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المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لكندا*
 -١نظ ررلل نة املر ر نحلقملقر ر ا ررواالجت نعية ررواف نعاةتورقر ر نة الو قر ر نةةاللف ررل نة ر ر
نةس رروان ة ملر ر ن ر ررد املدق ررا نةقحلر ر نةر ر و نج رروة ا ررواالجت نعية ررواف نعاةتورقر ر نة الو قر ر
ا سررةقحلو نةسواس ر نةسررواق ( )E/C.12/2016/SR.6-7نحلقالررجاا
( ،)E/C.12/CAN/6ذة ر
ف ر ررج  25 24ش ر رراور نفل  ،20١6نرةتر ر ر ل نحلالحظ ر ررول نجةو قر ر ر نةةوةقر ر ر ا س ر ررةحلو
نةقشلفد نحلقالجاة  4آذن و ن .20١6

ألف -مقدمة
نةسوان ة ة نةطرل اوحلق ج رول نةة تق قر نةرجن اة
 -2الحب نة امل اوةةاللفل نة
) . الحرب نة املر أفضرو اروةلا ا نةشردجف
ا اهو ر ر يوئتر نحلسروئ( ( E/C.12/CAN/Q/6/Add.1
نة ة نةطل نةل قع نحلسةجى.
نةيت ي حلو

 الجوانبباء

اإليجابية

 -٣الحب نة امل اة فق نة ة نةطل ر نادويقر حالرجت نخشر وة ذ
روم .20١0

نقروير ،

حتررقل نة امل ر ر ت ررو ررع نةةال ر فل اوةة ر نا نةرريت ن ررا و نة ة ر نةطررل ةةحس ر اق ف ر
-4
ناالجت نعية واف نعاةتورق نة الو ق محوفةحلو ،مبو قحلو و ف :
ررروم  ،2008ررد
إةغرو نحلررواة  67ررد يررونجو حالرجت نقنسرروو نة ملر
(أ)
مت ر نخش ر وة ررد اال ر ا ش ر و ى إن نة امل ر نة مل ف ر االررجت نقنسرروو قتررو فةق ررق ارروةةتقق
نةملوام رد اطاقق نةالونجو نجوة اوهلملجا؛
__________

*

نرةت و نة امل
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ا و نةسواق نجتس ( 22شاور نفل  4 -آذن و ن  )20١6.
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كررونجو نخ ل افسررت ،20١5
(ب) إرررواة ادققرر( نة نررو نة ررح نعحترروا نحلؤير
ةتس نة اج ؛
اق إةغوئه روم  ،20١2ة اسةدق مله ئول ققمل د نةالائ
(ج) ن وذ نة ة نةطل
ية( نسو ةقول نةشقجب نخص ق

روم  20١5يلن ن فالض ارجالن حتالقرق ر
حوعل نخةدوئحلد؛

ارلنئم

(ا) نةةر ر نم نة ةر ر نةط ررل اةملدق ررا إر ررالو نخ ررم نحلةحر ر ة اشر ر و حال ررجت نةش ررقجب
نخص ق (ةقوم )2007؛
(ه) نةة ر نم نة ة ر نةطررل ارروةقجاة إن نةقترر( اةق ر نا نةس ر وو نحلطررجل اوةشررل يف
نعسةال و نجل ف ةإلروي كمل ن؛
( ) اققر س ررو نةرجال ن نعحترروا نجل فر ررؤخلن ،نةررا مت رر( نةملسررو نسررا 50
نحلوئ د أرضوئه "نخي قول نةاو الة" نسا  ١7نحلوئ ملحلم.


والتوصيات
جيم -دواعي القلق الرئيسية

المحلي
تطبيق العهد على الصعيد

 -5اشقل نة املر اروةال ق رد نسرةتلن رر م أه قر نحملروكم نحمل قر رتج رو ة ملظرل نةالضروفو نحلةق الر
ا رواالجت نعية ررواف نعاةتورق ر نة الو ق ر  ،غ ررم ح ر ا اق ررت نةةط ررج نل نحلاش ررلة نةة ر نم نا ج ر
مبلناق ر نس راناقاقول نةةالوم ر نحلقتررجل ررو .اشررقل نة امل ر أفض رو ارروةال ق ررد ي ر سررا( نعنة ررو
نةالررونجمل نحلةوح ر ة ضررحوفو حوة ر ننةحلررو ناالررجت نحل لس ر نةقحل ر  ،نةرريت ي ر ا رؤرل ر ر نحملررل
نحلحلتش د أ لنا مجورول ،مبد قحلم نحلةشلا و نةشقجب نخص ق نخش وة ذ نقروي .
 -6وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية الالزمة إلعمال الحقوق
المكرسةةة فةةي العهةةد العمةةاالً فةةامالً فةةي نظامهةةا القةةانوني ،وأن تكفة تةةوفير سةةب االنتصةةاف
الفعالةةة للاةةحاياو وتوصةةي اللجنةةة بةةأن تفةةي الدولةةة الطةةرف بالتزامهةةا بمراجعةةة اسةةتراتيجيات
التقاضي المعمول بها لتعزيز أهلية المقاضاة فيما يتصة بةالحقوق االقتصةادية واالجتماعيةة
والثقافيةةو وينبيةي للدولةة الطةةرف أن تشةرت المجتمةي المةةدني ومنظمةات الشةعو ا صةةلية
ف ةةي مراجع ةةة تل ةةي االس ةةتراتيجيات ،وذل ةةي به ةةدف توس ةةيي نط ةةاق تفس ةةير أحك ةةا الميث ةةاق
الكنةةدي للحقةةوق والحريةةات ،وال سةةيما المةةواد  7و 12و 15من ة  ،لكةةي يشةةم الحقةةوق
االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة ويكف ة مةةه يةةم أهليةةة المقاضةةاة فيمةةا يتص ة بةةالحقوق
المكرسةةة فةةي العهةةدو وتوصةةي اللجنةةة أياةاً بةةأن تحسةةه الدولةةة الطةةرف بةرام التةةدريب فةةي
مجةةال حقةةوق اإلنسةةان بمةةا يكفة تحسةةيه معرفةةة العهةةد والةةوعي بة وتطبيقة  ،وال سةةيما فةةي
أوساط القااة وموظفي النفاذ القانون والمسةووليه الحكةومييهو وتُحية اللجنةة اللةى تعليقهةا
العة ة ةةا رق ة ة ةةم  )1990(3بش ة ة ةةأن لبيع ة ة ةةة التزامة ة ةةات ال ة ة ةةدول ا لة ة ة ةراف وتعليقه ة ة ةةا الع ة ة ةةا
رقم  )1998(9بشأن تطبيق العهد على الصعيد المحليو
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الترتيبات الحكومية الدولية المتخذة في اللار النظا االتحادي
 -7الحررب نة امل ر اجرررواة ا كقر نة ة ر نةطررل أو هق حلررو نعحترروا ررد شر نه أو حيس رد
و هو اوةة ن و و د خالل ا نا نحلسو ة نحمل ق نقي قتق  ،االحر أو نة ةر نةطرل أشرو ل
رقالةحل ررو نخسوسر ررق نحلجح ر ر ة إن نحل ررواة  ٣6ر ررد نةالر ررونجو نة س ررةج ةقر رروم  ،١982ذة ر ر
نةسررقوت .غ ر أو نة امل ر اقررلب رررد ي الحلررو خو نادويررول نةةتجفرر( نعادويررول نخخررلى نحل ر ررع
نحلالو ق ررول نخي رروةقم نةا ر ر فول ع اةحر ر ا س ررؤ ةقول املدق ررا ناال ررجت نحل لسر ر نةقحلر ر ر ر ر
خمة ف نحلسةجفول.
 -8وتوص ةةي اللجن ةةة بة ة درات الحق ةةوق االقتص ةةادية واالجتماعي ةةة والثقافي ةةة ف ةةي االتفاق ةةات
المبرمةة بةةيه حكومةةات المقالعةات وفةةي التشةريعات التةي تمكةةه البلةةديات مةه تنفيةةذها ،وبة يالء
االعتبار الواجب لالمتثال للحقوق المكرسة في العهد عند تحوي دفعات التموي و

المتاحة
الحد ا قصى مه الموارد
ر ةإلندروت
 -9اشقل نة امل اروةال ق رد كرجا سرةجفول ح ر نةملروا نحمل ر نقمجروو نحل
نعاةتررور  .اشررقل نة امل ر أفضررو ارروةال ق ررد نخندرروم ق ر عل م رلفا أ ارروت نةشررلكول نة ة ر
نةطل الو ن اغ هو د نةا نو نةغملق  ،رد أو نةةر نا نةةالشردق نةريت ن راهو رر ا رد نحلالو قرول
نحلحلتش د أ لنا مجورول أك ل د غ هم (نةداللة  ١د نحلواة .)2
ا رل ر نحملل
 -١0وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطةرف اإلنفةاق الةولني لاةمان الحقةوق المكرسةة
في العهد بحيث يتسنى العمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العمةاالً تةدريجياًو
وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد وتنفيةذ سياسةة ضةريبية مالئمةة ومنصةفة اجتماعيةاً
وففيلةةة بتحس ةةيه تحص ةةي الا ةرائب بم ةةا يا ةةمه تعبئ ةةة المةةوارد الكافي ةةة إلعم ةةال الحق ةةوق
االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة ،مةةي اليةةالء اهتمةةا نةةال للمحةةروميه والمهمشةةيه مةةه
أفراد وجماعاتو وفي هذا الصدد ،تشجي اللجنة الدولة الطرف على جمي بيانات مصةنفة
عةه ا سةبا التةي يُحظةر التمييةز علةى أساسةهاو وتوصةي اللجنةة بةأن ترصةد الدولةة الطةرف
عه فثب التدابير التقشفية التي تتخذها المقالعات ،وأن تكف عد مسةاس تلةي التةدابير
بالحد ا دنى مه المامون ا ساسي لجميي الحقوق المكرسة فةي العهةد ،وعةد انطوائهةا
على تمييز واتخاذها بشك موقت ومتناسةب عنةد الاةرورةو وتحية اللجنةة الدولةة الطةرف
اللة ةةى الرسة ةةالة التة ةةي وجههة ةةا رئة ةةيس اللجنة ةةة اللة ةةى جمية ةةي الة ةةدول ا ل ة ةراف فة ةةي  16أية ةةار
مايو  2012بشأن التدابير التقشفيةو
المساعدة اإلنمائية الرسمية
 -١١اشقل نة امل اوةال ق د سةجى نحلسور ة نقمنوئق نةلمسقر (نةرا اا ر نسراةه 0.24
نحلوئ د نة خ( نةالج نقمجوو).
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 -١2وتوصي اللجنة بأن ترفي الدولة الطرف مستوى المساعدة اإلنمائيةة اللةى المسةتوى
المعترف ب دولياً ،ونسبت  0.7فةي المائةة مةه الةدن القةومي اإلجمةالي ،وبةأن تتبةي نهجةاً
يقو على حقوق اإلنسان في سياستها العامة للتعاون اإلنمائيو
موافقة الشعو ا صلية موافقة حرة مسبقة مستنيرة
 -١٣اش ررقل نة امل ر ا رروةال ق خو نة ة ر نةط ررل مل ا ر ج اش رلفقو و نحمل قر ر ح ررق نةش ررقجب
نخصر ر ق نحلجن ال ر ر نا ررلة نحلس رراال نحلس ر رةمل ة ر ر ر أ اغق ر ر فةق ررق ا نم ررقحلو أيوةقتحل ررو ،خهن ررو
ع اطاالرره اوسررةتلن  .ررع أو نة املر اسر م اة رلفد نة ةر نةطررل ار و نا ج ر نجل فر ة سررةةجن
لناق هاه نحلس ة  ،جو نةال ق و النل فسو هو د ر م اجا آةقول رت قول مسق مت رد رد
نةةشو نهلوا ع نةشقجب نخص ق  ،ع سقتو سقوت رت( نة ملورول نعسة لناق .
 -١4وتوصةةي اللجنةةة بةةأن تعتةةرف الدولةةة الطةةرف اعتراف ةاً فةةامالً فةةي قوانينهةةا وسياسةةاتها
بحةق الشةةعو ا صةةلية فةةي الموافقةةة الحةةرة المسةبقة المسةةتنيرة وبةةأن تطبقة تطبيقةاً عمليةاًو
وتوص ةةي اللجن ةةة ،عل ةةى وجة ة الخص ةةول ،ب ةةأن تنش ةةل الدول ةةة الط ةةرف تلي ةةات فعال ةةة تمك ةةه
الشعو ا صةلية مةه المشةارفة المجديةة فةي صةني القةرارات المتعلقةة بالمشةاريي اإلنمائيةة
المنفةذة فةةي أراضةةي تلةةي الشةعو أو أقاليمهةا أو بةةالقر منهةةاو وتوصةي اللجنةةة أياةاً بةةأن
تشرت الدولة الطرف الشعو ا صلية الشرافاً فعلياً في صياغة التشريعات التي تمسهاو


والثقافية
ا عمال التجارية والحقوق االقتصادية واالجتماعية

نة ةر نةطرل أ نةريت اة را
 -١5اشقل نة امل اوةال ق د ا ر س ج نةشرلكول نحلسرا
ملحلو اللن هلو اقت( نجو ج ،ا ر ن س اقو اقت نخحقوو ر متةع نةس وو نحمل ق ارواالجت
نحل لس ر نةقحل ر  .اشررقل نة امل ر أفض رو ارروةال ق ررد حم اف ر ررلة صررجل نةضررحوفو إن سررا(
نعنة ررو نةالضرروئق حمرروكم نة ة ر نةطررل  ،خو آةقررول نعنة ررو غ ر نةالضرروئق نحلجاررجاة،
ةر ررب يطر ررويف نة ر رملورول
ر رر( نحلسةشر ررو نحلق ر ر اشر ررؤ و نحلسر ررؤ ةق نعاةتورق ر ر ة شر ررلكول
نعسة لناق  ،ةقس قوة مجقع ناوعل .اشقل نة املر كراة اروةال ق خو ا نسرول االقرقم
آر ررو نادوي ررول نةةا ررو ة نعس ررة تو نة ةقر ر ع ا خ ررا نرةاو ه ررو صر رلنح حال ررجت نقنس رروو يا رر(
نةةدو م ر ا نعادويول.
 -١6وتوص ةةي اللجن ةةة ب ةةأن تع ةةزز الدول ةةة الط ةةرف تشة ةريعاتها المنظم ةةة لس ةةلوت الش ةةرفات
المسةجلة فةةي الدولةة الطةةرف أو التةي تتخةةذ منهةا مقةراً لهةا ،فةةي أنشةطتها الخارجيةةة ،وذلةةي
بسب منها اللزا هذه الشرفات ب جراء دراسات لتقييم تيار قةرارات االسةتثمار علةى حقةوق
اإلنسةةان قب ة اتخةةاذ تلةةي الق ةراراتو وتوصةةي اللجنةةة أيا ةاً بةةأن تسةةتحد الدولةةة الطةةرف
تليةةات فعالةةة للتحقيةةق فةةي الشةةكاوى المقدمةةة ضةةد تلةةي الشةةرفات ،وبةةأن تعتمةةد التةةدابير
التشة ةريعية الالزم ةةة لتيس ةةير س ةةب لج ةةوء ض ةةحايا س ةةلوت تل ةةي الش ةةرفات الل ةةى القا ةةاء أم ةةا
المحةةافم المحليةةةو وتوصةةي اللجنةةة فةةذلي بةةأن تكف ة الدولةةة الطةةرف اعت ةراف االتفاقةةات
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التجاري ةةة واالس ةةتثمارية الت ةةي تتف ةةاو عليه ةةا بأس ةةبقية التزاماته ةةا الدولي ةةة المتعلق ةةة بحق ةةوق
اإلنسان على مصةال المسةتثمريه ،لكةي ال يحةول تطبيةق الجةراءات تسةوية المنازعةات بةيه
المستثمريه والدولة دون العمال الحقوق المكرسة في العهد العماالً فامالًو

عد التمييز

 -١7اش ررقل نة املر ر ا رروةال ق ررد رر ر م إا نج ناوةر ر نعاةتورقر ر م ررتد نخس رراوب نة رريت حيظ ررل
نةةتقق ر أسوسحلو نةالونجو نة مل االجت نقنسوو (نحلواة .)2
 -١8وتوصةي اللجنةة بةأن تةدرت الدولةة الطةةرف الحالةة االجتماعيةة ضةمه ا سةبا التةةي
يحظةةر التمييةةز علةةى أساسةةها فةةي القةةانون الكنةةدي لحقةةوق اإلنسةةان ،وفةةي قةةوانيه حقةةوق
اإلنسان في المقالعات ،حسب الارورةو وتوجة اللجنةة انتبةاه الدولةة الطةرف اللةى تعليقهةا
العا رقم  )2009(20بشأن عد التمييز في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةو
الشعو ا صلية
 -١9غم اقحل نة ة نةطل مبقوجل حوة نةشرقجب نخصر ق  ،رجو نة املر اشرقل اروةال ق رد
نسةتلن نةدجن ت نعاةتورق نعية واف ا نةشقجب نخص ق غ نخص ق د أ اه نةةدرو ل
ننةشررو نةدالررل نا ررجل ر ر ناالررجت نخسوسررق  ،مبررو قحلررو نةس ر د نةةق ررقم خ ر ول نةلروف ر
نة ررحق  .اشررقل نة امل ر أفض رو ارروةال ق ررد نخندرروم نةةتجفرر( ،هررج أصررال غ ر كررو  ،نحل ر
ة ش ررقجب نخص ر ق نة رريت اق ررقت انخ رر( نحملتق ررول خو احل ررو ،ه ررج م ررع ف ف ر ررد ادويت رره امل ررواليف
نا ج ر ر نعحتواف ر ر ح ج ررول نحلالو ق ررول ر ر ر نعخة رروة نةالض رروئ قت ررو فةق ررق اوةةتجف رر(
ة شقجب نخص ق (نةداللة  2د نحلواة .)2
نحل
 -20وتوصي اللجنة بأن تقو الدولة الطرف ،بالتشاور مي الشعو ا صلية ،بما

يلي :

تنفية ةةذ وتعزية ةةز برامجهة ةةا وسياسة ةةاتها القائمة ةةة الرامية ةةة اللة ةةى تحسة ةةيه تمتة ةةي
(أ)
الشعو ا صلية بالحقوق المكرسة في العهد؛
( ) زي ة ةةادة التموية ة ة المرص ة ةةود للش ة ةةعو ا ص ة ةةلية عل ة ةةى ص ة ةةعيدي االتح ة ةةاد
والمقالعات بما يتناسب مي احتياجاتها ،والتوص اللى حلول تكفة تنفيةذ جميةي الواليةات
القاائية لحقوق الشعو ا صلية تنفيذاً منسقاً وناضعاً للمساءلة؛
(ت) تنفيةةذ التوصةةيات التةةي قةةدمها المقةةرر الخةةال المعنةةي بحقةةوق الشةةعو
ا صلية الير زيارت فندا في عا ( 2013انظر )A/HRC/27/52/Add.2؛

(د) تعزيةةز وتنفيةةذ المبةةادر المكرسةةة فةةي العةةالن ا مةةم المتحةةدة بشةةأن حقةةوق
الشعو ا صلية؛
(ه) النظةةر فةةي التصةةديق علةةى اتفاقيةةة منظمةةة العم ة الدوليةةة بشةةأن الشةةعو
ا صلية والقبلية لعا ( 1989االتفاقية رقم )169و
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المساواة بيه المرأة والرج 
 -2١اشقل نة امل اوةال ق د نسرةتلن نةةتققر مر نحلرلأة نة ةر نةطرل ك ر رد سروعل
ناالررجت نعية ررواف نعاةتورق ر نة الو ق ر  .اشررقل نة امل ر اال ررق خرروة ررد ك ررلة أر ر نا نةملسررو
نةالطورررول نحلمل دضر نخاررج  ،اسرراب ا هررد نةلئقسر نحلةت رر(
ظرروئف نةقترر( ار نم ا ئر
وو نةقتر( نةدارجة نخارج
اال ا نةلروف خسلهد ،ممو فسحلم إان نةةدلي ا نجلملس
اقملحلتررو .اشررقل نة امل ر كرراة ارروةال ق ررد نخح رروم نةةتقق ف ر ر ر أس رون ن رجيف نجل رملو نةرريت ررو النل
فةضتملحلو نةالونجو نجوة اوهلملجا قتو فةق ق مبملد نةملسو مع نهلملجا (نحلواة .)٣
 -22وتوصي اللجنة بأن تُعد الدولة الطرف سياسة ولنية شاملة للمساواة بيه الجنسيه
وأن تنفةةذها لمعالجةةة العوام ة الهيكليةةة الموديةةة اللةةى عةةد المسةةاواة بةةيه الجنسةةيه ،وذل ةي
بالتعاون الوييق مي المقالعات وا قاليم وبالتشاور مي منظمات المجتمي المةدنيو وتوصةي
اللجنة أيااً بأن تقو الدولة الطرف بما يلي:

تحسةةيه التش ةريعات السةةارية المتعلقةةة بالمسةةاواة فةةي ا جةةور بةةيه الرجةةال
(أ)
والنسةةاء وتنفيةةذها تنفيةةذاً فعةةاالً علةةى صةةعيدي المقالعةةات وا قةةاليم ،بمةةا يشةةم اعتمةةاد
تليات النفاذ فعالة ،وتاميه تلي التشريعات تدابير ناصة موقتة ،مث نظا الحصص؛
( )

اللياء ا حكا التمييزية المتبقية في القانون الخال بالهنود؛

(ت) مواصةةلة الوفةةاء بالتزامهةةا بتةةوفير نةةدمات ميسةةورة التكلفةةة لرعايةةة ا لفةةال فةةي
جميي أنحاء البلد بيية مساعدة اآلباء وا مهات على الموازنة بيه مسووليات العم وا سرة؛
(د) اعتماد تدابير محددة ا هداف لزيادة سب حصول النساء ذوات اإلعاقة
على المساعدة االجتماعية وعلى فرل العم ؛
(ه) تكثي ةةف جهوده ةةا الرامي ةةة الل ةةى القا ةةاء عل ةةى القوال ةةب النمطي ةةة وا حك ةةا
المسبقة المتعلقة بدور فال الجنسيه ،بسب منها تنظيم حمالت التوعيةو
البطالة
نحلحلتش ر  ،مبررد
 -2٣اشررقل نة امل ر ارروةال ق خو مجورررول اققملحلررو أ رلنا اقق رملحلم ررد نحملررل
قحلم نخش وة ذ نقروي نة مل فجو نحلملح و د أص( أ لفال نةشاوب نحلحلروال و نجلر ا
نخي قول نةشقجب نخص ق  ،فة رل و اوةاطوة أك ل د غ هم (نحلواة .)6
 -24وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الراميةة اللةى معالجةة البطالةة التةي
تواجه المحروميه والمهمشيه مه جماعات وأفرادو وتوصي اللجنة أيااً بةأن تعةزز الدولةة
الطرف النفاذ ورصد قانون المساواة في العم  ،وبأن تتخذ جميةي التةدابير المناسةبة لتعزيةزه
وتوسةيي نطاقة و وتوصةي اللجنةةة فةذلي بةةأن تتخةةذ الدولةة الطةةرف ،بالتعةاون مةةي المقالعةةات
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وا ق ةةاليم ،ت ةةدابير تشة ةريعية وسياس ةةية تكفة ة المسة ةةاواة ف ةةي العمة ة ف ةةي جمي ةةي الوالية ةةات
القاائيةو
الحد ا دنى لألجور
 -25االح ر ر نة امل ر ر اق ر ر ف( نا ر ر نخاج ة ار ررج مجق ررع نحلالو قر ررول خر ررالل نةدر رراة يق ر ر
نعسةقلنم ،غ أهنو اقلب رد ي الحلو خنه و النل غ الئم غ كو ةةغطق ا وةقف نحلققش
مجقع نحلالو قول (نحلواة .)7
 -26وتوصةي اللجنةة بةأن تكفة الدولةة الطةرف زيةادة الحةةد ا دنةى لألجةور وتعديلة فةةي
جميةةي الواليةةات القاةةائية ومراجعت ة بانتظةةا وفق ةاً لتكلفةةة المعيشةةة بمةةا يتةةي سةةب العةةي
الكريم لجميي العمال وأسرهمو
ومرضية
الحق في ظروف عم عادلة ُ

 -27الحب نة امل مبرو أاخر( رد اغقر نل ر ر النرو الر نةلروفر نحلالقتر ةر ى أ اروب
نةقت( .غ أهنو و النة اشقل اوةال ق خو ئول ققملر رد نةقترول نخاونرب ،مبرد رقحلم نةقترول
نحلحل رروال و نحلؤية ررجو نحلجمسق ررجو ،اةق ررلم ةالس ررةغالل ررد اون ررب أ ا رروب نةقت رر( ،ع س ررقتو خو
ا و فد رت( هؤع نةقتول الاطحلم ا اوب رت( ققمل (نحلواة .)7

 -28وتوصة ةةي اللجنة ةةة بة ةةأن تكثة ةةف الدولة ةةة الطة ةةرف جهودهة ةةا لمن ة ةي اسة ةةتيالل العمة ةةال
المه ةةاجريه الم ةةوقتيه والموس ةةمييه ،بس ةةب منه ةةا زي ةةادة زي ةةارات التفت ةةي وتحس ةةيه تنظ ةةيم
وف ةةاالت اس ةةتقدا الم ةةوظفيه واالستعاض ةةة ع ةةه تصة ةري العمة ة المة ةرتب ب ةةر عمة ة مع ةةيه
بتص ةري عم ة مةةه نةةو تنةةرو وتحي ة اللجنةةة اللةةى تعليقهةةا العةةا رقةةم  )2016(23بشةةأن
ومرضيةو
الحق في ظروف عم عادلة ُ

الامان االجتماعي

 -29اشقل نة املر اروةال ق رد ي ر قر عل نحلسرور ة نعاةتورقر مجقرع نحلالو قرول رر م
اجا أح وم اةق ق اوحلسو ة نة نو نعحتوا ة ةحجفالل نعاةتورق  .اشقل نة املر أفضرو
ار رروةال ق ر ررد ا ر ررجا أح ر رروم ا ر رمل ر ر ر ا نعس ر ررةحالويول رمل ر ر نقخ ر ررالل اش ر ررل ر نحلس ر ررور ة
نعاةتورقر اقررت نةجعفررول نةالضرروئق  ،هر أح رروم لقر خ ررم ار ل إروةر نةطدرر( ررد ا ر
نعسةحالويول .رال ة ر ر ذةر  ،اقرلب نة املر ررد ي الحلرو رد نةةقر فالل نةريت أاخ ر رؤخلن
ر شل يف نةالونجو  ،C-43نةيت لق ة تالو قول حل وو وةيب نة اج غ هم رد نخشر وة
نةافد ع مي جو إيو انئت كمل ن د نا جل ر نحلسور ة نعاةتورق (نحلواة .)9
 -٣0وتوصي اللجنة بأن تكف الدولة الطرف زيادة معدالت المسةاعدة االجتماعيةة فةي
جميي المقالعات اللى مستويات تمكةه المسةتفيديه منهةا وأسةرهم مةه العةي عيشةاً فريمةاً
بما يكف وجود شبكة فعالة لحماية الةدن و وينبيةي للدولةة الطةرف أياةاً أن تةدرت أحكةا
مساءلة في البرنام االتحةادي للتحةويالت االجتماعيةة فوسةيلة تتةي رصةد سةب تخصةيص
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ا مةةوال لةةدفي اسةةتحقاقات المسةةاعدة االجتماعيةةةو وعةةالوة علةةى ذلةةي ،يرجةةى مةةه الدولةةة
الطرف أن تكف اللياء جميي أحكةا رد االسةتحقاقات المعمةول بهةا فةي الهيئةات القاةائية
على مستوى المقالعات ومراجعة التعديالت التي أدنلت مونراً على قانون  ،C-43وذلي
لكفالةةة حصةةول لةةالبي اللجةةوء وغيةةرهم مةةه ا شةةخال الةةذيه ال يملكةةون القامةةة دائمةةة فةةي
فندا على المساعدة االجتماعية بدون تمييزو
التأميه على العم
 -٣١اشقل نة امل اوةال ق د نخندوم ر ا نةقو رد نةقت( نةافد حيق هلم نا جل ر
نسررةحالويول نةةر ر ر نةقترر( ،كرراة ررد رر م كدوف ر هرراه نعسررةحالويول .اقررلب نة امل ر
ر ر ر ر ا ر رره نج ر ررجة ر ر ررد ي الحل ر ررو ر ررد نةش ر ررل ر نة ر ررو نحلدل مر ر ر ة ح ر ررجل ر ر ر ر ا ر ر ر
نعسررةحالويول ،ررد رار اقررت نةقتررول ك ر ررد نخحقرروو رررد نا ررجل ر ر نسررةحالويول
نةة ر نةقت( اق إهنو رالجا رت حلم (نحلواة .)9
 -٣2وتوص ةةي اللجن ةةة ب ةةأن تراج ةةي الدول ةةة الط ةةرف ح ةةدود أهلي ةةة الحص ةةول عل ةةى اس ةةتحقاقات
التةةأميه علةةى العم ة ومبةةالا تلةةي االسةةتحقاقات ،وذلةةي لكفالةةة حصةةول جميةةي العمةةال ،ب ةدون
تمييز ،بمه فيهم العمال بدوا جزئي والعمال ا جانب الموقتون ،على استحقاقات تأميه فافيةو
العنف ضد المرأة
 -٣٣اشقل نة امل اوةال ق د نسرةتلن نةقملرف مر نحلرلأة نة ةر نةطرل  ،نةرا اةقرلم ةره
خ جصو نسو ةقول نةشقجب نخص ق نةا فدويته ننق نم نخ د نعية روا ة ترلأة .اشرقل
نة املر ارروةال ق ررد رر م ير ة نةملسررو نةضررحوفو ،اقررت نارروعل ،ر ر نق ررالل ررد نخ مررويف
نةقملقد ر  ،ذة ر اسرراب سررج حوة ر نحلالاررد ي ر ر ر اهو ،إن اونررب ر ر م ي ر د ر ر حتترر(
ا وةقف نةس د ر م كدوف نحلسور ة نعاةتورق (نحلوااوو .)١١ ١0
 -٣4وتوصي اللجنة بأن تتبي الدولة الطرف نهجةاً شةامالً فةي تصةديها للعنةف ضةد النسةاء
والفتي ةاتو وتشةةجي اللجنةةة الدولةةة الطةةرف ،فةةي جملةةة أمةةور ،علةةى دراسةةة الصةةلة بةةيه الفقةةر
وا ص اإليني والقابلية للتعر للعنف ،وعلى اتخاذ تدابير فعالة ترمي اللى منةي العنةف ضةد
النسةةاء والفتيةةات والقاةةاء علي ة و وتوصةةي اللجنةةة أيا ةاً بةةأن تكثةةف الدولةةة الطةةرف جهودهةةا
الراميةةة اللةةى حمايةةة ضةةحايا العنةةف ،بسةةب منهةةا ففالةةة ت ةوافر مةةا يكفةةي مةةه الم ةآوي المالئمةةة
لاحايا العنف ،وفذلي الحلول السكنية الطويلة ا ج والمساعدة االجتماعية الكافيةو
ا لفال المكفولون
 -٣5اشررقل نة املر ارروةال ق خو أ دررول نةشررقجب نخصر ق أك ررل رلمر ررد غر هم خو فجاررجن
ؤسسول روف نخ دول ،ه حوة ف ف د ادويتحلو نالر نةةتجفر( نحل ر جر ول روفر
أ دررول نةش ررقجب نخص ر ق نة ررافد فققش ررجو نحملتقررول .اش ررقل نة امل ر أفض رو ا رروةال ق خو ر ر ا
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نخ دررول نة مل ر ف نحلملحر فد ررد أصرر( أ لفال ر
غ هم (نحلواة .)١0

ؤسسررول روفر نخ دررول فدررجت ا ر ر ر ا

 -٣6وتوصي اللجنة بأن تقو الدولة الطرف بما يلي:
اسة ةةتعرا وزية ةةادة التموي ة ة المخصة ةةص لخة ةةدمات رعاية ةةة أسة ةةر وألفة ةةال
(أ)
الشةةعو ا صةةلية التةةي تعةةي فةةي المحميةةات ،واالمتثةةال التةةا لق ةرار المحكمةةة الكنديةةة
لحقةةوق اإلنسةةان (الصةةادر فةةي فةةانون الثاني ينةةاير  )2016المتعلةةق بتةةوفير نةةدمات رعايةةة
الطف لمه يعيشون في المحميات مه أسر وألفال ا مم ا ولى؛
( ) تنفيةةذ توصةةيات لجنةةة الحقيقةةة والمصةةالحة (الصةةادرة فةةي عةةا )2015
فيما يتعلق بالمدارس الدانلية المخصصة للهنود؛
(ت) اتخ ةةاذ ت ةةدابير فعال ةةة لمعالج ةةة ا س ةةبا الجذري ةةة لكث ةةرة ع ةةدد ا لف ةةال
الكندييه مه أص أفريقي المودعيه في موسسات الرعايةو
الفقر
 -٣7إذ ا خ ررا نة املر ر نرةاو ه ررو س ررةجى نةةملتقر ر نحلةالر ر م نة ةر ر نةط ررل  ،جهن ررو اش ررقل
ارروةال ق ررد ك ررلة ر ر ا نخش ر وة نةررافد فقررونجو ررد نةدالررل .اشررقل نة امل ر ارروةال ق كرراة خو
نةشقجب نخص ق نخش وة ذ نقروي نخ حلول نةقوالاول ستجررول نخي قرول هر ئرول
و النة ق عل نةدالل أ سو حلو أر رد غ هرو ،خو نةةر نا نحلة راة حلقوجلر هراه نحلسر ة
حم اة نةدقوةق (نحلواة .)١١
 -٣8وتوصةةي اللجنةةة بةةأن تتخةةذ الدولةةة الطةةرف جميةةي التةةدابير الالزمةةة لمكافحةةة الفقةةر
بفعالية أفبر مي اليالء اهتما نال لألفراد والجماعات ا فثر عُرضة للفقرو وتوصةي اللجنةة
بأن تنفذ الدولة الطرف ،بالتعاون مةي المقالعةات وا قةاليم والشةعو ا صةلية وبالتشةاور مةي
منظمةةات المجتمةةي المةةدني ،اسةةتراتيجية ولنيةةة لمكافحةةة الفقةةر مةةه منظةةور حقةةوق اإلنسةةان
تتا ةةمه أه ةةدافاً قابل ةةة للقي ةةاس وج ةةداول زمني ةةة مح ةةددة ،وأن تنش ةةل تلي ةةات مس ةةتقلة لرص ةةد
تنفيذهاو وتوصي اللجنة فذلي بأن تكف الدولة الطةرف اسةتناد سياسةات مكافحةة الفقةر فةي
المقالعات وا قاليم اللى حقوق اإلنسان واتساقها مي االستراتيجية الولنيةو
الحق في السكه
 -٣9اشقل نة امل اوةال ق د نسةتلن أال ر نةسر د نة ةر نةطرل  .اشرقل نة املر اروةال ق
ر اه نج جة ممو ف ( :أ) ر م اجا نساناقاق إس وو ملق ؛ (ب) ي نةةتجف( نحللصجا
حلشو فع نقس وو؛ (ج) رر م كدوفر نقرونرول نةسر ملق نحل جرر إ رو نسرةحالويول نحلسرور ة
نعاةتورق ؛ (ا) نال ح نل نةس د نعاةتور ؛ (ه) ا نف رت قول نقخال اساب نةة خل
ا ع نقجيو نل (نحلواة .)١١
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 -40وتحةةث اللجنةةة الدولةةة الطةةرف علةةى وضةةي اسةةتراتيجية السةةكان ولنيةةة قائمةةة علةةى
حقوق اإلنسةان وففالةة تمشةي جميةي اسةتراتيجيات اإلسةكان المعمةول بهةا فةي المقالعةات
وا قة ةةاليم مة ةةي هة ةةذه االسة ةةتراتيجية الولنية ةةةو وتوصة ةةي اللجنة ةةة ،فة ةةي ضة ةةوء تعليقهة ةةا العة ةةا
رقم  )1991(4بشأن الحق في السكه الالئق وتعليقهةا رقةم  )1997(7بشةأن عمليةات
اإلنالء القسري ،بأن تقو الدولة الطرف بما 
يلي:
زيةةادة المةةوارد المرصةةودة لقطةةا اإلسةةكان زيةةادة تدريجيةةة علةةى صةةعيدي
(أ)
االتحةةاد والمقالعةةات ،وزيةةادة العانةةات السةةكه المدفوعةةة فةةي اللةةار اسةةتحقاقات المسةةاعدة
االجتماعية بما يتناسب مي تكاليف المعيشة؛
( ) اتخ ةةاذ ت ةةدابير فعال ةةة لت ةةوفير ع ةةدد أفب ةةر بكثي ةةر م ةةه الوح ةةدات الس ةةكنية
االجتماعية الميسورة التكلفة؛
(ت) تنظ ةةيم ترتيب ةةات اإليج ةةار لكفال ةةة تمت ةةي المس ةةتأجريه بحقه ةةم ف ةةي الس ةةكه
الالئق الميسور التكلفة وعد تعرضهم للتشرد أو اإلنالء القسري؛
(د) ففالةةة توافةةق تش ةريعاتها المتعلقةةة بةةاإلنالء القسةةري مةةي المعةةايير الدوليةةة،
وال سيما فيما يخص التزامها بكفالة أال يقي أي شخص ضةحية للتشةرد أو النتهافةات أنةرى
لحقوق اإلنسان بسبب النالئ مه سكن  ،وبتعويض الاحايا أو توفير سكه بدي لهمو
التشرد
 -4١اشررقل نة امل ر ارروةال ق ررد ا نف ر ر ر ا نحلةشررلافد نة ة ر نةطررل  ،ر ر م اررجا ا ر نا
كو ق حلملرع نةةشرلا ،نالر الارد نةطرجن ئ نحلالئتر  ،ارجا ةرجنئد متملرع نةة قرقم أخرلى اقويرب
نحلةشلافد اقت نةجعفول نةالضوئق (نحلواة .)١١
 -42وتوص ة ةةي اللجن ة ةةة ب ة ةةأن تعتم ة ةةد الدول ة ةةة الط ة ةةرف اس ة ةةتراتيجية ولني ة ةةة بش ة ةةأن التش ة ةةرد
لدراس ةةة ا س ةةبا الجذرية ةةة الزدي ةةاد عة ةةدد المتش ةةرديه ،وجمة ةةي بيان ةةات عة ةةه م ةةدى انتشة ةةار
التشرد وتصنيفها حسب الموقي الجيرافي وا ص اإليني ونو الجةنس والحالةة االجتماعيةة،
ومكافحةةة التشةةردو وتوصةةي اللجنةةة أياةاً بةةأن تتخةةذ الدولةةة الطةةرف تةةدابير فعالةةة لكفالةةة تةوافر
م ةةا يكف ةةي م ةةه مالج ةةل الطة ةوارر ف ةةي جمي ةةي أنح ةةاء ال ةةبالد واللي ةةاء لة ةوائ المقالع ةةات الت ةةي
تعاقةةب المتشةةرديه الةةذيه يحةةاولون اليجةةاد الحلةةول الالزمةةة لاةةمان عةةافيتهم وبقةةائهم علةةى
قيد الحياةو
المستوى المعيشي المناسب
 -4٣اشقل نة امل اوةال ق د ظل نةس د نةسقئ نةيت اجناره نةشرقجب نخصر ق  ،ع سرقتو
نقنجفر نخ ررم نخ ن ،مبررو قحلررو نعالاحرروم نةررا فقررلم نمةتقررول نحلقملقر إن نحل ررو ل نة ررحق ،
ررد ار أ ررج أخررلى .اشررقل نة املر أفضررو ارروةال ق ررد االققر سررا( صررجل نخ ررم نخ ن إن قرروه
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نةشلب نحل جن خ ول نة ل نة ح  ،د رر م ارجا ةرجنئد املظقتقر ق ر نا نخ رم نخ ن
نةيت اققت نحملتقول اوحلقوه (نحلواة .)١١
 -44وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيةف جهودهةا مةه أجة معالجةة أزمةة السةكان
الشعو ا صلية ،وذلي بالتشاور مي حكومات هذه الشةعو ومنظماتهةاو وتحةث اللجنةة
الدولةةة الطةةرف أيا ةاً علةةى الوفةةاء بالتزامهةةا باةةمان وصةةول ا مةةم ا ولةةى اللةةى ميةةاه الشةةر
المأمونةةة ونةةدمات الصةةرف ومشةةارفتها الفعليةةة فةةي تخطةةي مةةوارد الميةةاه والدارتهةةاو وينبيةةي
للدولة الطرف أال تقتصر لدى قيامها بذلي على مراعاة حق الشعو ا صلية االقتصادي
في المياه فحسب ،ب أن تراعي أيااً ا همية الثقافية التي توليها تلي الشعو للمياهو
توفير السكه لألشخال ذوي اإلعاقة

-45
نةاهملقر
ارروةال ق
نعندلنا

اشررقل نة امل ر ارروةال ق ررد نسررةتلن إف ر نيف نخش ر وة ذ نقروي ر نةملدسررق نعاةتورق ر
ؤسسررول نةلروفر اسرراب نالر نةسر د نحلالئررم عحةقواررو م .اشرقل نة املر أفضررو
ررد ن ادررويف ق ر ل سرراد هررؤع نخش ر وة ،نة اررج نحلدررلر إن مررقحلم هررد نارراو
(نحلوااوو .)١2 ١١

 -46وتوصي اللجنة ب درات منظور يراعي اإلعاقة فةي جميةي الخطة والسياسةات اإلسةكانية
علةةى جميةةي المسةةتوياتو ولتحقيةةق هةةذه اليايةةة ،توصةةي اللجنةةة بةةأن تعم ة الدولةةة الطةةرف علةةى
توفير قدر أفبر مه الخدمات المجتمعية ومه الوحدات السكنية االجتماعيةة الميسةورة التكلفةة
لألش ةةخال ذوي اإلعاق ةةة النفس ةةية واالجتماعي ةةة والذهني ةةةو وتوص ةةي اللجن ةةة أياة ةاً ب ةةأن تص ةةدق

الدولة الطرف على البروتوفول االنتياري التفاقية حقوق ا شخال ذوي اإلعاقةو
الحق في اليذاء
 -47الحررب نة امل ر مبررو ي رره ر نة ة ر نةطررل ررد ق ج ررول رررد مررع سقوس ر ملق ر
نة ة ر
ة غرران  .غ ر أو نة امل ر ررو النة ر اشررقل ارروةال ق ررد ق ر عل ننق ر نم نخ ررد نةغررانئ
رو نخغافر  ،ع سرقتو وررول كملر ن ،أ ارره نةال رج نةرريت
نةطرل نرةتواهررو نحلة نفر ر ر
وول كمل ن (نحلواة .)١١
اقا النو نحلسور ة نةةغا ف ة س وو نحلق ة
 -48وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لتنفيذ التوصةيات التةي قةدمها
المقرر الخال المعني بالحق في اليذاء في تقريةره اليةر زيارتة فنةدا فةي عةا ( 2012انظةر
)A/HRC/27/52/Add.2و وتوصةةي اللجنةةة بةةأن تكف ة الدولةةة الطةةرف االسةةتناد اللةةى حقةةوق
اإلنسةةان فةةي سياسةةتها اليذائيةةة ،التةةي وضةةعت بالتعةةاون الوييةةق مةةي المقالعةةات وا قةةاليم
والشةةعو ا صةةلية وبالتشةةاور مةةي منظمةةات المجتمةةي المةةدنيو وتوصةةي اللجنةةة بةةأن تةةولي
الدولة الطرف اهتماماً ناصاً لمسألة التصدي النعدا ا مه اليةذائي فةي شةمال فنةدا ،وأن
تتخةةذ تةةدابير فعالةةة لحمايةةة سةةب الحصةةول علةةى ا غذيةةة التقليديةةةو ولتحقيةةق هةةذه اليايةةة،
تشجي اللجنةة الدولةة الطةرف علةى اسةتعرا برنةام المسةاعدة التيذويةة فةي شةمال فنةدا،
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مي اليالء االهتما الواجب حكا الشفافية والمسةاءلة الالزمةة ،وعلةى توسةيي نطةاق ذلةي
البرنام بحيث يص اللى أشد المتارريه مه انعدا ا مه اليذائيو
الحق في الرعاية الصحية
 -49اشررقل نة املر ارروةال ق ررد حل رروو نحلحلرروالفد نةررافد ع حيت ررجو ررروئق راجاقر ررد نا ررجل
ر نةلروف نة حق نة ة نةطل  .اشقل نة امل اوةال ق أفضو ممرو فجناره ةقرو نحل ر نل
ررد رالاررول نا ررجل ر ر خ ر ول نةلروف ر نة ررحق اسرراب صررتحلم اوةقررو نةرملحل نةقالررو
نحلةاررع املدقررا نعسراناقاق نةج ملقر حل و حر نحل ر نل ةقرروم  ،2007نخ ررل نةررا الاار ر قرره
نحلحلتش ر ررد أ رلنا
آر ررو س ر اق ر ر ص ررح ةق ررو نحل ر نل آر ررو متقق ف ر ر ر نحمل ررل
مجورول ( ،نة مل ف نحلملح فد د أص( أ لفال نسو نةشقجب نخص ق (نحلواة .)١2
 -50وتوصةةي اللجنةةة بةةأن تكفة الدولةةة الطةةرف وصةةول المهةةاجريه اللةةى برنةةام الصةةحة
االتحةادي الموقةت بةدون تمييةز علةى أسةةاس وضةعهم فمهةاجريه ،وذلةي تمشةياً مةي توصةةية
اللجنة ة ةةة المعنية ة ةةة بحقة ة ةةوق اإلنسة ة ةةان فة ة ةةي عة ة ةةا ( 2015انظ ة ة ةةر ،CCPR/C/CAN/CO/6
الفقةةرة )12و وتوصةةي اللجنةةة أيا ةاً بةةأن تكف ة الدولةةة الطةةرف الدرات نه ة لحمايةةة الصةةحة
العامة في قانونها الولني واستراتيجيتها الولنية لمكافحة المخدرات واسةتنادهما اللةى مبةدأ
الحةةد مةةه الاةةرر ،وأن تتخةةذ تةةدابير فعالةةة لتيسةةير سةةب حصةةول متعةةالي المخةةدرات علةةى
الرعاية الصحية المالئمة وعلى ندمات الدعم النفسي والعادة التأهي و
الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية
 -5١الحررب نة املر مبررو ي رره ر نة ةر نةطررل ررد ق ج ررول رررد نةةر نا نحلة رراة ةةقس ر
سررا( نا ررجل ر ر خ ر ول نقاحلرروم نةالررونجمل .غ ر أهنررو ررو النة ر اشررقل ارروةال ق ررد أ ارره
نةةدو ل نا جل ر ا نج ول ر سوئ( ملع نات( نحلقسج ة نةة د (نحلواة .)١2
 -52وتوصي اللجنة بةأن تكفة الدولةة الطةرف سةب الحصةول علةى نةدمات اإلجهةا
القةةانوني فةةي جميةةي المقالعةةات وا قةةاليمو وتوصةةي اللجنةةة أياةاً بةةأن تكفة الدولةةة الطةةرف
أال يحةةول االسةةتنكاف الاةةميري لأللبةةاء دون حصةةول النسةةاء علةةى نةةدمات اإلجهةةا
الق ةةانونيو وتوص ةةي اللجن ةةة أياة ةاً بت ةةوفير وس ةةائ من ةةي الحمة ة الميس ةةورة التكلف ةةة والتاحته ةةا
للجميةةي ،وال سةةيما لسةةكان المنةةالق النائيةةة ولمةةه يعةةانون مةةه الفقةةرو وتحي ة اللجنةةة اللةةى
تعليقها العا رقم  )2016(22بشأن الحق في الصحة الجنسية واإلنجابيةو
تيير المناخ وحماية البيئة
 -5٣اش ررقل نة املر ر ا رروةال ق ررد ار ر ر اغر ر نحلمل رروي ار ر ر ن سر ر اقو ر ر ر متة ررع نةش ررقجب نخصر ر ق
اواالجت نحل لسر نةقحلر  .اشرقل نة املر أفضرو اروةال ق ممرو أصروب نة رجنئد نحلملظتر اتوفر نةاقئر
ررد مررقف نةسرملجنل نخخر ة ،ع سررقتو أرالرروب سررد يررونجو نحلق ننقر ( C-38ةقرروم )20١2
سقوت نة ملورول نعسة لناق (نحلواة .)١2
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 -54وتوصةةي اللجنةةة بةةأن تتصةةدى الدولةةة الطةةرف بمزيةةد مةةه الفعاليةةة آليةةار تييةةر المنةةاخ
علةةى الشةةعو ا صةةلية ،مةةي الش ةرات هةةذه الشةةعو الش ةرافاً فةةامالً فةةي تصةةميم السياسةةات
والبةرام ذات الصةةلة وتنفيةةذهاو وتوصةةي اللجنةةة أياةاً بةةأن تكفة الدولةةة الطةةرف اسةةتخدا
الطاقات ا حفورية غيةر التقليديةة بعةد التشةاور مةي المجتمعةات المحليةة المتاةررة والجةراء
دراسات تقييم ا يرو وتوصي اللجنة أياةاً بةأن تواصة الدولةة الطةرف النتةات الطاقةة البديلةة
والمتجةةددةو وتوصةةي اللجنةةة بةةأن تواص ة الدولةةة الطةةرف تعزيةةز تش ةريعاتها ولوائحهةةا ،وفق ةاً
اللتزاماتها الدولية في مجال حقوق اإلنسان ،وأن تكف الجراء دراسةات تقيةيم ا يةر البيئةي
بانتظا في سياق أنشطة قطا الصناعات االستخراجيةو
الحق في التعلم
 -55اشررقل نة امل ر ا رروةال ق ررد نس ررةتلن نخندرروم ق ر عل نةةح ررق( نةةق قت ر نخك رروامي
خ دررول نةشررقجب نخصر ق نة مل ر ف نحلملحر فد ررد أصرر( أ لفال ر  .اشررقل نة امل ر ارروةال ق اجارره
خوة رد ن ادرويف قر عل اسرلب هرؤع نخ درول مجقرع نحلسرةجفول نة نسرق  .اشرقل نة املر
أفض رو ارروةال ق ررد ا االررو فل ادق ر ا ر و نخ دررول نةررافد مل حي رر( نة ر هم ر ر إيو ر يونجنق ر
اقامحلم رالاول نعةةحوت اوحل ن ن (نحلواة .)١٣
 -56وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية اللى تذلي العقبات الطويلةة
ا مد التي تواج ألفال الشعو ا صلية وا لفال الكندييه المنحدريه مه أصة أفريقةي
فةةي االلتحةةاق بالمةةدارس االبتدائيةةة والثانويةةة والفمةةال تعلةةيمهمو وفةةي هةةذا السةةياق ،توصةةي
اللجنة بأن تاي الدولةة الطةرف ،بالتشةاور مةي المجتمعةات المتاةررة ،الجةراءات ترمةي اللةى
مكافحة التسر مه المدارس ،بسب منهةا وضةي حةد للتةدابير التةي ال داعةي لهةا المتمثلةة
في لرد التالميذ ووقفهمو وتوصةي اللجنةة فةذلي بةأن تكفة الدولةة الطةرف حصةول جميةي
ا لفال ،بدون تمييز ،على التعليم اإللزامي المجانيو
التعليم الجامعي
لح ر نةةق رقم نجلرو ق  ،نةريت ارو ل
 -57اشقل نة امل اوةال ق رد الفرواة نةلسرجم نة نسرق
الان ر اوخندرروم نةةتجفرر( نا ررج نةرريت فة ر رل ررو أك ررل ررد غ ر هم نةطررالب نخسررل ررد ذ
نة خ( نحلمل دت ممد فملةتجو إن نةشقجب نخص ق (نحلواة .)١٣
 -58وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف نطوات لزيادة الميزانية المخصصة لنظةا
التعليم الجامعي العا  ،بييةة تيسةير حصةول الجميةي علةى التعلةيم العةالي بصةرف النظةر عةه
وضعهم االجتماعي  -االقتصادي أو أصلهم اإلينيو
الحقوق الثقافية
 -59اشقل نة امل اوةال ق د اقلم ك ر رد ةغرول نةشرقجب نخصر ق ة طرل ،غرم ن روذ اقرت
نةةر نا هران نة ر ا .اشرقل نة املر أفضرو ارروةال ق رد ي ر نةةتجفرر( نحل ر ةدررد رالو ر نة ملر ف
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نحلملح فد د أص( أ لفال احلجا نةرا ف هلترو ،ممرو ف فر رد حر ة نةةتققر نهلق ر نةرا فجناره ا ر
نةدئ نةةتةع حبالجيحلو نعية واف نعاةتورق نة الو ق نة ة نةطل (نحلواة .)١5
 -60وتوصةي اللجنةة بةأن تعجة الدولةة الطةةرف ببةذل الجهةود الالزمةة لتشةجيي الحفةاظ
علةةى ليةةات الشةةعو ا صةةلية واسةةتعمالها ،بسةةب منهةةا ففالةةة تةةدريس تلةةي الليةةات فةةي
المقالعات وا قاليم ،حسةب االقتاةاءو وتوصةي اللجنةة بةأن تقةو الدولةة الطةرف بةالتروي
لفه الكندييه المنحدريه مه أص أفريقي ويقافتهم وزيادة التموي المخصةص لهمةا ،وبةأن
تسةةتعيه ،لتحقيةةق هةةذه اليايةةة ،بالعقةةد الةةدولي للمنحةةدريه مةةه أصة أفريقةةي ،الةةذي أعلنت ة
الجمعية العامة ،فوسيلة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان لتلي الفئة مه المجتميو

دال -توصيات أنرى
 -6١تشةةجي اللجنةةة الدولةةة الطةةرف علةةى التصةةديق علةةى البروتوفةةول االنتيةةاري الملحةةق
بالعهد الدولي الخال بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةو
 -62وتوصةةي اللجنةةة بةةأن تتخةةذ الدولةةة الطةةرف نطةةوات للقيةةا تةةدريجياً بوضةةي وتطبيةةق
الموش ةرات المناسةةبة إلعمةةال الحقةةوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة ،وذلةةي تيسةةيراً
لتقي ةةيم التق ةةد ال ةةذي تح ةةرزه الدول ةةة الط ةةرف ف ةةي الوف ةةاء بالتزاماته ةةا بموج ةةب العه ةةد حي ةةال
مختلف الفئات السكانيةو وفي هذا السياق ،تحي اللجنة الدولة الطرف ،في جملة أمور،
الل ةةى اإلل ةةار المف ةةاهيمي والمنهج ةةي لموشة ةرات حق ةةوق اإلنس ةةان ال ةةذي وض ةةعت المفوض ةةية
)و 
السامية لحقوق اإلنسان (انظر  HRI/MC/2008/3
 -6٣وتطلب اللجنة اللى الدولة الطرف أن تنشر هةذه المالحظةات الختاميةة علةى نطةاق
واسةةي وأن تعممهةةا فةةي المجتمةةي بجميةةي ش ةرائح  ،وال سةةيما بةةيه البرلمةةانييه والمةةوظفيه
العمةومييه والسةلطات القاةائية ،وأن تبلاةا اللجنةةق فةي تقريرهةا الةدوري المقبة بةةاإلجراءات
المتخةةذة مةةه أج ة تنفيةةذهاو وتشةةجي الدولةةة الطةةرف أيا ةاً علةةى الش ةرات المنظمةةات غيةةر
الحكومية وغيرها مه أعااء المجتمي المدني في عملية التشاور على الصعيد الولني قب
تقديم تقريرها الدوري المقب و

 -64وتطلةةب اللجنةةة مةةه الدولةةة الطةةرف أن تق ة اد تقريرهةةا الةةدوري السةةابي فةةي موعةةد
أقصة ةةاه  31تذار مة ةةارس  2021وأن تعة ةةده وفق ة ةاً للمبة ةةادر التوجيهية ةةة لتقة ةةديم التقة ةةارير،
)و وتةةدعو اللجنةةة الدولةةة الطةةرف
التةةي اعتمةةدتها اللجنةةة فةةي عةةا  E/C.12/2008/2( 2008
أياةاً اللةةى تحةةديث وييقتهةةا ا ساسةةية الموحةةدة حسةةب االقتاةةاء ووفقةاً للمبةةادر التوجيهيةةة
المنسة ة ة ة ةةقة لتقة ة ة ة ةةديم التقة ة ة ة ةةارير بموجة ة ة ة ةةب المعاهة ة ة ة ةةدات الدولية ة ة ة ةةة لحقة ة ة ة ةةوق اإلنسة ة ة ة ةةان
( ،HRI/GEN/2/Rev.6الفص ا ول)و
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