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 مقدمة -أوال   
تواصللللك ااتومللللات ن طيللللن املنللللا ا التنديللللة تنإيللللذ التللللدا   ال اميللللة    تع يلللل  و ايللللة  -١

خلل  وعلن   لار  لوي يتملتك ملن  لوان   حقوق اإلنسان، على الصعيدين احمللي والدويل، من
 و  امج وسياسات ومؤسسات.

و د أيلدت كنلدا  نملال ةليلة ارسلتع او اللدوري الملامك، وأع  لت علن تقلدي ها العميلا  -٢
 ملماركة اجملتمن الدويل البنالة ن اجلولت  األولي .

 املنهجية والعمل -ا  اثني 
 حتادية وحتومات املقا عات واأل اليم.تماَرك ن  عداد هذا التق ي  ااتومة ار -٣
ويقدم هذا التق ي  أمثلة على التدا   الل  اذلذ ا ااتوملات ملعاجللة  علا املسلا ك الل   -٤

أث ت أثنال ارستع او اللدوري الملامك الثلاك لتنلدا. ويلور  امل فلا األو  التوصليات الل  تلقتهلا  
 ن من التق ي .وال  ينبغي   ال ا ابر رتا ٢٠١٣كندا عام 

منظملللة ملللن منظملللات الملللعوت األصللللية واجملتملللن  ٢٨٠ورللل ل التملللاور ملللن أكثللل  ملللن  -٥
املدك  مأن مم وع خمطط هلذا التق ي . وأ لعت كندا هذه املنظملات واملؤسسلة الو نيلة التنديلة 

 وي د ن امل فا الثاك ملخص لتعليقا ا.اقوق اإلنسان على مم وع التق ي . 

 تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها -ا  اثلث 
من روانل  ااتلم اً حامساً )امليثاق( رانب احرتام امليثاق التندي للحقوق واا ايتميثك  -٦

،  للللدأت كنللللدا ابسللللتخدام ق يللللا ت امليثللللاقق إلثلللل ال عمليللللة ٢٠١٦والتملللل ين ن كنللللدا. ون عللللام 
 من امليثاق.رتسا ها  م ارعة ممارين القوان  املقرتحة ن الّبملان عما ً 

واخن  ت ااتومة ن عملية م ارعة رسرتاتيجية التقاعي هبدف  هنال الطعون واملوا ف  -٧
غل  املتسللقة مللن امليثللاق أو ارلت امللات الللواردة فيللك أو القلليم التنديللة. فعلللى سللبيك املثللا ، سللحبت 

لقلانون ، وهو  عن ن حتلم  ضلا ي أ طلك ملادة ن اكندا عد  سحاقااتومة  عنها ن  ضية 
 جتّب املنقبات على كمف وروههن أثنال أدال  سم مي  املوا نة.

عللادت حتومللة كنللدا العمللك  للّب مج مللدد و للد  وموسللن أ، ٢٠١٧ون شللباف/فّباي   -٨
للطعون القضا ية يتيح توف  دعم مايل للتقاعي ن  ضااي جت يبيلة ملن أرلك توعليح/ كيد  علا 

 ستورية اخلاصة ابللغة ال مسية وحبقوق ارنسان ن كندا.ااقوق ال مسية الدستورية وشبك الد

 حقوق الشعوب األصلية -ألف 
توارك المعوت األصلية ن كندا العديد من الصعوابت،  ينها معدرت أعللى ملن الإقل   -٩

 وانعللدام األمللن الغللذا ي، وارتإللاع احتمللا  تلل دي يلل وفهم السللتنية، وتللدك نتللا ج التعللليم ن منللا قهم،
 حللدة التإللاولت الصللحية، واخنإللاو معللدرت العمالللة، وقايدة خطلل  الو للوع عللحية للجلل ا م، وارتإللاع

 ومتثيلهم املإ ف ن نظام العدالة اجلنا ية مقارنة  غ هم من الستان.



A/HRC/WG.6/30/CAN/1 

3 GE.18-04969 

وتتصللدل ااتومللات هلللذه القضللااي مللن خللل  سياسللات و لل امج و صلللحات تملل يعية.   -١٠
م،  وروت مواصلة معاجلة الثغ ات القا ملة وورلوت كما تق  ااتومات، رغم ما أح قتك من تقد

 أن تقوم هذه اجلهود على احرتام المعوت األصلية وارعرتاف حبقو ها والتعاون والتمارك معها.

 املصاحلة وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية  
، و لللل  تلتلللل م حتومللللة كنللللدا  تحقيللللا املصللللااة مللللن خللللل  عل للللة متجللللددة  لللل  األمللللم -١١

اإلنويلللت والتلللا ، و للل  ااتوملللات، ملللن شلللعوت األملللم األو  واإلنويلللت واملللللون  ن كنلللدا عللللى 
أسلللاال ارعلللرتاف اباقلللوق كأسلللاال لتسللل ين وتيسللل  تنإيلللذ ااقلللوق. وللملللعوت األصللللية عل لللة 

هبلذه العل لة،  ١٩٨٢دسلتور كنلدا لعلام من  لانون  ٣٥دستورية خاصة من التا . وتعرتف املادة 
 ن ذلك حقوق المعوت األصلية وااقوق التعاهدية.مبا 
وكج ل من الت ام ااتومة ارحتادية إب امة عل ة ندية من المعوت األصللية كلأي عل لة  -١٢

 ل  أمتل ، والت امهلا  تنإيلذ اللدعوات    العملك الل  أ لقتهلا اللجنلة التنديلة للحقيقلة واملصلااة 
دا دعمهلللا التاملللك إلعللللن األملللم املتحلللدة  ملللأن حقلللوق )جلنلللة ااقيقلللة واملصلللااة(، أعلنلللت كنللل

 .٢٠١٦أاير/مايو  ١٠المعوت األصلية ن 
وتتخلللذ ااتوملللة ارحتاديلللة وحتوملللات املقا علللات واأل لللاليم مبلللادرات لضلللمان مملللاركة  -١٣

الملللعوت األصللللية  ط يقلللة مديلللة ن صلللنن القللل ارات ووعلللن السياسلللات املتعلقلللة حبقلللوق ومصلللا  
ويسلللتخدم العديلللد ملللن هلللذه املبلللادرات  عللللن األملللم املتحلللدة  ملللأن حقلللوق  الملللعوت األصللللية،

 للعمك.اً المعوت األصلية والدعوات    العمك ال  أ لقتها جلنة ااقيقة واملصااة   ار 
وأنملللأت حتوملللة كنلللدا ةليلللات ثنا يلللة دا ملللة ملللن األملللم األو  وأملللم اإلنويلللت واملللللون ،  -١٤
ن وعللن السياسللات  مللأن األولللوايت اململلرتكة ورصللد التقللدم  ةليللات تللوف  منتللدل للتعللاون وهللي

 احمل ق ن املستقبك.
، يعتلف ف يلا عاملك ملن اللوقرال ارحتلادي  عللى م ارعلة القلوان  ٢٠١٧ومنذ شلباف/فّباي   -١٥

والسياسللات واملمارسللات التنإيذيللة ارحتاديللة املتعلقللة ابلمللعوت األصلللية لضللمان وفللال التللا  ابلت اماتللك 
ورية فيمللا يتعلللا حبقللوق المللعوت األصلللية وااقللوق التعاهديللة، وتقيللده ابملعللاي  الدوليللة اقللوق الدسللت

اإلنسان الدولية، مبا ن ذلك  علن األملم املتحلدة  ملأن حقلوق الملعوت األصللية، وتقلد  اللدعم ن 
ك مللللن  للللادة تنإيللللذ الللللدعوات    العمللللك اللللل  أ لقتهللللا جلنللللة ااقيقللللة واملصللللااة. ويعمللللك الإ يللللا العاملللل

 المعوت األصلية والمبات واخلّبال على املسا ك القانونية والسياساتية املتعلقة ابلمعوت األصلية.
قمبللادا احللرتام عل للة حتومللة  ، أصللدرت ااتومللة التنديللة ٢٠١٧متوق/يوليللك  ١٤و تللاري   -١٦

وانينهلللللا ، الللللل  تقلللللوم عللللللى ارعلللللرتاف ابلملللللعوت األصللللللية وحتوما لللللا و كنلللللدا ابلملللللعوت األصلللللليةق
وحقو هللا، مبللا ن ذلللك االلا ن تق يلل  املصلل  وااللا األصلليك ن ااتللم الللذائ. وتتنللاو  هللذه املبللادا 

 أمهية املوافقة اا ة واملسبقة واملستن ة للمعوت األصلية ن القانون  احمللي والدويل على السوال.
الذي يقلرت  تنإيلذ  عللن  C-262كما أعلنت ااتومة ارحتادية دعمها ملم وع القانون  -١٧

 األمللم املتحللدة  مللأن حقللوق المللعوت األصلللية مللن خللل  التملل يعات ويهللدف    عللمان ارتسللاق
   تلللدا   أخللل ل اذلللذ ا كنلللدا  C-262 للل  اإلعللللن والقلللانون احملللللي. ويسلللتند ممللل وع القلللانون 

 اإلعلن. لتنإيذ
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 للك  دارة شللؤون المللعوت ، أُعلللن أن  دارتلل  سللتحلن ٢٠١٧ةت/أغسللطس  ٢٨ون  -١٨
األصللية وشلؤون شلعوت المللما . وسلتقوم  دارة العل لات  ل  التللا  والملعوت األصللية وشللؤون 
شلعوت الملما   توريلك العملك التحلويل ملن أرلك جتديلد العل لة ملن الملعوت األصللية  وتعجيلك 

مارسلات التنإيذيلة    ام اتإا ات ااتم الذائ وتق ي  املصل  عللى أسلاال السياسلات والقلوان  وامل
اجلديللدة  ووعللن   للار للنهللوو  للنهج ارعللرتاف اباقللوق علللى املللدل الطويللك. وستواصللك وقارة 
خلدمات المعوت األصلية حتس  اخلدمات املقدملة    األملم األو  واإلنويلت واملللون  وعلمان 

 ت وارنتقلا  هنج متسا وعايل اجلودة و ا م على الإ وق ن تقد  تلك اخلدمات. ومن م ور الو 
من حتومة كنلدا، تلوف  اللّبامج  التدرجيي    ااتم الذائ، سوف تتو  المعوت األصلية،  درً 

 واخلدمات املناسبة.
، أعللللن ر للليس اللللوقرال وعلللن   لللار للعلللرتاف حبقلللوق ٢٠١٨شلللباف/فّباي   ١٤و تلللاري   -١٩

 ألو ، واإلنويللت، وامللللون .ن   للار شلل اكة كاملللة مللن شللعوت األمللم ا -المللعوت األصلللية و عماهلللا 
ويلوف  سياسلات  يلة دسلتورايً وسيضمن اإل ار احرتام حتومة كنلدا اقلوق الملعوت األصللية احملم

  وةليات تتيح للمعوت األصلية ممارسة حقو ها. وتتجك النية    تنإيلذ اإل لار  بلك تمل ين األو /
 . ٢٠١٩أكتو   

ات تتعللللا إبعللللن األملللم املتحلللدة  ملللأن وتتخلللذ حتوملللات املقا علللات واأل لللاليم  رللل ال -٢٠
 حقوق المعوت األصلية وابملصااة. فعلى سبيك املثا :

 للسياسللات والللّبامج والتملل يعات القا مللة ن سللياقاً أرلل ت حتومللة ألللّبل استع اعلل 
 املبادا وارهداف احملددة ن  علن األمم املتحلدة  ملأن حقلوق الملعوت األصللية،

 مبلادرة ٢٠أ لقتها جلنلة ااقيقلة واملصلااة، ملا أفضلى    والدعوات    العمك ال  
األصللية ن علدد  ذات صلة ابإلعلن. وُتم ك ألّبل متمعلات ومنظملات الملعوت

  من هذه املبادرات
   ابألوللوايت الثا تللة  ، أصلدرت حتومللة يوكلون  يللا ً ٢٠١٧ن كلانون الثاك/ينللاي

ات ااتلم اللذائ النها يلة املتمثللة ال  تؤكد ااتومة مبوربها رو  ومقاصلد اتإا ل
  اي من خل  املصااة و نال األممن توف  م ا

  (  وعلللن ٢٠١٦)ةذار/مللارال  قالط يللا    املصلللااةقيقضللي  لللانون مللانيتواب املعنلللون
 اسرتاتيجية للمصلااة. وتملمك املتلو ت ال  يسلية هللذا القلانون  شل اك األملم والملعوت

 ة ينطللوي علللى  رلل الات فوريللة وأخلل ل  ويلللة األرللك،األصلللية، و جيللاد   للار للمصللاا
  نمال ةليات شإافة لل صد والتقييمو 

  ور للل ادور ملت ملللة ابملصلللااة ملللن خلللل  التإلللاوو  نيوفواندرنلللدر تللل ا  حتوملللة
 مللأن املطالبللات املتعلقللة ابألراعللي واتإا للات ااتللم الللذائ، ونقللك الصلللحيات 

  كيا ت المعوت األصلية، وارعلطلع املتعلقة  ّبامج وخدمات املقا عات  
أبي وارللل  ملللن واربلللات التملللاور القا للللة للتطبيلللا، ورعلللك اللللّبامج واخللللدمات 

 أكث  مللمة من الناحية الثقافية.
، أدخللللت حتوملللة كنلللدا تغيللل ات عللللى عمليلللة التقيللليم البي لللي ٢٠١٨ون شلللباف/فّباي   -٢١

ن م حللة اً هلا  شل اك الملعوت األصللية مبتل  ( مؤداC-69وارستع او التنظيمي )مم وع القانون 
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التخطلليط ون أي مملل وع يتعلللا ابملللوارد الطبيعيللة تنطبللا عليللك التملل يعات، وحتسلل  التإاعللك  لل  
التلا  والمللعوت األصلللية هبللدف  مل  موافقتهللا االل ة واملسللبقة واملسلتن ة، وتع يلل  شللإافية العمليللة 

ارف المعوت األصلية رنباً    رن  ملن مصلادر  متك عام، وف ص املماركة فيها، و دما  مع
األدلة األخ ل، والنظ  ن التأث ات على المعوت األصلية أثنال عملية التقيليم. ويتضلمن ممل وع 

إل لللل ام اتإا للللات أو ت تيبللللات مللللن  حللللدل هي للللات ااوكمللللة التا عللللة اً أيضللللاً أحتاملللل C-69القللللانون 
. وسللتتا  خللل  ارسللتع او ثلل قون تقيلليم األق للانللمللعوت األصلللية فيمللا يتعلللا  للدورها ن  دارة 

الّبملاك ااايل ملم وع القانون ف ص للملعوت األصللية والتنلدي ،  ملتك علام، لتقلد  تعقيبلات 
 خل  هذه العملية وخل  التغي ات التنظيمية أو السياساتية امل تبطة هبا.

 اللجنة الكندية للحقيقة واملصاحلة  
اتإللاق تسللوية مسللألة املللدارال الداخليللة قة واملصللااة، وهللي رلل ل مللن  للدأت جلنللة ااقيقلل -٢٢

  ١٥. وأصدرت اللجنة تق ي هلا النهلا ي ن ٢٠٠٩، ن ارعطلع  وريتها اخلمسية عام اهلنديةق
دعللوة    العملك مورهللة    أ ل اف متعللددة،  ٩٤، الللذي تضلمن ٢٠١٥كلانون األو /ديسلمّب 

 علللات واأل لللاليم، والتنلللا س، وغ هلللا ملللن املؤسسلللات مبلللا فيهلللا حتوملللة كنلللدا، وحتوملللات املقا
 واخلاصة. العامة
وحتقللا تقللدم ن تنإيللذ أكثلل  مللن ثلثللي الللدعوات    العمللك ن   للار املسللؤولية ارحتاديللة  -٢٣
اململرتكة. واسللتثم ت كنلدا ن حتسلل  دعللم رفلاه األ إللا  واألسلل  ن احملميلات، وحتسلل  نوعيللة  أو

، والتعجيك ن تلبية احتيارات اإلسلتان ن احملميلات. وجيل ي  نملال التعليم أل إا  األمم األو 
( سيعمك كهي ة ر ا لة مسلتقلة ملسلاللة  ٥٣قملس و ين للمصااةق ) بقاً لللدعوة    العمك ر م 

كنلللدا  ملللأن ملللدل التقلللدم ن تنإيلللذ اللللدعوات    العملللك الللل  أ لقتهلللا جلنلللة ااقيقلللة واملصلللااة، 
 صااة.و هنال ارستعمار، وامل

 وتنإذ حتومات املقا عات واأل اليم الدعوات    العمك امل تبطة مبجارت مسؤوليا ا: -٢٤
  تتعلللاون ااتوملللات وتنإلللذ خطلللة عملللك دي، نلللالتملللن خلللل  مللللس وقرال التعلللليم

تعللليم المللعوت األصلللية. وأدر  العديللد مللن ااتومللات ابلإعللك أو هللي ن صللدد 
 ن  ضلااي مثلك لريل  وتل ا  امللدارال الداخليللة،تضلم  مناهجهلا الدراسلية معلوملات عل

  واملعاهدات، واملسامهات التارخيية واملعاص ة للمعوت األصلية ن كندا
  تعمللك املسلل ة اململلرتكة: التلل ام أونتللاريو ابملصللااة مللن المللعوت األصللليةققن مبللادرة ،

حتوملللة أونتلللاريو عللللى وعلللن نظلللام عداللللة يتصلللك  ثقافلللة هلللذه الملللعوت وي اعيهلللا، 
وتطبا  ل امية تدري  مويإي القطلاع العلام عللى كإلالة التعاملك الثقلان ملن الملعوت 

ن ذلللللك  ثلللل  املللللدارال الداخليللللة، واملوا للللف  ااألصلللللية  مللللأن ةمر ارسللللتعمار، مبلللل
العنصللل ية، والصلللور النمطيلللة، والتحيللل ات الضلللمنية الللل  تسلللهم ن اخنإلللاو املؤشللل ات 

  ا    المعوت األصليةار تصادية والصحية فيم - اررتماعية
  تسهك حتومة األ اليم الممالية الغ  ية على الناال استعادة أمسلا هم الل  تغل ت

ن نظللام املللدارال الداخليللة، مبللا ن ذلللك متتيللنهم مللن اسللتخدام أمسللال ف ديللة ن 
وم للا اهلويللة، مثللك شللهادات امللليلد و طا للات ال عايللة الصللحية، مبللا يتماشللى مللن 

  للمعوت األصليةالثقافة التقليدية 
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  الت ملللت حتوملللة يوكلللون وأملللم يوكلللون األو   لللنهج تعلللاوك لتع يللل  املصلللااة ملللن
. ويلل تبط العديللد مللن األولللوايت قالعمللك معللاًقخللل  التو يللن علللى  علللن  عنللوان 

 املمرتكة ال  مت حتديدها ابملوعوعات املمرتكة    الدعوات    العملك الل  أ لقتهلا
  والتعليم والرتا  العدالةة، مثك الصحة و جلنة ااقيقة واملصاا

  أنمأت حتومات كندا، ور ي ة األم   دوارد، واحتاد ميتماك من خل  اتإلاق
الم اكة  ينها، منتدل للسياسات والتخطليط يعملك  ملتك تعلاوك عللى مسلا ك 
موعوعية عملية متإا عليها، مثك التعليم، والصحة، وخدمات الطإلك واألسل ة، 

  والتنمية ار تصاديةوالعدالة، 
  قخطلللة العملللك ااتوميلللة ملللن أرلللك التنميلللة اررتماعيلللة أ لقلللت حتوملللة كيبلللك

، اللل   للدف    املسللامهة (ق٢٠٢٢-٢٠١٧والثقافيللة لألمللم األو  واإلنويللت )
 لل و  مللن املصللااة ن عمليللة التعللان، كجلل ل مللن العل للة  لل  األمللم اللل  اً  جيا يلل

 .األو ا من اإلنويت واألمم ت يد حتومة كيبك مواصلة  نا ه

 خدمات الطفل واألسرة املقدمة إىل األمم األوىل ومبدأ جوردان  
خلصللت احملتمللة التنديللة اقللوق اإلنسللان    أن ااتومللة ، ٢٠١٦ كللانون الثاك/ينللاي  ن -٢٥

ن احملميللات ارحتاديللة متيلل  عللد أ إللا  األمللم األو   سللب  عللدم متويللك خللدمات ال عايللة اررتماعيللة 
. وأمللل ت احملتملللة ااتوملللة ارحتاديلللة ابلتلللف علللن أملللاكن أخللل ل ناخللللدمات متويلللك مسلللتول  لللنإس 

 ممارسا ا التميي ية و صل     مج األمم األو  خلدمات الطإك واألس ة.
ون األمل  نإسلك، دعللت احملتملة أيضلاً ااتومللة    التنإيلذ التاملك ملبللدأ رلوردان، وهللو  -٢٦

اللذي يتإللك جلميلن أ إلا  األملم األو  الوصللو     ملا نتارونلك ملن خللدمات  ورً مبلدأ الطإلك أ
 ودعم ن اجملارت الصلحية والتعليميلة واررتماعيلة دون  خل  أو تعطيلك  لل ملّبر. وتنإلذ ااتوملة

 طين أوام  احملتمة، مبا ن ذلك سد أي ثغ ات ن التمويك. رحتاديةا
ت حتومللة كنللدا عللن متويللك رديللد ُخصللص لللدعم تنإيللذ مبللدأ ، أعلنلل٢٠١٦ون متوق/يوليللك  -٢٧

 روردان. وهذه مبادرة مد ا ثل  سنوات توف  التمويك من أرك:
  دعم منظماُت خاررية كلي تسلاعد األسلَ  عللى استتملاف اللّبامج القا ملة ملن

 أرك سد الثغ ات احملددة ن ما  تقد  اخلدمات 
  ن ارحتيارلللات املتعلقلللة ابخللللدمات املوافقلللة عللللى  لبلللات سلللد الثغللل ات احمللللددة

 الصحية واررتماعية والتعليمية 
   طن وحتليك  يا ت اخلدمات والبيا ت املالية 
 .توف   درات كافية من املوارد البم ية لتنإيذ متو ت النهج املؤ ت 

على ن   ار ش اكة من األمم األو ، ور سيما طعية األمم األو ،  اً،وتعمك كندا أيض -٢٨
وعن خيارات سياساتية  ويلة األرك ملبدأ رلوردان وهلي تعملك ملن أصلحات املصللحة رلتملاال 

 ةرا هم  مأن سبك وصوهلم    ما نتارونك من اخلدمات وأشتا  الدعم.
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وتلتمس ااتومة ارحتادية األفتار والدعم من األمم األو  ومن الم كال ن املقا علات  -٢٩
 ، عقللدت وقيلل ة خللدمات المللعوت٢٠١٨كللانون الثاك/ينللاي    ٢٦و ٢٥ن و  اً.واأل للاليم للمضللي  للدم

دام يللوم  تنللاو  اخلللدمات املقدمللة    أ إللا  وأسلل  المللعوت األصلللية. وعللم اً األصلللية ارتماعلل
قعمال المعوت األصلية، ووقرال من املقا عات واأل اليم، وفني  من اجملتمعات احملليلة،  اعاررتم

ال، ومناص ين، ومتثك الغل و منلك ن حتديلد األوللوايت اململرتكة و  يلا وممثل  عن المبات، وخّب 
حنللو  صلللل  اخلللدمات املقدمللة    أ إللا  وأسللل  المللعوت األصلللية )ابعتمللاد هنُلللج اً املضللي  للدم

 على الإ وق(  غية  عطال ارولوية رحتيارات األ إا . مة ا 

 املياه الصاحلة للشرب  
ملعاجللة مسلألة امليلاه الصلااة للمل ت ن اجملتمعلات احملليلة  اعتمدت حتومة كندا خطة عمك -٣٠

  حبلللو  ةذار/ ،الملل تللمللعوت األصلللية، و لغللال طيللن النملل ات التحذي يللة الطويلللة األمللد املتعلقللة مبيللاه 
ون الإلرتة  اً.يل، وهي نم ات تؤث  على النظم املا ية العامة ال  تدعمها حتوملة كنلدا مال٢٠٢١مارال 

ملن هلذه النمل ات التحذي يلة.  ٤٠، ُسلحبت ٢٠١٧ومتوق/يوليلك  ٢٠١٥ملا  ل  تمل ين الثلاك/نوفمّب 
 نم ة حتذي ية  ويلة األمد  مأن مياه الم ت أعيإت خل  الإرتة ذا ا. ٢٦ يد أن 

ومللا قا  التقللدم متواصلللً  ن هللذا الصللدد. وتعمللك حتومللة  كنللدا مللن اجملتمعللات احملليللة  -٣١
لألمم األو ، مبا ن ذلك قعمال األمم األو  ومستماروها الإنيلون، للدعم اللنهج املسلتدامة الل  
يقودها اجملتمن احمللي للتأكد من أن نظم املياه داخك احملميات تليب املعاي  القا مة وت  اعلي النملو 

 الستاك ن املستقبك.

 الصحة العقلية ومنع االنتحار  
ت حتومللة كنللدا ن مللا  ال فللاه العقلللي إب للار األمللم األو  املتواصللك تسرتشللد اسللتثمارا -٣٢

. وت كل  عللى أمهيلة تنإيلذ قارسرتاتيجية الو نية ملنن ارنتحار ن صإوف اإلنويلتقلل فاه العقلي و
الّبامج واخلدمات ال  ت اعي األولوايت وارحتيارات، ونقاف  وة اجملتمعات احمللية، عللى النحلو 

 طط الصحة اجملتمعية.الذي حددتك خ
لتلبية ارحتيارات الإورية ن ما  اً  عافي ، أعلنت حتومة كندا متويلً ٢٠١٦ون عام  -٣٣

 الصللحة العقليللة لألمللم األو  واإلنويللت  ودعللم تع يلل  فلل ص الوصللو     األف  للة املعنيللة ابل فللاه العقلللي 
قأملك  ةت  واستحدا  خلط املسلاعدوتنإيذ ارسرتاتيجية الو نية ملنن ارنتحار ن صإوف اإلنوي

 ن ال فاهق لإا دة األمم األو  واإلنويت.
    قايدة توسين فل ص الوصلو     املختصل  ٢٠١٧وستؤدي ارلت امات اإلعافية ن عام  -٣٤

ن ما  الصحة العقلية مبلا ن ذللك املعلاجلون التقليلديون، وقايدة اللدعم ملن أرلك  ايلة الملبات 
 من ارنتحار من خل  الرتكي  على  ش اكهم.

 لغات الشعوب األصلية  
تلت م حتومة كندا  سن  انون للغلات الملعوت األصللية، وهلو  لانون شلاركت الملعوت  -٣٥

 ظ على لغات األمم األو  وامللون  واإلنويلت، و حيا هلا وتملجيعها.األصلية ن وععك، لضمان ااإا
وابإلعافة    ذلك، تدعم ارستثمارات اجلديدة ر منة لغات المعوت األصللية وموادهلا الثقافيلة 

مم وع المهادات المإوية للمعوت األصلية للمحافظة على القصص احملتية و ي ة ملواد  عنوو 
 تعليمية تإاعلية.
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عم حتومللات املقا عللات واأل للاليم  حيللال لغللات المللعوت األصلللية عللن   يللا املبللادرات وتللد -٣٦
 التعليمية. فعلى سبيك املثا :

  تقدم حتومة ألّبل الدعم ملدرسي معهد تطوي  لغات المعوت األصلية التندية
  وتعليم الق الة والتتا ة ن رامعة ألّبل الذين يدرسون اللغات املع عة للختإال

  حتوملللة ملللانيتواب عللللى وعلللن دورة لتعلللليم لغلللة الملللعوت األصللللية علللن  علللد تعتلللف
  على أن تليها دورات أخ ل - Ojibwe: a course for Independent Study عنوان 

  يهدف    مج حتومة أونتاريو للغات المعوت األصلية    تطلوي  املهلارات املتعلقلة
 غلات كايوغللا، ولينلاي )ديلويلل (، لغلات المللعوت األصللية للطلللت الل اغب  ن تعلللم ل

  ك ي وأونيدا  - وموهاوك، وأوريبوي، وأوري
  تتلليح مقا عللة نيللو   ون ويللك الوصللو  عللّب اإلنرتنللت    منللاهج تعللليم لغلل  امليتمللاك

والوورستوكييك ن املستول الثلانوي، الل  تتليح لطللت الملعوت األصللية ن النظلام 
 نية.العام ف صة تعلم لغة ت اثهم كلغة م

 النهوض ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة -ابء 
رللددت حتومللة كنللدا الت امهللا ابملسللاواة  لل  اجلنسلل ، فعينللت أو  وقيلل ة مسللؤولة عللن وعللن  -٣٧

 النسال تتمتن  عضوية كاملة ن ملس الوقرال، و تمتيك ملس وقرال احتادي يتساول فيك اجلنسان.
لللّبامج والتللدا   اللل  تسللعى    مواصلللة معاجلللة أورللك مللن ااً واعتمللدت ااتومللات عللدد -٣٨

 عدم املساواة املستم ة ال  تعانيها النسال والإتيات ن كندا.
( ن اآلمر املختلإلللة للسياسللات واللللّبامج واخللللدمات GBAوينظلل  التحليلللك اجلنسللاك )  -٣٩

اجلنسلاك. وتوعلح خطلة واملبادرات عللى خمتللف ف لات النسلال وال رلا  واألشلخاص ذوي التنلوع 
ن خمتللللف  GBA رللل الات تنإيلللذ   ٢٠٢٠-٢٠١٦العملللك ارحتاديلللة للتحليلللك اجلنسلللاك للإلللرتة 

ارحتادية. واعتمدت حتومات ر ي ة األم   دوارد، ونيو   ون ويك، وأللّبل،  تاإلدارات والوكار
 وعمليات مماثلة. GBAومانيتواب، وأونتاريو، وكيبك التحليك اجلنساك  

عللى  ق٢٠٢١قارسرتاتيجية ااتومية للمسلاواة  ل  املل أة وال رلك ن كيبلك لعلام وتقوم  -٤٠
 ستة مواعين هي:

   التنملل ة اررتماعيللة والتعللليم القا مللان علللى املسللاواة، ن رللو خيلللو مللن القواللل
 النمطية القا مة على نوع اجلنس والتحي  اجلنسي 

  ًمتت  امل أة ا تصاداي 
 مسللؤوليات األسل ية وحتقيللا تللواقن أفضللك  ل  اايللاة املهنيللة واألسلل يةالتوقيلن العللاد  لل 

 والطل ية واررتماعية والسياسية 
  اتباع هنج  قال الصحة وال فاه خيتلف حبس  نوع اجلنس 
   امة متمن خا  من العنف اجلنساك   
 التتافؤ    اجلنس  ن مناص  صنن الق ار. 
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اللل  تعتملللدها  الغ  يللةق -  رللك وامللل أة ن األ للاليم المللماليةقسياسللة املسللاواة  لل  الوتقللدم  -٤١
حتومة األ اليم الممالية الغ  ية التوريك    طيلن اإلدارات والوكلارت العاملة الل  تتلو  مسلؤوليات 

ابلقضللال علللى  اصللةتللؤث  علللى املسللاواة  لل  امللل أة وال رللك علللى النحللو احملللدد ن الصللتوك الدوليللة اخل
  أة.التميي  عد امل

 العنف اجلنساين  
متعلدد األورلك للتصلدي للعنلف اجلنسلاك يملمك تمل يعات، اً اعتمدت ااتوملات هنجل -٤٢

 واسرتاتيجيات، وتقد  الدعم للضحااي، ورهود ملنن هذا العنف، و لت توعية.
 قةن األوان: ارسلللرتاتيجية التنديلللة ملنلللن العنلللف اجلنسلللاك والتصلللدي للللكقوتسلللتند اسلللرتاتيجية  -٤٣

   ثللل  ركللا   هللي: املنللن  وتقللد  الللدعم للنللار  وأسلل هم  وتع يلل  الللنظم القانونيللة والقضللا ية 
 طيللنامل اعيللة للمنظللور اجلنسللاك. وسلليقوم م كلل  معللارف العنللف اجلنسللاك  تنسلليا املبللادرات  لل  

، وتع يلل  اإلدارات ااتوميللة ارحتاديللة، وتع يلل  طللن البيللا ت والبحللو  املتعلقللة ابلعنللف اجلنسللاك
التنسلليا وتبللاد  املعللارف  لل  الللورايت القضللا ية والقطاعللات. وسلليعمك أيضللاً علللى سللد الثغلل ات 
القا مة ن الدعم املقدم لإ لات سلتانية متنوعلة مبلن فيهلا: النسلال والإتيلات، والملعوت األصللية، 

ر اهلويلة اجلنسلانية، واملثليات، واملثليلون، ومغلاي و اهلويلة اجلنسلانية، وم دورلو امليلك اجلنسلي، وأحل ا
وذوو ال وح ، وغ  الثنا ي  رنسانياً، واألشخاص الذين يعيمون ن اجملتمعات ال يإية الممالية 

 وكبار السن. لمبات،والنا ية، واألشخاص ذوو اإلعا ة، والوافدون اجلدد، واأل إا  وا
    يملنلن ومتافحللة العنلف اجلنسلل ٢٠٢١-٢٠١٦و لدف اسللرتاتيجية حتوملة كيبللك  -٤٤

حللك ممللتلت  مهللا: ارعتللدال اجلنسللي وارسللتغل  اجلنسللي. وهللي تمللمك ثلثللة مواعللين مرتا طللة 
 ومتتاملة هي:

  املنن 
  القانونية والنظامية واإلصلحية التدخك ن األ عاد النإسانية والطبية و 
 .تطوي  املعارف وتقاسم اخلّبات الإنية للعمك مب يد من الإعالية 

املتخللذة ن   للار ارسللرتاتيجية ن ارعتبللار أن ف للات سللتانية معينللة أكثلل   و خللذ اإلرلل الات -٤٥
 ع عللللة هلللللذا النللللوع مللللن العنللللف  ومللللن هللللذه الإ للللات، علللللى سللللبيك املثللللا ، األشللللخاص ذوو اإلعا للللة،

الثقافيللة، وكبللار السللن،  - والمللعوت األصلللية، واللر للون، واملهللار ون أو أفلل اد األ ليللات اإلثنيللة
 واملثليون وم دوري امليك اجلنسي ومغاي و اهلوية اجلنسانية. واملثليات لبغااي،وا

 حتسل  تقلد  خلدمات املنلن واللدعم، العنلف اجلنسليوتلدعم اسلرتاتيجية نوفلا سلتوتيا ملتافحلة  -٤٦
وتع ي  التعليم، و نمال المبتات اجملتمعية. وهي تتنلاو  ابلتحديلد الإ لات السلتانية املهمملة، مبلا فيهلا 

ومغللاي ي اهلويللة  ثليلل ،ذوو األصللو  األف يقيللة، واألمللم األو  ومتمللن املثليللات، وامل سللتان نوفللا سللتوتيا
 اجلنسانية، وم دوري امليك اجلنسي، وأح ار اهلوية اجلنسانية.

ملن أرلك متمعلات خاليلة اً قالعملك معلوحتدد خطة عمك نيوفواندرند ور ل ادور املعنونلة  -٤٧
، ق٢٠١٩-٢٠١٥ور للللل ادور للإلللللرتة  فواندرنلللللدنيو ملللللن العنلللللف: خطلللللة عملللللك ملنلللللن العنلللللف ن 

 األولوايت ارسرتاتيجية األر ن التالية:
  ذكال الوعي العام والتغي  اإلجياي للموا ف والسلوكيات  قال العنف وارعتدال  
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  متافحة العنف الذي يتع و لك أ إا  ونسال المعوت األصلية 
  :اجملتمعات احمللية  ش اك وتعب ة تع ي  املماركة والقيادة 
 .تع ي  البحو  والسياسات والّبامج واخلدمات 

 وتستهدف خطة العمك هذه النسال، واأل إا ، والملبات، ونسلال وأ إلا  الملعوت األصللية، -٤٨
واملثليلات  وكبار السن، واألشخاص ذوي اإلعا ة، واألشخاص املختلإ  من حيل  العل ق أو اإلثنيلة،

جلنسلللي ومغلللاي ي اهلويلللة اجلنسلللانية، واألشلللخاص املختلإللل  ملللن حيللل  واملثليللل  وم دورلللي امليلللك ا
 ار تصادية. الةاا

 العنف األسري  
متعدد القطاعات ن منن العنف ارس ي والتصدي للك. اً تتخذ اسرتاتيجيات ااتومة هنج -٤٩

 وتسلتهدف املبلادرات الإ لات الضلعيإة ملن السلتان، مبلا ن ذللك نسلال وفتيلات الملعوت األصللية،
والمللبات، وكبللار السللن، واألشللخاص ذوو اإلعا للة، واملهللار ات واللر للات، واملثليللات، واملثليللون، 

 اهلوية اجلنسانية، وم دورو امليك اجلنسي، وأح ار اهلوية اجلنسانية، وذوو ال وح .  وومغاي
رين وتدعم مبادرة ااتومة التندية ملتافحة العنلف األسل ي تطلوي  وحتسل  امللأول، واململا -٥٠

 اجملتمعية، وتع ي  استجا ة العدالة اجلنا ية، وتقاسم املعارف واألدوات.
 ومن األمثلة على مبادرات األ اليم واملقا عات ما يلي: -٥١

  ن ما يلي:اً ن اونتاريو ال  حتدد هنج متافحة العنف املن يلخطة عمك 
  توف  الدعم اجملتمعي للضحااي 
   ن اخلطوف األمامية دعم تدري  املهني  والعامل 
  تع ي  رهود منن هذا العنف وتثقيف اجلمهور 
 ع  للخط  والتدخك ن و ت مبت  حتديد النسال واأل إا  املع  
 .حتس  نظم العدالة اجلنا ية واألس ية 

  متتلل  مقا عللة كولومبيللا الّبيطانيللة ملتافحللة العنللف األسلل ي الللذي يعمللك علللى
املنلل يل وعللمان   حهللا  ط يقللة شللاملة عللمان فعاليللة مبللادرات متافحللة العنللف 

وموحلللدة ن طيلللن اللللدوا   ااتوميلللة  وعلللللى  لللذ  رهلللود منسلللقة ومنهجيللللة ن 
 صلللللحةالتصللللدي للعنللللف املنلللل يل عللللن   يللللا التعللللاون والتمللللاور مللللن أصللللحات امل

 اجملتمعي ، ووكارت  نإاذ القانون، وسا   الوقارات 
  قرال ر يل ة األمل   دوارد الل  جلنة العمك على منن العنف ارس ي  قيادة ر يس و

 تقوم مبا يلي:
  العنف األس يتنسيا تنإيذ ارسرتاتيجية اإل ليمية ملنن  
  عمان سلمة املماركة اجملتمعية 
   تع ي  أمهية ذصيص املوارد اللقمة لتنإيذ ارسرتاتيجية 
 .عمان استم ار ارهتمام العام التب   قضية منن العنف األس ي 
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 الل   لدف  قملا اللذي يسلتل مك ذللك قأل اليم الممالية الغ  ية املعنونة  لة حتومة ا
   تغيللل  املوا لللف والقناعلللات الللل  تلللؤدي    العنلللف األسللل ي وتدميلللك. وتضلللمن 

 لل  ااتومللة و لل  مج تع يلل  التعبلل  العلللين ن اوسللاف المللبات و لل  مج القللوة  شلل اكة
ك اامللة    طهلور الملبات ن  يصلا  رسلا  سليةواخلصا ص الذكوريلة والصلحة اجلن

 طين أحنال اإل ليم.

 التحقيق الوطين بشأن نساء وفتيات الشعوب األصلية املفقودات واملقتوالت  
، أُرسلي التحقيللا اللو ين  ملأن املإقللودات واملقتلورت ملن نسللال ٢٠١٦يلو /سلبتمّب أ ١ن  -٥٢

 يا ن ما يلي و عداد تق ي   مأنك:وفتيات المعوت ارصلية،  قيادة جلنة مستقلة متلإة ابلتحق
  األسبات اهليتلية جلمين أشتا  العنف، مبا ن ذلك العنف اجلنسلي علد نسلال

 وفتيللات المللعوت األصلللية، مبللا ن ذلللك األسللبات اررتماعيللة وار تصللادية والثقافيللة
 واملؤسسية والتارخيية األساسية  

 عنف الذي تتعل و للك نسلال على الاً السياسات واملمارسات املؤسسية املنإذة رد
وفتيللات المللعوت األصلللية، مبللا ن ذلللك حتديللد ودراسللة املمارسللات اللل  أثبتللت 

 فعاليتها ن ااد من العنف وقايدة األمان.
وُكلإت اللجنة أيضاً  تقد  توصليات ابذلاذ  رل الات ملموسلة إلقاللة األسلبات اهليتليلة  -٥٣

لية ن كنللدا، والسللبك التإيلللة  تتلل   املإقللودات للعنللف وتع يلل  أمللن نسللال وفتيللات المللعوت األصلل
 واملقتورت من نسال وفتيات المعوت األصلية و حيال ذك اهن.

و وا  التحقيا، تتا  الإ صة للنار  وأس  الضحااي وأحبا هم وللمنظمات النسا ية المعبية  -٥٤
اسلللتماع األسللل ، لتقاسلللم واملنظملللات الو نيلللة للملللعوت األصللللية، خلللل  الللل ايرات اجملتمعيلللة ورلسلللات 

اخلّبات واآلرال، ر سيما  مأن السبك التإيلة  تع ي  األملن ومنلن العنلف علد نسلال وفتيلات الملعوت 
 األصلية ن كندا والقضال عليك.

وسللتعمك حتومللة كنللدا مللن املقا عللات واأل للاليم مللن أرللك حتديللد أ للن السللبك للبللت ن  -٥٥
لعمللك، ُوعللن هيتللك  داري يمللمك املقا عللات واأل للاليم هلللذا ااً التوصلليات اخلتاميللة للجنللة. ودعملل
 وغ مها من الم كال املنخ   .

علللى قايدة ، اتيجية ارحتاديللة  مللأن الضللحاايققارسللرت وتعمللك حتومللة كنللدا، مللن خللل   -٥٦
 متانيلة ااصلو  علللى املعلوملات وتقللد  مسلاعدة متخصصللة ألسل  املإقللودات أو املقتلورت مللن 

األصلللية مللن خللل   نمللال وحللدات لتنسلليا املعلومللات املتعلقللة ابألسلل ة نسللال وفتيللات المللعوت 
 وأشتا  الدعم. عيةواخلدمات اجملتم

 املساواة والتنوع واإلدماج -جيم 
تقلل  طيللن ااتومللات أبمهيللة التصللدي للعنصلل ية والتمييلل  واألفعللا  امل تتبللة  للدافن الت اهيللة،  -٥٧

 من التحدايت ر ت ا   ا مة.اً وأبن عدد
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 ألاليات العراية والدينيةا  
 تممك املبادرات ذات الصلة ال  اعتمد ا ااتومات ما يلي: -٥٨

   مم وع توعيح ملتية األراعي الذي يساعد ستان نوفا ستوتيا ذوي األصو
 األف يقية ن ااصو  على سندات ملتية واعحة ألراعيهم 

  ق للانون ن أونتللاريو، و ق٢٠١٧ق للانون متافحللة العنصلل ية لعللام تللدا   تملل يعية، مثللك
 ن كولومبيا الّبيطانية، وق انون التعددية الثقافية التنديق  التعددية الثقافيةق

 ن أونتاريو ال   دف    ما يلي: قاخلطة ارسرتاتيجية ملتافحة العنص يةق 
  االلد مللن أورللك التإللاوت وعللدم التناسلل  اللل  تللؤث  علللى المللعوت األصلللية

اال العلللل ق ن سياسللللات ااتومللللة و  امهللللا املصللللنإة علللللى أسلللل والمللللعوت
 وخدما ا 

   تع ي  الوعي والإهم العام  للعنص ية املنهجية 
  تع يلل  العل للات مللن المللعوت األصلللية واجملتمعللات املصللنإة علللى أسللاال

 الع ق من خل  التعاون اجملتمعي.
  ، الللل  حنلللن كيبلللكق اً،قمعلللسياسلللة حتوملللة كيبلللك للهجللل ة واململللاركة واإلدملللا ،

أبن التمييلل  والعنصلل ية ميللثلن عقبللات أمللام اململلاركة التاملللة لسللتان كيبللك  تقلل 
جبمين أصوهلم، وأمام  نال متمعات مضيإة ورامعلة. وتملمك اسلرتاتيجية العملك 

هللذه الظللواه ،  نوسلليلة عمللك تسللهم ن منلل ٣٠حللوايل  ٢٠٢١-٢٠١٦ للإللرتة
 نسلان واال ايت سبك منها، على ورك اخلصوص، توعية خمتلف اجلملاه  حبقلوق اإل

 والتدري   مأهنا 
  مج حتوملة كنلدا لتمويلك التعدديلة الثقافيلة اللذي يلدعم اململارين الل  تملجن   

 التإاعك اإلجياي    الطوا ف واجلماعات الثقافية والدينية واإلثنية ن كندا 
  أعلادت حتوملة كنلدا تملتيك اللجلان ٢٠١٦من تم ين األو /أكتو   اً اعتبار ،

 القضا ية املسلتقلة ن كلك مقا علة و  لليم، وهلي جللان توصلي  رتشليحات ارستمارية
 للمناص  القضلا ية ارحتاديلة، م اعيلة تنلوع اجملتملن التنلدي. وتتسلم عضلوية اللجلان

   اجلنس  أكث  من ذي  بك. ومنذ  نارستمارية القضا ية اآلن ابلتنوع والتواق 
 ثلثلة يعتلّبون أنإسلهم ملن الملعوتامل أة، و  ٣٧ ينهم اً  اعي ٧٤ذلك اا ، ُع  

 ملللن  حلللدل اجلماعلللات الع  يلللة/ ١٥األصللللية، وتسلللعة ملللن األ ليلللات البلللارقة، و
الثقافية، و او واحد من األشلخاص ذوي اإلعا لة، وأر علة  ضلاة ملن املثليلات، 

اهلويللللة اجلنسللللانية، وم دورللللي امليللللك اجلنسللللي، وأحلللل ار اهلويللللة  اي يواملثليلللل ، ومغلللل
 ل وح .اجلنسانية، وذوي ا

 وتممك التدا   ال  اذذ ا ااتومات للتصدي للتميي  القا م على أساال الدين ما يلي: -٥٩
  قخطللة أونتللاريو مبللادرات ت مللي    معاجلللة ومنللن معللاداة السللامية وك اهيللة اإلسلللم ن

. وتتلليح مموعللات التمللاور واللجللان الإ عيللة  مللأن ارسللرتاتيجية ملتافحللة العنصلل يةق
امية وك اهيللة اإلسلللم لقللادة اجملتمعللات اليهوديللة واملسلللمة  متانيللة  يصللا  معللاداة السلل

 وتوريك تنإيذ اخلطة  مةصو م والتواصك من ااتو 
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 حنلن كيبلكققمعاً من سياسة كيبك اً ااياد والتنوع الديين اللذين يمتلن ر ل ، 
  ٢٠٢١-٢٠١٦وخطة عملها للإرتة 

 لتنظيميلة عللى موارهلة ك اهيلة اإلسللم تقدم حتومة ألّبل اللدعم لل ايدة القلدرة ا
 أو اإل لغ عنها 

  يوف     مج حتومة كنلدا قاجملتمعلات احملليلة املع علة للخطل : اهلياكلك األساسلية
 األمنيللةق التمويللك ملسللاعدة اجملتمعللات احملليللة املع عللة خلطلل  رلل ا م الت اهيللة ن تع يلل 

 هياكلها األساسية األمنية.

 الالجئون واملهاجرون  
يملللتك اإل لللار التنلللدي للقلللوان  والسياسلللات الملللاملة األسلللاال للللنهج متمعلللي كاملللك  قال  -٦٠

اً اهلج ة يدعم مماركة املهار ين ن حياتنا ار تصادية والسياسلية واررتماعيلة والثقافيلة، ويملمك مسلار 
 هللار يندعللم املن اً هادفللاً وتتلليح اسللتثمار اً و نيللاً حنللو اجلنسللية التنديللة. وتتإللك التملل يعات الت املل

 املستقبلة هلم. واجملتمعات
على الّب مج للحد من أورك علعف املهلار ين اً وتممك التحسينات ال  أدخلت مؤخ   -٦١

ودعللم املسللاواة  لل  اجلنسلل  مللا يلللي: تغيلل  االلد األدف لسللن اللل و  املعللرتف  للك ن طيللن  لل امج 
اغك املتعلقللة ابألقوا  املتإللول   و دخللا  اهلجلل ة  و لغللال اشللرتاف اإل امللة الدا مللة للنظلل  ن المللو 

 على    مج مقدمي ال عاية، من  بيك  قالة ش ف اإل امة لدل رت العمك. سيناتحت
وحتمللي القللوان  التنديللة حقللوق العمللا  ن كنللدا، مبللن فلليهم العمللا  األرانلل  املؤ تللون.  -٦٢

األرانلل  املللؤ ت  و لل  مج وتعتلل م حتومللة كنللدا تع يلل  أشللتا  اامايللة ن   للار  لل  مج العمللا  
التنقك على الصعيد الدويل. وستعمك ااتومة من منظملات اجملتملن احملللي لضلمان  دراك العملا  

 رمتثا  صاح  العمك.اً اسرتاتيجياً اقو هم، وستنإذ نظام ان األر
 ، نإلذت كنلدا عمليلة اللر ل ٢٠١٦وتظك كندا ملت مة  تلوف  اامايلة للر ل . فإلي علام  -٦٣

السللوري ، وتعاملللت مللن اللل ايدة املسللتم ة ن عللدد  لبللات اللجللول    كنللدا، وأعللادت العمللك ابلللّب مج 
حتديلد  ملنظلا مسلتقلً اً ارحتادي املؤ ت للصحة  متك كامك. وجُت ي كندا ن الو لت الل اهن استع اعل
 ات اللجول.اللر   هبدف حتديد النهج املمتنة ل ايدة التإالة واإلنتارية عند جتهي   لب

منظمللللة تنإللللذ  لللل امج  ٥٠٠وميللللو   لللل  مج ارسللللتق ار ن كنللللدا شلللل اكات مللللن أكثلللل  مللللن  -٦٤
ارسللتق ار ن طيلللن أحنلللال كنلللدا. وتسلللاعد هللذه املنظملللات املهلللار ين واللر للل  ن التغلللل  عللللى 
العقبللات، وااصللو  علللى تللدري  لغللوي، و جيللاد عمللك، وارسللتق ار مللن أسلل هم ن كنللدا. وتللوف  

األ لللاليم واملقا علللات  للل امج  دملللا  تتميليلللة ن ملللارت التعلللليم  وحتوملللاتارحتاديلللة  ااتوملللة
 والصحة والوصو     سوق العمك.

املثليااااتا واملثلياااونا ومغاااايرو ااوياااة اجلنساااانيةا ومزدوجاااو امليااال اجلنسااا ا وأحااارار ااوياااة   
 اجلنسانيةا وذوو الروحني

 للك لملؤون املثليلات، واملثليل ، ومغلاي ياً خاصلاً ستملار ن الّبمللان ماً ع  ر ليس اللوقرال عضلو  -٦٥
 اهلوية اجلنسانية، وم دوري امليك اجلنسي، وأح ار اهلوية اجلنسلانية، وذوي الل وح  ن تمل ين الثلاك/

و ايلللة  ،، يملللمك دوره العملللك ملللن منظملللات هلللذه الإ لللات لتع يللل  متتعهلللا ابملسلللاواة٢٠١٦نلللوفمّب 
 حقوق أعضا ها، والتصدي للتميي  عدهم.
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ن ملللس العمللوم لألفلل اد املتضلل رين مللن التملل يعات اً رمسيللاً وأصللدر ر لليس الللوقرال اعتللذار  -٦٦
والسياسلللات واملمارسلللات ارحتاديلللة الللل  أدت    اعلللطهاد املثليلللات، واملثليللل ، ومغلللاي ي اهلويلللة 

  اهلويلة اجلنسللانية، وذوي اللل وح  والتمييلل  عللدهم ناجلنسلانية، وم دورللي امليللك اجلنسللي، وأحلل ار 
كندا. واعتذر ر يس الوقرال عن املعامللة التارخييلة غل  العادللة للملويإ  ااتلومي  ملن املثليلات، 
 واملثلي ، ومغاي ي اهلوية اجلنسانية، وم دوري امليلك اجلنسلي، وأحل ار اهلويلة اجلنسلانية، وذوي الل وح ،

لقوات املسلحة التندية والمعوت األصلية املنتم     هذه الإ ات. ون   لار مبا ن ذلك أف اد ا
 إلرسللال عمليللة تقللوم علللى تللدم  سللجلتاً معاجلللة األخطللال التارخييللة، اعتمللدت حتومللة كنللدا تملل يع

اإلدا ت علللى اجللل ا م اللل  تنطللوي علللى نمللاف رنسللي ابلرتاعللي  لل  شلل كال مللن نإللس اجلللنس 
 اً حتومللة كنللدا تملل يع ته العل للات ابتللت  انونيللة. وابإلعللافة    ذلللك، اعتمللدألن هللذاً كليللاً  تللدم  

ال  تتعلا ابرتصا  اجلنسي الم ري واسُتخدمت  القانون اجلنا يمن  ١٥٩يقضي إبلغال املادة 
 لتج   العل ات اجلنسية املثلية.

 معظلم اللورايت وسنت طين ااتومات أو أدخلت تعديلت إلدرا  اهلويلة اجلنسلانية و)ن -٦٧
القضا ية( التعب  اجلنسلاك علمن األسلبات احملظلورة للتمييل  ن تمل يعات متافحلة التمييل . وابإلعلافة 

 الت اهيلةللحماية من الدعايلة الل  حتلا عللى   انون العقوابت، ٢٠١٧   ذلك، عد  الّبملان، عام 
 اك. ور ا م الت اهية على أساال اهلوية اجلنسانية أو التعب  اجلنس

وتقوم ااتومات أيضلاً إبدخلا  تغيل ات عللى كيإيلة طلن واسلتخدام وعل و املعلوملات  -٦٨
 اجلنسللية واجلنسللانية مللن أرللك االلد مللن خمللا   تعلل و مغللاي ي اهلويللة اجلنسللانية وغلل  الثنللا ي  رنسللانياً 

 أو التميي . فعلى سبيك املثا : للتح ش
 ا  اااللة املدنيلة واإلر  واإلعللن يتيح  انون كيبك املعد  للقانون امللدك ن مل

 ،٢٠٠٩ور لل ادور لعللام  نيوفواندرنللدعللن ااقللوق، و للانون اإلحصللالات اايويللة ن 
و للانون يوكللون لءحصلللالات اايويللة، لألشلللخاص تغيلل  نلللوع اجلللنس ن شلللهادة 

 اجلنس  نوعامليلد دون اشرتاف  ر ال ر احة لتغي  
  مللأن املعلومللات اجلنسللية واجلنسللانية اللل   ٢٠١٧مبورلل  سياسللة أونتللاريو لعللام 

توعن عللى املسلتندات ااتوميلة و طا لات اهلويلة، سلتتون اهلويلة اجلنسلانية ملن 
املعلومللات ارعتياديللة ن املسللتندات ااتوميللة و طا للات اهلويللة. وعنللدما تُعلل و 

مقللدم الطللل  ن خانللة نللوع  َ  معلومللات اهلويللة اجلنسللانية علللى  طا للة هويللة، خيلل
، )الللذي يمللمك مغللاي ي اهلويللة اجلنسللانية X)أنثللى( أو  F)ذكلل (  أو  Mس  لل  اجلللن

 وغلل  الثنللا ي ، وذوي اللل وح ، والثنللا ي ، واألشللخاص الللذين ر ي يللدون التمللف
  (عن هويتهم اجلنسانية

  مل تعلللد الوم لللا الثبوتيلللة مطلو لللة ٢٠١٥ملللن علللام اً عللللى الصلللعيد ارحتلللادي، واعتبلللار ،
ية هويتللللك اجلنسللللانية ن سللللجك التللللأم  اررتمللللاعي. وابت يطللللل  تغيلللل  تسللللم ملللللن
 وهنلللاك ثلثلللة خيلللارات متاحلللة )ذكللل / ،معلوملللات اجلنس/نلللوع اجللللنس اختيلللارايً  ذكللل 

 نللللوع اجلللللنس. ومنللللذ ةت//نسأنثى/خيللللار مللللل ( ابلنسللللبة ألي مسللللألة تتعلللللا ابجل
ق أي غلللل   للللدد ن خانللللة X، ابت مللللن املمتللللن  درا  االللل ف ق٢٠١٧أغسللللطس 

 نس.اجل نوع
ومن املبادرات اجلدي ة ابلذك  تم ين ألّبل لدعم الطلت ن  نمال حتالإات للمثلي  ن  -٦٩

 املدارال أو ارنضمام هلذه التحالإات.
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قخطللة العمللك ااتوميللة ملتافحلللة ك اهيللة املثليللة اجلنسلللية و للد اعتمللدت حتومللة كيبلللك  -٧٠
و لدف هلذه  .قبلك غنيلة  تنوعهلا: ملن أرلك كي٢٠٢٢-٢٠١٧ومغاي ي اهلويلة اجلنسلانية للإلرتة 

اخلطة    تع ي  احرتام حقوق األ ليات اجلنسية وقايدة الوعي العام  وا عها. ويو  اهتملام خلاص 
كالمبات وكبار السن ومغاي ي اهلوية اجلنسانية والملعوت األصللية، وكلذلك اً  ععإ اتألشد الإ 

 للإ ات املورودة ن منا ا و ي ات ذات موارد شحيحة.

 األشخاص ذوو اإلعااة  
ت ك  التدا   ال  اعتمد ا حتومات األ اليم واملقا عات على  ضلااي ملن  بيلك اململاركة  -٧١

ن سلللوق العملللك، و مللل  اللللدخك، والتعلللليم، وتنميلللة املهلللارات، واإلدملللا  اررتملللاعي، واألهليلللة 
 القانونية، وسهولة الوصو ، واإلعإال من الض ا  .

و د وععت كلك ملن كيبلك وأونتلاريو وملانيتواب ونوفلا سلتوتيا تمل يعات تتعللا إبمتانيلة  -٧٢
 الوصو . وتعمك حتومة كندا على وعن تم يعات تتعلا إبمتانية الوصو  على الصعيد ارحتادي.

 األطفال  
 لللل اف للتعللللليم املبتلللل  ورعايللللة ، أُعلللللن   للللار رديللللد متعللللدد األ٢٠١٧ ن ح ي ان/يونيللللك -٧٣

تند    استثمارات املقا عات واأل اليم ن هلذين اجمللال ، ويلويل األولويلة للسلتثمارات الطإك يس
ن  لل امج وخللدمات التعللليم املبتلل  ورعايللة الطإللك لأل إللا  دون سللن السادسللة ولألسلل  احملتارللة. 

اإل لار   ل ام اتإا لات ملن املقا علات واأل لاليم ملعاجللة ارحتيارلات القضلا ية اخلاصلة  تلك  يحويت
منها وتوف  التمويك اللقم. وتتمارك ااتومة ارحتادية والمعوت األصلية ن وعن   ار منإصك 
 ةوتتميلي للتعليم املبت  ورعاية أ إا  ن صإوف المعوت األصلية يعتس ارحتيارلات الثقافيل

 الإ يدة أل إا  المعوت األصلية ن طين أحنال كندا.
 يم علللوات األ إللا  وذإيضللات علل يبية لللدعم تتللاليفوتللوف  حتومللات املقا عللات واأل للال -٧٤

ت  يلللة األ إلللا  دون سلللن الثامنلللة عمللل ة. فعللللوات األ إلللا  ارحتاديلللة، عللللى سلللبيك املثلللا ، هلللي 
 مدفوعات شه ية معإية ملن الضل ا   تتلقاهلا األسل  املسلتحقة، وأ صلى مبللي منهلا يلذه     األسل 

 املنخإضة الدخك.
لتع ي  سبك الوصلو      ل امج وخلدمات اً م واملقا عات أ   واعتمدت حتومات األ الي -٧٥

التعللليم املبتلل  ورعايللة األ إللا . فعلللى سللبيك املثللا ، تسللعى نوفللا سللتوتيا، ابإلعللافة    تق ي هللا 
جلعللك  ،قرعايللة األ إللا  اجليللدة وامليسللورة التتلإللة:  متانيللة كبلل ة للتطللورق، املعنللون ٢٠١٦ لعللام

ن حي  التتلإة علن   يلا قايدة معلدرت اإلعلا ت ومعاجللة مسلألة ماً األ إا  أكث  يس   عايةر 
التلللدك التلللارخيي ألرلللور املعلمللل  ن م حللللة التعلللليم املبتللل . وتملللمك التلللدا   امل يلللد ملللن املسلللاعدة 
لألس  ذات الدخك املنخإا وقايدة الدعم املقدم لأل إا  ذوي ارحتيارات اخلاصة. وأ لقلت  

الل   لدف    دعلم املسلار التعليملي لأل إلا   أرلك أ إالنلاق قكلك شليل ملناسلرتاتيجية  بلككي
 من يوم مولدهم    سن الثامنة.

 وتعمك ااتومات أيضاً على  اية األ إا  من ارستغل  اجلنسي والتح ش اإللترتوك. -٧٦
 ق للانوُن تمللديد العقللوابت علللى املعتللدين علللى األ إللا ق، عللد  ٢٠١٥ون متوق/يوليللك  -٧٧

،  سللبك منهللا قايدة وفلل و عقللوابت دنيللا  ل اميللة رديللدة علللى ملل تتيب اجللل ا م اجلنللا يق قالقللانونَ 
 اجلنسية عد األ إا .
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 ق انون  اية التندي  من اجل مية على شبتة اإلنرتنتق، حظ  ٢٠١٥ون ةذار/مارال  -٧٨
القللانون  توقيللن الصللور ااميمللة  للدون موافقللة، ملعاجلللة روانلل  التنملل  اإللتللرتوك اللل  ر يمللملها

اجلنا ي التندي. ونص القانون أيضاً على متتل  احمللاكم ملن  صلدار أمل  حبلذف الصلور ااميملة 
 اإلنرتنت وحَد  الصلحيات ن ما  التحقيا. تةمن شب
وجيلل ي أيضللاً تنللاو  مسللأل  التنملل  والتنملل  اإللتللرتوك مللن خللل  السياسللات التعليميللة ن  -٧٩

التلل ام  قسياسللة املللدارال اآلمنللة وال اعيللةقواأل للاليم. فإللي يوكللون، علللى سللبيك املثللا ، تعتللس  املقا عللات
ويسلودها  ميلناجملتمن املدرسي ابلتخطيط ووعن ارسرتاتيجيات و جياد  ي لة تعليميلة حاعلنة وةمنلة للج

 ديللدات أو ال سللا كقالتهارحللرتام. ون   للار هللذه السياسللة، يُعللَ ف التنملل  اإللتللرتوك علللى النحللو التللايل: 
. ون كيبللك، النصللية أو الصللور أو أشلل  ة الإيللديو الضللارة واملهينللة املوقعللة أو املنمللورة علللى اإلنرتنللتق

 ملتافحلة التخويلف،اً : معل٢٠١٨-٢٠١٥قخطة العمك املمرتكة ملنلن ومتافحلة التخويلف للإلرتة جتسد 
 كان عم  عحاايه.  ، أايً الت ام كيبك مبتافحة التنم  ن خمتلف البي ات مسؤولية ممرتكةق

 الشباب  
، شلللباابً  ٢٠١٦يضلللم مللللس الملللبات اللللذي يمللل ف عليلللك ر للليس اللللوقرال، واملنملللأ علللام  -٨٠

كنللدي  ميثلللون كللك مقا عللة و  للليم، ويقللدمون ممللورة غلل  متحيلل ة للل  يس الللوقرال وحتومللة كنللدا 
ملن الملبات التنللدي  ملأن القضلااي اللل   مهلم. وابإلعلافة    ذلللك، تعملك ااتوملة ارحتاديللة 

 التندية األو . المبا يةلتطوي  السياسة 
و د اعتمدت ااتومات ن طين املنا ا التندية مبادرات منهلا ارسلرتاتيجية ارحتاديلة  -٨١

لتمغيك المبات، من أرك مساعدة المبات على اكتسات املهارات واخلّبات العمليلة والقلدرات 
    ما  العمك. ال  نتاروهنا للنجا  ن ارنتقا 

واذلللذ التثللل  ملللن ااتوملللات تلللدا   للللدعم الملللبات اللللذين يتإلللون علللن ارسلللتإادة ملللن  -٨٢
ال عاية ااتومية. فعلى سبيك املثلا ، تغطلي حتوملة كولومبيلا الّبيطانيلة نإقلات املعيملة للملبات 

هيلللك اللحقلللة ن الإلللرتة األخللل ة ملللن الدراسلللة الثانويلللة، أو نإقلللات التلللدري  أو  للل امج  علللادة التأ
، وهو ملورد ومنصلة تعللم عللى شلبتة AgedOut.Comالثانوية. ومن املوارد األخ ل مو ن  لةللم ح

اإلنرتنلت  وصللندوق املسللاعدة التعليميللة للمللبات  و لل امج ر للط المللبات ابخلللدمات األخلل ل مثللك 
ويقللدم أشللتا  الللدعم املللايل، وخللدمات التوييللف، والللّبامج العلريللة، و لل امج معاجلللة اإلدمللان. 

ملنح تع ي  املستقبلت الدعم اررتماعي والعلا إي للملبات اللذين كلانوا يسلتإيدون  ل   مج ألّب 
 من ال عاية ااتومية ويدعم األهداف التعليمية كوسيلة للحصو  على عمالة مدية.

 كبار الس   
دي ،  للور الللوقرال املسللؤولون عللن  إللك كبللار السللن علللى الصللعيد ارحتللا٢٠١٦ن عللام  -٨٣

ون املقا عللات واأل للاليم مموعللة أدوات معاجلللة ممللتلة ع لللة كبللار السللن ن اجملتمللن. كمللا اعتللّب 
الوقرال على صعيد ارحتاد وصلعيدي املقا علات واأل لاليم اإلدملا  اررتملاعي لتبلار السلن، ملن 

ثلة وأصدروا تعليمات للمسؤول  لبذ  م يد من اجلهود من أرلك تلبيلة احتيارلات ثل ت،األولواي
مموعللات  للددة مللن كبللار السللن املع علل  خلطلل  ع لللة ارتماعيللة كبلل  هللي: املهللار ون اجلللدد، 
 وكبللار السللن مللن املهللار ين، وكبللار السللن مللن المللعوت األصلللية، وكبللار السللن مللن املثليللات، واملثليلل ،

 وح .ومغاي ي اهلوية اجلنسانية، وم دوري امليك اجلنسي، وأح ار اهلوية اجلنسانية، وذوي ال  
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وأنمأت  عا املقا عات متات  حتومية  ددة ت ك  على املسا ك ذات الصلة  تبار  -٨٤
 السن، و ينها ما يلي:

 :مبادرات وقارة شؤون كبار السن ن أونتاريو ال  تممك ما يلي 
  ارستثمار ن مبادرات منن التعسف ن معامللة كبلار السلن، مبلا ن ذللك

 ن أونتاريو   معاملة كبار السنققاسرتاتيجية متافحة التعسف ن 
 .تنظيم ال عاية املقدمة    كبار السن ن دور رعاية املتقاعدين امل خصة 

  أنمأت كك من كولومبيا الّبيطانية وألّبل متت  للدفاع عن كبلار السلن يهلدف
   رصللد وحتليللك خللدمات و ضللااي كبلللار السللن، وتقللد  توصلليات    ااتوملللة 

 ملعاجلة املسا ك النظمية.ومقدمي اخلدمات 
 وتممك املبادرات ذات الصلة ال  اعتمد ا ااتومات ما يلي: -٨٥

  ًوهلي مبلادرة اعُتملدت : اسرتاتيجية للميخوخة ن نيلو   ون ويلكققكلنا ن هذا معا ،
، وت كلل  علللى مللا يلللي:  قللال كبللار السللن ن صللحة ريللدة ودعللم كبللار ٢٠١٧ن عللام 

 عاية األوليلة و   العلل  ملن األمل او االادة  وتع يل  السن  وحتس  الوصو     ال
حتللللدايت ن صللللحتهم العقليللللة  وتع يلللل   نال فللللاه  ودعللللم األشللللخاص الللللذين يوارهللللو 

 املساواة    امل أة وال رك  وااد من الإق   ودعم األشخاص ذوي اإلعا ة.
ار السللن، ولللدل ااتومللات أيضللاً مبللادرات ت مللي    متافحللة التعسللف ن معاملللة كبلل -٨٦

  سبك منها:
  قالتصللدي للتعسللف ن معاملللة كبللار السللن ن ألللّبل: اسللرتاتيجية اسللرتاتيجية معنونللة

تللوف  السللياق العللام للمبللادرات ااتوميللة ال اميللة    منللن التعسللف للعمللك اجلمللاعيق 
معامللللة كبلللار السلللن والتصلللدي هللللا وحتسللل  أشلللتا  دعلللم كبلللار السلللن املع عللل   ن

 للتعسف 
 الل  تملمك عناصل ها  ة ملانيتواب ملتافحلة التعسلف ن معامللة كبلار السلنققاسلرتاتيجي

ال  يسية ما يللي: خلط مسلاعدة عللى ملدار السلاعة لتبلار السلن  اللذين يعلانون ملن 
التعسف  واسلرتاتيجيات متمعية/  ليميلة ملنلن التعسلف  والتعلليم والتوعيلة والتلدري   

 مباش ة    كبار السن  تقدم خدمات وش اكات ممولة من املنظمات ال 
  قخطللللللللللة العمللللللللللك ااتوميللللللللللة ملتافحللللللللللة التعسللللللللللف ن معاملللللللللللة كبللللللللللار السللللللللللن              

 ن كيبك، ال  تتضمن أر عة أهداف ر يسية هي: ق٢٠٢٢-٢٠١٧للإرتة 
  منن سول املعاملة وتمجين املعاملة الل قة 
  تمجين التمف املبت  عن سول املعاملة والتدخلت املناسبة 
  وتيسلل  اإل لللغ عللن حللارت سللول املعاملللة، ور سلليما التعسللف تمللجين

 املادي واملايل  
 .قايدة اكتسات ونقك املعارف 
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 األم  العام -دال 
 األم  القوم   

 ٢٠، عللللى الّبمللللان ن ٢٠١٧ابألملللن القلللومي لعلللام ، املتعللللا C-59ُعللل و ممللل وع القلللانون  -٨٧
 األخ ل املقرتحة، تقوم حتومة كندا مبا يلي: . و إضك التم يعات والتدا  ٢٠١٧ح ي ان/يونيك 
  تع ي  املساللة والمإافية من خل  ا رتا   نمال وكالة لألمن القلومي واسلتع او

 ارستخبارات ومنص  مإوو استخبارات، والت ام من سلت نقلاف  تلوخي الملإافية
 ن األمن القومي 

  ق٢٠١٥ ق لللللانون متافحللللللة اإلرهلللللات لعللللللاممعاجللللللة العناصلللللل  اإلشلللللتالية مللللللن 
، من خل  تنقيح اجل ل اخلاص أبنمطة ااد ملن اً(سا ق C-51القانون  )مم وع
من  انون رهاق ارسلتخبارات األمنيلة التنلدي، و دخلا  تعلديلت عللى  اخلط 

ق لانون تبلاد  و ق لانون السلإ  اجللوي اآلملنقوحتسلينات عللى  قالقانون اجلنلا يق
   املعلومات التنديق

 قلللوق اب لللرتا  حتلللديثات ملواكبلللة التهديلللدات املت ايلللدة ملللن تع يللل  األملللن و ايلللة اا
، ق للانون رهللاق ارسللتخبارات األمنيللة التنللديقخللل  تللدا   مللن  بيللك حتللدي  

 ، و دخا  حتديثات تم يعية أخ ل.ق انون مؤسسة أمن ارتصارتقووعن 

 منع اجلرمية ونظام العدالة اجلنائية  
النطللاق لنظللام العدالللة اجلنا يللة التنللدي كللي تضللمن جتلل ي حتومللة كنللدا م ارعللة واسللعة  -٨٨

مللن املسللا ك اهلامللة، مبللا ن اً اسللتناده    مبللادا العللد  وال أفللة والن اهللة. وسللتتناو  امل ارعللة عللدد
ذلك عمان ارتساق من امليثاق وخإا التمثيك املإل ف للسلتان الضلعإال ن هلذا النظلام. ومنلذ 

 سلسلللة مللن ارتماعللات املا للدة املسللتدي ة مللن أصللحات ، دأ للت ااتومللة علللى عقللد٢٠١٦أاير/مللايو 
 املصلحة ن طين أحنال البلد حو  كيإية تغي  نظام العدالة اجلنا ية.

 التمثيل املفرط للسكان األصليني وجمموعات األاليات يف نظام العدالة اجلنائية  
الملعوت األصللية األصللي  تممك ارسرتاتيجيات ال امية    موارهة التمثيك املإ ف لملبات  -٨٩

واذللاذ تللدا   ملعاجلللة اا مللان  اً،ن نظللام العدالللة اجلنا يللة وعللن تملل يعات، ووعللن  لل امج مل مللة ثقافيلل
 عدالللللةار تصللللادي. فعلللللى سللللبيك املثللللا ، يللللدعم صللللندوق العدالللللة للمللللبات و لللل  مج ال - اررتمللللاعي

معيللة، مللن  بيللك  نمللال  لل  مج  رشللاد مل للم للمللعوت األصلللية اململلارين التج يبيللة و لل امج العدالللة اجملت
 لماابت المعوت األصلية املورودات ن نظام العدالة اجلنا ية ن وينيبي.اً ثقافي
وت كلل  التللدا   اللل  اعتمللد ا حتومللات األ للاليم واملقا عللات علللى منللن اجل ميللة، و للدا ك  -٩٠

 ارحتجاق و عادة التأهيك. ومن ذلك على سبيك املثا  ما يلي:
 اً تللدعم حتومللة نوفللا سللتوتيا شللبتة امليتمللاك للللدعم القللانوك، اللل  تللدي     ملل

للعامل  ن  اكم المعوت األصلية و   مج القلانون العل ن هبلدف حتسل  تلبيلة 
احتيارلللات الملللعوت األصللللية املورلللودين ن نظلللام العداللللة اجلنا يلللة، كملللا تلللدعم 

ملن أرلك ت سلي  العداللة التصلااية  طعيات الدفاع عن العدالة اجملتمعية األخ ل 
 كبديك لنظام العدالة اجلنا ية 
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 ن أللّبل، تسلاعد جلللان العداللة للمللبات، والتثل  منهلا يعمللك ن متمعلات المللعوت 
األصلية، ن حتويك شبات المعوت األصلية عن نظام احملاكم اجلنا ية من خل  

 لد تنإلذ هلذه اللجلان معا بتهم خار  نطاق القضال. و نال على  ل  احملتمة، 
واألس ة، والضلحية، وكبلار السلن،  ت،عملية دا  ية ن اجملتمن احمللي تممك الما

 وغ هم لتقد  توصيات  عقوابت 
   ن أونتلاريو، تعملك ااتوملة عللى قايدة  قخطة عمك الملبات السلودقمن خل

الإلل ص املتاحللة أمللام األ إللا  والمللبات واألسلل  السللود عللن   يللا مموعللة مللن 
رستثمارات الّب مية للمساعدة ن القضال على أورك التإاوت النظمية القا مة ا

ن التعللليم املدرسللي  ودعلللى أسللاال العلل ق اللل  يعللاك منهللا أ إللا  وشللبات السلل
 عن األ إا  والمبات املخالإ  للقانون. واجلامعي ون العمالة، فضلً 

 العزل اإلداري  
ي يُلجلللأ  ليلللك كخيلللار أخللل  ن دا للل ة السلللجون ن كنلللدا العللل   اإلداري هلللو تلللد   تمللل يع -٩١

 لتإالة سلمة املويإ  وال وار والسجنال وللحإاظ على أمن السجون.
إلدخلللللا   C-56،  للللدمت ااتومللللة ارحتاديلللللة مملللل وع القللللانون ٢٠١٧ون ح ي ان/يونيللللك  -٩٢

السللجنال ن العلل    صلللحات علللى تللد   العلل   اإلداري. وحللدد اململل وع املللدة املإرتعللة رحتجللاق 
 بلك اً يومل ٢١ عد لري   لدل النإلاذ )وملدة اً شه   ١٨وهي مدة  دأ العمك هبا  اً،يوم ١٥اإلداري  ل 

(، ونللص أيضللاً علللى  رلل ال م ارعللة خارريللة مسللتقلة اللارت السللجنال احملتجلل ين  عللد لتللاري ذلللك ا
 ٩٠ملللدة  طاليلة ر تقلك عللن   دارايً انتهلال لريل  اإلفلل ا  املإلرتو، أو السلجنال الللذين يسلتم  عل هلم 

 أر عة م ات منإصلة على األ ك خل  السنة التقوميية الواحدة. أو الذين يع لون  دارايً  اً،يوم
، ُحللدثت السياسللة ارحتاديللة  مللأن العلل   اإلداري اظلل  تطبيقللك ٢٠١٧ون ةت/أغسللطس  -٩٣

 ات كبلل ة  وعلللى السللجنال اااصللل علللى السللجنال املصللا   أبملل او عقليللة خطلل ة ويعللانون مللن  عا لل
 لقلانون الصلحة العقليلة ذي الصللة ن املقا علة/اً على شلهادة تإيلد إبصلا تهم أبمل او عقليلة وفقل

وعلللى األشللخاص الللذين يع عللون أنإسللهم جللل و   للد تإضللي    أذل رسللدي خطلل    اإل للليم
يعللد ملن املقبلو  علل    األشلخاص املع عل  خلطلل  كبل  أو وشليك ابإل للدام عللى ارنتحلار. ومل أو

السللللجينات ااوامللللك واملسللللار  ذوي اإلعا للللات اا كيللللة التبلللل ة، والسللللجنال اخلاعللللع  لل عايللللة 
 ي وف استثنا ية تستدعي ع هلم. ناكالتستينية، ما مل تتن ه

 حفظ األم   
هناك العديد من التدا   القا مة ال  تنظم استخدام القلوة ملن رانل  المل  ة ن كنلدا.  -٩٤
 التنلدي ،قالقلانون اجلنلا يق تلقى علباف المل  ة التلدري  ويسرتشلدون  سياسلات تتسلا ملن امليثلاق ووي

 ومن السوا ا القضا ية املستمدة من   ارات احملاكم  مأن معقولية استخدام الم  ة للقوة.
 وتممك التدا   املتخذة فيما يتعلا  م  ة اخليالة امللتية التندية ما يلي: -٩٥

 دة الو نيللة رسللتخدام القللوة استع اعللات سللنوية لسياسللات اسللتخدام جتلل ي الوحلل
 القوة ن ش  ة اخليالة امللتية التندية من خل  عملية تماورية كما جت ي حبلومً 

 رذاذ   ارات تستند    أدلة مستن ة ن ما  استخدام القوة 
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 دارة االواد ، يتم ن   ار السياسة النموذرية لمل  ة اخلياللة امللتيلة التنديلة إل
، تلوف  التلدري  ملن ٢٠١٤ال  ر ل ةخ  حتدي  هلا ن تم ين األو /أكتلو   

أرللللك مسللللاعدة املللللويإ  ن عمليللللة تقيلللليم املخللللا   ون حتديللللد خيللللار التللللدخك 
 املعقو  ابلنظ     ممك ااالة 

  يساعد التلدري  عللى التلدخك ن األقملات وذإيلف التلوت ، وهلو تلدري   ل املي
عناص  ش  ة اخليالة امللتيلة التنديلة النظلامي ، امللويإَ  عللى اسلتخدام جلمين 

التللللدخك ن األقمللللات وتقنيللللات ذإيللللف التللللوت  مللللن أرللللك التعامللللك  إعاليللللة مللللن 
 حارت األقمات.

وعلللى غلل ار ذلللك، تسرتشللد أعمللا  الملل  ة ن املقا عللات والبلللدايت ابلسياسللات واللللوا ح  -٩٦
 تناو  تدري  عناص  الم  ة أيضاً مسألة استخدام القوة وذإيف التوت .املتعلقة ابستخدام القوة. وي

وفيما يتصك ابحتما  التنميط العنص ي، تقوم سياسة ش  ة اخليالة امللتية التندية غل   -٩٧
، و انون ش  ة اخليالة امللتية التنديلة، قالقانون التندي اقوق اإلنسانقاملتحي ة على امليثاق، و

ادا التوريهية املعمو  هبا ن ش  ة اخليالة امللتية التندية. ويتنلاو  تلدري  التوعيلة والقواعد واملب
الثقافيللللة مإللللاهيم حقللللوق اإلنسللللان، والتحلللل ش، والتمييلللل ، واألخل يللللات، وأعمللللا  الملللل  ة غلللل  
املتحيلل ة، كجللل ل ملللن  لل  مج تلللدري  املبتلللد   ن شلل  ة اخلياللللة امللتيلللة التنديللة. ووعلللعت علللدة 

اهللادف  قافيلة ة اخليالة امللتية التندية أيضلاً تلدريبها اخللاص ن ملا  التإلالات الثأ سام ن ش  
    تع ي  فهم الثقافات واحرتامها ن اجملتمعات احمللية ال  ذدمها.

 كما تتخذ حتومات املقا عات التدا   اللقمة ملعاجلة مسألة التنميط العنص ي. -٩٨
ظلل  عمليللات التإتلليس التعسللإية ن المللوارع حيلل  النإللاذ فإللي أونتللاريو، دخلللت ر حللة حت -٩٩
، وهلللي تنطبلللا عنلللد طلللن املعلوملللات التع يإيلللة ن   لللار تإاعلللك ٢٠١٧كلللانون الثاك/ينلللاي    ١ن 

لورلك. وجيل  علللى عناصل  المل  ة   للغ المللخص حبقلك ن علدم تقلد  معلومللات اً مباشل  ورهل
طللن هلذه املعلومللات عللى أسللاال العلل ق  سللب  طلن املعلومللات، ور ميتلن فلةعلن هويتللك، ون مع  

 جمل د ورود المخص ن متان يسجك معدرت ر مية م تإعة. أو

 احلقوق االاتصادية واالجتماعية والرفاه -هاء 
تقلل  حتومللات املقا عللات واأل للاليم أبمهيللة األمللن ار تصللادي وال فللاه جلميللن التنللدي ،  -١٠٠

 واملسللتقلة مللن أرللك اإلعمللا  التللدرجيي للحقللوق ار تصللاديةمللن املبللادرات اململلرتكة اً و للد اذللذت عللدد
 واررتماعية. 

 احلد م  الفقر  
ميثك ااد من الإق  أحد مارت ارختصاص املمرتكة ن كندا. فقد نإلذت  علا اللورايت  -١٠١

 القضا ية )أونتاريو، وكيبك، ومانيتواب، ونيو   ون ويك، ونو فوت( تم يعات للحد من الإق .
ولدل العديد من املقا عات واأل اليم والبللدايت اسلرتاتيجيات مسلتقلة للحلد ملن الإقل   -١٠٢

تدي ها حتوما ا، ون  عا ااارت، تُنإذ هذه ارسرتاتيجيات مبور  تم يعات خاصة ابالد 
 من الإق .
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مملرتكة تتمثللك ن االد مللن الإقل  عللن   يللا قايدة اً وتتقاسلم هللذه ارسلرتاتيجيات أهللداف -١٠٣
لللدخك وأشللتا  دعللم العمالللة، وتلبيللة ارحتيارللات السللتنية ومعاجلللة ممللتلة التملل د، وحتسلل  ا

النتلا ج التعليميللة، وتقلد  الللدعم ن مللايل الصلحة وال فللاه، و لحللة الوصلو     خللدمات منسللقة. 
الإقل ، على األهداف األخ ل تع ي  احرتام و اية ك امة األشخاص الذين يعانون  األمثلةوتممك 

قارسلللرتاتيجية الو نيلللة ملتافحلللة الإقللل  وارسلللتبعاد تافحلللة التحاملللك علللدهم، وهلللو ملللا ورد ن وم
 ال  وععتها حتومة كيبك.اررتماعيق 

للإقلل . فعلللى سللبيك املثللا ، اً وتسللتهدف ارسللرتاتيجيات الإ للات السللتانية األشللد تع علل -١٠٤
أل إا  والمبات، واملهار ين  متك خاص على ا - حتقيا  متا تنا -ت ك  اسرتاتيجية أونتاريو 

اجلدد، واألشخاص ذوي اإلعا ة، والنسال اللوائ يُعلن أوردهن لوحدهن، والع ات اللذين تلرتاو  
 سنة، وأف اد المعوت األصلية الذين يعيمون خار  احملميات. ٦٤و ٤٥    مارهمأع

ن اشلللتما  وتعتلللف حتوملللة كنلللدا عللللى وعلللن اسلللرتاتيجية كنديلللة للحلللد ملللن الإقللل . ولضلللما -١٠٥
 ارسرتاتيجية ارحتادية على ارحتيارات والنهج املتنوعة ن طين أحنال البلد،  امت ااتومة مبا يلي:

   عنلللوان قتق يللل  عملللا مسعنلللاهق  علللد مملللاورات واسلللعة النطلللاق ملللن اً أصلللدرت تق يللل 
 منظمللات المللعوت األصلللية، ومؤسسللات األعمللا  التجاريللة، واملنظمللات اجملتمعيللة،

 كادميي ، والتندي  ممن عاشوا الإق   واخلّبال األ
  أنملأت جلنلة استملارية وقاريلة  ملأن الإقلل  لتتلون منتلدل لتبلاد  املعلوملات والنقللاش

املسلللتقك  ملللأن االللد ملللن الإقللل ، جيملللن  للل  قعملللال اجملتمعلللات احملليلللة، واخللللّبال 
 .والعامل  ن ما  ااد من الإق ، واألف اد الذين عاشوا الإق  األكادميي ،

 اإلسكان والتشرد  
. ٢٠١٧األو  ن تمل ين الثلاك/نوفمّب  اسلرتاتيجية اإلسلتان الو نيلةأصدرت حتومة كندا  -١٠٦

 للستن، مبلا ن ذللك الإ لات السلتانية الضلعيإةاً وهي تعطي األولوية لألشخاص األشد احتيار
ومنهللا مللا يلللي: النللارون اهلللار ون مللن العنللف األسلل ي  والمللعوت األصلللية  وكبللار السللن  واألشللخاص 
ذوو اإلعا للللة  واألشللللخاص الللللذين يعللللانون مللللن أملللل او عقليللللة أو مللللن اإلدمللللان  واحملللللار ون القللللدامى  

 والبالغون المبات.
ن المللعوت األصلللية وتتنللاو  ارسللرتاتيجية اإلسللتان اجملتمعللي وامليسللور التتلإللة  و سللتا -١٠٧

 وستان املنا ا الممالية  واملساكن واجملتمعات املستدامة  وهي تممك ما يلي:
  تم ين رديد يعطي األفضلية لنهج  ا م على حا اإلنسان ن الستن 
  هي ة احتادية للدفاع عن ااا ن الستن توصي إبجياد حلو  للعقبات النظمية 
 نوعللون  يللنهم أشللخاص ذوو جتللارتملللس و للين لءسللتان يمللارك فيللك أشللخاص مت 

 معيمة لتقد  مدخلت عن سياسات و  امج وحبو  اإلستان 
  مبلللادرة متمعيلللة للمسلللتأر ين لتمويلللك املنظملللات احملليلللة الللل  تسلللاعد األشلللخاص

 احملتار  لستن 
  تقد  حلو   ستانية  ا مة على التميي  اإلجياي لصا  المعوت األصلية 
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  لة يمارك فيها اجلمين من أرك ااد من التميي  والوصم القا م عللى اخلتلف 
 نوع الستن  

 .حتليك رنساك  ا م على أورك التقا ن 
الللدعم املللايل جملتمعللات  للددة وللمللعوت  قاسللرتاتيجية حتومللة كنللدا ملتافحللة التملل دقوتللوف   -١٠٨

 ين أحنال كندا من أرك منن التم د وااد منك.األصلية واجملتمعات ال يإية واجملتمعات النا ية ن ط
 ومتثك تلبية احتيارات الستن ومتافحة التم د عنص ين أساسلي  ملن عناصل  اسلرتاتيجيات -١٠٩

االلد مللن الإقلل  ن األ للاليم واملقا عللات. كمللا اعتمللدت  عللا ااتومللات، مثللك ألللّبل ويوكللون، 
 يسللورة التتلإللة وحتسلل  حالتهللا. ومللن التللدا  اسللرتاتيجيات  سللتان ت مللي    قايدة عللدد املسللاكن امل

املسلللاعدة الللل  تقلللدمها نوفلللا سلللتوتيا ن تلللوف  الدفعلللة األو  علللن   يلللا  للل وو معإلللاة  ألخللل لا
 الض ا  . من

 وتممك اسرتاتيجيات متافحة التم د ن املقا عات واأل اليم ما يلي: -١١٠
  ققاملسلتن أورً  جسلنواتق هنل ١٠قخطة ألّبل: وعن حلد للتمل د ن غضلون تعتمد 

 الذي ي ك  على توف  الستن الدا م ابإلعافة    خدمات الدعم 
  قألّبل لدعم الصحة وارنتقا   نجلا     م حللة البللوغ: خطلة ملنلن تعتمد خطة

 مشللك الللذي يضللمن، حيثمللا أمتللن، مل قتملل د المللبات وااللد منللكق هنللج قاألسلل ة أورً 
 األس  وصلة  مخص ابلي مستق  و ادر على التنم ة 

 رنلل  مللن أمللة كللوانل  دون األو ، وملللس اً سللامهت حتومللة يوكللون، رنبلل   
قةمن لن كواشان ومدينة وايت هورال )عاصمة يوكون(، ن وعن خطة  عنوان 

لوعلللن حلللد للتمللل د ن وايلللت هلللورال، وهلللي خطلللة تقلللوم عللللى هنلللج ن املنللل  ق 
 وامليسللورة للدف اخلطللة    قايدة املعلل وو مللن املسللاكن اآلمنللة ق. و قالسللتن أورً 

ودعم سبك مبتتل ة  اً،التتلإة واملناسبة لتلبية ارحتيارات الستنية األكث   ااح
تللوف  مموعللة متنوعللة مللن خيللارات السللتن املسللتدامة، وعللمان خللدمات اإليللوال 

 اآلمنة واملناسبة.

 األم  الغذائ   
إللحللة هنللج يمللمك  قالسياسللة الغذا يللة مللن أرللك كنللداقى وعللن تعتللف حتومللة كنللدا عللل -١١١

    ااتومة أبكملها ن التعامك من املسا ك املتعلقة ابألغذيلة. وتسلتند اململاورات اخلاصلة هبلذه السياسلة
. ذالموعوع  مها قايدة  متانية ااصو  على الغذال اآلمن واملغذي، وحتسل  الصلحة وسللمة الغل

 ابلنسلبة للإ لات الضلعيإة ملن السلتان التنلدي ، مبلن فليهم التنلديوناً مر كبل ة رلدوهلذين املوعلوع  ة
الللذين يعللانون الإقلل ، والمللعوت األصلللية، ومتمعللات املنللا ا النا يللة والمللمالية، الللذين  للد يتونللون 

 أكث  ع عة خلط  انعدام األمن الغذا ي ولألم او امل منة املتصلة ابلغذال.
ن الغذا ي ن اسرتاتيجيات األ اليم واملقا عات للحد من الإق . فعلى وجي ي تناو  األم -١١٢

قالتغللل  سللبيك املثللا ، ت كلل  اإلرلل الات ذات األولويللة ن   للار اسللرتاتيجية نيللو   ون ويللك املعنونللة 
 ة( عللللى املبلللادرات اجملتمعيلللة املتعلقلللة إبعلللداد الطعلللام، وسللللم٢٠١٩-٢٠١٤)ق عللللى الإقللل  معلللاً 
 على الغلذال الصلحي، وانتقلا  مصلارف األغذيلة    م اكل  األغذيلة ن اجملتمعلاتالغذال، وااصو  

احملليللللة، وتللللواف  الطعللللام املغللللذي، و دارة وتنسلللليا الغللللذال ن  لللل امج املسللللاعدات الغذا يللللة الطار للللة، 
 و  امج الإطور اجملتمعية ن املدارال العامة.
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ن كولومبيلللا  لات الغذا يلللة اجملتمعيلللةققمبلللادرة اإلرللل اوملللن األمثللللة عللللى التلللدا   اإلعلللافية  -١١٣
الّبيطانية، ال  تدعم السلطات الصحية اإل ليمية لتمويلك خطلط العملك اجملتمعيلة الل  تلدعم اجلهلود 

املل ارع ق، اللذي  ةاحمللية للحصو  على الغذال وتوف  األمن الغذا ي، وق   مج  سا م التغذية لإا د
واملك ذوات اللدخك امللنخإا، واألسل  الل  للديها أ إلا ، يوف   عا ت ن شتك  سا م للنسلال اا

 وكبار السن، لم ال أغذية خمتارة منتجة ن املقا عات من أسواق امل ارع  احمللي .

 التعليم  
تتخللذ حتومللات املقا عللات واأل للاليم  رلل الات للل ايدة حتصلليك الطلللت. وتللدر   عللا  -١١٤

تتعللا  لدعم التعلليم ومبلادرات تتعللا  تحصليك اً  نلودااتومات ن اسرتاتيجيا ا للحد ملن الإقل  
 الطلت. وتممك املبادرات األخ ل ما يلي:

  ار  K-12  ،ن ملانيتواب للتحسل  املسلتم  اللذي نللك  يلا ت حتصليك الطللت
ونللدد املعللاي  واألهللداف، وي صللد التقللدم احمللل ق حنللو حتقيللا م يللد مللن النتللا ج ن 

 تتا ة وااسات  مايل اإلملام ابلق الة وال
  ملس نوفا ستوتيا لتحس  ي وف  اعات الدراسلة اللذي ي ملي    االد ملن عليا

 و ت املدرس ، األم  الذي ند من  در م على دعم التعلم لدل الطلت.

 الصحة  
اعتملللدت حتوملللات املقا علللات واأل لللاليم مبلللادرات وحلللددت أوللللوايت لتع يللل   متانيلللة  -١١٥

 وتممك هذه املبادرات واألولوايت ما يلي:الوصو     ال عاية الصحية. 
  ن نيوفواندرنلد ور ل ادور الل  ت كل  عللى الو ايلة، خطة متافحة األم او امل منة

 واإلدارة الذاتية، والعل ، وال عاية 
   ت كي  ر ي ة األمل   دوارد عللى رفلاه املل أة، ور سليما ال عايلة املتخصصلة ن ملا

 الصحة اإل ا ية واجلنسية.
، أكدت حتوملة كنلدا اسلتثمارات  لددة األهلداف مورهلة    املقا علات ٢٠١٧ون عام  -١١٦

 عقليلة، فضللً واأل اليم على مدل عمل  سلنوات ملن أرلك لتحسل  ال عايلة املن ليلة وخلدمات الصلحة ال
علللن ارسلللتثمارات عللللى ملللدل نلللس سلللنوات للمنظملللات الصلللحية عللللى صلللعيد ارحتلللاد ون خمتللللف 

،  ٢٠١٧لللدعم ار تتللارات الصللحية واملبللادرات الصلليدرنية. ون ةت/أغسللطس  اليماملقا عللات واأل لل
ن ليلللة كانللت طيلللن املقا علللات واأل للاليم  لللد  بللللت حصللتها ملللن التمويلللك ارحتللادي لتحسللل  ال عايلللة امل

أوللوايت ق يلان املبلادا اململرتك  ملأن األوللوايت الصلحية اململرتكةق  وخدمات الصحة العقلية. ونلدد
 ارحتادية ن ما  الصحة العقلية واإلدمان، وال عاية املن لية واجملتمعية. راتارستثما

 الصحة العقلية  
يل الصلللحة العقليلللة وعلللعت طيلللن حتوملللات األ لللاليم واملقا علللات اسلللرتاتيجيات ن ملللا -١١٧

 واإلدمان. فعلى سبيك املثا :
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  اً : العمللك معلل٢٠٢٠-٢٠١٥قخطللة عملك كيبللك للصلحة العقليللة للإلرتة  لدف
   تقللد  خللدمات متتاملللة وارتماعيللة وخللدمات ن مللا   وأبسللالي  أخلل لق

صحة اجلسد والعقلك ملن أرلك حتسل  صلحة املسلتإيدين ملن اخللدمات وأسل هم 
 يمية والس ي ية وحتس  املمارسات التنظ

  قالعقللك واللل و : تع يلل  املعنللون  ٢٠٢١-٢٠١٦ي كلل  اإل للار ارسللرتاتيجي للإللرتة
عللى الو ايلة الغ  يلةق  - الصحة العقلية والتعان من اإلدمان ن األ اليم الممالية

والتدخك املبت   وعلى وعن نظام مورلك حنلو التعلان  وعللى التج  لة المخصلية 
عملك  لددة هلي: ال فلاه العقللي  طأمام وعن ثل  خطلوالنتا ج. وميهد الط يا 

  لأل إا  والمبات  والتعان من اإلدمان  وخدمات الصحة العقلية
   قخطة العملك ملن أرلك ن   ورايً اً متثك الو اية واركتماف املبت  والعل  عنص

. وتمللللمك أهللللداف ٢٠١٨-٢٠١١للإللللرتة   ون ويللللكق  الصللللحة العقليللللة ن نيللللو
اخلطة الرتكي  على تع يل  الصلحة العقليلة، و حلدا  تغيل  ن تقلد  اخللدمات ن 

املوا لللف والقللليم للللدل   القطاعلللات، والتملللف املبتللل ، والتلللدخك الإعلللا ، وتغيلللطيلللن 
 الستان.

يللل  أ لللاف قتغيللل  ارجتاهلللات، وتغويقلللدم تق يللل  جلنلللة الصلللحة العقليلللة ن كنلللدا، املعنلللون  -١١٨
 توصيات  مأن  ر الات حتومات األ اليم واملقا عات واملنظمات غ  ااتومية.ااياةق 

 تعزيز احرتام حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل -واو 
 املساعدة الدولية  

تقلل  سياسللة كنللدا ن مللا  املسللاعدة النسللوية الدوليللة أبن املسللاواة  لل  اجلنسلل  ومتتلل   -١١٩
 ومشللورً اً ات هللو أكثلل  الطلل ق فعاليللة للحللد مللن الإقلل  املللد ن و نللال عللامل أكثلل  سلللمالنسللال والإتيلل

وتقدم كندا مسلاعدة دوليلة شلاملة تقلوم عللى حقلوق اإلنسلان ملن خلل  سلتة ملارت  اً.واقدهار 
: املسللاواة  لل  اجلنسلل  ومتتلل  امللل أة والإتللاة  والت امللة اإلنسللانية  والنمللو الللذي يعمللك هلليعمللك 

 ين  والبي ة وتغ  املناخ  وااوكمة الماملة للجمين  والسلم واألمن.لصا  اجلم

 املسؤولية االجتماعية للشركات  
اللللنهج اللللذي تتبعلللك   ٢٠١٨كلللانون الثاك/ينلللاي    ١٧سلللتع ق املبلللادرات الللل  أُعللللن عنهلللا ن  -١٢٠

  املظللامل كنللدا مللن أرللك سلللوك جتللاري لملل كات األعمللا  التنديللة العاملللة ن اخلللار . وسلليقوم أملل
 التندي املستقك من أرك مؤسسلات مسلؤولة ابلتحقيلا ن ادعلالات انتهاكلات حقلوق اإلنسلان امل تبطلة

الملل كات التنديلللة العاملللة ن اخلللار ، وسللليقدم املسللاعدة حيثمللا أمتلللن ن حللك املناقعلللات   نمللاف
اً وسلليج ي حتقيقللالن اعللات  لل  الملل كات التنديللة واجملتمعللات احملليللة املتضلل رة،  مللتك تعللاوك.  أو

ن هلللذا الملللأن ويوصلللي  تعويضلللات وي صلللد تنإيلللذ توصلللياتك. وسلللتقدم هي لللة اً ويقلللدم تق يللل   مسلللتقلً 
ألصحات مصلحة متعلددين اململورة للحتوملة وألمل  املظلامل التنلدي املسلتقك ملن أرلك  ماريةاست

 مؤسسات مسؤولة حو  السلوك املسؤو  ملؤسسات األعما  العاملة ن اخلار .
    


