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 توصية مقدمة إليها خالل االستعراض الدوري       ١٦٢ترد فيما يلي ردود كندا على         -١
 . ٢٠١٣أبريل /نيسان ٢٦الشامل الثاين املتعلق هبا يف 

بدقـة التوصـيات    احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات واألقاليم      رضت  واستع  -٢
كما طُلـب إىل منظمـات اجملتمـع املـدين      . املقدمة إليها وسامهت يف إعداد الردود عليها      

ـ         أو مـن خـالل   اً ومنظمات الشعوب األصلية تقدمي آرائها بشأن التوصيات سـواء كتابي
 . ية وحكومات املقاطعات واألقاليماحلكومة االحتاداالجتماعني املعقودين مع 

 والتوصيات اليت .اًأو مبدئياً أو جزئياً  توصية إما كلي  ١٢٢وُتعرب كندا عن قبوهلا       - ٣
احلكومة االحتادية وحكومـات املقاطعـات      هي تلك اليت تنفذها     اً  أو جزئي اً  قبلتها إما كلي  

لتزم مبواصلة اختاذ ما يلزم من      بالفعل من خالل تدابريها التشريعية أو اإلدارية، وت       واألقاليم  
التوصيات اليت تعمل احلكومات على بلوغ أهدافها       اً  وتقبل كندا مبدئي  . اخلطوات لتنفيذها 

وال تقبل التوصيات الداعية إىل اختاذ إجراءات . لكن دون قبول اإلجراءات املقترحة لبلوغها
صـيات حتظـى بـدعم       سواء أكانت أهداف هذه التو     اً،حمّددة ال جيري النظر فيها حالي     

 .ال  أم  كندا

 الصكوك الدولية وتنفيذ االلتزامات الدولية    

 على نظام رومـا األساسـي       ٢٠٠٠وصّدقت كندا يف عام     . ٩تقبل كندا التوصية      -٤
 .للمحكمة اجلنائية الدولية

التصديق علـى هـاتني     اً   لكنها ال تنوي حالي    ١١ و ٢التوصيتني  اً  وتقبل كندا مبدئي    -٥
 .االتفاقيتني

 :وال تقبل كندا التوصيات التالية  -٦

يف اً ال تنظــر كنــدا حاليــ: ١٥ و١٤ و١٣ و١٢ و١٠ و٨ و٦ و٥ و٤ و٣ و١ •
يف سبع مـن املعاهـدات الدوليـة        اً  وتعد كندا طرف  . التصديق على هذه الصكوك   

  جهودها على تنفيذ هذه املعاهدات؛الرئيسية حلقوق اإلنسان وتركّز

 وتنفيذها، وتقوم بذلك، كما     قية حقوق الطفل  اتفاتلتزم كندا بتشجيع    : ٣١ و ١٦ •
هي عادهتا منذ زمن بعيد، من خالل مزيج من الـضمانات الدسـتورية والتـدابري               

قتضي وال ت . التشريعية واإلدارية للحكومة االحتادية وحكومات املقاطعات واألقاليم      
 إدراج أحكامها يف القانون احمللي؛االتفاقية نفسها 

ويف العـادة،   . على احلماية من التعـذيب    قانوهنا اجلنائي   ينص دستور كندا و   : ٢٢ •
حلقوق اإلنـسان يف قانوهنـا      تسن كندا تشريعات إلدراج معاهدة دولية كاملة         ال

 .احمللي
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 متابعة توصيات األمم املتحدة والتعاون مع آليات األمم املتحدة     

 :تقبل كندا التوصيات التالية  -٧

مييز ضد األقليـات    ، ألن كندا ال متارس الت     ٤٧  واجلزء الثاين من التوصية    ٣٠ و ٢٨ •
 يف التعليم؛

ستواصل كندا التعاون مع آليات حقوق اإلنـسان واإلجـراءات          : ٣٤ و ٣٣ و ٣٢ •
 .اخلاصة

توصيتان صـادرتان    (٤٧ واجلزء األول من التوصية      ٢٩التوصية  اً  وتقبل كندا مبدئي    -٨
 اجملتمـع املـدين ومنظمـات        آراء منظمات   بانتظام وتطلب احلكومات ). عن هيئة معاهدة  

 التوصيات يف  قدم تقارير علنية عن   الشعوب األصلية إلرشاد حتليالهتا املتعلقة بالتوصيات، وست      
 . الدورية إىل هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدةهاتقارير

وُيفحص سّجل كندا يف جمـال حقـوق        . ٣٦ و ٣٥التوصيتني  اً  وتقبل كندا مبدئي    -٩
. عنيـة ولوائحهـا   قواعد هيئات املعاهدات امل   والتزاماهتا مبوجب املعاهدات    اإلنسان يف ضوء    

 .  يف طلبات املقررين اخلاصني بشأن كل حالة على حدةوستنظر كندا

وستواصل احلكومات معاجلة املسائل اليت أثـريت يف        . ٢٧وال تقبل كندا التوصية       -١٠
 خطة  ارسة املتبعة ال تقضي باعتماد     املم اجلولة األخرية من االستعراض الدوري الشامل، لكن      

 .عمل لتنفيذ التوصيات املقبولة

  العنصرية والتمييز العرقي والديين وكره األجانب    
 :تقبل كندا التوصيات التالية  -١١

  .٥٢ و٥١ و٥٠ و٤٢ و٤١ و٤٠ و٣٨ •

يوجد عدد من التدابري الرامية إىل ضمان عدم حتـول العنـصرية والتمييـز          
وال تعمد كندا إىل استفزاز أفراد األقليات اإلثنية أو     . ني يف كندا  املنهجيني إىل مشكلت  

 الكندي  القانون اجلنائي ويدين  . العرقية من خالل استهدافهم وتنميطهم ومضايقتهم     
مجيع أعمال العنف ضد مجيع األشخاص وحيظرها، كما حيظر الدعوة إىل اإلبـادة             

يهـدد  ميكـن أن    الكراهية الذي   اجلماعية أو الترويج هلا، أو التحريض العلين على         
السلم، أو التشجيع املقصود على كراهية فئة حمددة على أسس منها العرق واللـون              

 تشريعاهتا اليت تتصدى هلذه  أيضاً ولكل والية قضائية يف كندا    . واألصل اإلثين والدين  
قلية  خدمة مصاحل أ   هاملسائل، مبا فيها تدابري حظر هذا التمييز، إال إذا كان الغرض من           

 .يبما كما يف حالة التمييز اإلجيا
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 :التوصيات التاليةاً وتقبل كندا جزئي  -١٢

   .٤٩ و٣٩ و٢١ و١٩ •

ستواصل كندا عملها من أجل ضمان عدم حتّول العنـصرية املنهجيـة إىل             
مشكلة وطنية، لكنها ال تقبل التوصيات املتعلقة باعتماد قوانني احتادية جديدة لتنفيذ            

مجيـع  يف  فعالً  وتوجد  . للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     االتفاقية الدولية   
 . من التمييز للحمايةالبلد ضماناتأحناء 

 .٤٨ و٤٦ و٤٥ و٤٤ و٤٣ و٣٧التوصيات اً وتقبل كندا مبدئي  -١٣

جمموعـة مـن التـشريعات والـسياسات        يف مجيع أحنائهـا     وتطبِّق كندا   
نها ال تقبل التوصية املتعلقـة باعتمـاد        واالستراتيجيات املتعلقة مبكافحة التمييز، لك    

 .استراتيجية وطنية

 ألنـه   ٤٩من التوصية   هبا  صل  تزء امل  واجل ٢٠ و ١٨ و ١٧بل كندا التوصيات    وال تق   -١٤
 .لزوم هلا بالنظر إىل القانون احلايل ال

 األقليات    

 :تقبل كندا التوصيات التالية  -١٥

 .٦٩ و٥٦ و٥٥ و٥٤ و٥٣ •

 الشعوب األصلية    

 :ل كندا التوصيات التاليةتقب  -١٦

 ٧٨ و ٧٧ و ٧٦ و ٧٥ و ٧٤ و ٧٣ و ٧٢ و ٧١ و ٧٠ و ٦٨ و ٦٥ و ٦٣ و ٦٢ و ٥٩ •
 .١٣٩و

قانون املساواة بـني اجلنـسني يف    على أساس التدابري املوجودة، مبا يف ذلك        
، قانون البيوت العائلية يف احملميات واملصاحل أو احلقـوق الزوجيـة           و تسجيل اهلنود 

قّدمة من احلكومة االحتادية وحكومـات املقاطعـات        والكثري من أشكال الدعم امل    
واألقاليم فيما يتعلق بالدخل والعمل والسكن والصحة والتعليم، والدعم املتواصـل           

 .  وشعوب املناطق الشمالية) مم األوىل وشعبا اإلنويت واهلجناءاأل(للشعوب األصلية 

 :تني التاليتنيالتوصياً وتقبل كندا جزئي  -١٧

 ). التمتع الكامل حبقوق اإلنسان (٦٧و) نة حقوق الطفلتوصيات جل (٦٠ •

لكن احلكومات يف كنـدا     اً  توصيات جلنة حقوق الطفل ملزمة قانون     يست  ل
 . تراعي بالفعل مبادئ مماثلة
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شركائها مـن   وستواصل حكومة كندا العمل مع      . ٦٤التوصية  اً  وتقبل كندا مبدئي    -١٨
ات من أجل ضمان وصول اجملتمعات األصلية       املقاطعوالشعوب األصلية وحكومات األقاليم     

 .إىل خدمات متاثل ما يتمتع به سائر سكان كندا

 :وال تقبل كندا التوصيات التالية  -١٩

بإعالن األمم  ، وهي تتعلق    ) من التوصية  اًجزء (٦٧ و ٦٦ و ٦١و) اجلزء األول  (٦٠ •
طموح ، الذي تنظُر إليه كندا على أنه صك         املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية    

وستواصل كندا التعاون مع الشعوب األصلية بشأن العديد من املـسائل  . غري إلزامي 
التعليم والتنمية االقتصادية والسكن وخدمات     منها  اليت يتناوهلا اإلعالن، يف جماالت      

الطفل واألسرة والوصول إىل مياه الشرب اآلمنة، وتوسيع نطـاق محايـة حقـوق      
 .ية لتشمل األمم األوىل املقيمة يف احملمياتاإلنسان ومحاية العقارات الزوج

 املرأة    

 :تقبل كندا التوصيات التالية  -٢٠

 .٩١ و٨٠ و٧٩ و٢٦ •

 األطفال    

ونفّذت كندا تدابري وقايـة وتـدّخل       . ١٢٩ و ١٢٨ و ١١٢تقبل كندا التوصيات      -٢١
، ودعم حلماية األطفال من مجيع أشكال العنف، مبا يف ذلك االستغالل اجلنـسي لألطفـال              

وتطّبق برامج وسياسات لتشجيع تقدمي مستويات متقاربة من اخلدمات جلميع األطفال، مبن            
 .فيهم أطفال الشعوب األصلية

 :التوصيات التاليةاً وتقبل كندا جزئي  -٢٢

) بيئات العمل اخلطرة وغري املأمونة     (١١٤و) مكافحة امليل اجلنسي لألطفال    (١١٣ •
 ).االستغالل اجلنسي لألطفال (١٢٠و

 ضمانات شاملة من أجل محاية األطفال من مجيـع          القانون اجلنائي تضمن  ي
أشكال االعتداء واالستغالل اجلنسيني، مبا يف ذلك امليل اجلنسي لألطفـال وبغـاء             

ايـة  رعلتدخل املصاحل اإلقليمية ل   اً  األطفال، ويعترب االستغالل اجلنسي لألطفال دافع     
 بأن بغاء األطفال تزايد يف كندا؛ لكنها        وترفض كندا االستنتاج الذي يفيد    . األطفال
نع االجتار بالبشر والـسياحة بـدافع       ملتدابري  ادته على الصعيد الدويل وتطّبق      تقر بزي 

وتطبق مجيع الواليات القضائية يف كندا تدابري حلمايـة         . ممارسة اجلنس مع األطفال   
 .  األطفال من االستغالل االقتصادي والعمل اخلطر
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) ج( املتعلق بتحفظ كندا على الفقرة       ٧اجلزء األول من التوصية     اً  مبدئيوتقبل كندا     -٢٣
قـانون قـضاء    علـى   اً  والتعديالت املدخلة مؤخر  .  من اتفاقية حقوق الطفل    ٣٧من املادة   
 تنص على أن يقضي الشباب دون سن الثامنة عشرة يف مجيع األحـوال عقوبـة                األحداث

 .سحب حتفظهااً كندا حاليوال تنوي . السجن يف مرافق خاصة باألحداث

 :وال تقبل كندا التوصيات التالية  -٢٤

املتعلقة بإنشاء أمني مظامل لـشؤون      ) اجلزء األول  (١٢٠ و ١١٩و) اجلزء الثاين  (٧ •
تنفيذ حمليـة تـضطلع مبهامـه       لوجود آليات   اً  األطفال على الصعيد االحتادي، نظر    

 بالفعل؛

ال يشطب على اسم األب من شهادات الوالدة عندما تكون الوالدة خـارج             : ٢٣ •
وعة من اخليارات نطاق الزواج؛ ويف املقابل تعتمد حكومات املقاطعات واألقاليم جمم    

 لإلقرار باألبوة؛

  تغري كندا سياساهتا؛من غري املتوقع أن: ١١٦ و١١٥ •

 األطفال اثنتان من جـرائم      ميكن أن تطبق على البغايا    . ١٢٠انظر التوصية   : ١١٧ •
البغاء املنصوص عليها يف القانون اجلنائي، لكن ضعفهم يؤخذ بعني االعتبـار عنـد           

 حقة يف قضية معينة؛حتديد ما إذا كان يتعني املال

ألطفال غري أنه يتيح محايـة      ا سوء معاملة  مجيع أشكال    القانون اجلنائي جيّرم  : ١١٨ •
علمني يف احلاالت اليت يستخدم فيها قدر قليل        حمدودة للوالدين ومقدمي الرعاية وامل    

 .طفيفة وأمن القوة لتأديب األطفال بصورة مؤقتة 

 األشخاص ذوو اإلعاقة    

 :تقبل كندا التوصيات التالية  -٢٥

 .١٤٥ و١٤٤ و١٤٣ و١٤٢ و١٤١ و٢٤ •

 املسنون    

 .٢٥و) كما سبق (٢٤تني تقبل كندا التوصي  -٢٦

 املهاجرون والالجئون    

 :كندا التوصيات التاليةتقبل   -٢٧

 .١٥٠ و١٤٩ و١٤٨ و١٤٧ •
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يف كنـدا   محاية املهاجرين والالجئنيوال ينص قانون . ١٤٦وال تقبل كندا التوصية      -٢٨
وال بد مـن    .  اإلثين و اللون أو األصل الوطين أو     على التمييز ضد األفراد على أساس العرق أ       

ن يف إطار حاالت موصوفة من االجتار       وضع أحكام عتيدة فيما يتعلق باحتجاز األفراد الوافدي       
بالبشر لضمان أن يتاح للسلطات احلكومية ما يكفي من الوقت لالضطالع مبا يلـزم مـن                
عمليات التحقق من اهلوية واملنشأ والبـت يف املقبوليـة هبـدف محايـة األمـن الـوطين                  

 .العامة والسالمة

 الفقر والتشرد واألمن الغذائي    

 .١٢٧ و١٢٦ تقبل كندا التوصيتني  -٢٩

ولن تعتمد كندا استراتيجية وطنية للقضاء علـى        . ١٢٤التوصية  اً  وتقبل كندا جزئي    -٣٠
الفقر لكن جلّ حكومات املقاطعات واألقاليم تطبق استراتيجيات وخطط عمـل يف هـذا              

املبادرات اجملتمعية على صـعيد مجيـع املقاطعـات         أيضاً  ومتول احلكومة االحتادية    . الصدد
 . طريق الشراكة من أجل مكافحة التشردواألقاليم عن

وتظل كندا ملتزمة بـسياسات     . ١٢٥اجلزء األول من التوصية     اً  وتقبل كندا مبدئي    -٣١
لكنها ال تقبـل املقتـرح      القائمة  احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات واألقاليم وبراجمها       

 .احملدد الداعي إىل وضع خطة وطنية بشأن األمن الغذائي

 رافق الصحية واملاملاء    

وتطبـق  . ١٣٣ و ١٣٢ و ١٣١ و ١٣٠ و ١٢٣التوصـيات   اً  تقبل كنـدا مبـدئي      -٣٢
احلكومات يف كندا تدابري تشريعية وتنظيمية خمتلفة لتنظيم املاء الصاحل للشرب ومعاجلة ميـاه      

قانون بشأن مياه الشرب املأمونـة      اً  وعالوة على ذلك، ُسّن مؤخر    . رافق الصحية اجملاري وامل 
ـ وضع لوائح احتاديـة     ل سيسمح حلكومة كندا بالعمل مع األمم األوىل         األوىللألمم   ضمن ت

ن والنظيف والكايف، ومعاجلة مياه الـصرف       ومأوصول هذه األمم إىل املاء الصاحل للشرب امل       
 .معاجلة فعلية، ومحاية مصادر املياه املوجودة يف أراضيها

 التعليم    

 :تقبل كندا التوصيات التالية  -٣٣

 .١٤٠ و١٣٨ و١٣٧ و١٣٦ و١٣٥ و١٣٤ و٧٢ •
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 عمل الشرطةاألمن الوطين والسالمة العامة و    

 .١٥٨ و١٥٧ و١٥٣تقبل كندا التوصيات   -٣٤

وأُجنـزت عـدة    . ١٦١ و ١٥٦ و ١٥٥ و ١٥٤التوصـيات   اً  وتقبل كندا مبـدئي     -٣٥
استعراضات ودراسات إىل جانب استقصاءات على صعيد املقاطعات فيما يتعلق باالستخدام           

اسب ألسلحة الطاقة املوّجهة، ويضطلع موظفو إنفاذ القانون بعمليـات تقيـيم خمـاطر              املن
وترى كندا أن نظامها املتعلق مبنح الشهادات       . استخدام القوة وتوجد آليات لضمان املساءلة     

، لكنـها   ١٦١وال تقبل كندا التأكيد الوارد يف التوصية        . األمنية يتوافق مع التزاماهتا الدولية    
 .ود آليات عتيدة ملعاجلة الشكاوى املتعلقة مبعاملة املوظفني املعنيني بالسالمة العامةتالحظ وج

 :وال تقبل كندا التوصيات التالية  -٣٦

غري أن كندا   . ال تندرج هذه التوصية يف نطاق االستعراض الدوري الشامل        : ١٢٢ •
، وتـسعى   طرف فيها فيما يتعلق مبسألة التـسليم      هي  لمعاهدات الدولية اليت    تثل ل مت

باستمرار إىل تعزيز التعاون مع شركائها يف جمال التسليم يف حدود ما يـسمح بـه                
 .قانوهنا

يطّبق نظام صارم من الضوابط واملوازين لضمان إجراء حتقيق شامل          : ١٦٠ و ١٥٩ •
 األمن والسجون ومعاجلتها كما جيـب،       موظفو هارتكبيت ي ات ال ءاعتديف مزاعم اال  

 .ُتقبل شكاواهموإتاحة سبل االنتصاف ملن 

ال يسمح لألجانب بدخول كندا إذا كانوا قد تورطوا يف أنشطة هتدد األمن             : ١٦٢ •
وجيوز احتجاز الفـرد    . أو حيتمل تورطهم فيها   اً  الوطين أو كانوا متورطني فيها حالي     

وتستعرض هيئات قـضائية حمايـدة      . إذا كان يهدد السالمة العامة أو حيتمل فراره       
 . تجاز الفرد وإخالء سبيلهبصورة منتظمة ظروف اح

 العنف ضد النساء واألطفال    

 :تقبل كندا التوصيات التالية  -٣٧

 ٩٣ و ٩٢ و ٩١ و ٩٠ و ٨٩ و ٨٨ و ٨٧ و ٨٦ و ٨٥ و ٨٤ و ٨٣ و ٨٢ و ٨١ و ٥٧ •
، تطّبق ١٠٢ و٩٥ و٨٦وفيما يتعلق بالتوصيات . ١٠٦ و١٠٣ و١٠٢ و٩٥ و٩٤و

أشكال العنف ضـد نـساء      كندا تدابري عديدة لدعم اهلدف املتمثل يف إهناء مجيع          
 . وفتيات الشعوب األصلية

 النساء واألطفال واحلد منه      مجيع وتشمل التدابري الرامية إىل منع العنف ضد      
قانون املدين ملكافحة العنف األسري على صعيد       ال و القانون اجلنائي ومالحقة املذنبني   

حل أو احلقـوق    وقانون البيوت العائلية يف احملميـات واملـصا       املقاطعات واألقاليم،   
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 ذات النقـاط  يـة كند احلكومة الوتشمل التدابري غري التشريعية استراتيجية    . الزوجية
 اختفاء نظام القضاء    ألساليب اليت يواجه هبا   السبع الرامية إىل حتسني إنفاذ القانون وا      

وعالوة .  احمللية وإىل تعزيز األمن يف اجملتمعات     هننساء وفتيات الشعوب األصلية وقتل    
لك، ستواصل كندا دعم الشعوب األصلية وشعوب املناطق الشمالية لتحسني          على ذ 

سالمة نساء اجملتمعات األصلية، ودعم جهودها يف سبيل حتسني الرفاه االجتمـاعي            
  .واالزدهار االقتصادي

وعالوة على ذلك، يتناول العديد من اللجان وفرق العمل علـى صـعيد             
. عنف ضد نساء وفتيات الـشعوب األصـلية       االحتاد واملقاطعات واألقاليم مسألة ال    

املعلومات، بطـرق   أيضاً  وتتقاسم احلكومة االحتادية وحكومة املقاطعات واألقاليم       
منها حمفل الوزراء املعنيني بوضع املرأة على صعيد االحتاد واملقاطعـات واألقـاليم،             

 .  وتتعاون بشأن املبادرات الرامية إىل حتقيق املساواة بني النساء والرجال

وتطبق احلكومة الكندية تدابري ترمـي إىل ضـمان   . ٩٦التوصية  اً  وتقبل كندا جزئي    -٣٨
وتشمل التدابري  .  وفعاالً اًسقمتاً  إنفاذ قوانني مكافحة العنف املرتيل يف مجيع أرجاء البلد إنفاذ         

 اليت حتمي النساء واألطفال من العنف وتطّبـق يف مجيـع            القانون اجلنائي ضمانات  : ما يلي 
لواليات القضائية؛ واملبادئ التوجيهية والدورات التدريبية اخلاصة بأفراد الشرطة واملـدعني           ا

 مبعاجلة حاالت العنف املرتيل؛ واآلليات املعتمدة على صعيد االحتاد واألقـاليم           املعنينيالعامني  
علـى  واملقاطعات مثل اللجنة الدائمة لكبار املسؤولني وفريق العمل املعين بالعنف األسـري             

 . صعيد االحتاد واألقاليم واملقاطعات

 :وال تقبل كندا التوصيات التالية  -٣٩

 .١٠٥ و١٠٤ و١٠١ و١٠٠ و٩٩ و٩٨ و٩٧و)  منهااًجزء (٩٦ و٥٨ •

بالعمل مع فئات الشعوب األصلية وغري األصلية ملنع        اً  قوياً  تلتزم كندا التزام  
يـد مـن التـدابري      ووقف العنف ضد نساء وفتيات الشعوب األصلية، وتطّبق العد        

ملعاجلة هـذه املـسألة     على صعيد االحتاد واألقاليم واملقاطعات      التشريعية واإلدارية   
، خطط عمل خاصة هبا      حالياً ضعتوتّتبع حكومات املقاطعات واألقاليم، أو      . امللّحة

وأجريـت  . للتصدي للعنف، مبا يف ذلك العنف ضد نساء وفتيات الشعوب األصلية      
ة استقصاءات أفضت إىل تقدمي مقترحـات بـشأن إجـراء           عد مع مرور السنوات  

وتعمل كندا على تطبيق حلول ملموسة ملنع العنف واحلد منه وحتـسني            . حتسينات
نظام القـضاء   كل  وعالوة على ذلك، ال تسّجل بصورة منهجية يف         . سالمة اجملتمع 

اجلنائي الكندي اإلحصاءات القائمة على أساس العرق بسبب اعتبـارات عمليـة            
  . منهجية وقانونية وأخرى تتعلق باخلصوصيةو
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  االجتار بالبشر    
 :تقبل كندا التوصيات التالية  -٤٠

 ١٠٨، و )اجلزء األول املتعلق خبطة العمل الوطنية ملكافحة االجتـار بالبـشر           (١٠٧ •
 .١١١ و١١٠ و١٠٩و

وتلتزم كنـدا مبواصـلة دعـم       . ١٠٧اجلزء الثاين من التوصية     اً  وتقبل كندا مبدئي    -٤١
لسياسات والربامج اليت تعزز املساواة بني اجلنسني مبوجب القانون وتعزز حقـوق النـساء              ا

 .والفتيات

 توصيات أخرى    

، وستواصـل بـذل     )األعمال وحقوق اإلنـسان    (١٥١التوصية  اً  تقبل كندا مبدئي    -٤٢
جهودها الرامية إىل تشجيع حتلي الشركات الكندية بسلوك جتاري مـسؤول يف عملياهتـا              

 .جيةاخلار

لكنها ) الكنديون احملكوم عليهم باإلعدام خارج البلد      (١٢١وال تقبل كندا التوصية       -٤٣
ستواصل النظر يف إمكانية طلب العفو للكنديني احملكوم عليهم باإلعدام خارج البلد كلمـا              

 .اقتضى األمر ذلك

ق االستعراض اليت ال تندرج يف نطا   ) املساعدة اإلمنائية  (١٥٢وال تقبل كندا التوصية       -٤٤
  . الدوري الشامل

       


