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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثونالدورة 
 2018أاير/مايو  7-18

 جتميع بشأن كندا  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

ضاهااادا  ه ئاااا  ام الاااوارو  ق رقااااريراالساااتضرال الااادوري الواااامير والتقريااار ام اااع للمضلوماااا  
وجز مااق شاا ي  واإلجااراتا  اصا اا  و مهااا مااأل و اااح ا ماا  امتةااد   ا  ال اال ، وهااو مقااد 

 رق داً ابحلد ا ق ى لضدو ال لما ر

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
 (2) (1)اإلنسان

وآل ا  مضاهدا  حلقوق اإلنسان كندا إىل الت ديح علاى ال ا و  وعت عد  ه ئا   -2
 ااع الضمااا  ياا  حقااوق م  هااا بضااد،  ااا ق  لااي االرداق اا  الدول اا  حلمااً الدول اا  الااس ل ساات  ر اا
 9891   والقبل ا  لضاا  ، وارداق   منظم  الضمي الدول   للوضوب ا  ل(3)امهاجريأل وأ راو أسره 

 ،(5)(189)رقاا   0112منظماا  الضمااي الدول اا  بواالن الضمااا  امناازل   لضااا   وارداق اا  ،(4)(169)رقاا  
قوباا  القاساا     أو الضوالربوروكااو  االيت اااري الرداق اا  مناهعاا  التضااذيض و اامع مااأل  ااروب امضاملاا

 القت اااوي  واالجتماع اا ، وبروروكااو  الضهااد الاادو  اصاااا ابحلقااوق ا(6)الالإنسااان   أو امه ناا  أو
 ر(8)واالرداق   اصا   بو ع ا شخاا عدميي اجلنس   (7)والثقا   

وقااادمت كنااادا مساااا ا  سااانوي  ق مدو ااا   ا مااا  امتةاااد  الساااام   حلقاااوق اإلنساااان،  -3
ق  لي  ندوق ا م  امتةد  للتربعا  لعةااي التضذيض و ندوق ا م  امتةاد  للتربعاا    ا

 ر(9)2017و 2016عامي  مأل أجي التضاون التقين ق م دان حقوق اإلنسان

 A/HRC/WG.6/30/CAN/2 ا م  امتةد  
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 (10)ساناإلطار الوطين حلقوق اإلن -اثلثاا  
شااتضت اللتناا  امضن اا  ألقااوق ا شااخاا  وي اإلعاقاا  كناادا رواات ضاً قااوايً علااى رض اا   -4

مااأل ارداق اا  حقااوق  33جلناا  حقااوق اإلنسااان ال ندياا  ب اادتها آل اا  ر ااد مسااتقل   وجااض اماااو  
 ر(11)ا شخاا  وي اإلعاق 

اللتن  امضن   ابحلقوق االقت اوي  واالجتماع   والثقا    عأل قلقهاا  ن احلقاوق وأعربت  -5
االقت اوي  واالجتماع   والثقا    ال رزا   م قابل  للتقا ي بولهنا أما  احملاك  احملل   ر   بضا  

 ر(12)التطورا  الواعد 

نون اإلنسااا  تنفيااا االلتاامااات الدوليااة حلقااوق اإلنسااانة مااع مرا اااة القااا -رابعاا  
 الدويل الساري

 املسائل املشرتكة بني القطا ات -ألف 
 (13)املساواة و دم التمييا -1 

أعرباات جلناا  القعااات علااى التم  ااز الضن ااري عااأل أساادها لضااد  وجااوو ب ااا   إح اااا    -6
وأو اااى  رياااح اصاااربات الضاماااي امضاااين  ر(14)حديثااا  موةوقااا  وشاااامل  عاااأل التوااا  ل  اإلةن ااا  للسااا ان

س ان امنةدريأل مأل أ ي أ ريقي بتند ذ س اس  إلزام   على نطاق البلد بولن مع الب اا  ، ابل
 ر(15) ي القومي و مها مأل اهلواي م ند  حسض الضرق واللون واصلد   اإلةن   وا 

وأعرباات جلناا  القعااات علااى التم  ااز الضن ااري عااأل قلقهااا إاات اسااتمرار عااد  اإلبااال  عااأل  -7
ق امااااا  ماااأل حااااال  اإلباااال  عاااأل جاااراا   61الضن اااري ، وعاااأل الااازايو  بنساااب  جاااراا  ال راه ااا  

وأعارب  رياح اصاربات الضاماي امضاين ابلسا ان امنةادريأل ماأل  ر(16)ال راه   الضن ري   اد امسالم 
إ  رضاد هاد اً جلاراا   اً،أ ي أ ريقاي عاأل قلقال الواديد  ن السا ان الساوو أكثار الدئاا  اساتهدا 

 ر(17)ق اماا  44ري  بنسب  ال راه   الضن 
وأعرباات جلناا  القعااات علااى التم  ااز الضن ااري عااأل قلقهااا إاات التقااارير الااس رد ااد  ن التنماا    -8

الضرقي مأل جانض الوار   ووكااال  ا ماأل وأ اراو احلادوو يتوا اي يوم ااً، ماع ماا لاذلي ماأل  ةام  اار 
 ، وال نادي  ا  ارقا  و مهاا ماأل ا قل اا  على الوضوب ا  ل  ، وعلى امسلم  مأل ا قل ا  اإلةن 

وأشار  ريح اصربات الضاماي امضاين ابلسا ان امنةادريأل ماأل أ اي أ ريقاي إىل أن التضسا  ق  ر(18)اإلةن  
ممارسااا  الوااار   امتمثلااا  ق إيقاااات ا شاااخاا امواااتبل  - "التموااا  " أو رااادق ح اهلاااواي  ق الواااار 

ياثةر بوا ي  ام متناساض ق السا ان امنةادريأل ماأل  - و اقها  ابرر اهب  جرمي  واساتتواهب  ورادق ح
 ر(19)أ ريقي أ ي
والحااا امقاارر اصاااا امضااين ألقااوق الوااضوب ا  اال   سااأل روااريع يضااا  بضاا  ا  ر  -9

إ ا رزوجات ماأل  - وم ع  روعها -التم  زي  لألح ا  التارخي   الس ندت ال د  اهلندي  عأل امرأ  
د ، ب نماا منةات هاذع ال اد  إىل امارأ   ام امنتم ا  إىل الواضوب ا  ال   رجي ل س لل هذع ال 

إ ا رزوجات مااأل رجاي مااأل اهلناوور وأشااار إىل أن بضا  الدئااا  ال رازا  لسااوت احلاا مسااتبضد  مااأل 
وأعربااات اللتنااا   ر(20)احل ااو  علاااى ال اااد   ساااباب ة  زياا  برخي ااا   اااد النساااض مااأل جهااا  ا  

واالجتماع ا  والثقا  ا  أيعااً عاأل قلقهاا إاات ا ح اا  التم  زيا  القااما  امضن   ابحلقوق االقت ااوي  
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وقادمت  ر(21)على نو  اجلنس، وأو ت  ن رلغي كندا ا ح ا  التم  زي  امتبق   ق قانون اهلناوو
 ر(22)ألقوق اإلنسان رو  ا  مماةل اللتن  امضن   ابلقعات على التم  ز  د امرأ  واللتن  امضن   

 (23)التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
أو ت اللتن  امضن   ابحلقوق االقت ااوي  واالجتماع ا  والثقا  ا   ن رر اع كنادا مساتو   -10

ق امااا  ماأل الاديي القاومي  0.7امساعد  اإلمناا   الرمس   للو اات ابهلادت امضابت بال وول ااً وهاو 
 ر(24)ها امتضلق  ابلتضاون اإلمناايعلى حقوق اإلنسان ق س استاً اامقاً اإلما ، وأن رتبع هنت

قلقهاا  ن اللاواا  وأعربت اللتن  امضن   ابحلقاوق االقت ااوي  واالجتماع ا  والثقا  ا  عاأل  -11
 الناظم  للةماي  الب ئ   قاد  اضدت ق السانوا  ا يام  وأو ات  ن روا اي كنادا رضزياز رواريضا ا

 سا اق اللتزاما ا الدول  ، ب ور  منتظم  قاً إجرات رق  ما  لآل ر الب ئ  ، و ق ولوااةها لعمان
 ر(25)ال ناعا  االستخراج  

وكااارر  جلناااا  القعااااات علااااى التم  ااااز الضن ااااري رو اااا تها  ن رعاااامأل كناااادا الو ااااو  إىل  -12
شاخاا الضدال  مأل يال  سبي االنت ات القعاا   و م القعاا     ما خيص انتها  حقاوق ا 

وأو ت اللتنا  امضن ا   ر(26)مأل جانض الوركا  عرب الو ن   امستل  ق كندا، الضامل  ق اصارج
 ن رضاازا كناادا روااريضا ا الااس راانظ  ساالو  الوااركا   ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماع اا  والثقا  اا 

لدريااح الضامااي وشااتع ا ر(27)امسااتل  أو اموجااوو مقرهااا ق كناادا عنااد ق امهااا  نوااطتها ق اصااارج
امضااين  ساالل  حقااوق اإلنسااان والوااركا  عاارب الو ن اا  و مهااا مااأل مثسسااا  ا عمااا  احل وماا  
االحتاوياا  علااى ألااة ك د اا  اسااتخدا  التاادابم التنظ م اا  الااس رركااز علااى الضناياا  الواجباا  اإللزام ااا  

 ر(28)وال و  عأل الب ا    م امال   مأل ابب رضزيز احبا  حقوق اإلنسان

 (29)حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 
أو اات اللتناا  امضن اا  ألقااوق اإلنسااان  ن حتاارا كناادا علااى أن يقااد  روااريضها امتضلااح  -13

  ا ةاا  اإلرهاااب  ااما   قانون اا  كا  اا  وأال يقااول ممارساا  احلقااوق الااس  م هااا الضهااد، وأن 
  حلقاوق اإلنساان، وأن يعاع يقد   ما   كا    حىت ال ياثوي رقاسا  امضلوماا  إىل انتهاكاا

ر إجراتا  وا ة  رت   لألشخاا امدرج  ق قاام  حظر الطمان إم ان   الطضأل ق هذا القارا
 ر(30)عأل  ريح امراجض  القعاا  

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (31)حق الشخص يف احلياة واحلرية واألمن  لى شخصه -1 

امضااين ابلساا ان امنةاادريأل مااأل أ ااي أ ريقااي عااأل قلقاال إاات أعاارب  ريااح اصااربات الضامااي  -14
االستخدا  امدرط للقو  والو  ا  الس رتورط   هاا الوار  ، ال سا ما عناد الت ادي حلااال  رضاين 

 ر(32)ثي الذيأل يضانون مأل أمرال عقل  مستعضد  مأل أ ي أ ريقي، م
دا  مساتو  االكتظاايف ق بضا  أعربت اللتن  امضن   ألقوق اإلنسان عأل قلقها إاات ارر -15

مرا اااح االحتتاااااء وإاات الضدياااد ماااأل حااااال  الد اااي اإلواري أو التااالوي  )احلااابس االنداااراوي(، 
لدبا   ويل  أح ا ً،  اا ق  لاي   اي احملتتازيأل ام ااب   ارل عقلايء وإاات رقاارير عاأل عاد   

حااال  االنتةاار رهااأل كدايا  الادع  الطا  للمةتتاازيأل الاذيأل يضاانون مااأل مارل عقلاي يطاامء و 
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وأعربت جلن  القعات على التم  از الضن اري عاأل قلقهاا إاات التقاارير الاس رد اد  ن   ر(33)االحتتاا
كاااًل مااأل ا اارم  ال ناادي  ا  ارقاا  وا اارم  مااأل الوااضوب ا  اال   هاا  الدئاا  السااااد  ق جمااا  

 ر(34)الست نا  مأل الوضوب ا  ل   الد ي،  ا ق  لي
جلن  القعات على التم  ز الضن ري  ن حت ر كندا اساتخدا  الد اي ق الظاروت  وأو ت -16

مع قواعد ا م  امتةد  النمو ج ا  الادن ا اً االستثناا  ، وكملتل أيم و ق ر  ب  امن   مم ن ، ةو 
وقاادمت اللتناا  امضن اا  ألقااوق اإلنسااان رو اا   مماةلاا ، وأو اات كااذلي اب ااا   ر(35)مضاملا  السااتنات

ن ردابم  ضال  للةد ماأل االكتظاايف وحتسا  سابي الو او  إىل الضاالج لداااد  الساتنات الاذيأل يضاانو 
 ر(36)مأل مواكي ق ال ة  الضقل  

وأعرباات اللتناا  امضن اا  ألقااوق ا شااخاا  وي اإلعاقاا  عااأل قلقهااا إاات احتتاااا ا شااخاا  -17
ي علاى أسااا اإلعاقا ، عارب  تلا   وي اإلعاق  الندس   االجتماع   قسراً ق مثسسا  الطض الندس

الاااوالاي  القعااااا   ال نديااا ء وعاااد  راااو م أمااااكأل إقامااا  مضقولااا  للنساااات  وا  اإلعاقااا  واياااي نظاااا  
 ر(37)إوارايً وايي مرا ح االحتتااالستون االحتاويء وا ةر العار لد لهأل 

 (38)إقامة العدلة مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابة وسيادة القانون -2 
أو ت اللتن  امضن   ابلقعات على التم  ز  د امرأ   ن رزياد كنادا ماأل ةوياي امسااعد   -18

القانون   امدن   مأل أجي  مان ح و  امارأ  علاى امسااعد  القانون ا  ال ا  ا  ق م اع الاوالاي  
يي لتةدياد القعاا  ، وال سا ما  اةااي الضنا ، وأن رساتضرل امضاايم امطبقا  ق ايتباارا  الاد

ا هل ااا  ق اااد  ااامان الو اااو  إىل امسااااعد  القانون ااا  امدن ااا ، ويا ااا  ق جماااا  قاااانون ا سااار ، 
 ر(39)ات امدتقرا  إىل وسااي كا   جلم ع النس

أ ااااااااااااااااااااراو  احتتاز مضدل اررداع إزاء قلقها عأل الضن ري التم  ز على القعاء جلن  وأعربت -19
 وا قل اتال ناااديون ا  ارقااا ،  س ما ال ،ا قل ات  ئاااا  إىل امنتم  وا شخاصالواااضوب ا  ااال   

كمااا أعرباات اللتناا  امضن اا  ابلقعااات علااى التم  ااز  ااد اماارأ    ر(40)الد ري  أو الضقل   اإلعاق  ذويمااأل 
 ر(41)  ا  ريق اااا قلقهاااا إاات اررداااا  مضااادال  حااابس النساااات ماااأل الواااضوب ا  ااال   وال ناااداي عاااأل

ان منااواً ق والحظات امقاارر  اصا اا  امضن اا  ابلوااضوب ا  اال   أن نسااات الوااضوب ا  اال   أساار  الساا 
 ر(42)الستون االحتاوي 

وأو اات جلناا  القعااات علااى التم  ااز الضن ااري  ن رضااا  كناادا ا سااباب اجلذرياا  للتمث ااي  -20
الضدالااا ، انطالقااااً ماااأل  الزاااااد لل نااادي  ا  ارقااا  والواااضوب ا  ااال   علاااى م اااع مساااتواي  نظاااا 

االعتقا  إىل الستأل، ومأل وسااي الضالج القعات على الدقر، ورو م يدما  اجتماع   أ عي، 
ق الس اساا  امتضلقا    ا ةا  امخادرا  وإتااو رادابم قااما  علاى ا ولا  رواا ي  لنظاروإعااو  ا

 ر(43)عأل احلبس يستد د منها مستضملو امخدرا   م الضن د  بديالً 
وأو اات اللتناا  امضن اا  ابلقعااات علااى التم  ااز  ااد اماارأ   ن رلغااي كناادا احلااد ا و  اإللزامااي  -21

 ر(44) م الضن د  امرربط  ابمخدرا  للة   على امخالدا  البس ط 
وأو ااى  ريااح اصااربات الضامااي امضااين ابلساا ان امنةاادريأل مااأل أ ااي أ ريقااي بو ااع ورند ااذ  -22

ارقاا  ال ناادي  مااأل أجااي الت اادي للضن ااري  والتم  ااز  ااد السااوو ق إ ااار اساابار ت   قعاااا   لأل 
 ر(45)نظا  الضدال  اجلناا  
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وأعرباات اللتناا  امضن اا  ابلقعااات علااى التم  ااز  ااد اماارأ  عااأل قلقهااا إاات ارردااا  مضاادال   -23
اإل اب  بدموا نقص امناع  البواري  با  السات نا ، وأو ات  ن روساع كنادا نطااق يادما  
الرعاي  والضالج والدع  للنسات اللوايت يضوأل ق ظروت احتتااا ام اااب  بداموا نقاص امناعا  

  ر(46)أو امضر   لإل اب  بل  البوري

 (47)احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -3 
ونسا و( كنادا علاى إلغاات اار  شتضت منظم  ا م  امتةد  للبب ا  والضلا  والثقا ا  )ال  -24

 ر(48)للمضايم الدول  اً ون امدين و قق القاناً التوهم وعلى إوماج القانون امتضلح بل الحق
وأعربت اللتن  امضن   ألقوق اإلنسان عأل قلقها إاات التقارير الس رد د ابستخدا  مدارط  -25

ناااااات االعتقااااااال  اجلماع ااااا  ق سااااا اق للقاااااو  ماااااأل جاناااااض اماااااوظد  ام لدااااا   نداااااا  القاااااوان  أة
االحتتاجاااااا  علاااااى امساااااتو  االحتااااااوي وعلاااااى مساااااتو  امقا ضاااااا ،  اااااا ق  لاااااي ماااااا يتضلاااااح 

 ر(49) را ي الوضوب ا  ل   مت ل ابالحتتاجا  ا
وأةناات اللتناا  امضن اا  ابلقعااات علااى التم  ااز  ااد اماارأ  علااى كناادا بتض اا  جملااس يتساااو   -26

، ال رازا  اللتنا  رواضر ابلقلاح إاات الضقباا  اهل  ل ا  الاس رضابل إعماا    ل اجلنسانر ومع  لي
 ر(50)مرأ  واموارك  ق احل ا  الضام احلقوق الس اس   لل

 (51)حظر مجيع أشكال الرق -4 
أعربااات اللتنااا  امضن ااا  ابلقعاااات علاااى التم  اااز  اااد امااارأ  عاااأل قلقهاااا إاات عاااد  وجاااوو آل اااا   -27

 ااةااي االاااار احملتاااج  إىل احلماياا ء والتقااارير الااس رد ااد  ن نسااات و ت ااا  مناسااب  لتةديااد وإحالاا  
 جلانسءالوضوب ا  ل   ق وور احلعان  وق نظا  رعايا  الطدولا  مضر اا  بوا ي يااا لالااار اب

واحتمااااا  رزايااااد اصطاااار علااااى أمااااأل و ااااة  اماااارأ  الضاملاااا  ق جمااااا  البغااااات، وال ساااا ما نسااااات الوااااضوب 
 ر(52)هو من وا عل ل ق التوريع اجلديد  ار  البغات ق ظروت مض ن  كما ا  ل  ، نت ت

وأو ت اللتن  امضن   ابلقعات على التم  ز  د امارأ   ن رضاا  كنادا ا ساباب اجلذريا   -28
لالااااار واساااتغال  النساااات والدت اااا  الضاااامال  ق جماااا  البغاااات عاااأل  رياااح اعتمااااو ورند اااذ بااارام   

مناسب  أير  إلتاو  را رضل م   و را عمي للنسات امضر ا  صطر االااار وإجراتا   كا   
 ر(53)االخنراط ق البغات وأ

وأعربت اللتن  امضن   ابلقعات على التم  ز  اد امارأ  عاأل قلقهاا إاات اخنداال مضادال   -29
امالحق  القعاا   واإلوان  ق حاال  االاار ابلنسات والدت ا  وأو ت  ن رقو  كندا ابلتةق ح 

 ر(54)مرر ب ها ومضاقبته  على حنو كات  ق م ع حاال  االاار اب شخاا ومقا ا  

 وق االقتصادية واالجتما ية والثقافيةاحلق -جيم 
 (55)احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -1 

أعرباات اللتناا  امضن اا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماع اا  والثقا  اا  عااأل قلقهااا  ن احلاااد  -30
ا و  لألجاااور ق م اااع امقا ضاااا  ال يااازا   ااام كاااات  وال يرقاااى إىل رساااديد ر اااال   امض وااا ، 

 اات  ن ر دااي كناادا اايوراال ق م ااع الااوالاي  القعاااا   ورضديلاال ومقايسااتل ابنتظااا  بت لداا  وأو 
 ر(56)ح ا  كرمي  جلم ع الضما  وأسره  مأل أجي رو م  ش،الض
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وأعربت جلن  القعات على التم  ز الضن ري عأل قلقهاا إاات رقاارير رد اد بوجاوو ممارساا   -31
أماكأل الضماي رضابل ا قل اا  اإلةن ا  وامهااجريأل والواضوب  ة  زي  ق جما  التوظ   والتم  ز ق
 ر(57)  ب  ا قل ا  اإلةن   امتضلم ا  ل  ، وابرردا  مضدال  البطال

 رياح اصاربات الضاماي امضاين ابلسا ان امنةادريأل ماأل أ اي أ ريقاي مضادال  البطالا  والحا  -32
الااذيأل ُأجاارب كثاام ماانه  علااى وظاااا  متدن اا   ،امرردضاا   اام امتناسااب  ق  اادوت ال ناادي  ا  ارقاا 

وأشاااار  إىل أن اسااابار ت ا  م ا ةااا  الدقااار علاااى  ر(58)ا جاااور قل لااا  االساااتقرار و اااض د  ا  ااااق
وأو ااات  ر(59)ينبغاااي أن رساااتهدت رلب ااا  االحت اجاااا  اصا ااا  ابل نااادي  ا  ارقااا  ياااياماااد  الطو 

لثقا  اا   ن رضاازا كناادا جهووهااا للت اادي للبطالاا  اللتناا  امضن اا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماع اا  وا
امتدوااا   ق أوسااااط الدئاااا  احملرومااا  وامهموااا  وأن رتخاااذ رااادابم لعااامان اعتمااااو رااادابم رواااريض   

 ر(60)يا   ابلضمال  ق م ع الوالاي  القعاا   سار  وس ا
قلقهااا  ن اماارأ  وأعرباات اللتناا  امضن اا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماع اا  والثقا  اا  عااأل  -33

ممثلاا  ةثاا اًل اااااداً ق الضمااي لاابض  الوقاات وق القطاعااا  امتدن اا  أجورهااا، ممااا يااد  الد ااي باا  
 ضن ااا وأعربااات اللتنااا  ام ر(61)دتاااو  ق ا جاااور بااا  اجلنسااا اجلنسااا  ق م اااان الضماااي ويرسااا  ال

ابلقعاااات علاااى التم  اااز  اااد امااارأ  عاااأل قلقهاااا إاات اساااتمرار  تاااو  ا جاااور بااا  اجلنسااا  وأو ااات 
ابعتماااو رواااريضا  ق الوالياا  القعااااا   االحتاويااا  وق م ااع الاااوالاي  القعاااا   اإلقل م ااا  واحملل ااا  

الاذي ور ا جعلى أساا مبدأ امساوا  ق ا جر عأل الضمي امتساوي الق م ، واايو  احلد ا و  
وإبحاا  امزيااد مااأل الداارا للماارأ  للة ااو  علااى  ءالنسااات بواا ي  اام متناسااض يتلقاااع ال ثاام مااأل

 را الضمي بدوا  كامي،  ا ق  لي عأل  ريح اعتماو إ ار و ين لرعاي  الطداي ماأل أجاي راو م 
 ر(62)دا مرا ح رعاي  كا    ومالام  لأل 

 (63)احلق يف الضمان االجتما ي -2 
اللتن  امضن   ابحلقوق االقت اوي  واالجتماع   والثقا    عاأل قلقهاا إاات عاد  كدايا  أعربت  -34

مبالغ امساعد  االجتماع ا  ق م اع امقا ضاا  وجلم اع ا سار امض وا   وعاد  وجاوو أح اا  بوالن 
 د امسااااتل  ق نظاااا  العااامان االجتماااااعي االحتااااوي، وأو ااات كناااادا بعااامان اايو  مباااالغ امساااااع

 ر(64)الض ش ال ر  للمستد ديأل وأسره  ع   ق م ع امقا ضا  إىل مستواي  رعمألاالجتما

 (65)احلق يف مستوى معيشي الئق -3 
ابلنظااار إىل امساااتو  امتقاااد  للتنم ااا  ق كنااادا، رواااضر اللتنااا  امضن ااا  ابحلقاااوق االقت ااااوي   -35

يأل يض وون ق  قرر كما أهنا روضر واالجتماع   والثقا    ابلقلح إاات الضدو ال بم مأل ا شخاا الذ
 قل ااا ابلقلااح  ن الوااضوب ا  اال  ، وا شااخاا  وي اإلعاقاا ، وا مهااا  الضاااااب ، و ئااا  ا 

 ر(66)تخذ  مضاجل  هذع امسلل  حمدوو يزالون يضانون مأل  قر أشد، و ن  ضال   التدابم ام ال
علاى الظاروت االجتماع ا  واالقت ااوي  وسل  امقرر اصاا امضين ابلوضوب ا  ل   العاوت  -36

جمتماع حملاي   100ابإلح ااتا  الاس روام إىل أنال ماأل أ اي اً امثما  للواضوب ا  ال  ر وأحااط علما
اً مااأل ا ماا  ا وىل وأن هنااا  جمتمضاا 96كناادي مسااتي لااد  مثشاار ر اه اا  ا تمضااا  احملل اا ، هنااا  

  احملل اا  ا وىلر ومااع  لااي،  كاار امقاارر مااأل ا تمضااا 100 قاا  مااأل ا ماا  ا وىل مااأل  اامأل  واحااداً 
 ر(67)وب ا  ل  اصاا أنل ال يبدو أن كندا   ص موارو أكرب للخدما  االجتماع   لدااد  الوض



A/HRC/WG.6/30/CAN/2 

7 GE.18-03750 

وأشار  ريح اصاربات الضاماي امضاين ابلسا ان امنةادريأل ماأل أ اي أ ريقاي إىل أن الضن اري   -37
نادي  ا  ارقا   امأل أ قار ا تمضاا  احملل ا  ق  امضاويا  للساوو رظاي مبساخ  ق الانظ ، بركا  ال 

احلالا   كندار كما الحا  ريح اصربات التقارير الس روم إىل وجاوو منا  ماأل االخنداال امساتمر ق
 ر(68)لدقر ق أوساط ال ندي  ا  ارق االقت اوي ، واايو  ا

ق اماااا   15 وأعرباات جلناا  حقااوق ا شااخاا  وي اإلعاقاا  عااأل قلقهااا  ن مااا يقاارب مااأل -38
ا شخاا  وي اإلعاق  يض وون ق  قر أو  قار مادقع وأن الضدياد ماأل ا شاخاا  وي اإلعاقا ،  مأل

 ااااأل  اااا ه  ا شااااخاا  وو اإلعاقاااا  الندساااا   واالجتماع اااا  والضقل اااا ، يواجهااااون يطاااار التواااارور كمااااا 
خاا  وي مض واي الااح لألشا عأل قلقها  ن الدع  اماا   ام كاات  لعامان مساتو   اللتن أعربت
 ر(69)اإلعاق 
وأو ت اللتن  امضن ا  ابحلقاوق االقت ااوي  واالجتماع ا  والثقا  ا   ن رتخاذ كنادا م اع  -39

دئااا  وا  ااراو التاادابم الالاماا  م ا ةاا  الدقاار علااى حنااو أكثاار  ضال اا  مااع إيااالت اهتمااا  ياااا لل
 ر(70)ا كثر عر   للدقر

االقت اااوي  واالجتماع اا  والثقا  اا  عااأل قلقهااا إاات رزايااد وأعرباات اللتناا  امضن اا  ابحلقااوق  -40
عدو اموارويأل ق كنادا، وعاد  وجاوو رادابم كا  ا  مناع التوارو، ونقاص اما وي امالاما  للطاوار ، 

ق  يألووجوو قوان  م ا ة  امخ ما  و مها مأل القوان  الدايل   الس ل سات ق  ااا اموارو
 ر(71)بض  الوالاي  القعاا  

وأشاار امقارر اصااا امضاين ابلوااضوب ا  ال   إىل أن حالا  اإلسا ان ق جمتمضاا  اإلنوياات  -41
وا مااا  ا وىل قاااد و ااالت إىل مساااتو  ا امااا ر  السااا أل امااازوح  ساااااد وامنااااا  ق حاجااا  إىل 

كبم ر ورعات هذع الظروت إىل احلال  امقلق  ال رب  الس يض واها احت اا ي ا ما  ا وىل   إ الحا 
 علااىاً كباام  أواً متوسااطاً  ااة اً مااأل ام اااع، ح ااة يواا ي أكثاار مااأل ن اا  شااب ا  ام اااع يطاار 

وأعربات اللتنا  امضن ا  ابحلقاوق االقت اااوي  واالجتماع ا  والثقا  ا  عاأل شاوا ي مماةلاا   ر(72)مساتخدم ها
مهااا وحثاات كناادا علااى ر ث اا  جهووهااا مضاجلاا  أاماا  الساا أل اصا اا  ابلوااضوب ا  اال   والو ااات ابلتزا

 ر(73)لمون  وال رت ال ةي لألم  ا وىلبعمان الو و  إىل ام اع ام
، أةنت امقرر  اصا ا  امضن ا  ابلسا أل الالااح كضن ار ماأل عنا ار احلاح 2017وق عا   -42

ق مسااتو  مض وااي الاااح، واحلااح ق عااد  التم  ااز ق هااذا الساا اق، علااى كناادا إلعااالن اعتماوهااا 
ان علااى اإل ااالقر والحظاات أن االساابار ت   رركااز علااى الدئااا  أو  اساابار ت   و ن اا  لإلساا 

وأهنا  ادت إىل مضاجلا  قعاااي منهاا التوارو، والقادر  علاى حتماي ر اال    ياا،العض د  بوجل 
الس أل، وعد  مالتم  ظروت الس أل، وعد  كداي  امضرول مأل امساكأل االجتماع  ر  ام أهناا 

 2030شضر  خب ب  أمي بسبض  وي احل وم  ق االلتزا   هنات م ع أش ا  التورو أللو  عا  
ر وأعربات عاأل أملهاا ق أن رض اد كنادا النظار ق  لاي قباي 11ساتدام  مع هدت التنم ا  اماً ةو 
 ر(74) ع ال  غ  النهاا   لالسبار ت  و 

 (75)احلق يف الصحة -4 
رحباات اللتناا  امضن اا  ابلقعااات علااى التم  ااز  ااد اماارأ  ابلتاازا  كناادا ابسااتضرال س اسااتها  -43

إىل هنا  مراعاا  ال اة  الضاما  واحلاد امتضلق    ا ة  امخادرا  هبادت التةاو  ماأل هنا  جناااي 
وون   مأل العررر ب د أن اللتن  أعربت عأل قلقها إاات الضوااح التوريض   واإلواري  اهلام  الاس حتاو 
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الو اااو  إىل يااادما  االساااتهال  حتااات اإلشااارات، ال سااا ما ق  اااوت اساااتمرار أامااا  اجلرعاااا  
 اات اللتناا   ن اضااي كناادا احلااد مااأل وأو  ر(76)را  ا   ون اا  علااى ال ااض د الااو ينامدر اا  للمااثة

العاارر عن ااراً أساساا اً ق اساابار ت تها االحتاوياا  م ا ةاا  امخاادرا ، وأن رنواا  عمل اا  شاادا   
رسم  بتدض ي يادما  االساتهال  حتات اإلشارات وون التضارل للمخالدا  اجلناا ا ،  عداتا لإل

 ر(77)نع الو  ا  بسبض اجلرعا  امدر  وأن رتخذ ردابم م
وأعربت اللتن  امضن   ابحلقوق االقت اوي  واالجتماع   والثقا  ا  عاأل قلقهاا  ن امهااجريأل  -44

 ر(78)ن سبي الو و  إىل الرعاي  ال ة   م امستل  ق كندا ُ رمو 
وأعربت اللتن  امضن   ألقوق ا شاخاا  وي اإلعاقا  عاأل قلقهاا  ن ا شاخاا  وي  -45

اجز ماوياا  ومال اا  وساالوك   ق الو ااو  إىل امضلومااا  وياادما  اإلعاقاا  ال يزالااون يواجهااون حااو 
 الرعاي  ال ة  ،  ا ق  لاي ماا يتضلاح ابل اة  واحلقاوق اجلنسا   واإل اب ا ، وال سا ما اإلجهاال،

 ر(79)الدوات ال رزا  عقب  كبم  لد وأن ر 
أل احلالااا  وأشاااار امقااارر اصااااا امضاااين ابلواااضوب ا  ااال   إىل أنااال علاااى الااار   ماااأل حتسااا -46

ق الساانوا  ا ياام ، ال راازا  هنااا   تااوا  كباام  ق النتاااا  اً ال ااة   للوااضوب ا  اال   عموماا
ال ااة   للوااضوب ا  اال   مقارناا  بغاامه  مااأل ال ناادي ر والحااا أن الرعاياا  ال ااة   للوااضوب 

وااضوب مااأل يااال  جمموعاا  مضقااد  مااأل اصاادما  االحتاوياا  واإلقل م اا  وامرربطاا  ابل  ا  اال   رُقااد  
 ر(80) ح   ما ب  هذع اصدما ا  ل  ، وأن  اوت أةم  بولن مد  كداي  التنس

 (81)احلق يف التعليم -5 
أعربااات جلنااا  القعاااات علاااى التم  اااز الضن اااري عاااأل قلقهاااا إاات التباااايأل امبلاااغ عنااال ق   ااا ص  -47

إىل عاد  ر اا ث  ارا احل او   اموارو للتضل   ونقص التمويي ال اق لربام  رضل   اللغا  ا  ، مماا ياثوي
 لواااضوبعلاااى رضلااا   ج اااد، ال سااا ما ابلنساااب  لأل داااا  ال نااادي  امنةااادريأل ماااأل أ اااي أ ريقاااي وماااأل ا

 ر(82)االجتماعي االقت اوي ق امستقبيا  ل  ، مما يساه  ق رداو  رلي الدئا  على ال ض د 
ثقا  ا  عاأل قلقهاا إاات اررداا  وأعربت اللتنا  امضن ا  ابحلقاوق االقت ااوي  واالجتماع ا  وال -48

وأو ااى  ر(83) ارقاا  علااى م ااع مسااتواي  الدراساا مضاادال  التساارب لااد  ا  دااا  ال ناادي  ا 
 رياااح اصاااربات الضاماااي امضاااين ابمنةااادريأل ماااأل أ اااي أ ريقاااي  ن رضااازا كنااادا التااادابم اصا ااا  لااازايو  

ياال  مناع  م واه  واحلاد  مستو  التة  ي الدراسي لأل دا  ا  ارق  ال ندي ، ال س ما ماأل
 ر(84) مأل مضدال  التسرب ق أوسا ه

والحاااا امقااارر اصااااا امضاااين ابلواااضوب ا  ااال   أن هاااذع الواااضوب ماااا االااات ق م اااع  -49
مسااتواي  التضلاا   متخلدااً  كثااماً عااأل عمااو  الساا انر وقااد عاازا ممثلااو احل وماا  الدتااو  احلا اال  ق 

 دااا  مسااتواي  الدقاار، والساا اق التااارخيي للماادارا الدايل اا ،التة اا ي التضل مااي إىل حااد كباام إىل ارر
امبساااخ  ق الااانظ ر والحاااا امقااارر اصااااا أيعااااً أن الضدياااد ماااأل قااااو  ا مااا  ا وىل  ضن اااري وال

 ر(85)لثانوي وما بضد الثانوي  م كات  يدعون أن التمويي االحتاوي للتضل   االبتدااي وا
أةناااات  (86)التو ااا ا  امتضلقااا   سااالل  التضلااا   مألباااماً عااادواً كوأشاااار  ال ونسااا و إىل أن  -50

وا م  ا وىل و مهاا  ،ا  ل  ابلوضوب كانت رتضلح   ،وور  االستضرال الدوري الوامي السابق 
والتم ا  وعاد  التم  از علاى التضلا   وال س ما مأل ح اة احل او   ،ا  ل  ا تمضا  احملل    مأل
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أن التضلاا   ياانظ  علااى مسااتو  امقا ضااا  وا قااال  ،  قااد ل إويااا  مضظاا  التاادابم   ااار و والاادم 
ر وأو ات ال ونسا و  ن رتخاذ  (87)على هذع امستواي ، ابستثنات عدو قل ي مأل التادابم الو ن ا 

مأل التدابم إلبح  التضل   على قد  امساوا  لتالم ذ الوضوب ا  ل  ، ورقد  الدع  اً كندا مزيد
 ر(88)لديه اً ةقا   لتضل مه  و مان أن ي ون التضل   مقبوالً  ا ام

وأشار  ال ونس و إىل أنل على الر   مأل وجوو  الب  وي احت اجا  يا   بادرجا   -51
   وي متداوراا  ق م ااع امقا ضااا  وا قااال  ، ال يوجااد روااريع احتاااوي  مااي  ااراح  حااح ا  دااا

عرباات اللتناا  امضن اا  ألقااوق ا شااخاا  وي اإلعاقاا  عااأل قلقهااا وأ ر(89)اإلعاقاا  ق التضلاا   اجلااامع
وجاااوو ب ئاااا  رضل م ااا  يا ااا  مضزولااا  للطاااالب  وي اإلعاقااا  الاااذيأل  تااااجون إىل  مراربوااالن اسااات

 ا إعاق  قد يثةر سلباً ق الضمل ا  التضل م ا   قرانالر  اً أل الدع  أو عندما يُضترب أن  البمستو  عا   م
 ر(90) ع ا شخاا  وي اإلعاق  ابلتضل  كندا التةاق م  وأو ت اللتن   ن رضزا

وأو ت ال ونس و  ن رودو كندا أكثر على مباو  عاد  التم  از واإلومااج ق التضلا  ،  -52
 ر(91)  ا قل ا  وا شخاا  وي اإلعاق ويا   لدئا

عااادو  وأعربااات اللتنااا  امضن ااا  ابلقعاااات علاااى التم  اااز  اااد امااارأ  عاااأل قلقهاااا إاات اررداااا  -53
الدت ا  اللوايت يضان  مأل التم  ز والتةرش اجلنسي ق امدارا والضدو  م امتناسض مأل الدت ا  
امهاجرا  والالجئا  و البا  اللتوت والدت اا  ماأل الواضوب ا  ال  ، وكاذلي الدت اا   وا  

بات اللتنا  وأعر  ر(92)اللوايت ما الأل يواجهأل  ضواب  ق احل و  على رضل   عا  اجلوو  عاق اإل
امضن اا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماع اا  والثقا  اا  عااأل قلقهااا إاات رقااارير رواام إىل وجااوو حااواجز 

 ر(93)ون   للة و  على التضل   امدرسيأما  ا  دا  الذيأل ال يتمتع آابؤه   ي   د  قان

 حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة -دال 
 (94)املرأة -1 

ضن   ابحلقوق االقت ااوي  واالجتماع ا  والثقا  ا  عاأل قلقهاا إاات اساتمرار أعربت اللتن  ام -54
الضناا   ااد اماارأ ، الااذي ينتواار بواا ي ياااا باا  نسااات و ت ااا  الوااضوب ا  اال  ، ويزيااد مااأل 

وأو ات اللتنا  ندساها  ن رعااع  كنادا جهووهاا  ر(95)ل انضدا  ا مأل االقت اوي للمارأ رداقم
 لاي عاأل  ريااح  امان عادو كاات مااأل امالجا  امالاما  لعااةااي  الضنا ،  ااا ق  اةاايحلمايا  

 ر(96)د  امسااعد  االجتماع ا  ال ا  ا الضن ،  عاًل عاأل إتااو حلاو  إسا ان  ويلا  ا جاي ورقا
وأو ت اللتن  امضن   ألقوق اإلنساان  ن رتخاذ كنادا رادابم إلنداا  رواريضا ا اجلناا ا  علاى حناو 

الدضاا  لقاانون شارع  حقاوق قل ماي واحمللاي، وأن ر داي التطب اح االحتاوي واإل ال ض د ضا  على 
وأو ت اللتنا  امضن ا  ابلقعاات علاى التم  از  اد امارأ   ن رضتماد كنادا علاى وجال  ر(97)العةااي

 الساارع  يطاا  عمااي و ن اا ، ابلتواااور مااع منظمااا  ا تمااع اماادين، ال ساا ما منظمااا  نسااات الوااضوب
 ر(98)اين  د امرأ الضن  اجلنس م ا ة ا  ل  ، 

الااذي  2015وأشااار  اللتناا  امضن اا  ابلقعااات علااى التم  ااز  ااد اماارأ  ق رقريرهااا لضااا   -55
يتناااو  التةق ااح الااذي أجرراال بواالن كناادا، إىل رقااارير رد ااد  ن نسااات و ت ااا  الوااضوب ا  اال   

اال  يتضر اااأل مسااااتواي  عال ااا  مااااأل الضنااا  ق كناااادا، كماااا يتعاااا   لاااي مااااأل الضااادو ال باااام حلاااا
ألااح نسااات الوااضوب ا  اال  ، مواام  إىل أن هااذع التقااارير أبلغاات عااأل مضاادال   يااليتداات والقتاا



A/HRC/WG.6/30/CAN/2 

GE.18-03750 10 

مرا  مأل رلاي اصا ا  بغامهأل  3.5عن ،  ا   ل الضن  امنز  واالعتدات اجلنسي، أعلى  قدار 
جارات وأ در  اللتن  رو  ا  إىل كندا بولن مل  أمور منها ماع الب اا  ، وإ ر(99)مأل النسات

حتق قااا  الواار   وإندااا  القااانون، والو ااو  إىل الضدالاا ، ورقااد  اصاادما  إىل العااةااي، ونسااات 
االقت اااوي  الواضوب ا  اال   الضااامال  ق جمااا  البغااات واالاااار، وحتساا  ا حااوا  االجتماع اا  و 

 ر(100)لنسات الوضوب ا  ل  
لتم  ز  د امرأ  على قارار كنادا ق ، أةنت اللتن  امضن   ابلقعات على ا2016وق عا   -56
إجاارات حتق ااح و ااين بواالن نسااات و ت ااا  الوااضوب ا  اال   امدقااووا  وامقتااوال ،  2015عااا  

وكااان  لااي أحااد التو اا ا  الرا ساا   امنبثقاا  عااأل التةق ااح الااذي أجرراال اللتناا ر ب ااد أن اللتناا  
 اااح ق م اااع حااااال  نساااات قلقهاااا إاات عاااد  كدايااا  التااادابم امتخاااذ  لعااامان التةق ألأعربااات عااا

الواااضوب ا  ااال   امدقاااووا  وامقتاااوال  علاااى النةاااو الواجاااض ومالحقااا  مرر ب هاااا، وإاات عاااد  
 ر(101)رو ا   مضلقا  أ ادر ا اللتنا  37وجوو يطا  عماي أو آل ا  منساق  لإلشارات علاى رند اذ 

ابلقلاح إاات عاد  على التم  از الضن اري ابلتةق اح الاو ين،  تهناا رواضر  اتوب نما ررحض جلن  القع
وجوو آل   مستقل  إلعاو  النظر ق احلاال  الس روجد   ها أول  على إجرات حتق قاا   ام كا  ا  

ماع  أو حتق قا  متة ز ، وعد  رقد  رقارير مرحل   منتظم  وبنات عالقاا  شادا   ويا اض  للمسااتل 
 ر(102)وأ ةاب ام لة  سرالناج  وا 

لقعاااات علاااى التم  ااز  اااد امااارأ   ن رنداااذ كنااادا ابل اماااي وون وأو اات اللتنااا  امضن ااا  اب -57
إبطااات م ااع التو اا ا  الااس أ اادر ا اللتناا  ق رقريرهااا بواالن التةق ااح الااذي أجرراال، وأن ر دااي 
التةق ح ق م ع حاال  نسات الواضوب ا  ال   امدقاووا  وامقتاوال  وحماكما  مرر ب هاا علاى 

 ر(103)التةق ح الو ين ر، وأن ر مي ايت ا ا الواجضالنةو 

 (104)الطفل -2 
أعرب  ريح اصربات الضامي امضين ابلس ان امنةدريأل مأل أ ي أ ريقي عأل قلقل مأل التقارير  -58

الس رد د  ن ا  دا  ال ندي  ا  ارق  يُنتزعون، ق م ع أحنات كندا، مأل آاباه  ماأل قبباي وكااال  
احملل ا   ا تمضاا احابا   ارا الرعايا  امتاحا  ق ا سار و رعاي  الطدول   سباب مو و    هاا وون 

وأشااار الدريااح إىل أناال ينبغااي أن رضتمااد كناادا راادابم  ضالاا  مضاجلاا  ا سااباب  ر(105)ال ندياا  ا  ريق اا 
باذ  كاي  اجلذري  للتمث ي الزااد لأل دا  ال ندي  ا  ارق  ق مثسسا  رعاي  ا  دا ر كما ينبغي

 ر(106)إلبضاو الطدي عأل والديل يوينبغي النظر ق إتاو بداا سر  مضاً،اجلهوو إلبقات ا 
وأعرباات اللتناا  امضن اا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماع اا  والثقا  اا  عااأل قلقهااا إاات رزايااد  -59

 احتما  إيدا  أ دا  الوضوب ا  ل   ق مثسسا  رعاي  ا  دا ، وهو ماا  اقمال نقاص التموياي
 ر(107)عاي  الس يستد د منها أ دا  الوضوب ا  ل   الذيأل يض وون ق حمم ا امقد  صدما  الر 

وأعربااات جلنااا  القعاااات علاااى التم  اااز الضن اااري عاااأل انزعاجهاااا ماااأل أنااال علاااى الااار   ماااأل  -60
رو ااا تها الساااابق  والقااارارا  امتضااادو  ال ااااور  عاااأل احمل مااا  ال نديااا  حلقاااوق اإلنساااان، يُقاااا  إن 

ا  داااا  وا سااار لداااااد  أ داااا  الواااضوب ا  ااال   رقاااي عاااأل رلاااي ا ماااوا  امخ  ااا  صااادما  
وأو اات  ر(108)احملل اا  ا ياار ، وأن هااذع الدتااو  آيااذ  ق االرسااا  تمضااا امقدماا    دااا  ا 

وأوامار عاد   2016 ن ةتثي كنادا ورنداذ ابل اماي أح اا  احل ا  ال ااور ق كاانون الثاين/ينااير 
حم ما  حقاوق اإلنساان ال نديا ء وأن ر داي جلم اع ا  داا ، االمتثا  الالحق  لل، ال اور  عأل 
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إم ان   الو او  إىل م اع اصادما  امتاحا  لأل داا  ا ياريأل ق   رجها،مأل وايي احملم ا  ويا
 ر(109)كندا، وون ة  ز

 (110)األشخاص ذوو اإل اقة -3 
اسااتمرار الثغاارا  أعرباات اللتناا  امضن اا  ألقااوق ا شااخاا  وي اإلعاقاا  عااأل قلقهااا إاات  -61

اموجوو  ق ممارس  وةتع ا شخاا  وي اإلعاق  ألقوقه ، مثي احلح ق التضل   والضمي والضمالا  
ومساااتو  مض واااي الااااح، و لاااي  ساااباب منهاااا نقاااص امسااااكأل  ساااضار مضقولااا  وقلااا  إم ان ااا  

ل  لضاد  الو و  إىل ام اع وال رت ال ةير وأو ات اللتنا   ن رضتماد كنادا اسابار ت ا  شاام
قطاعا  هبدت م ا ة  عد  امساوا  والتم  ز الس يواجهها ا شاخاا  وو اإلعاقا  ماأل ياال  

 ر(111)ا ا  ردابم الضمي اإلتايب الس رومي أهدا اً وا ة  ومع الب ا   عأل التقد  احملرا

 (112)األقليات والشعوب األصلية -4 
واالجتماع ااا  والثقا  اا  عاااأل قلقهااا إاات عاااد    أعرباات اللتنااا  امضن اا  ابحلقاااوق االقت اااوي  -62

كداي  ةويي ورضزيز الدأل والثقا   ا  ريق  ، مما يزيد مأل التم  ز اهل  لي الذي رواجهل رلاي الدئا  
 ر(113)ق جما  التمتع ابحلقوق االقت اوي  واالجتماع   والثقا    ق كندا

لغ  مأل لغا  الوضوب  90أن حوا  وأشار امقرر اصاا امضين ابلوضوب ا  ل   إىل  -63
ا  اال   ُرسااتضمي ق كناادا وأن ةلثااي هااذع اللغااا  مضاارل للخطاار، وهااو مااا يرجااع ق جاازت لاا س 

 ر(114)ابهل  إىل اإلق ات امتضمد للغا  الوضوب ا  ل   يال  حقب  امدارا الس ن   للهنوو
كناادا ابلواااضوب ا  ااال   وأشااار امقااارر اصاااا امضاااين ابلواااضوب ا  اال   إىل أن عالقااا    -64

وايي حدووها   مها إ اار قاانوين متطاور وعادو ماأل امبااورا  امتضلقا  ابلس اساا  الاس حتماي 
حقااوق الوااضوب ا  اال   ق الضديااد مااأل اجلوانااضر  اام أن امقاارر أشااار إىل بقااات حتااداي  هاالاا  

امقا ضاا  وا قاال   امباورا  الضديد  الس ا ذ  على امستو  االحتااوي ومساتو    وعد  كداي
 ر(115)مضاجل  امواكي الس رواجهها الوضوب ا  ل  

و كاار امقاارر اصاااا امضااين ابلوااضوب ا  اال   أن اجلاازت امقلااح بواا ي ياااا مااأل برياا   -65
إىل سااابض ن ا  القااارن  1874انتهاكاااا  حقاااوق اإلنساااان كاااان ق حقبااا  امااادارا السااا ن   )ماااأل 

(، والاااس أجااارب   هاااا أ داااا  1996ا ق الضماااي حاااىت عاااا  اما اااي، ماااع اساااتمرار بضااا  امااادار 
الواااضوب ا  ااال   علاااى رااار  مناااااهل  والضااا ش ق مثسساااا ، كاااان الغااارل الوا ااا  منهاااا رااادمم 

 ر(116)أوا ره  ا سري  وا تمض   ولغا   وةقا ا   بي حىت أمسااه 
لو ن ا  و مهاا ماأل والحا الدريح الضاماي امضاين  سالل  حقاوق اإلنساان والواركا  عارب ا -66

، إللقااات 2015مثسسااا  ا عمااا  أن جلناا  احلق قاا  وام اااحل  قاادمت رقريرهااا النهااااي ق عااا  
العاوت علااى التااري  االسااتضماري لس اسا  امتااد   كثاار ماأل قاارن ماأل الاازمأل كاان هااد ها القعااات 

 ااري وأو اات جلناا  القعااات علااى التم  ااز الضن ر(117)ا  اال   وح ومااا   الوااضوبعلااى ةقا ااا  
وعاو ،  94بتطوير يط  عمي لتند ذ الدعوا  الس وجهتها جلن  احلق ق  وام احل  الابالغ عادوها 

 ر(118)ابلتواور مع الوضوب ا  ل  
وأعرباات اللتناا  امضن اا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماع اا  والثقا  اا  عااأل قلقهااا  ن حااح  -67

مساااتنم  علاااى أي رغ ااام ق أرا ااا ها الواااضوب ا  ااال   ق احل اااو  علاااى موا قااا  حااار  ومسااابق  و 
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وأقال مها ال يدرج ب ور  كا    ق التوريضا  احملل   وال يطبح ب ور  منتظم ر كما ظلات اللتنا  
قلقاا  إاات عااد  وجااوو آل ااا  وعمل ااا  رمس اا  للتم اا  مااأل إجاارات مواااورا  هاو اا  مااع الوااضوب 

 ر(119)ا  ل  ، ال س ما ق س اق روغ ي ال ناعا  االستخراج  
وأعرباات جلناا  القعااات علااى التم  ااز الضن ااري عااأل قلقهااا إاات اسااتمرار انتهاكااا  حقااوق  -68

الوضوب ا  ل   ق ا رلء وعلى وجل اص وا، اساتمرار ا اا  القارارا  امادمر  ب ئ ااً امتضلقا  
 بتنم اا  امااوارو الااس رااثةر ق ح ا ااا وأرا اا ها باادون موا قاا  حاار  ومساابق  ومسااتنم  مااأل الواااضوب

مااا ي ااون التقا ااي ام لاا  وامسااتنزت للوقاات و اام الدضااا  هااو احلااي الوح ااد،  اً ر و الباا اال  ا 
وقاااادمت اللتنااا  امضن اااا  ألقااااوق اإلنسااااان  ر(120)باااداًل مااااأل السااااضي للة ااااو  علاااى هااااذع اموا قاااا 

مالحظااا  مماةلاا  وأعرباات عااأل قلقهااا أيعاااً إاات رقااارير رد ااد ابحتمااا  سااقوط حقااوق وسااندا  
 ر(121)اب را ي امتضلق    الوضوب ا  ل

وأو ااات جلنااا  القعاااات علاااى التم  اااز الضن اااري  ن حتظااار كنااادا التنم ااا  امااادمر  ب ئ ااااً  را اااي  -69
الواااضوب ا  ااال  ، وأن رسااام  للواااضوب ا  ااال    جااارات وراساااا  مساااتقل  عاااأل ا  ر الب ئ ااا ء وأن 

حار   ا قا واقاع بادالً ماأل احل او  علاى مو رنهي ي ار الطضون القانون   الباهظا  ابعتبارهاا ماال اً أل ا  ال
 ر(122)ومسبق  ومستنم ء وأن ردرج مبدأ اموا ق  احلر  امسبق  عأل عل  ق النظا  التنظ مي ال ندي

وأشاار  جلناا  القعااات علاى التم  ااز الضن ااري إىل امضلوماا  الااس رلقتهااا عاأل إ اادار ر اااري   -70
الوااديد  ماااأل الوااضوب ا  ااال   امتعاارر  ماااأل هاااذا ، ر اا  امضار ااا  Cوباادت البناااات ق سااد اموقاااع 

 Cوأو اات  ن رضلااح كناادا  ااوراً م ااع الت اااري  واموا قااا  اصا اا   نوااات سااد اموقااع  امواارو ر
للتادمم الااذي يلةاح  را ااي الواضوب ا  اال   ومض واته  بواا ي ال رجضا    اال  حتادو باادااي نوأ

 ر(123)بسبض هذا امورو 
ندسها امضلوما  الاوارو  عاأل  ةام كارةا  التضاديأل ق جباي باو  وبضدما الحظت اللتن   -71

علااااى الوااااضوب ا  اااال   الااااس رضاااا ش ق امنطقاااا ، أو اااات  ن رضلااااأل كناااادا نتاااااا  أي وراسااااا  
ح وم اا  ل ارةاا  جبااي بااو  والتةق ااح اجلنااااي ق ال ارةاا ، قبااي رقاااو  حااح التقا ااي بواالن الااته  

 ر(241)امن وا عل ها ق القوان   ا  ال ل 

 (125)املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا  -5 
أشااار  ريااح اصااربات الضامااي امضااين ابمنةاادريأل مااأل أ ااي أ ريقااي إىل أن الضمااا  امهاااجريأل  -72

امومس   امنةدريأل مأل أ اي أ ريقاي يتضر اون ق كثام ماأل ا ح اان لظاروت عماي مزريا ر وأشاار 
مأل هاثالت الضماا  حمروماون ماأل احل او  علاى اصادما  ال اة   ا ساسا    الدريح إىل أن الضديد

وأنل على الر   مأل كوهن  مطالب  ابالشبا  ق برام  االستةقاقا  االجتماع ا  ال نديا ،  اتهن  
وأو اات جلناا  القعااات علااى  ر(126)ق كثاام مااأل ا ح ااان ال يسااتط ضون الو ااو  إىل رلااي الااربام 

و  كنااادا   اااالا الس اساااا  والتااادابم احلال ااا  لعااامان  ايااا  الضماااا  التم  اااز الضن اااري  ن رقااا
اقا  الضمااااي امااااثقت  وماااانةه  إم ان اااا  احل ااااو  علااااى اصاااادما  ال ااااة   واسااااتةق جريألامهااااا

 ر(127)وامضاشا  التقاعدي 
وال رااازا  اللتنااا  امضن ااا  ابحلقاااوق االقت ااااوي  واالجتماع ااا  والثقا  ااا  رواااضر ابلقلاااح  ن  -73

 ناا  مااأل الضمااا  ا جانااض،  ااا ق  لااي الضمااا  امهاااجرون امثقتااون وامومس ااون، مضر ااون  ئااا  مض
ري  عملهااااا  ماااااررب  ب ااااااحض عماااااي لالساااااتغال  ماااااأل جاناااااض أرابب الضماااااي، يا ااااا  وأن ر ااااا



A/HRC/WG.6/30/CAN/2 

13 GE.18-03750 

اللتن  امضن ا  ابلقعاات علاى التم  از  اد امارأ  عاأل قلقهاا إاات ممارسا  إ ادار  توأعرب ر(128)حمدو
 اا   رابب عمااي، ممااا جضااي مااأل ال ااضض علااى الضمااا  امهاااجريأل،  ااأل ر اااري  عمااي مغلقاا  يا

  ه  مقدمو الرعاي ، رر  أو ا  الضمي امس ئ  إل ه ر وأو ت اللتن   ن روقا  كنادا اساتخدا  
الضما  ا جانض امثقت، وابلتا  ة   عاامال  امنااا  الوا ادا  ماأل  م هذع الت اري  ق بر 

 ر(129)وامض و  واحلد مأل يطر اإلسات  وابلتا  حتس  ظروت الضميرغ م أ ةاب الضمي ألري  
وأعرباات اللتناا  امضن ااا  ألقااوق اإلنسااان عاااأل قلقهااا  ن أي مهاااجر وملاااتمس جلااوت ُي ااان   -74

 مأل  ئ  "الو وو  م النظامي" وس خعع لالحتتاا اإللزامي إىل أن يثبت و ضل، ولاأل يتمتاع باندس 
احلقوق الس يتمتع هباا الوا ادون "ب اور  نظام ا "ر كماا أعربات اللتنا  عاأل قلقهاا إاات االساتثناتا  ماأل 

نادا ق رضاديي مبدأ عد  اإلعاو  القساري  ق قاانون اهلتار  و ايا  الالجئا ، وأو ات  ن رنظار ك
 ر(130)لتا  مبدأ عد  اإلعاو  القسري ( مأل القانون ق د االمتثا  ا2)115الدقر  الدرع   

وأشاااار  جلنااا  القعاااات علاااى التم  اااز الضن اااري إىل أنااال ق سااا اق الق اااوو امدرو ااا  علاااى  -75
  البلدان الثالث  ا من ، رد د التقارير  ن هناا  اايو  حااو  ق عادو ملتمساي اللتاوت الاذيأل ارداق 

 ااااولون وياااو  كنااادا ماااأل ياااال  امضاااابر احلدوويااا   ااام النظام ااا ، ق ظاااروت يطااار  أو مهااادو  
 ر وأو ت اللتن   ن رلغي كندا أو رضلاح علاى ا قاي الضماي ابرداق ا  البلادان الثالثا  ا منا  للة ا

لعاامان ة اا  م ااع ا  ااراو الااذيأل حاااولوا ويااو  كناادا عاارب احلاادوو الربياا  مااأل  ر اا  الو ااو  إىل 
 ر(131)التماا اللتوت على قد  امساوا إجراتا  

 2012و كر  مدو    ا م  امتةد  الساام   لواثون الالجئا  أن كنادا يعاضت ق عاا   -76
الس جاات  ق  ااا أل التغما  اإلتاب   وأشار  إىل عدو ميتضلح ابلالجئ ، إل الا را سي 

ر ومع  لي، أو  اإل الا إىل  رل  غوط جديد  على نظا  اللتاوت، ح اة اللتوتملتمسي 
أق اار ومواجهاا  نقااص التمويااي لتوظ اا  الضاادو ال اااق مااأل متخااذي   رضاا  االلتاازا  لااداو  امن اا

دعات  لباا  اللتاوت اخندا ااً  والحظت امدو    أنل ق السن  ا وىل بضد اإل الا، اخنالقرارر 
وأو ات امدو ا    ن  ر(132)رزاياداً مطارواً  لباا  اللتاوت ، عر ات 2014ول أل منذ عا   ،كبماً 

ماأل حتا  ا عماا  امباكما  حال ااً لاد  جملاس شاثون  حلادرضزا كندا االسبار ت ا  الرام   إىل ا
 ر(133)اا اللتوتالتلير ق إجراتا  التماهلتر  والالجئ  ومنع مزيد مأل حاال  

ق هاااد ها امضلاااأل اً و كااار  امدو ااا   أن وكالااا  يااادما  احلااادوو ال نديااا  أحااارا  رقااادم -77
امتمثااي ق و ااع س اساا  أ عااي وأعااد  لنظااا  احتتاااا امهاااجريألر وأشااار  امدو اا   أيعاااً إىل أن 

 حااال  الوكال  قل ت إىل حد كبام حااال  احتتااا ا  داا  ق السانوا  ا يام  وأهناا رلتال ق
 ر(134)عأل االحتتاا بداايأكثر إىل 

ب د أن امدو    أشار  إىل وجوو عد  ةغرا  ق نظاا  احلمايا ر أواًل، لا س هناا  ناص  -78
ق القااااانون  اااادو مااااد  االحتتاااااا، أل ااااة مي ااااأل احتتاااااا ا  ااااراو لداااابا   ويلاااا ،  ااااا ق  لااااي 

وجاوو و ااح السادرر  ن ااً، ب نماا   سباب إواري ، مثي عد  القدر  على إيراجه  ماأل كنادا لضاد 
علاااى عاااد  احتتااااا ا  داااا  إال كماااال  أيااام، ماااع مراعاااا  م ااااحله  الدعااالى،  نونيااانص القاااا

روجاد إجااراتا  رق اا  ر  لثااً، ل ساات هنااا  ممارسا  و ن اا  موحااد  أو متساق  السااتخدا  باادااي  ال
 ر(135)عأل االحتتاا وهنا  عدو حمدوو مأل اص ارا  البديل  امتاح 

وأو ت امدو     ن رلتز  كندا ابمبادأ القاااي  ن احتتااا ملتمساي اللتاوت والالجئا   -79
 ينبغي أال يستخد  إال كخ ار أيم، وأن رنهي ردرت اً احتتااا ا  داا  ملتمساي اللتاوت والالجئا ،
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 قعااتوقادمت جلنا  ال ر(136)وأن رنو  ورطبح بدااي عأل االحتتاا رراعي م احله  الدعالى ابل اماي
 ر(137)لى التم  ز الضن ري رو    مماةل ع

 (138) دميو اجلنسية -6 
الحظت امدو    عد  وجوو آل ا  مض نا  لتةدياد حااال  انضادا  اجلنسا   ومضاجلتهاا ق  -80

 كندا  ن احل وم  رر  أن نظاا  حتدياد مركاز الالجا ، أو  لاض اإلقاما  الدااما  اساتناواً إىل اعتباارا 
إنسااان   ووجدان اا ، يسااتت ض ب ااور  كا  اا  حلالاا  عاادميي اجلنساا  ر ومااع  لااي،  ااتن هااذع الضمل اا  

رتعمأل حاال  انضادا  اجلنسا    امأل امضاايم الاس مي األ  وجبهاا مان  مركاز قاانوين، وابلتاا ،  ال
    تن مضظ  امطالبا  اإلنسان   والوجدان ا  امقدما  ماأل عادميي اجلنسا   رُار  ر وأو ات امدو ا

 "و ع شخص عاد  اجلنسا  " ن رُنو  كندا إجرات لتةديد حاال  انضدا  اجلنس   وأن حتدث 
 ر(139)ا  التتنس لألشخاا عدميي اجلنس   ظى ابحلماي ، وأن رسهي إجرات
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