الدويل      - ٣٢
املربرة والتصنيف على حنو غري مسؤول، مبا يف ذلك التصنيف على            تباع هنج يتسم بالريبة غري    ايؤدون واجباهتم ب  

وقد أدى القانون الكندي ملكافحة اإلرهـاب إىل        . واملسلمني الكنديني  أساس العرق والدين، وخباصة ضد العرب     
على ممارسة الشعائر الدينية وعلى متويـل        مثبطاًاً  شعب فيما يتصل حبقوقهم وأثر تأثري     ختويف فئات حمددة من ال    

  .)٦١(حقوق اإلنسانبالدفاع عن التنمية الدولية وباجملتمع املدين اليت هتتم  وبرامج منظمات

ات وذكرت رابطة احلقوق واحلريات أن أنشطة الشرطة امللكية الكندية وشرطة مقاطعة أونتاريو وسـلط      - ٣٣
األمن يف كيببيك قد أعاقت التظاهرات وحّدت بشكل غري الئق من قدرة املتظاهرين على التعبري عـن آرائهـم                   

  .)٦٢(السياسية

  الذي يهـدف إىل زيـادة      " برنامج التغيري "أن  املتعلقة بالعالقات العرقية    األعمال  األحباث و وذكر مركز     - ٣٤
  الوظائف اإلدارية والتنفيذيـة، قـد فـشل يف         يف  الحتادية، وخباصة    العامة ا  الدوائريف  " األقليات الظاهرة "متثيل  

  .)٦٣(حتقيق أهدافه

   احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية- ٦

العمل النقايب  على احلق يف    اً  ذكر االحتاد الوطين للموظفني احلكوميني والعامني أن احلكومة فرضت قيود           - ٣٥
 اليت مت التفاوض بشأهنا حبرية؛ وفرضت مقترحـات         واالستحقاقاتألجور  االتفاقات اجلماعية؛ وألغت ا   وأخلت ب 

. )٦٤(اب يف كال القطـاعني العـام واخلـاص    أرباب العمل على العمال مبوجب تشريعات كما ألغت حق اإلضر         
  النقابـات   وقدرة   النقاباتأن احلق يف االنضمام إىل       املبادرات الكندية الكنسية من أجل العدالة     منظمة  وذكرت  

، واليت ميكن ربط الكثري منها بتـأثري        ١٩٩٥على محاية مصاحل العمال قد قوضتهما التدابري اليت اُتخذت يف عام            
   العمل والتخلي عـن العمـال   وظائفأحكام اتفاق التجارة احلرة ألمريكا الشمالية اليت جتيز ألرباب العمل نقل  

  .)٦٥(أكرببسهولة 

ندا مل تتخذ التدابري الضرورية للقضاء على االستغالل والعنـف          وذكرت رابطة احلقوق واحلريات أن ك       - ٣٦
 االتفاقية الدولية حلماية مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد           تقتضيهاللذين يواجههما العمال املهاجرون، حسبما      

 ن الشرط القاضي بأن يعيش مقدمو الرعاية املرتلية مـع مـستخدميهم     إالعفو الدولية     وقالت منظمة  .)٦٦(أسرهم
جمموعة من القيود املفروضة على حقوق اليت يتعرض هلا أيضاً عمال الزراعة بسبب جيعلهم عرضة إلساءة املعاملة، 

املبادرات منظمة  وأضافت .)٦٧(معايري الصحة والسالمة وظروف العملعلى صعيد ، مبا يف ذلك اخلاصة هبمالعمل 
املهاجرين ومقدمي الرعاية املرتلية الذين يعيشون مع        ينيأن عمال الزراعة املومس    الكندية الكنسية من أجل العدالة    

فالعمال ُيجربون على   . مستخدميهم مقيدون برب عمل واحد، وهو ما جيعلهم عرضة لالستغالل وإساءة املعاملة           
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  ، نقابـات بدون أجر إضايف؛ وإذا حاولوا تنظيم أنفسهم أو االنـضمام إىل            اً   ساعة يومي  ١٤ و ١٢العمل ما بني    
   وذكرت منظمة العفو الدولية أن العمال املهاجرين الـذين ال يتمتعـون مبركـز               .)٦٨(ُيعادون إىل بلداهنم  فإهنم  

مهاجر معرضون بدرجة كبرية خلطر العنف املرتيل وانتهاك حقوقهم من جانب أرباب العمل ومالك األراضي ممن                
  .)٦٩( تعوزهم الرتاهة

   الئقاحلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي - ٧

 باعتمـاد اسـتراتيجية   (Citizens for Public Justice)  مواطنون من أجل العدالة العامةأوصت منظمة  - ٣٧
 يف املائة من الكنديني ال يكفي دخلـهم لتلبيـة   ١٠,٥نسبة  موضحة أن ،)٧٠(احتادية ملعاجلة مشكلة الفقر املزمنة  

 الطفل أنه انضم إىل شبكة واسعة من املنظمات غري وذكر االئتالف الكندي من أجل حقوق. احتياجاهتم األساسية
دعوة كنـدا إىل وضـع هـذه        ل، وذلك   " الفقر صفحة من املاضي    لنجعل "شعارحتت  تعمل  احلكومية يف كندا    

،  للفقـر   األطفـال  تعـرض االستراتيجية، مبا يف ذلك اختاذ تدابري حمددة تتناول العوامل العديدة اليت تـسهم يف               
 الـدعوة إىل وضـع      )٧٢(٣وأيد البالغ املشترك رقم     . )٧١(ملشكلة التشرد وأطفال الشوارع   واستراتيجيات وقائية   

  .)٧٣(اعب اليت تواجه الفتيات املشرداتاحلاجة إىل اهتمام خاص باملصوأشار أيضاً إىل استراتيجية وطنية، 

ـ    ذكر التحالف األنثوي من أجل العمل الدويل أن احلكومة          و  - ٣٨ دت أهليـة   قد قلصت االستحقاقات وقي
اللوائح العقابية على املستفيدين من املساعدة االجتماعية، وهو ما زاد معاناة النساء الـاليت              شددت  املستحقني و 

وأضاف التحالف أن النساء يف كندا يعانني الفقر على حنو غري متناسب، وأن . )٧٤(الرجالأكثر من يعتمدن عليها 
  .)٧٥( األسراتفئاألمهات الاليت يعشن مبفردهن ميثلن أفقر 

 التشرد اجلماعي منذ أن أقدمت كندا علـى         ازديادوذكر معهد وليسلي أن األحباث اليت أجراها أكدت           - ٣٩
وذكر . ألساسيةخفض اإلنفاق على اإلسكان وختلت عن تشريعات توفر ضمان احليازة وغريه من سبل احلماية ا              

الـسكان األصـليون والنـساء      حنو غري متناسب    على  كن والفقر يتحمله    ااملسالنقص يف    بئاملعهد كذلك أن ع   
العماد  وذكرت منظمة    .)٧٦(االجتماعية -  اإلثنية اجملموعات    من طائفةواملهاجرون واألشخاص الذين ينتمون إىل      

 يف املائة ٣٩ أن التشرد يف الشوارع بشكل عام قد زاد يف منطقة فانكوفر بنسبة (Pivot Legal Society)القانوين 
  ؛  يعـرف ترديـاً متواصـالً    رصيد املساكن اليت تناسب ذوي الدخل املنخفض    وأن؛  ٢٠٠٥ذ عام   على األقل من  

، الذي يتسبب فيه اتساع رقعة األحياء الراقية، أمر يهدد ذوي الـدخل              عدم كفاية سبل احلماية من التشرد      وأن
ألسباب تتعلـق    املشردين   منذ زمن بعيد؛ كما يهدد جترميُ     الضعيف يف قاطين هذه األحياء الذين ظلوا يسكنوهنا         

صحة السكان  ) عن مصاحل الدولة وقطاع األعمال يف املنطقة      دفاعاً  (بادرات األمن اخلاص    مباحملافظة على النظام و   ب
  .)٧٧(املشردين وسالمتهم

 أن العمال ال حيصلون مجيعهم من عملهم علـى أجـر             مواطنون من أجل العدالة العامة     وذكرت منظمة   - ٤٠
األصليني والقادمني اجلدد من السكان الكنديني معدالت الفقر تبلغ مستويات أعلى يف أوساط    أنويكفي للعيش،   

 الدوليـة أن دراسـة   العفو وأضافت منظمة .)٧٨(العنصرية والتمييز، الذين يعانون أكثر من غريهم من   والالجئني
  مـن أسـرهم    يني  الـسكان األصـل   أطفـال   سحب  حديثة أُجريت يف ثالث مقاطعات بينت أن نسبة احتمال          
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وإمنا ، والسبب يف معظم احلاالت ليس إساءة املعاملة األطفالنفسها فيما يتعلق بغريهم من النسبة مثالً  ١٥  بتفوق 
  .الفقريعزى إىل ما اً كثريالذي اإلمهال، 

ى علاً   الفرنسيسكان الدولية بضمان حتديد احلد األدىن الكايف من األجور ومراجعته سنوي           هيئةوأوصت    - ٤١
كما جيب زيادة املساعدة االجتماعية وتعديلها بالطريقة ذاهتـا         . الصعيد الوطين هبدف إتاحة مستوى عيش كرمي      

  .)٧٩(هبدف ضمان مستوى حياة الئقة للجميع بدون متييز

 يف املائة من ٧٥ كان حنو    ١٩٩٠وذكرت حركة التعليم الشعيب والعمل اجملتمعي يف كيبيك أنه حىت عام              - ٤٢
وبعد قرار احلكومة االحتادية التخلي عـن متويـل         . عاطلني يتلقون املساعدة املقدمة للعاطلني عن العمل      العمال ال 

   يف املائـة    ٤٥    ل الصندوق من تقدمي املساعدة سـوى        صندوق تأمني العمالة، وبسبب فقدان العوائد لن يتمكن       
  .)٨٠(من العمال

جلنـة احلقـوق    ة إجراءات فيما يتصل بتوصـية       وذكرت رابطة احلقوق واحلريات أن كندا مل تتخذ أي          - ٤٣
 حىت تضمن هوتدرس موقفها إزاءللحق يف املاء  القانونية الكاملة تويل األمهية بأن االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  .)٨١(ئم وعلى قدم املساواة مع اآلخريناملاء بشكل دا لكل شخص يعيش يف إقليمها احلصول على

اإليدز أن احلكومة خفـضت يف  /كافحة فريوس نقص املناعة البشري    ونية الكندية مل  وذكرت الشبكة القان    - ٤٤
عن املزيد من التخفـيض يف عـام           فضالً اً، يف املائة تقريب   ١٥ متويل برامج مكافحة الفريوس بنسبة       ٢٠٠٧عام  

ألغـت  قـد   ،  ٢٠٠٧ كما ذكرت أن االستراتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات، اليت أُطلقت يف عام             .)٨٢(٢٠٠٨
محاية يف منظور  أمهية خاصة مع أهنا تكتسياإلبر وعيادات امليثادون ومرافق احلقن حتت املراقبة، خدمات استبدال 

يف ) ج(والتهاب الكبد الوبـائي      انتشار مرض اإليدز     المعدويفوق  . )٨٣( املخدرات غري القانونية   متعاطيصحة  
 وذكرت .)٨٤( مثالً على التوايل٢٠ أمثال و١٠ا ال يقل عن املعدلني نفسيهما يف أوساط السكان ككل مبالسجون 

مبرض اإليدز ألن بعض أحكام القانون اجلنـائي         الشبكة أن املشتغلني باجلنس معرضون للعنف واحتمال اإلصابة       
  .)٨٥(أنشطة غري قانونيةاً تقريبتعترب مجيع األنشطة املتصلة بالبغاء 

 كندا تسمح لشركات التعدين بالتخلص من النفايات الـسمية           الفرنسيسكان الدولية أن   هيئةوذكرت    - ٤٥
رايت " منظمة   وأشارت .)٨٦( فيها حليوانات والنباتات ويقضي على ا   اً ملوث األمر الذي يلوثها  بصبها يف البحريات،    

  مواد كيميائية ومبيدات حشرية خطرية إىل البلدان الناميةإىل تزايد تصدير كذلك )(RightOnCanada" أون كندا
  .)٨٧(املوارد واهلياكل األساسية للتعامل معها بشكل آمن اليت تعوزها

 أنه على الرغم من عدم وجود قيود (Canadians for Choice)  كنديون من أجل االختياروذكرت منظمة  - ٤٦
. اء احلملأمام النساء الاليت خيترن إهناً  يشكل عائقاخلدمات الالزمةقانونية على اإلجهاض يف كندا، فإن عدم توفر 

  .)٨٨( مستشفياتةوال ُتقدَّم خدمات اإلجهاض سوى يف مستشفى واحد من بني كل ست
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  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع احمللي  - ٨

 ألكثر من ترتفعأن تكلفة التعليم الثانوي ظلت  املبادرات الكندية الكنسية من أجل العدالةمنظمة ذكرت   - ٤٧
 وأعرب التحـالف    .)٨٩(من ذوي الدخل املنخفض عن الدراسة       كثري من الشباب   عزوفوهو ما أدى إىل     عقد،  

األنثوي من أجل العمل الدويل عن خماوف مماثلة ذاكراً أن عدم القدرة املالية حرم الكثري من النـساء الفقـريات            
  .)٩٠(واألمهات الاليت يعشن مبفردهن من مواصلة التعليم العايل

املتعلقـة  املعاهدات واالتفاقات   ب يعرفاحلكومة باعتماد مقرر دراسي،     ،  ٢ى البالغ املشترك رقم     وأوص  - ٤٨
 يف مجيع املدارس يف كافة أحناء كندا من أجل          ، ويسري احملكيةمنظورها وتقاليدها   إىل  استناداً  األصلية  بالشعوب  

  .)٩١(قوق اإلنسانحبتعزيز التثقيف 

  األقليات والشعوب األصلية - ٩

احلكومة ترفض منح األمم األوىل حقوقها اليت ينص عليها الدستور الكندي  ذكرت مجعية األمم األوىل أن  - ٤٩
 للحقوق، كما تنكر عليهم احلق يف احلكم الذايت عن واملتراجعوالصكوك القانونية األخرى وذلك بتفسريها الضيق 

  .)٩٢(انون اخلاص باهلنود والقيلقانون الدستوراملخول هلا مبوجب االختصاص اطريق ممارسة 

املبادرات الكندية الكنسية من أجل العدالة أن الضرر الذي أحدثتـه معارضـة كنـدا               منظمة  وذكرت    - ٥٠
الشديدة لإلعالن اخلاص بالشعوب األصلية قد زادت من أثره محلة دعائية واسعة حترض على التمييز بتـصويرها                 

  .)٩٣(ديد حلقوق الشعوب غري األصليةمحاية وتعزيز حقوق الشعوب األصلية على أهنا هت

وذكرت قمة األمم األوىل أن كندا تنكر ملكية وحقوق األمم األوىل مرغمة إياها على الدخول يف منازعة   - ٥١
أيضاً يف سياق مفاوضات املعاهدات احلديثة وتواصل كندا . )٩٤(قضائية طويلة ومكلفة للدفاع عن حقوقها الطبيعية

احلقوق األصلية يف مقابل احلقوق  " تعديل"الدستور، وذلك بطلبها    يكفلها  مم األوىل اليت    إنكار ملكية وحقوق األ   
 )٩٦(املبادرات الكندية الكنسية من أجل العدالة عن خمـاوف مماثلـة          منظمة   وأعربت   .)٩٥(اتاليت متنحها املعاهد  

فر لألمم األوىل املساعدة املالية وأوصت قمة األمم األوىل كندا جبملة أمور من بينها أن تتخلى عن هذا الطلب وتو
  .)٩٧( للمشاركة بفعالية يف املفاوضات املتعلقة باملعاهدات-   وليس قروض-  يف شكل تربعات

 أن (Land Claims Agreements Coalition)  االئتالف املعين باالتفاقات املتعلقة مبطالبات األراضيوذكر  - ٥٢
 االجتماعية الواسعة، ويتعارض ذلك مع هات املتعلقة باألراضي وأهدافالتفاقااصد اكندا مل تنفذ بالكامل روح ومق

وذكـر  . )٩٩(٢ يف البالغ املشترك رقم       خماوف مماثلة   عن عربوأُ. )٩٨(مجلة أمور من بينها احلق يف احلكم الذايت       
ـ  ((The Cape Mudge Band Council)جملس مجاعة كيب مادج    "وي واي كـاي "بـشعب    أيـضاً ةاملعروف

We Wai Kai Nation) و أ"(WWKN"  سنة ١٨احملاكم لفترة متنازعني أمام ظال أن كندا وشعب وي واي كاي 
 سعىيو. لهنود يف إحدى جزر فانكوفر، وقد رفضت كندا املصاحلة املناسبة         ل نيبشأن دعوى متصلة مبلكية حمميت    

  " الكـربى  شـعرية الـدار   "بتنظـيم   إىل حـل هـذا الـرتاع بالوسـائل التقليديـة            شعب وي واي كـاي      
) (Big House ceremony  عن تكاليف الرتاع الذي طال أمدهأن تدفع كندا تعويضاًعلى )١٠٠(.  
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أن كندا مل تتخذ أية إجراءات مؤقتة للحماية على الرغم من قرارات جملس              هنود حبرية لوبيكون  أورد  و  - ٥٣
املتعلقة بانتهاك حقوقهم الواردة يف     من قرارات األمم املتحدة      مذكرين بالعديد    ذلكتقتضي  حقوق اإلنسان اليت    

حلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             اخلاص با العهد الدويل   
من أجل البقـاء،    االعتماد على املعونات احلكومية     وأضاف هنود حبرية لوبيكون أهنم أُجربوا على        . )١٠١(والثقافية

اسـتغالل  نتيجـة   كتظة تفتقر إىل اخلدمات األساسية، ومعاناة مشاكل صحية خطرية          وعلى العيش يف مساكن م    
   حالـة محـل خـالل       ٢١ حالة مواليد موتى من بني       ١٩املوارد، مبا يف ذلك املشاكل اإلجنابية اليت أسفرت عن          

  .)١٠٢( شهرا١٨ًفترة 

ي التقليدية اخلاصة بالشعوب األصلية وذكرت منظمة العفو الدولية أن استغالل املوارد الطبيعية يف األراض  - ٥٤
القبول، وهو ما يزيد املخاوف من وتجاهل الواجبات القانونية املتصلة باالستشارة ُتوعادة ما . قد زاد بشكل كبري

  .)١٠٣(أن تتالشى حقوق الشعوب األصلية قبل أن تتم تسوية الرتاعات املتعلقة حبقوق األراضي

 فورت  أن الضرر قد أصاب أراضيه يف منطقة(Athabasca Chipewyan)  شعب أثاباسكا شيبيويانذكرو  - ٥٥
، يف اجتاه جمرى النهر من مصانع الورق وبرك خملفات الرمال الزيتية ومناجم الرمال (Fort Chipweyan)شيبيويان 

كان ، وقد نتجت عن ذلك إصابة الـس       )١٠٤(الزيتية والتجمعات الصناعية األخرى الواقعة على طول هنر أثابسكا        
 وذكر. )١٠٥(بأنواع نادرة من السرطانات وتلوث املياه وتدمري موائل األمساك وتلوث مصادر اإلمدادات الغذائية            

أن احلكومة قد ختلت عن مسؤوليتها فيما خيص ضمان استشارة اجملتمعات احمللية بشأن             شعب أثاباسكا شيبيويان    
وأضافت . )١٠٦(بإنشاء منشآت صناعية يف أراضيها التقليدية    لربتا فيما يتعلق    أ حكومة والية    هانحاليت مت التراخيص  

 أسباب تذمر مماثلة، وأورد حـاالت       ٥تضمن البالغ املشترك رقم      و .)١٠٧(اندثرتأن طريقة عيشها التقليدية قد      
وذكـر  . )١٠٨(امماثلة مل حتصل فيها كندا على موافقة الشعوب األصلية بشأن أعمال التعدين يف أراضـيه              عديدة  

االحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب أن احلكومة غري مستعدة ملناقشة النتـائج البيئيـة للمنـشآت                  
املنافع االقتصادية اليت ينبغي أن تتقامسها حىت الكهرومائية والنفطية واالمتيازات اخلاصة بالغابات والتعدين، بل وال 

  .)١٠٩( يف كندامع اجملتمعات احمللية األصلية

 ملنطقة كيبيك والبرادور أن األمم األوىل ضحية لنقص خطري يف متويل نظام             ىلوأشارت مجعية األمم األو     - ٥٦
وتوصي اجلمعية  . )١١٠( ملعايري متخلفة ومهينة منصوص عليها يف القانون اخلاص باهلنود         التعليم، وأهنا ختضع دائماً   

جل حلماية حقوق اجلميع يف نيل تعليم عام ذي جـودة وهتيئـة             استثمار هائل وطويل األ   تنفيذ  : مبا يلي احلكومة  
ببلورة استثمار هام يسمح    تنفيذ  الظروف الضرورية اليت تسمح لكافة أفراد األمم األوىل بالتعبري عن هذا احلق؛ و            

مكثـف  استثمار تنفيذ ألسر الكندية؛ ملا تتلقاه ا نيموارد ودعم مماثل  يتيح  مي الشباب و  حينظام للسكان األصليني    
حتديد االختـصاص املتعلـق      بشأن   ىلاألمم األو مع  الشروع يف مفاوضات    مع   ،وفوري يف اإلسكان االجتماعي   

باإلسكان؛ وضع نظام لإلدارة املشتركة وتطوير معايري واختاذ تدابري الستغالل األرض على أساس املساواة يف إطار 
   وليس خدمة تقـدمها الـسلطات احلكوميـة          حقاً أن تشكل اإلدارة املشتركة   باحلرص على   السيادة املشتركة؛   

  . )١١١(حسب رغبتها

   الشاملة اخلاصة باملطالبـات     ةوالتجارة أن السياس  لألنشطة االقتصادية   األصلية  الشعوب  وذكرت شبكة     - ٥٧
ندا ، وأوصت ك)١١٢( كما حددها اإلعالننياألصليالسكان أراضي املتعلقة بقوق احلال تستويف أدىن املعايري حلماية 
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، مبثابة هنج لسقوط احلقوق     يف واقع األمر  الذي ُيعترب،   " منوذج احلقوق املعدلة ومنوذج عدم التأكيد     "بالتخلي عن   
  .)١١٣(والتخلي عنها

النساء األصليات يف كندا الربملان بأن يطلب تقارير منتظمة من وزير تنمية منطقة اهلنود              رابطة  وأوصت    - ٥٨
وأوصت مجعية األمم األوىل كندا باسـتعمال       . )١١٤(ئر األخرى عن تنفيذ اإلعالن    واملنطقة الشمالية ومجيع الدوا   

  .)١١٥( لتقييم التزاماهتا جتاه الشعوب األصليةاإلعالن مقياساً

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ١٠

 ما ُيعترب   ثرياًذكر برنامج البحث الكندي يف القانون الدويل للهجرة أن النظام الكندي لتحديد الالجئ ك               - ٥٩
، وذلك بسبب تعيني بعض األعضاء الذين تنقصهم اخلربة العمليـة            فيه م االستقاللية اعدانذا طابع سياسي لدرجة     

الالجئني، ولكنها مل   طعون   نص على إقامة شعبة خاصة ب      ٢٠٠٢وأضاف الربنامج أن قانون اهلجرة لعام       . والفنية
  .)١١٧(مماثلةشواغل  ومنظمة الفرنسيسكان الدولية عن وأعربت منظمة العفو الدولية. )١١٦(ُتنشأ قط

وأعربت اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم عن قلقها إزاء الترحيل الفعلي أو التهديد بترحيل املعترضني   - ٦٠
ترض  يقضي مبنح اإلقامة الدائمة ألي معوقد أجاز جملس العموم الكندي قراراً. )١١٨( على اخلدمة العسكريةضمريياً
 للحكومة، كما أعقبتـه      على العمل العسكري بدون موافقة األمم املتحدة، ولكن هذا القرار ليس ملزماً            ضمريياً

  .)١١٩(حتركات لترحيل من كان جيب أن حيميهم القرار

 عديدة على مجع مشل     املبادرات الكندية الكنسية من أجل العدالة أن كندا تفرض قيوداً         منظمة  وذكرت    - ٦١
 على االنتظار لسنوات قبل أن جيمع مشلهم بزوجاهتم وأطفاهلم ئني واملهاجرين، إذ ُيجرب الالجئون أحياناًأسر الالج
  .)١٢٠( ما يعيشون يف أوضاع تعرضهم للخطر واالضطهادالذين كثرياً

   حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب- ١١

 يشتمل على أحكام ٢٠٠١رهاب لعام رصد احلريات املدنية أن قانون مكافحة اإللذكر االئتالف الدويل      - ٦٢
ووضع قوائم مبا ُيدعى أهنا مجاعات إرهابيـة        استجوابات التحقيق   تتعلق باالحتجاز الوقائي واالعتقال التعسفي و     

 حىت تثبـت  يءوتعليق احلق يف التزام الصمت ومبدأ أن املتهم بر   اخلاصة هبا   املنظمات اخلريية من القوائم     شطب  و
وأعرب االئتالف عن خماوفـه إزاء      . )١٢١(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     إدانته، وهو ما خيالف     

  .)١٢٢(لقانون مكافحة اإلرهابكمالً  بوصفه م٢٠٠٤قانون السالمة العامة الذي اعُتمد يف عام 

 بلدان حيث وذكر االحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب أن قضية ترحيل أو تسليم األفراد إىل  - ٦٣
وأورد االحتاد حاالت ملواطنني    . أسباب حقيقية للخوف من تعرضهم للتعذيب قضية بالغة األمهية يف كندا          توجد  

  .)١٢٣(كنديني من أصل عريب ينتظرون فتح حتقيق كامل

رصد احلريات املدنية أن ليس مثة تقرير عن تنفيذ توصـيات القاضـي دينـيس          لوذكر االئتالف الدويل      - ٦٤
 أساليب ؛سيادة القانونجتاوز : وهتدف التوصيات إىل منع اآليت. رارعور اليت أصدرها عقب حتقيقه يف قضية أوكون
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 .)١٢٤(انتعـسفي ال االعتقـال واالحتجـاز      ؛العنصريرصد   ال ؛ التصنيف على حنو غري مسؤول     ؛التحقيق الضعيفة 
  .)١٢٥(مماثلةغل شواوأعربت منظمة العفو الدولية ومبادرة الكمنولث حلقوق اإلنسان عن 

 ممن ُيدعى أهنم إرهابيون أُلقي القبض عليهم يف ١٨وذكر االئتالف الكندي من أجل السالم والعدالة أن        - ٦٥
 يف احلـبس   منهم أربعة عـشر شـهراً  ١١ وُوضعوا أوالً يف احلبس االنفرادي حيث قضى        ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

قلقة مزاعم مكشف النقاب عن و. )١٢٦(ومل ُيدانوا بأية جرميةإنساين،  االنفرادي، يف حني احُتجز ثالثة يف وضع ال
 واملنـاخ الـسياسي   يةاإلعالماملعاجلة إزاء شواغل  من الوقد أثارت العملية القضائية مزيداً. )١٢٧(بشأن معاملتهم 

  .)١٢٨(املتاحة للمتهمنيعلى صعيد الوسائل م املساواة اعدانونقص املعلومات الدقيقة عن اإلسالم واملسلمني و

  /املقدمـة إىل حمكمـة االسـتئناف يف أونتـاريو يف آذار     طعـون   وأيدت منظمة مراسلون بال حدود ال       - ٦٦
اليت عقـدت  لسات االستماع نقل األخبار املتعلقة جبعلى فرضها أحد القضاة يف تورنتو       ضد قيود    ٢٠٠٨مارس  

  .)١٢٩( بتهم تتعلق باإلرهاب٢٠٠٦أُلقي القبض عليهم يف عام شخصاً  ١٧للنظر يف اإلفراج بكفالة عن 

، ومنـذ  ٢٠٠١سبتمرب / أيلول١١وأشارت حركة التعليم الشعيب والعمل اجملتمعي يف كيبك إىل أنه منذ              - ٦٧
الـيت  " الشهادات األمنية"التعديالت اليت أُدخلت على قانون اهلجرة ومحاية الالجئني، أصدرت الدولة العديد من      

 األجنيب املتهم باإلرهاب، بدون أن يكون بإمكانـه معرفـة الـدليل املقـدم             جتيز احتجاز املقيم بصفة دائمة أو     
أثارت مشكلة " الشهادات األمنية"وذكر االحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب أن ممارسة . )١٣٠(ضده

. )١٣١( حىت املـوت   تتمثل يف أن احملكمة االبتدائية قد تقرر إعادة املتهم إىل بلده حيث يتعرض خلطر التعذيب أو               
مـسلمني أو   يف حـق    يف معظم األحيان    صدرت  أن الشهادات األمنية     جلنة الدفاع عن حممد حركات       وذكرت

وذكر املركز الكندي لـضحايا التعـذيب أن        . )١٣٢(أشخاص قادمني من بلدان املغرب العريب والشرق األوسط       
وضاع مزريـة يف    احتجازهم وإخضاعهم أل  إىل  قد أدى   يف كندا   استعمال الشهادات ضد األجانب غري املقبولني       

 ٢٠٠٨فرباير /إىل صدور تشريع يف شباطاإلجراء  اوقد أدى حكم صادر عن احملكمة العليا ضد هذ. )١٣٣(السجون
احملـامني فيمـا يتعلـق      هؤالء  صالحية  حمامني خاصني، لكن    بإشراك  الشهادات األمنية   إجراء  مت مبوجبه تعديل    

 اً، ومن احملتمل أن يكون تأثريهم سـلبي  ظلت حمدودة للغاية ث عن أدلة بصفة مستقلة    باستجواب الشهود أو البح   
رصد احلريات لوأعرب االئتالف الدويل . )١٣٤(موافقتهم على احملاكمات السرية وإطالة أمدهااإلجراء يف حال على 

وأوصت رابطة احلقوق   . )١٣٥(مماثلةشواغل  املدنية ومنظمة العفو الدولية ومبادرة الكمنولث حلقوق اإلنسان عن          
  .)١٣٦(واحلريات كندا بإلغاء أحكام قانون اهلجرة املتعلقة بالشهادات األمنية وبإلغاء قانون مكافحة اإلرهاب

املـواطن  إعـادة   وذكر االحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب أن كندا مل تطلب حىت اآلن                 - ٦٨
ويعتقد االحتاد أن املذكور مثال لألطفال . أمام جلنة عسكرية يف غوانتناموالكندي عمر خضر الذي ينتظر احملاكمة 

 للقانون الدويل، من الضحايا وحباجة إىل العالج الطيب والنفسي من أجل إعادة             اجلنود وأنه ينبغي أن ُيعترب، وفقاً     
دانة ما واحلكم عليه بالسجن وخيشى االحتاد أال تكون حماكمته سوى إجراء شكلي يقود إىل إ.  كامالًتأهيله تأهيالً
 ورابطة احلقوق واحلريات ومبادرة الكمنولث حلقوق اإلنسان "رايت أون كندا"وأعربت منظمة . )١٣٧(مدى احلياة

بأن وأوصت جلنة رصد حقوق احملامني يف كندا        . )١٣٨(ومنظمة العفو الدولية عن خماوف مماثلة بشأن هذه القضية        
 .)١٣٩(إىل كندا والتحقيق يف انتهاكات حقوقهإعادته ح املواطن املذكور وتأمني إطالق سراعلى كندا تعمل 
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   اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات- ثالثاً 
 مـن   يكفل عدداً ) امليثاق(ذكرت اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان أن امليثاق الكندي للحقوق واحلريات             - ٦٩

وكذلك الربملان قوانني حمددة تنص على املناطق تشريعية يف املقاطعات ووقد سنت مجيع اجملالس ال. حقوق اإلنسان
  .)١٤٠(آليات املراجعة اإلدارية واالحتكام إىل القانون عن طريق جلان أو حماكم خمصصة حلقوق اإلنسان

 دور عن ،٢٠٠٨يونيه / حزيران١١وقبلت قمة األمم األوىل اعتذار رئيس الوزراء الكندي هاربر، بتاريخ   - ٧٠
  .)١٤١(أن الوقت قد حان لالنتقال من االعتذار إىل العملمعلنةً كندا يف نظام املدارس الداخلية للهنود، 

وذكرت منظمة العفو الدولية أنه قد متت دراسة املصاعب املتصلة بضمان امتثال الـشركات الكنديـة                  - ٧١
 بشأن معظم التوصيات اليت تقترح وضـع  اخلارج ملعايري حقوق اإلنسان، ولكن احلكومة مل تفعل شيئاً     يف  العاملة  

  .)١٤٢(أمني جديد للمظاملتعيني إطار وطين للمسؤولية االجتماعية للشركات، مبا يف ذلك 

وذكرت اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان أن كندا من البلدان الرائدة يف االعتراف القانوين حبقوق املثليني                 - ٧٢
كما أن . اجلنسييل  كندا بأن احلق يف املساواة الوارد يف امليثاق يشمل امل   وقد حكمت احملكمة العليا يف    . واملثليات

  .)١٤٣(٢٠٠٨سبتمرب / بزواج املثليني منذ أيلولكندا من بني ستة بلدان تعترف قانوناً

قضايا الفقر أن التشرد واجلوع والفقر قضايا اختيار بالنسبة إىل كندا وليست مسألة ووذكرت جلنة امليثاق   - ٧٣
 الثمانية يف النمو االقتصادي يف السنوات األخرية، يف حني قامت ةجمموعبلدان  يف املوارد، ألن كندا تصدرت ندرة

  .)١٤٤(إلنفاق على الربامج االجتماعيةلخبفض هائل 

   األولويات الوطنية الرئيسية واملبادرات وااللتزامات- رابعاً 
تنمية أن كندا وافقت، يف املؤمتر الـدويل للـسكان      ذكرت املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان وال         - ٧٤

املساعدة اإلمنائية الرمسية، على اإلسهام يف بلوغ أهداف حمددة فيما خيـص            بشأن   ١٩٩٤والتنمية املنعقد يف عام     
اخنفضت خالل قد  القومي اإلمجايل، ولكن هذه النسبة هاالسكان والتنمية، وذلك على أساس نسبة مئوية من دخل

 القرار الـذي اعتمـده جملـس العمـوم يف     وأوصت املنظمة كندا بأن تنفذ فوراً  . )١٤٥(الثالث املاضية السنوات  
 يف املائة من الدخل القومي      ٠,٥ والذي يطالب احلكومة االحتادية بوضع خطة لبلوغ نسبة          ٢٠٠٥يونيه  /حزيران

  ئاسـتها جملموعـة الثمانيـة يف       ، وأن تـستغل ر    ٢٠١٠اإلمجايل ُتخصص للمساعدة اإلمنائية الرمسية حبلول عام        
  .)١٤٦(٢٠١٥ يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل حبلول عام ٠,٧ لوضع خطة لبلوغ نسبة ٢٠١٠عام 

 أن كندا تعهدت، بوصفها مرشحاً لعضوية جملس حقوق اإلنسان، بوضع آليات            ٦وأورد البالغ املشترك رقم       - ٧٥
مراعاهتا جبدية توصيات هيئات معاهدات حقوق اإلنسان مع احلرص         تشاورية لتضمن إدراك مجيع مستويات احلكومة و      

  .)١٤٧(على إتاحة إطالع الكنديني على هذه التوصيات؛ لكن البالغ أشار إىل أنه ليس هلذه اآلليات وجود حىت اآلن

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
  .ال ينطبق
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79  FI, p. 3. 
80  MEPACQ, p. 3. 
81  LDL, p. 3. 
82  AIDSLAW, p.1. 
83  AIDSLAW, p. 2. 
84  AIDSLAW, p. 3. 
85  AIDSLAW, p. 4. 
86  FI, p. 4. 
87  ROC, p.1, 2. 
88  CFC, p. 1, 3. 
89  KAIROS, p. 5. 
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90  FAFIA, p. 6. 
91  JS2, p. 3. 
92  AFN, p. 3. 
93  KAIROS, p. 1. 
94  FNS, p. 3. 
95  FNS, P. 4, 5. 
96  KAIROS, p. 2. 
97  FNS, P. 4, 5. 
98  LCAC, p. 1. 
99  JS2, p. 1, 2. 
100  WWKN, p. 1. 
101  LLIN, p. 5. 
102  LLIN, p. 3. 
103  AI, p. 4. 
104  ACFN, p. 1. 
105  ACFN, p. 3. 
106  ACFN, p. 5. 
107  ACFN, p. 3. 
108  JS5, p. 1-3. 
109  FIACAT, p. 4. 
110  APNQL, p. 1. 
111  APNQL annex, p. 7. 
112  INET, p. 3. 
113  INET, p. 5. 
114  NWAC, p. 1. 
115  AFN, p. 5. 
116  CRCIML, p. 2. 
117  AI, p.5; FI, p. 5. 
118  CPTI, p. 1. 
119  CPTI, p. 2. 
120  KAIROS, p. 3. 
121  ICLMG, p. 2. 
122  ICLMG, p. 2, 3. 
123  FIACAT, p. 1, 2. 
124  ICLMG, p. 4. 
125  AI, p. 6; CHRI, p. 2. 
126  CCPJ, p. 3. 
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127  CCPJ, p. 4. 
128  CCPJ, p. 5. 
129  RSF, p. 2. 
130  MEPACQ, p. 5. 
131  FIACAT, p. 2. 
132  JMHC, p. 1. 
133  CCVT, p. 3. 
134  JMHC, pp. 2-3. 
135  ICLMG, pp. 3-4: AI, p. 6; CHRI, p. 1. 
136  LDL, p. 3. 
137  FIACAT, pp. 2-3. 
138  ROC, p. 1, LDL, pp. 4-5; AI, p. 6; CHRI, p. 2. 
139  LRWC, p. 1. 
140  CHRC, p. 1. 
141  FNS, p. 5. 
142  AI, p. 3. 
143  CHRC, p. 4. 
144  CCPI, pp. 1-2. 
145  ACPD, p. 1. 
146  ACPD, p. 5. 
147  JS6, p. 3, 4. 

----- 


