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عن تنفيذ اتفاقية القضاء علـى       استعراض تقريَري كندا السادس والسابع        

  التمييز ضد املرأة مجيع أشكال
    

ــالنظر يف          ــة ب ــسائل املتعلق ــة املواضــيع وامل ــى قائم ــدا عل ــدا   ردود كن ــَري كن تقري
  لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاتفاقية القضاء ع السادس والسابع عن

    
يردُّ التقرير التايل على األسئلة املسبقة، اليت قدمتها اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز                  

ضد املرأة مكتوبةً، حتضرياً الستعراض تقرير كندا اجلامع لتقريريها الدوريني الـسادس والـسابع              
  .مييز ضد املرأةاملتعلقني باتفاقية القضاء على مجيع أشكال الت

  
  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    

يرجى تقدمي معلومات مـستكملة عـن أيـة إجـراءات اختـذت بعـد تـاريخ تقـدمي الدولـة                     - ١
الطرف لتقريرهـا، مـن شـأهنا النـهوض بـأي حـق مـن احلقـوق الـيت تـشملها االتفاقيـة أو التـأثري                

  .عليه
  

  تدابري منع التمييز: ٢املادة     
، استعرضت حكومة كيبَِك عدة قوانني من شأهنا أن تؤثر يف حقـوق             ٢٠٠٦م  منذ عا   

مـشروع  ومن اجلدير باملالحظة تقـدمي      . املرأة وأحوال معيشتها وهتدف إىل القضاء على التمييز       
 ،و وهـو مـشروع قـانون يهـدف إىل تعـديل ميثـاق حقـوق اإلنـسان وحرياتـه                   ٦٣القانون رقـم    

وينص مـشروع القـانون أيـضاً،       . ة للرجل واملرأة على السواء    وقد ُوضع لتعزيز احلقوق املتساوي    
احلقـوق  ”باإلضافة إىل تعديل ديباجة امليثاق، على إدخال مـادة تفـسريية تؤكـد مـن جديـد أن                

ــساواة        ــدم امل ــى ق ــرأة عل ــى الرجــل وامل ــق عل ــانون تنطب ــا مــشروع الق ــيت مينحه ــات ال . “واحلري
  .  اقتراحا٣٠ً، قُدَِّم فيها ٢٠٠٨ فرباير/وأجريت مشاورة جلنة برملانية يف شباط

تقوم حكومة نيوفاوندالند ولربادور باستعراض مدونـة حقـوق اإلنـسان، وهـو يـشمل              
وسـينظر االسـتعراض إىل األسـس الـيت يقـوم عليهـا       . مشاورة مجاهرييـة يف سـائر أحنـاء املقاطعـة        

والطريقـة الـيت    تقدمي الشكوى من التمييز وكذلك صالحيات جلنة حقوق اإلنـسان وإجراءاهتـا             
 ويبــدأ تطبيــق ٢٠٠٨ويتوقــع أن يكتمــل االســتعراض بنهايــة ســنة . تتنـاول هبــا هــذه الــشكاوى 

  .٢٠٠٩التشريع تطبيقاً تاماًّ يف خريف سنة 
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  التدابري الرامية إىل كفالة النهوض باملرأة : ٣املادة     
عـن التحليـل    ، عالوة علـى تقريـر اللجنـة الدائمـة املعنيـة مبركـز املـرأة                 ٢٠٠٥منذ سنة     

القائم على أساس نوع اجلنس والتزامات احلكومة اليت تبعته، تعمل حكومة كندا علـى حتـسني          
ــدمج التحليــل القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس يف أدوات احلكومــة لتقــدمي       آليــات املــساءلة ل
التقــارير، مثــل اقتراحــات جملــس اخلزانــة، الــيت تــوفر األمــوال إلعــداد الــربامج يف مجيــع أعمــال   

 ووكاالهتا مسؤولة عن رسم السياسات ووضـع الـربامج          الفيدراليةوزارات احلكومة   . حلكومةا
الــيت تتفــق مــع الــسياسات احلكوميــة اإلمجاليــة، مبــا يف ذلــك التحليــل القــائم علــى أســاس نــوع  
اجلنس، ويتوقع منها، بناء على ذلك، أن تدمج التحليل على أساس نـوع اجلـنس واالعتبـارات                 

 . جانب االعتبارات السياساتية األخـرى املوازيـة يف تـصميم الربنـامج أو املبـادرة               اجلنسانية، إىل 
، اعتمـــــــــــدت حكومـــــــــــة كيَبـــــــــــك ٢٠٠٦ديـــــــــــسمرب /يف شـــــــــــهر كـــــــــــانون األول

)http://www.mfa.gouv.qc.ca/publications/pdf/CF_egalite_politique.pdf  سياســـة حكوميـــة 
 Pour que l’égalité de droit devienne une égalité deجديـدة بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني      

fait, .                 وقد ُوضعت هذه السياسة بعد مشاورات مجاهريية واسـعة النطـاق أثنـاء جلـسات جلـان
أفـق الـسياسة    .  عـرائض  ١٠٧للت   منظمة خطابات وحُ   ٧٥وهبذه املناسبة، ألقى ممثلو     . برملانية

ــرة    ١٠ميتــد إىل  ــة للفت  ٦٣ تــضم ٢٠١٠-٢٠٠٧ ســنوات، وهــي مــصحوبة خبطــة عمــل أولي
 مليــــــــــــــــون دوالر ٢٤تــــــــــــــــدبرياً، وهلــــــــــــــــا إطــــــــــــــــار مــــــــــــــــايل يــــــــــــــــصل إىل  

)http://www.mfa.gouv.qc.ca/publications/pdf/CF_egalite_planaction07-10.pdf .( وعقـــــد
وتــشمل عمليــات شــاملة .  وزارة ووكالــة التزامــات خبطــة العمــل هــذه٢٠مــا يزيــد قلــيالً عــن 

  . لتقدمي التقارير بغية تنفيذ التدابري املقترحة
طبيقـاً  هبذه السياسة، التزمت كيَبك بتطبيق التحليـل القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس ت             

والعمـل جـارٍ يف   . منهجياًّ يف مجيع القرارات، وكذلك يف حدود الوالية احمللية وواليـة املقاطعـة     
  .٢٠٠٧نوفمرب /تنفيذ التحليل على أساس نوع اجلنس منذ تشرين الثاين

 منظمـة   ٢٠ مليـون دوالر لتمويـل جمموعـة منظمـات تـضم             ١,٣قدمت أونتاريو مبلغ      
نونية للجمهور وأنشطة تواُصل ملـساعدة النـساء الـضعيفات علـى            نسائية لوضع مواد تعليمية قا    

معرفة حقوقهن القانونية ومتكينهن من اختاذ قرارات مبنية على املعرفة باملسائل املتعلقـة بقـانون               
  . األسرة

 يقدم برنامج أونتاريو لبنـاء مبـادرات القيـادات النـسائية يف طوائـف الـشعوب األصـلية          
 دوالر على مدى سنتني لدعم مبـادرات القيـادات النـسائية    ٦٠٠ ٠٠٠يف أونتاريو ما جمموعه   

  . للشعوب األصلية يف أونتاريو

http://www.mfa.gouv.qc.ca/publications/pdf/CF_egalite_politique.pdf
http://www.mfa.gouv.qc.ca/publications/pdf/CF_egalite_planaction07-10.pdf
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  العنف والتحرش    
ــرة األمــري         ــة لقــانون ضــحايا أعمــال العنــف العــائلي يف جزي ــة التوجيهي وضــعت اللجن

يـق يف  إدوارد، باالشتراك مع مجعيـة قـادة الـشرطة يف جزيـرة األمـري إدوارد هنجـاً موحـداً للتحق        
حوادث العنف العائلي، ممـا أدى إىل وجـود رد إقليمـي موحَّـد للـشرطة علـى حـوادث العنـف                      

  . مجيع ضباط الشرطة يف املقاطعة العائلي املبلَّغ عنها، وحتسني تدريب
، افتتحــت مقاطعــة نيــو برونزويــك رمسيــاًًّّ أول حمكمــة للعنــف املــرتيل،  ٢٠٠٧يف ســنة   

ل مقــدمي اخلــدمات األخــصائيني، الــذين يعملــون يف تعــاون،   وهــي تــدمج هنجــاًّ كلِّيــاًّ مــع كــ  
وتشمل تقدير املخاطر واالحتياجات، ومعاملة مـرتكيب العنـف، وخـدمات الـضحايا، ومعاملـة        

  . األطفال، وخدمات مراقبة حسن السلوك
عالوةً على ذلـك، نفـذت حكومـة نيـو برونزويـك مخـسة بـرامج هتـدف إىل مـساعدة                       

وســوف . اوز الــدمار الــذي أحلقــه العنــف وســوء املعاملــة بالبيــت األمهــات وأطفــاهلن علــى جتــ
ومولــت احلكومــة أيــضاً مخــسة مواقــع للتواصــل . ٢٠٠٨توضــع أربعــة بــرامج إضــافية يف ســنة 
  . ٢٠٠٨ مواقع تواُصل أخرى يف سنة ٧وسوف ُتنشأ . لتحسني مساندة ضحايا العنف املرتيل

ل ملكافحـة االعتـداء اجلنـسي       خطة عمـ  ”، أعلنت كيبك    ٢٠٠٨بريل  أ/يف شهر نيسان    
  .  وزارات متأثرة هبذه املسألة١٠ تدبري، حتت والية ١٠٠، تضم “٢٠١٣-٢٠٠٨

، بــدأت حكومــة أونتــاريو محلــة للجــريان واألصــدقاء واألســر تــشمل   ٢٠٠٦يف ســنة   
تـشمل  . املقاطعة بأسرها، لزيادة الوعي بعالمات العنف املرتيل وكيفية تقدمي املساعدة بـسالمة           

ة إعالنــات خــدمات عامــة ومنــشورات وشــريط فيــديو وموقعــاً علــى شــبكة اإلنترنــت،    احلملــ
 ٢٠٠٨وُشـنَّت يف سـنة      . وجمموعة مواد تستخدمها الطوائف واجملتمعات احمللية يف بدء محالهتا        

محلة كاناوايتوين، وهي اقتباس الشعوب األصلية للحملة اسـتناداً إىل التعلـيم التقليـدي، ومحلـة                
  . ، وهي اقتباس ثقايف للحملة باللغة الفرنسية)باللغة الفرنسية(قاء واألسر اجلريان واألصد

ــشرين           ــساواة، يف شــهر ت ــوانني امل ــة يف ق ــة مجاهريي ــة تثقيفي ــضاً محل ــاريو أي شــنت أونت
 العالقـات الـصحيحة القائمـة     ١٤ إىل   ٨، تعلُّـم الفتيـة والفتيـات مـن سـن            ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين

ــرام للمــ   ــدأ   علــى املــساواة واالحت ــل أن تب ــة  . ساعدة علــى كــسر حلقــة العنــف قب ــدأت احلمل ب
بإعالنـــــات تليفزيونيـــــة وســـــينائية وتـــــشمل موقعـــــاً تفاعليـــــاً علـــــى شـــــبكة اإلنترنـــــت         

)www.equalityrules.ca .(              مليـون   ١,٢وقدمت املقاطعة أيضاً، كجـزء مـن احلملـة، أكثـر مـن 
 برناجماً تقوم على أساس اجملتمع احمللي لتعزيز العالقـات الـصحيحة القائمـة علـى                ١٤دوالر إىل   

  .املساواة، لفائدة الشباب والكهول الذين يؤثرون فيهم

http://www.equalityrules.ca/
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ــوعي      ٢٠٠٧يف ســنة    ــادة ال ــسي لزي ــالتحرش اجلن ــوعي ب ــاريو أســبوع ال ، أعلنــت أونت
  .ا التحرشبالتحرش اجلنسي، وإحياء ذكرى مجيع النساء الالئي وقعن ضحايا هلذ

 خــبرياً ١٥أُنــشئ يف أونتــاريو جملــس استــشاري يف مــسألة العنــف املــرتيل يتــألف مــن      
جمتمعياًّ يف جمال العنف ضد املرأة إلسداء املـشورة يف حتـسني كفـاءة وفّعاليـة الـدعم املقـدم مـن                   

عنـف  احتياجات النساء الالئـي يقعـن ضـحايا لل         اجملتمعات احمللية والنظام القضائي وحتسني تلبية     
  .املرتيل وأطفاهلن

اجملتمعـات  ، دعمت أونتاريو مؤمتراً إقليمياًّ بشأن العنف املرتيل، بعنوان          ٢٠٠٨يف سنة     
 شـخص مـن املهنـيني العـاملني علـى       ١٠٠٠، أتـاح لــ      احمللية تعمل معاً إلهناء العنـف ضـد املـرأة         

علُّــم أفــضل  اخلطــوط األماميــة مــن قطاعــات العــدل واخلــدمات اجملتمعيــة والتعلــيم، فرصــة ت       
 . املمارسات ملنع العنف ضد املرأة وختفيضه يف جمتمعاهتم احمللية

 ركَّـزا علـى العنـف ضـد املـرأة مـن بنـات               ٢٠٠٧موَّلت أونتاريو مؤمتَري قمة يف سـنة          
أســفر املــؤمتر األول عــن إطــار اســتراتيجي وضــعته منظمتــان إقليميتــان مــن  . الــشعوب األصــلية

عرض املقاطعة التقرير اآلن، وسوف تواصـل العمـل بالتعـاون    وتست. منظمات الشعوب األصلية  
وعـيَّن  . مع منظمات الشعوب األصلية على إهناء العنف ضد املرأة من بنات الـشعوب األصـلية              

وتعمـل املقاطعـة مـع      . مؤمتر القمة الثاين ممارسات واعدة وحتسينات حيتاج إليهـا قطـاع العدالـة            
ية لوضـع اسـتراتيجية للعدالـة يف أوسـاط الـشعوب            أصحاب املصلحة من أبناء الـشعوب األصـل       

  . األصلية
. ٢٠٠٧نفــذت حكومــة ألربتــا مبــادرة ألربتــا لتقــدير وإدارة هتديــد العالقــات يف ســنة    

يهـدف هــذا الربنــامج إىل تقليــل ومنــع اخلــوف واملعانــاة والعنــف واملــوت يف حــاالت اخلطــورة  
العدالـة اجلنائيـة؛ وُتنـسَُّق جهـود الـشرطة،          املرتفعة للعنف يف العالقات، بتقدمي رد متكامل مـن          

واملــدَّعني العــامني باســم التــاج، وقــانون األســرة، وأخــّصائّيي ســالمة الــضحايا، وخــدمات          
  .األطفال، ملعاجلة التهديدات النامجة عن العالقات ذات اخلطورة معاجلةً فعالة

درات ، قامــت حكومــة ألربتــا أيــضاً بعــدد مــن املبــا      ٢٠٠٦مــارس  /منــذ شــهر آذار   
  : السياساتية

أصدر احملامي العام أللربتا ووحدة ضحايا األمن العام مبادئ توجيهية ويـديران بـرامج                •  
تـوفِّر هـذه املبـادئ التوجيهيـة والـربامج          . أخرى خلدمات الضحايا اليت تقدمها الشرطة     

مادة ملعيار شرطة املقاطعة بشأن مساعدة الضحايا والـشهود، الـذي يـصف اخلـدمات               
ب أن تقدمها مجيع وكـاالت الـشرطة لـضحايا اجلـرائم والـشهود، سـواٌء أكـان                  اليت جي 

 . ذلك من الوكالة مباشرة أو بواسطة اتفاق مع دائرة شرطة أخرى أو وكالة أخرى
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ــنة   •   ــف       ٢٠٠٨يف س ــشأن العن ــة ب ــرطياًّ للمقاطع ــاراً ُش ــذت معي ــة ونف  وضــعت املقاطع
ا وسياسـتها وإجراءاهتـا جيـب أن تـضعه     املرتيل، يوفر إطاراً هلياكل الوكاالت وموظفيهـ    
 . وكاالت الشرطة لكي تردَّ على العنف املرتيل

 مـشروعاً   ٣١٢ مليـون دوالر لــ       ١٢,١تـوفري   : تشمل مبادرات ألربتا األخرى ما يلـي        
جمتمعياًّ بواسطة صندوق احلوافز اجملتمعية يف السنوات الـثالث األوىل الـيت مـرت علـى إنـشائه،                  

ة يف ســائر أحنــاء ألربتــا يف جهودهــا الراميــة إىل اختــاذ تــدابري بــشأن العنــف لــدعم جمتمعــات حمليــ
 ملتابعـة املـؤمتر العـاملي    ٢٠٠٦والتسلُّط داخل األسرة؛ واستضافة ندوة سياساتية دوليـة يف سـنة            

، للجمع بني رامسي السياسة والبـاحثني لوضـع جـدول أعمـال             ٢٠٠٥ملنع العنف العائلي لسنة     
، يـنص علـى حتـسن محايـة        ٢٠٠٦ يف سـنة      احلمايـة مـن العنـف العـائلي        قانونمشترك؛ وتعديل   

الــضحايا، مبــا يف ذلــك إضــافة املالحقــة إىل تعريــف العنــف العــائلي، واالعتــراف باآلثــار علــى   
األطفال الذين يتعرضـون للعنـف العـائلي، ومحايـة املـسّنني؛ وتنفيـذ مثـاين حمـاكم متخصـصة يف                     

ا، تقـدم مـدعني متخصـصني تـابعني للتـاج، ودعمـاً للـضحايا          العنف العائلي يف سائر أحناء ألربتـ      
ونصحاً إلزامياًّ ملرتكيب العنف؛ وتنفيذ مبـادرة إقليميـة بـشأن الزيـارات اآلمنـة لتـوفري بيئـة آمنـة                     

  . لألطفال يف أوضاع العنف العائلي ذي اخلطورة العالية لالتصال بوالَديهم
  :تشمل مبادرات كولومبيا الربيطانية ما يلي  

توسـيع نطــاق وحـدات العنــف العـائلي ووحــدات إسـاءة معاملــة املـسنني يف األراضــي        •  
  . املنخفضة من الرب الكندي

ــسالمة،      •   ــدير املخــاطر وختطــيط ال ــن أدوات تق ــة    وضــع عــدد م ــواد تدريبي وكــذلك م
للشرطة والعاملني يف خدمة التاج ويف دائرة شؤون الضحايا ملعاجلة العنـف ضـد املـرأة                

 . يف العالقات

برنــامج مــساعدة ضــحايا اجلــرائم، الــذي يقــدم مــساعدة ماليــة واســتحقاقات لــضحايا   •  
جرائم العنف، وأفراد أسرهم املباشرة، والـشهود الـذين هلـم عالقـة مبلفـات ذات صـلة             

 قرار، واسـتحقاقات    ٥ ٠٠٠ ملف عامل؛ وأكثر من      ٢٠ ٠٠٠أكثر من   (جبرائم قتل   
ــدارها   ــغ مق ــون دوالر١٢يبل ــضحايا     ، ووحــدة ) ملي ــدم لل ــيت تق ــضحايا، ال ســالمة ال

معلومات عن إخالء سبيل املذنبني من السجن وكيفية الوصول إىل خـدمات الـسالمة              
 ).  ضحية مسجلة٣٠٠أكثر من (واملساعدة يف السفر إىل احملكمة 

برنامج جترييب لدعم احملاكم مدته سنتان يف مدينة بورت كوكيتالم لتعزيز سلسلة مـن                •  
 . ملتاح للضحايا يف عملية احملاكم اجلنائيةأشكال الدعم ا
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، وأهـدافها الرئيـسية     ٢٠٠٧هيئة املستشارين يف جمال العنـف املـرتيل، أنـشئت يف سـنة                •  
هـــي املـــساعدة يف جتميـــع بيانـــات أفـــضل املمارســـات يف التحقيـــق يف العنـــف املـــرتيل 

 . واحملاكمة عليه يف كولومبيا الربيطانية

ومــة كنــدا زيــادة يف متويــل خــدمات التــسوية، ال ســيما   ، أعلنــت حك٢٠٠٧يف ســنة   •  
يتوقع أن يتناول هذا العمـل بعـض        . املسائل املتصلة بالعنف املرتيل والسكان املهاجرين     

متكني النساء املهاجرات والالجئات الالئـي يقعـن        التوصيات املقدمة يف التقرير املعنون      
، )٢٠٠٧ كولومبيـا الربيطانيـة،      معهـد العدالـة يف     (ضحايا للعنف يف عالقاهتن احلميمة    

وسـوف تــستخدم كولومبيــا  . ال سـيما بقــدر مـا تتــصل بالتــدريب وتوصـيل اخلــدمات   
الربيطانية أيضاً أمواالً فدرالية لتوسيع نطـاق برناجمهـا للتواصـل متعـدد الثقافـات التـابع             

وسـوف ُيقََـيَّم هـذا املـشروع التجـرييب الـذي مدتـه ثـالث سـنوات                  . خلدمات الضحايا 
  . كن متديده، لكن ذلك يتوقف على النتائجومي

، خصصت حكومة يوكون، بواسطة صـندوق منـع العنـف ضـد نـساء       ٢٠٠٨يف سنة     
ــشعوب األصــلية،  ــغ  ال ــشعوب    ١٠٠ ٠٠٠مبل ــساء مــن ال ــربامج وأحــداث وضــعتها ن  دوالر ل
رب ، ســــامهت مديرية الـشؤون النـســــائية يف يوكـون مبـا يقـ             ٢٠٠٤ومنذ  . األصلية جملتمعاهتن 

  . دوالر ملشاريع من هذا القبيل٥٠٠ ٠٠٠من 
  

  االجتار بالنساء والبنات : ٦املادة     
فُــتح مكتــب كولومبيــا الربيطانيــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص، املــسؤول عــن وضــع     

استراتيجية كولومبيا الربيطانية ملكافحة االجتـار باألشـخاص وتنـسيق هـذه االسـتراتيجية بوجـه                
تــتلخص أهــداف املكتــب يف تقليــل ومنــع االجتــار بالبــشر، . ٢٠٠٧وليــة ي/عــام، يف شــهر متــوز

وتعيني األشخاص املُتََّجر هبم ومحايتهم، وتنسيق اخلدمات املقدمـة إىل األشـخاص املتجـر هبـم،                 
  . واملسامهة يف اجلهود الوطنية والدولية، مبا يف ذلك احملاكمات، للقضاء على االجتار بالبشر

  
   احلياة السياسة والعامةاملرأة يف: ٧املادة     

، أعلنت نوفا سكوشيا برناجماً تعليميـاًّ جديـداً يـسمح للنـساء األعـضاء               ٢٠٠٦يف سنة     
ــصبحن أعــضاء يف اجملــالس، يف       ــي ُيحتمــل أن ي ــديات بإشــراك املوظفــات، الالئ يف جمــالس البل

  .املعلومات املتاحة هلن
بــإدارة املــشاريع اململوكــة  قانوهنــا املعــين ، التزمــت كيَبــك، بواســطة  ٢٠٠٦ويف ســنة   
، بـضمان كـون جمـالس إدارة املؤسـسات العامـة واملنظمـات التابعـة        (R.S.Q., c.G-1.02) للدولة

ــاج فيهــا، وعــددها   ــسياسة العامــة   ٢٤للت ــان ال ــستهدفها بي ــشركات  ، الــيت ي لتحــديث إدارة ال
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ديـسمرب  / األول، تتألف من الرجال والنساء بأعداد متساوية قبل حلول كـانون  اململوكة للدولة 
 يف املائــة يف ٢٧,٥وتفيــد البيانــات بــأن نــسبة النــساء يف هــذه اجملــالس ارتفعــت مــن    . ٢٠١١
 ٤٢، أي أهنـا ارتفعـت بنـسبة    ٢٠٠٨فرباير / يف املائة يف شباط   ٣٩,١ إىل   ٢٠٠٦أبريل  /نيسان
  . يف املائة

رجـال  ، أعلنت كيَبك تشكيل جملس وزرائها اجلديد، الذي ميثل فيـه ال           ٢٠٠٧يف سنة     
  .والنساء بأعداد متساوية

  
  العمالة: ١١املادة     

قامــت حكومــة نيــو برونزويــك، كجــزء مــن مبادرهتــا لتخفــيض الفجــوة يف األجــور،     
ــة          ــة العام ــزاء اخلدم ــع أج ــشمل مجي ــث ي ــصاف يف األجــور حبي ــشريعها لإلن ــاق ت ــيع نط . بتوس

مـال املتعاقـدين،    باإلضافة إىل ذلـك، وسـعت نطـاق عمليتـها لإلنـصاف يف األجـور لتـشمل الع                 
مثــل العــاملني يف جمــال رعايــة األطفــال، والعــاملني يف خدمــة املنــازل االنتقاليــة، والعــاملني يف     

مـارس  /ومن املقرر أن تكتمـل عمليـة اإلنـصاف يف األجـور هـذه يف شـهر آذار                 . الرعاية املرتلية 
٢٠١٠.  

فيهـا،   قـانون اإلنـصاف يف األجـور   ، التزمت حكومة كيبـك، بواسـطة   ٢٠٠٦يف سنة    
وقد أفــادت هذه التعديـــالت أكثـر مـن        . جتاه تعديـــل املرتبات يف القطاعني العام وشـــبه العام       

لــدفع مجيــع  وبلغــت التكــاليف املتكــررة لإلنــصاف يف األجــور.  موظفــة حكوميــة٣٦٠ ٠٠٠
  .  مليون دوالر٨٢٥التعويضات ما يقرب من 

ــنة          ــر صــدر يف س ــن تقري ــيَّن م ــك، تب ــى ذل ــالوةً عل ــذا   ٢٠٠٦ع ــام ه ، مبوجــب أحك
قـانون اإلنـصاف يف املرتبـات، إجنـاز جيـب           : القانون، بعـد عـشر سـنوات مـن تنفيـذه، وعنوانـه            

، مـثالً، اخنفـض   ٢٠٠٤ وسـنة  ١٩٩٧ففيما بني سنة  .  ، أن تقدماً كبرياً قد أُحرز      احملافظة عليه 
 يف ٤٧لــن عــالوةً علــى ذلــك أع.  يف املائــة١٣,٩ إىل ١٦,١متوســط الفجــوة يف األجــور مــن 

املائـة مــن مجيـع الــشركات الـيت مشلتــها الدراسـة االستقــصائية أهنـا أجنــزت عمليـة اإلنــصاف يف       
 بقــصد ٢٠٠٨بعــد نــشر التقريــر، أُجريــت مــشاورات مجاهرييــة يف ســنة  . األجــور يف مالكهــا

  . حتليل نتائج تنفيذ قانون اإلنصاف يف املرتبات، وتقرير ما إذا كان يلزم مراجعته أم ال
  

  الصحة : ١٢ملادة ا    
، وقعت حكومـة كنـدا، ومقاطعـة كولومبيـا الربيطانيـة، وجملـس قيـادة                ٢٠٠٧يف سنة     

األمم األوىل يف كولومبيا الربيطانية خطة صحة وطنية ثالثيـة لألمـم األوىل، هتـدف إىل حتـسني                  
سيطرة األمم األوىل على اخلدمات الصحية واملـساعدة علـى سـد الفجـوات يف احلالـة الـصحية             
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تلـزم اخلطـةُ األطـراَف بالعمـل     . ني أفراد األمم األوىل وغريهم من سـكان كولومبيـا الربيطانيـة         ب
معــاً إلقامــة هيكــل إدارة ُيَحــسُِّن ســيطرة األمــم األوىل علــى اخلــدمات الــصحية، والعمــل علــى  
إجياد خدمات تكامل وتنسيق أفضل يقدمها األطراف الثالثة، وتسفر عن نتـائج صـحية أفـضل         

  . للمرأة
، أعلنت نوفا سكوشيا أن ثالث آالت رقمية جديـدة يف املقاطعـة، مبـا               ٢٠٠٧يف سنة     

فيها وحدة رقميـة متحركـة لتـصوير الثـدي شـعاعياًّ، سـتتيح طريقـة أفـضل للتـصوير الـشعاعي                      
  . للثدي

 يــسمح للقــابالت أن يــصبحن ٢٠٠٦ُســنَّ تــشريع جديــد يف نوفــا سكوشــيا يف ســنة    
  .لية باألمومةجزءاً من فريق العناية األو

تواصل حكومة مانيتوبـا دعـم منـو خـدمات القـابالت، مبـا يف ذلـك حتـسني إمكانيـات                 
  .خدمات األمومة للنساء القاطنات يف اجملتمعات الريفية والشمالية والنائية الوصول إىل

قــدمت حكومــة مانيتوبــا متــويالً ملركــز املــوارد املتعــدد األنــواع لتطــوير مــوارد حتــسني    
ــ ــة إىل النـــساء املـــساحقات، وثنائيـــات اجلـــنس، وثنائيـــات الـــروح،   الـــصحة اجلنـ سية، املوجَّهـ

واملتحــوالت مــن اجلــنس اآلخــر، ومــوارد لــدعم خــدمات الــصحة العقليــة الفرديــة واجلماعيــة    
وقــدمت أيــضاً متــويالً لتطــوير معلومــات ومــوارد متعلقــة بالــصحة   . املقدمــة لنــساء هــذه الفئــة 

دف نـساء املقاطعـة، مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى املـوارد                 اجلنسية على وجه التحديد، تسته    
املوجهة إىل النساء الـشابات مـن بنـات الـشعوب األصـلية وسـكان املنـاطق الـشمالية، والنـساء                     

حتـسني الـصحة اجلنـسية    . املهاجرات والالجئات القاطنات يف املناطق احلضرية ويف قلـب املـدن       
بــرداءة الــصحة اجلنــسية، مبــا يف ذلــك األمــراض  يــشمل معاجلــة مجيــع النتــائج الــضارة املرتبطــة  

املعديــة الــيت تنتقــل عــن طريــق اجلــنس، واحلمــل غــري املقــصود، واالعتــداء اجلنــسي، والعنــف،    
  .واالغتصاب

  
  احلياة االقتصادية واالجتماعية: ١٣املادة     

وضــعت حكومــة نيوفاوندالنــد ولــربادور مقيــاس ســلة الــسوق ملقاطعــة نيوفاوندالنــد      
يأخذ مقياس سـلة الـسوق يف   .  للحصول على قياس أدقَّ ملستويات الفقر يف املقاطعة     ولربادور،

احلسبان تكلفة الغذاء، واملالبـس واألحذيـة واملـأوى ووسـائط النقـل وسـلعاً وخـدمات أخـرى          
بناًء على ذلـك، إذا كـان دخـل األسـرة           . مثل األثاث، والترفيه، واالتصاالت السلكية واهلاتفية     

ل من تكلفة سلة الـسوق يف جمتمعهـا احمللـي، ميكـن اعتبارهـا أسـرة منخفـضة                القابل للصرف أق  
أي بيانـات دافعـي     (ويستخدم مقيـاُس سـلة الـسوق أيـضاً مقياسـاً يـستند إىل الـسكان                 . الدخل
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هذا النوع من املعلومات يسمح بوضـع       . لتحديد تكاليف سلة السوق للعائلة املعنية     ) الضرائب
ق اجلغرافية، مبا يف ذلـك اجملتمعـات احملليـة املنفـردة وحـىت أحيـاء           بيانات ومؤشرات جلميع املناط   

  . املقاطعة املختلفة
لقد بدأ حتليل أوَّيل يستخدم مقياس سلة السوق، غري أنه مـا زال يف مرحلـة وضـعه يف             

ومـن بـني املؤشـرات    . ٢٠٠٨صورته النهائية وال ميكن اإلفراج عن البيانات حىت خريف سـنة            
األطفـال الـذين يـستفيدون مـن أمـاكن رعايـة األطفـال        : دوث زيادة يف عدد املبكرة للنجاح ح  

املرخصة املعانة، ووحـدات الـسكن االقتـصادية، والزبـائن الـذين حيـصلون علـى دعـم الـدخل،                    
. واألشخاص الذين يتسّنى هلم الوصـول إىل تغطيـة لألدويـة الـيت ال تـصرف إال بوصـفة طبيـب                    

 عـدد األفـراد الـذين يعيـشون يف فقـر، واخنفـاض          وهناك مؤشـرات جنـاح أخـرى، هـي اخنفـاض          
  . عدد احلاالت اليت ُيدعم فيها أصحاب الدخل احملدود

ــرة         ــسني يف الفتــ ــني اجلنــ ــساواة بــ ــسياسة املــ ــها لــ ــة عملــ ــك، يف خطــ ــت كيبــ   أعلنــ
، عزمها على تقوية وتوسيع الشبكة الراهنة للمنظمات اإلقليمية لـدعم النـساء    ٢٠١٠-٢٠٠٧

وإن هــذه املنظمــات غــري الرحبيــة اإلحــدى عــشرة، املوجــودة يف   . حلــرةاملــشتغالت باألعمــال ا
 مليــون دوالر، تــساعد النــساء ١,٦معظــم منــاطق املقاطعــة، مبيزانيــة ســنوية إضــافية تزيــد عــن  

ــن يف      ــاً ودعمهـ ــائهن قروضـ ــل، بإعطـ ــرة يف احلـــصول علـــى التمويـ ــال احلـ املـــشتغالت باألعمـ
  .مشاريعهن التجارية

، مؤشـراً ذاتيـاً للـشعوب       ٢٠٠٧نـوفمرب   /نية يف تـشرين الثـاين     وضعت كولومبيا الربيطا    
األصلية، وهو عبارة عن مبادرة جلمع معلومات ُتقَـدَُّم طوعـاً عـن حالـة الـشعوب األصـلية مـن                

وســوف ُتــستخدم . األشــخاص الــذين يقــدمون طلبــات للمــساعدة أو حيــصلون علــى مــساعدة
  . لمساعدة يف تطوير برامج للشعوب األصليةهذه البيانات إلحالة الزبائن إىل موارد مناسبة ول

ويف . ، معــــدالت مــــساعدة الـــــدخل  ٢٠٠٧زادت كولومبيــــا الربيطانيــــة يف ســـــنة     
، أُجرَيت تغيريات تنظيمية فيمـا يتعلـق مبعـدل دعـم املـآوى اجلديـدة الـيت                 ٢٠٠٨يونية  /حزيران

ة التكـاليف اإلضـافية    تقدم إىل العازبات احلوامل يف فترة ما قبل والدهتن، ملساعدهتن على تغطي           
  .املرتبطة بضمان احلصول على سكن ثابت واحملافظة عليه قبل والدة أطفاهلن

  
ــة            - ١ ــة يف الدول ــساعدة القانوني ــشاريع امل ــل م ــن متوي ــصلة ع ــات مف ــر معلوم ــدم التقري يق

ُيرجـى وضـع اخلطـط أو       ). ٥٢الفقـرة   (الطرف، لكنه حيدد أيضاً عـدداً مـن الطعـون القـضائية             
وجيـب تـشمل تلـك املعلومـات كافـة مـستويات       .  اليت اتُّخـذت ملعاجلـة تلـك الطعـون     املبادرات

  .الدولة الكندية
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حكومات املقاطعات يف كندا مسؤولة دستورياًّ عن املسائل املتعلقة بتصريف العدالـة،              
 وحكومـات املقاطعـات     الفيدراليـة غري أن احلكومة    . مبا يف ذلك تقدمي املعونات القانونية املدنية      

ــدائم املعــين      و ــة بواســطة الفريــق العامــل ال ــة القانوني ــاليم تتعــاون يف املــسائل املتعلقــة باملعون األق
باملعونة القانونية، الـذي يقـدم منتـدًى لبحـث كيفيـة وضـع وتنفيـذ سياسـة املعونـة القانونيـة يف                

  . كندا
 مبوجب التحويـل االجتمـاعي يف كنـدا، تقـدم حكومـة كنـدا دعمـاً ماليـاًّ للمقاطعـات                     

واألقاليم للتعليم فوق الثانوي، وأماكن رعاية األطفال والـربامج االجتماعيـة الـيت تـساعد علـى       
ومـن اخلـدمات املمولـة هبـذه الطريقـة املعونـة            . تقليل آثار الفقر ودعم املـشاركة يف قـوة العمـل          

 بزيـادة التحويـل االجتمـاعي الكنـدي         ٢٠٠٧والتزمت حكومة كندا يف سـنة       . القانونية املدنية 
ــاليم إىل  ؛ ونتيجـــةً ٢٠٠٨-٢٠٠٧املاليـــة   باليـــني دوالر يف الـــسنة٦,٢إىل املقاطعـــات واألقـ

 يف املائـة سـنوياًّ، سـريتفع هـذا التمويـل            ٣الرتفاع تلقائي للتحويل االجتماعي الكنـدي بنـسبة         
  . ٢٠١٤-٢٠١٣ باليني دوالر يف السنة املالية ٧,٢إىل 

ي الكنـــدي، بواســـطة اتفاقيـــات املعونـــة  باإلضـــافة إىل التمويـــل بالتحويـــل االجتمـــاع   
 ١١,٥مبلغـاً إضـافياًّ مقـداره       ٢٠٠١-٢٠٠٠القانونية، قدمت حكومة كندا، منذ السنة املالية        

مليــون دوالر علــى ســبيل املعونــة القانونيــة للمهــاجرين والالجــئني، إىل املقاطعــات الــست الــيت 
، ومانيتوبـا، وأونتـاريو، وكيبـك،       وهي كولومبيـا الربيطانيـة، وألربتـا      (تقدم هذه اخلدمات اآلن     

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧(وسيستمر هذا التمويل للـسنوات اخلمـس القادمـة          ). ونيوفاوندالند ولربادور 
  ).٢٠١٢-٢٠١١حىت 

 إىل ٢٠٠١-٢٠٠٠عـــالوةً علـــى ذلـــك، قـــدمت حكومـــة كنـــدا مـــن الـــسنة املاليـــة    
وزارة العـدل،   ، بواسطة صندوق املشروع التجرييب للمعونـة القانونيـة التـابع لـ            ٢٠٠٦-٢٠٠٥

هـذا التمويـل    . إىل املقاطعات واألقاليم موارد إضافية ملـشاريع جتريبيـة للمعونـة القانونيـة املدنيـة              
مكَّن الواليات القانونية من وضع وجتريـب ُنُهـجٍ إليـصال خـدمات املعونـة القانونيـة املدنيـة يف                    

واألقـاليم علـى مواجهـة    وملـساعدة املقاطعـات   . جماالت اهلجرة واللجوء واألسرة وقانون الفقـر   
التحديات احملددة يف تقريـَري كنـدا الـسادس والـسابع عـن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                       
التمييز ضد املرأة، وسَّعت حكومة كندا متويلها هلذه املشاريع التجريبيـة احملـدودة املـدة ليـشمل                 

  ).٢٠٠٧-٢٠٠٦السنة (سنة مالية إضافية 
ادور متويالً إضافياًّ لتوسـيع مـشروع املعونـة القانونيـة        ربطت حكومة نيوفاوندالند ولرب     

يـستخدم هـذا املـشروع    . املدنية لألطفال والشباب واألسرة لتغطية املنطقة الغربية مـن املقاطعـة          
تنطـوي علـى تـشغيل حمـامٍ وأخـصائي اجتمـاعي وموظـف شـبه                 هنج الفريق ملعاجلة القضايا اليت    
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 يف احلاالت اليت يكون فيها تدخل من قبل العـاملني يف            قانوين يعملون معاً على مساعدة األسر     
أو الوالـدة   (يشمل هذا النهج مجع املعلومـات مـن الوالـد           . خدمات األطفال والشباب واألسرة   

وأثبتـت هـذه الطريقـة كفاءهتـا وفعاليتـها          . الستخدامها يف الرد على طلب التدخل     ) أو كليهما 
دائـرة خـدمات األطفـال والـشباب واألسـرة، ال           يف التعامل مع الوالدين حيث يوجد نزاع مـع          

  .سيما يف املناطق اليت يوجد فيها عدد متزايد من القضايا
قدمت مقاطعة نيوفاوندالند ولربادور أيضاً متويالً إضافياًّ لدعم املعونة القانونيـة املدنيـة               

  . قانون الصحة العقليةاحملكمة مبوجب  لألشخاص الذين ُيطلب منهم املثول أمام
، زيــدت ميزانيــة برنــامج املعونــة القانونيــة يف جزيــرة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف الــسنة املاليــة   

وسيمكِّن هذا التمويـل اإلضـايف املقاطعـة مـن اسـتئجار حمـامٍ              .  يف املائة  ٢٨األمري إدوارد بنسبة    
  . إضايف لتقدمي خدمات املعونة القانونية إىل األسر احملتاجة إليها

  
  القوالب النمطية والتعليم    

يرجى إبالغ اللجنة إن كانت األنـشطة الراميـة إىل النـهوض بنـساء الـشعوب األصـلية                    - ٣
واليت متوِّهلا احلكومة، مثل أنشطة برنامج الـشعوب األصـلية، تـشمل بـرامج للتوعيـة هتـدف إىل              
رفــع درجــة وعــي اجملتمعــات األصــلية حبقــوق اإلنــسان اخلاصــة بــاملرأة ومكافحــة الــسلوكيات   

إضــافةً إىل ذلــك، ويف ضــوء أن اجملتمــع احمللــي األوســع  . بويــة وتنمــيط األدوارواملمارســات األ
نطاقاً للشعوب غري األصلية كان معّرضاً على مرِّ التاريخ لقوالب منطية عنصرية وجنسانية عـن               
الشعوب األصلية بصفة عامـة ونـساء الـشعوب األصـلية بـصفة خاصـة، مـا هـي بـرامج التعلـيم                       

   يت ُصممت لتغيري هذه القوالب النمطية؟العام األوسع نطاقاً ال
 وحكومات املقاطعات واألقـاليم مـؤمتر القمـة الـوطين للـشعوب          الفيدراليةحضر ممثلو احلكومة    

ــة (األصــلية  ــات، جمتمعــات قوي ــراننــساء قوي ــة /، حزي ــربادور  ) ٢٠٠٧يوني ــد ول يف نيوفاوندالن
سية لـدى منظمـات الـشعوب    إلشراك اآلخرين يف أفضل املمارسات، وحتديـد األولويـات الرئيـ          

وقــد مجــع مــؤمتر القمــة بــني  .  وحكومــات املقاطعــات واألقــاليمالفيدراليــةاألصــلية واحلكومــة 
منظمات نسائية من الشعوب األصلية يف خمتلف أحناء كنـدا لبحـث املـسائل الـيت هتمهـنَّ، مثـل                    

كـني نـساء    العنف ضد نساء الشعوب األصلية، واالعتراف حبقوق نساء الشعوب األصـلية، ومت           
وإعادة تنشيط نظام االنتساب إىل األم ونظام حكم األم وإعادة تنشيط اللغـة   الشعوب األصلية

أو /متهيــداً ملــؤمتر القمــة، أيــدت الواليــات القــضائية عقــد مــؤمترات قمــة و. والثقافــة وتقويتــهما
أو حلقــات عمــل إقليميــة مــع نــساء الــشعوب األصــلية ومولــت مــشاركة نــساء  /اجتماعــات و

  . ٢٠٠٨وعقد مؤمتر قمة للمتابعة يف سنة . عوب األصلية يف هذه احملافلالش
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 وحكومــات املقاطعــات الفيدراليــةرحــب الــوزراء املعنيــون بوضــع املــرأة يف احلكومــة    
، بتوصـيات العمـل املقدمـة مـن        ٢٠٠٧يوليـة   /واألقاليم، يف اجتماعهم السنوي املعقود يف متـوز       

ألصـلية، وشـجعوا اجلهـود الراميـة إىل اسـتطالع النظـرات        مؤمتر القمة الوطين لنساء الـشعوب ا      
وحبـث الـوزراء املعنيـون بوضـع املـرأة يف           . الثاقبة والعمل بالتوصيات الصادرة عـن مـؤمتر القمـة         

ــةاحلكومــة  ــاليم أولويــات العمــل لتقــدمي دعــم ملمــوس    الفيدرالي  وحكومــات املقاطعــات واألق
ــديات  ــساء الكن ــات األمــ   . للن ــذه األولوي ــاول ه ــساء    تتن ــم ن ــة دع ــرأة، وأمهي ــصادي للم ن االقت

ــضاء        ــام الق ــشعوب األصــلية يف نظ ــساء ال ــة ن ــة، ومعامل ــشعوب األصــلية يف املراكــز القيادي   .ال
ــلية      ــشعوب األصـــــــ ــساء الـــــــ ــشأن نـــــــ ــت بـــــــ ــالن إكاليـــــــ ــوزراء إعـــــــ ــدر الـــــــ   وأصـــــــ

).html.e_2-2007/0711news/newsroom/ca.gc.cfc-swc.www://http( .  
 منظمة حكوميـة فدراليـة تـشجع مـشاركة نـساء الـشعوب              منظمة مركز املرأة الكندية     

تعمـل هـذه    . األصلية مشاركة كاملة يف احليـاة االقتـصادية واالجتماعيـة والدميقراطيـة يف كنـدا              
املنظمة على النـهوض باملـساواة بـني املـرأة والرجـل وعلـى إزالـة احلـواجز الـيت تعـوق مـشاركة                        

 زيـادة األمـن االقتـصادي للمـرأة والقـضاء علـى        املرأة يف اجملتمع، مع التوكيد بوجه خاص على       
ُتقَدَّم املساعدة املالية والفنية يف حد ذاهتـا إىل مـشاريع متكِّـن نـساء الـشعوب                 . العنف ضد املرأة  

  .األصلية لكي يتمكَّنَّ من القيام بدور نشط يف جمتمعاهتن احمللية
يـة نـساء الـشعوب      ، عرَّفـت منظمـة وضـع املـرأة الكند         ٢٠٠٨-٢٠٠٧يف السنة املالية      

 مبوجـب اسـتراتيجيتها للتمويـل، ونتيجـةً لـذلك قـدمت         “جمموعـة ذات أولويـة    ”األصلية بأهنن   
 مـشروعاً   ٢٤تـستهدف   .  مشروعاً تتناول مسائل نساء الشعوب األصلية      ٧٥متويالً ملا جمموعه    

تـؤثر يف  من هذه املشاريع نساَء الشعوب األصلية حصراً وتتنـاول مـسألتني اثنـتني ذواَتـي أمهيـة           
وُنفِّــذَت مــشاريع ممولــة يف . منــع العنــف واألمــُن االقتــصادي : نــساء الــشعوب األصــلية، ومهــا 
  .أوساط حضرية ويف حمميات

تواصــل منظمــة مركــز املــرأة الكنديــة العمــل مــع مجعيــات النــساء األصــليات يف كنــدا    
 الـشعوب األصـلية     ملعاجلة العوامل الكامنة اليت تساهم يف العنف العنصري واجلنساين ضد نساء          

وتعمل منظمة مركـز املـرأة الكنديـة        . االقتصادي والسياسي والقانوين   - ووضعهن االجتماعي 
بالتعاون مع دوائر فدرالية رئيسية يف وضع وتنفيذ سياسـات وبـرامج وخـدمات وممارسـات يف         

لعنـف؛  تقليـل ا  : أربعة جماالت سياسية رئيسية عيَّنتها رابطـة النـساء األصـليات يف كنـدا، وهـي               
  . وحتسني نتائج التعليم والعمل؛ واملساكن اآلمنة؛ والوصول إىل العدالة
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مـارس  /باإلضافة إىل ذلك، استضافت منظمة مركز املرأة الكندية حلقـة عمـل يف آذار               
 ملنظمات الـشعوب األصـلية لتطـوير أدوات حتليـل علـى أسـاس جنـساين مالئمـة ثقافيـاًّ            ٢٠٠٨

  .املتعلقة بنساء الشعوب األصلية ة والقوالب النمطيةبغية تناول االفتراضات الكامن
  : مولت حكومة كندا أيضاً ما يلي

بالتعــاون مــع رابطــة نــساء الــشعوب األصــلية يف كيبــك، عقــدت حلقــة دراســية ملــدة      •  
ــاً لكــي          ــة العمــل مع ــشعوب األصــلية ألمهي ــات ال ــدى جمتمع ــوعي ل ــومني إلذكــاء ال ي

وُبحثــت أيــضاً . ري البديلــة حلــل املنازعــاتتكتــسب الــضحايا معرفــة حبقــوقهن والتــداب 
  . مبادرات توعية ملنع اجلرائم لضمان اختاذها مع مراعاة اجملتمعات األصلية

التعلــيم القــانوين العمــومي وخــدمات اإلعــالم يف نيــو برونزويــك و جيغنــو هــاوس           •  
(Gignoo House)    وهــو مــرتل لنــساء الــشعوب األصــلية يف نيــو برونزويــك، لوضــع ،

منــع العنــف العــائلي يف جمتمعــات : رحلــة الــشفاء أدوات ثنائيــة اللغــة عنواهنــا جمموعــة
. ، تشمل مـوارد منوعـة مالئمـة ثقافيـاًّ ملنـع العنـف العـائلي والتـدخل                 الشعوب األصلية 

 . /http://www.thehealingjourney.ca: انظر جمموعة األدوات على الرابط التايل

، عقدت حكومة جزيـرة األمـري إدوارد حلقـة دراسـية لكبـار              ٢٠٠٧يونية  /يف حزيران   
وكـذلك ُيـستخدم التمويـل املقـدم إىل رابطـة      . موظفي احلكومة بشأن توعية الشعوب األصـلية   

نساء الشعوب األصلية يف جزيرة األمري إدوارد، كما ذكر يف تقريَري كنـدا الـسادس والـسابع                 
، إلذكـاء الـوعي     )٢١٨انظـر الفقـرة     (اقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة            عن اتف 

  . حبقوق اإلنسان
، أنشأت نوفا سكوشيا مشروع تواُصل مـع الـشعوب األصـلية، موَّلتـُه              ٢٠٠٨يف سنة     

حكومة كندا من مركز السياسات املعين بـضحايا اجلرميـة، وسـوف يفيـد اجملتمعـات احلدوديـة                  
وقـدمت نوفــا سكوشـيا أيـضاً للمـوظفني املــدنيني     . خـدمات متعلقــة بـالوعي الثقـايف   الـيت تقـدم   

تدريباً يف مفاهيم الشعوب األصلية لزيادة فهم الوعي ومكافحـة املفـاهيم اخلطـأ عـن الـشعوب                  
  . األصلية

http://www.gov.ns.ca/abor/officeofaboriginalaffairs/whatwedo/publiceducationandaware

ness/aboriginalperceptionstraining.  

http://www.thehealingjourney.ca/
http://www.gov.ns.ca/abor/officeofaboriginalaffairs/whatwedo/publiceducationandawareness/aboriginalperceptionstraining
http://www.gov.ns.ca/abor/officeofaboriginalaffairs/whatwedo/publiceducationandawareness/aboriginalperceptionstraining
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أنشأت نيو برونزويك مؤمتر مائدة مـستديرة بـشأن التنميـة االجتماعيـة لـتمكني األمـم           
ومـن  .  احلكومية مـن العمـل معـاً يف مـسائل الواليـة القـضائية لتقليـل الفجـوات          األوىل والدوائر 

  . بني املسائل اليت نوقشت العنف واإلسكان والعمل وضحايا اجلرائم
انظـر الفقـرة    (باإلضافة إىل التمويل املقدم إىل منظمة نساء الشعوب األصلية يف كيبك              
ة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد        من تقريَري كندا السادس والسابع عـن اتفاقيـ         ٣٢٧
، تعقـد حكومـة كيبـك حلقـات توعيـة للمـوظفني العمـوميني العـاملني يف إذكـاء الـوعي                      )املرأة

وكـذلك عقـدت وزارتـا    . بوضع الشعوب األصلية يف كيبـك لـدى أصـحاب املـصلحة املعنـيني          
رات تــدريب العــدل واألمــن العــام والــشعبة القــضائية أيــضاً ، علــى مــدى ســنوات عديــدة، دو 

منتظمة يف املسائل اليت هتم الشعوب األصلية ألصحاب املصلحة املعنيني يف اجملالني االجتمـاعي              
  . والقضائي
لكـي تـصبح    فيما يتعلق بإلغاء القوالب النمطية يتمثل هـدف سياسـة حكومـة كيبـك،                 

 علـى أسـاس     ، يف تعزيـز النمـاذج وأنـواع الـسلوك القائمـة           املساواة أمام القانون مساواة حقيقية    
وهتدف مقاييس خطة العمل إىل احلـد مـن توزيـع األدوار بـني اجلنـسني توزيعـاً قائمـاً                    . املساواة

  .على القوالب النمطية، وينبغي أن يفيد مجيع سكان املقاطعة
 أن أهـداف برنـامج املـساواة يف         ٢٠٠٩-٢٠٠٨وأخرياً، جاء يف طبعتها للـسنة املاليـة           

 من تقريَري كندا السادس والسابع عن اتفاقية القـضاء علـى           ٣٤٥انظر الفقرة   (اختاذ القرارات   
تـشجع علـى التعامـل االجتمـاعي        ”مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، ُوسِّـَعت لتـشمل مـشاريع              

بني الرجال والنساء تعامالً ال حتكمه القوالب النمطية، وكذلك التعامـل بـني األوالد والبنـات،       
  .“بني اجلنسني يف هيئات اختاذ القراراتوالسماح بالتقدُّم حنو املساواة 

ركــزت محــالت التعلــيم العمــومي يف أونتــاريو علــى منــع العنــف ضــد نــساء الــشعوب   
األصلية، وبناء القيادات النسائية من الـشعوب األصـلية وتـشجيع العالقـات الـصحيحة القائمـة                 

العنـصرية واجلنـسانية يف   على املساواة بني الشباب، مما يتـرك أثـراً علـى تغـيري القوالـب النمطيـة               
ومـن بـني األمثلـة علـى        . وصف الشعوب األصلية ونساء هـذه الـشعوب علـى وجـه اخلـصوص             

  : ذلك
ــادات النــسائية يف الــشعوب األصــلية مــا جمموعــه     ي  •   ــاء القي ــامج بن  ٦٠٠ ٠٠٠قــدم برن

دوالر علــى مــدى ســنتني لــدعم مبــادرات القيــادات النــسائية يف الــشعوب األصــلية يف 
   .أونتاريو

 دوالر علــى مــدى ٤٧٦ ٠٠٠تلقّــى احتــاد مراكــز الــصداقة اهلنديــة يف أونتــاريو مبلــغ    •  
 يف جمتمعـــات الـــشعوب األصـــلية يف ســـائر أحنـــاء  كنـــاوايهيتوينســـنتني لتنفيـــذ محلـــة 
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تستند احلملـة، الـيت وضـعها فريـق خـرباء مـن الـشعوب األصـلية، إىل تعـاليم                    . أونتاريو
مت إلعطــاء النــاس املقــرَّبني مــن امــرأة معرضــة  تقليديــة للــشعوب األصــلية، وقــد ُصــم

للخطر أو من شخص مسيء ما حيتاجون إليه مـن معلومـات ملنـع زيـادة تفـاقم العنـف        
  . أو لوقفه

 دوالر علـى مـدى      ٥٣٦ ٥٠٠تلقّى مشروع تنمية املرأة يف أمة آسكي نيشنويب مبلـغ             •  
 صـحة يف إقلـيم أمـة        ثالث سنوات لتنمية قدرات املرأة كقائدة لتحقيق جمتمعات أكثر        

وســُيَنّمي املــشروع النــساء وميكِّنــهن كعــامالت علــى حتقيــق تغــيري    . آســكي نيــشنويب
  . اجتماعي إجيايب

تلقّى مركز دعـم املـرأة يف الـشعوب األصـلية يف أوتـاوا متـويالً للعمـل                  : حمفل مينواشني   •  
جيــه  أو-مــع ثالثــة جمتمعــات حمليــة للــشعوب األصــلية لــدعم تنميــة الــشباب كقــادة    

تتـألف هـذه املبـادرة مـن تعلـيم مـدفوع مـن قبـل             .  يف مـشروع منـع العنـف       -ماشيش  
الشباب يف اجملتمع احمللي للعمل علـى إقامـة عالقـــات صحيــــحة علـى قـدم املـســــاواة           

  . ، وعطاء قائم على احملبة، وموارد مرافقة لذلكهوب‐هيبباســـتخدام فيديو 
نديـة يف أونتـاريو أمـواالً لتطـوير برنـامج يغطـي املقاطعـة            تلقّّى احتاد مراكـز الـصداقة اهل        •  

أنـا رجـل   ” ومعنـاه  (Kizhaay Anishinaabe Niin)كلها يسمى كيجاي أنيشينايب نيني 
، حلمل الرجال على الكالم ضد مجيع أشكال اإلسـاءة إىل نـساء وبنـات               “من نوع ما  

 . الشعوب األصلية

ني يف املـدارس الثانويـة سـتبدآن يف الـسنة          تقوم حكومة مانيتوبا بوضع دورتـني دراسـيت         
، هتــدفان إىل إذكــاء الــوعي لــدى الطــالب أبنــاء الــشعوب األصــلية   ٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراســية 

والــشعوب غــري األصــلية حبقــوق اإلنــسان لنــساء الــشعوب األصــلية وتــساعدان علــى مكافحــة   
 إلزاميتـان يف منـهج      والـدورتان . املواقف واملمارسات واألدوار النمطية املؤيـدة لـسيطرة الرجـل         

تدريس التاريخ الكندي لطالب الصف احلادي عشر واختياريـان لطـالب الـصف الثـاين عـشر                 
  . مواضيع راهنة يف دراسات الشعوب األصلية -

تقدم مبادرة نـساء األمـم األوىل وشـعب ميتـيس، الـيت وضـعتها حكومـة سسكتـشوان                   
املقاطعـة، ملـساعدهتا علـى القيـام مبـشاريع          متويالً لدعم املنظمات النسائية للـشعوب األصـلية يف          

يقـدَّم التمويـل يف     . ومبادرات لتطوير السياسات ملا فيه فائـدة أبنـاء هـاتني الفئـتني مـن الـسكان                
الوقت احلاضر للجنة النسائية لألمـم األوىل يف سسكتـشوان، وهـي ذراع الحتـاد األمـم اهلنديـة                  

عوب األصـلية يف سسكتـشوان، ملعاجلـة        يف سسكتشوان، وكذلك ملؤسسة احللقة النـسائية للـش        
  .املسائل ذات األولوية اليت يعرِّفها أعضاء هاتني املنظمتني
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قدمت اللجنة االستشارية حلكومة ألربتا يف شأن الـشعوب األصـلية، القيـادة واملـشورة        
  .يف مشاركة جمتمعات الشعوب األصلية ودعمها يف مكافحة العنف العائلي

 دوالر كتمويل سنوي ملبـادرة التـدريب املـسماة     ٥٠٠ ٠٠٠نية  تقدم كولومبيا الربيطا    
 ، وهـو    جتميـع قُوَِّتنـا   ومثة مشروع مولته مبادرة التمكني من العمل يـسمى          . التمكني من العمل  

عبــارة عــن مــشروع مــشترك بــني نــساء الــشعوب األصــلية ونــساء مــن غــري الــشعوب األصــلية   
عوب األصـلية يف مقاطعـة كولومبيـا الربيطانيـة     يهدف إىل إجياد قدرة لدى اجملتمع النـسائي للـش       

ومتـوِّل كولومبيـا الربيطانيـة    . وإدخال بعض التغيريات يف النظام ُتحقق نتائج مناسبة هلذا اجملتمع    
أيضاً مبـادرة متنـع العنـف ضـد املـرأة بواسـطة التعلـيم وإذكـاء الـوعي، والتعـاون والـشراكات،                       

 تصل هذه املبادرات إىل الـسكان بوجـه عـام وكـذلك          .واخلدمات اليت تستند إىل اجملتمع احمللي     
  .إىل جمموعات سكانية حمددة، كالشباب، وجمتمعات الشعوب األصلية واملهاجرين

جلنــة يوكــون حلقــوق اإلنــسان إلجــراء اســتعراض للتــشريع    موَّلــت حكومــة يوكــون   
  .اجلاري، مع التركيز بوجه خاص على نساء الشعوب األصلية

ري محلــة تعلــيم عمــومي ملنــع العنــف، مــع التركيــز علــى نــساء   تــشارك يوكــون يف تيــس  
الـــــــــشعوب األصـــــــــلية، تـــــــــشمل صـــــــــفحة برنـــــــــامج علـــــــــى شـــــــــبكة اإلنترنـــــــــت   

5)ca.Yukonstopviolencein.www ( وملـــصقات إعالميـــة، ومنـــشورات، ومـــشروع صـــحافة ،
  .، وكتاباً دليلياًّ ُيستخدم كموردمصورة، وأفالم فيديو تتعلق مبكافحة العنف

إىل مبــادرة اتُّخــذت مــن جانــب حكومــة نيوفاوندالنــد   ) ١٦٤الفقــرة (يــشري التقريــر   - ٤
ولربادور، بالتعاون مع مجاعات الشعوب األصـلية، للقـضاء علـى القوالـب النمطيـة مـن خـالل                   

قاطعـات أو األقـاليم األخـرى      فهل تتبع امل  . تطوير موارد للتعلُّم أكثر مالءمة من الناحية الثقافية       
  مبادرات مماثلة تشمل مجاعات الشعوب األصلية؟ 

وبالتعاون مع شعب اإلينـو،  . العمل متواصل يف هذه املبادرة يف نيوفاوندالند ولربادور         
أوشك العمل على االكتمـال يف سلـسلة كتـب مطـوَّرة حمليـاًّ ملنـهج الدراسـات االجتماعيـة يف                     

دليـل جديـد ملنـهج الدراسـات االجتماعيـة يف ريـاض األطفـال مـع                 وقد ُوضع   . رياض األطفال 
واضــطُلع بتطــوير مهـين هــام مـع معلمــني يف مــدارس   . أنـشطة ذات صــلة ثقافيـة ملــدارس اإلينـو   

رحلــة وُوضــع دليــل أنــشطة بعنــوان    . اإلينــو حــول تطــوير وإجنــاز منــهاج ذي صــلة ثقافيــة      
إلينو وتراثـه، وهـو جـاهز للتوزيـع علـى           ، يربز ثقافة شعب ا    قصصنا يف شعب اإلينو   : نيتاسينان

وســتعمل هــذه املــشاريع مبثابــة منــاذج . ٢٠٠٩-٢٠٠٨املــدارس املتوســطة يف الــسنة الدراســية 
  . تسترشد هبا املشاريع املشاهبة مع شعب اإلينو وشعب امليكماك
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توزع نوفا سكوشيا أيضاً موارد على املدارس وعلى اجملتمع بوجه عام هتدف إىل بنـاء                 
: َوَبنـاكي : وتشمل هذه املوارد فيديو بعنـوان     . وسع نطاقاً بالشعوب األصلية يف املقاطعة     وعي أ 

، إىل  )6Hhttp://www.gov.ns.ca/abor/education/videws () اجلـزءان األول والثــاين (أهـل الفجـر   
: ككينامويـك ام أشرطة الفيديو يف املدرسـة، وكتـاب يـسمى           جانب دليل تعلُّمي لدعم استخد    

. ) 7Hhttp://www.cmmns.com/Kekinamuek.php( التعلُّم عن شـعب امليكمـاك يف نوفـا سكوشـيا    
جية اســتراتي، أدخلــت نوفــا سكوشــيا اســتراتيجية جديــدة باســم ٢٠٠٨فربايــر /يف شــهر شــباط

، تعطي رؤيةً وإطاراً إلدارة املوارد التراثيـة، وتـربز أمهيـة        الكرت املاضي، املستقبل الثمني   : التراث
موارد التعلُّم الثقافية املالئمة، وتشجع اجلهود الرامية إىل زيـادة إمكانيـات الوصـول إىل مـوارد                 

ملــوارد وكميتــها  امليكمــاك الثقافيــة املتاحــة لــدعم منــاهج املــدارس العموميــة ونوعيــة هــذه ا        
)8Hhttp://www.cmmns.com/Kekinamuek.php(.  

طوَّرت نيو برونزويك مسودة استراتيجية تعليميـة للمقاطعـة للطـالب مـن أبنـاء األمـم                 
وسـتقدم  . ليةاألوىل، تقوم على أساس عمل اللجنة االستشارية اإلقليمية لتعليم الـشعوب األصـ            

هذه االستراتيجية توجيهاً استراتيجياًّ لتعليم أبناء األمم األوىل بغيـة إشـراك األفـراد واجملتمعـات                 
 وحفظ ثقافة األمـم األوىل وتقاليـدها، وتعزيـز أمهيـة الـتعلُّم مـدى احليـاة يف             - يف مجلة أمور     -

  .جمتمعات األمم األوىل
، الطريـق  ١٩٧٥ومشـال كيبـك، يف سـنة    يف كيبك، مهَّد توقيع اتفاقية خلـيج جـيمس           

إلنــشاء جملــس مــدارس كــري ألبنــاء شــعب الكــري، وجملــس مــدارس كاتيفيــك ألبنــاء شــعب  
وبعد ذلك بثالث سنوات أُنشئت مدرسة ناسكايب عقب توقيع اتفاقية مشـال شـرقي              . اإلنويت
ا ُمنحت هذه املنظمات صالحيات خاصة مثـل حـق عقـد اتفاقيـات بـشأن التعلـيم فيمـ                  . كيبك

بعد الدراسة الثانوية، ووضع كتب دليلية، وتنظـيم دورات، ومـواد تعليميـة، وبـرامج لتـدريب                 
ــهما إىل         ــها ونقل ــشعوب األصــلية وثقافت ــة ال املعلمــني، والقــصد مــن وراء ذلــك هــو حفــظ لغ

وقعـت حكومـة كيبـك وأُمَّـة هـوُرن وينـدات اتفاقـاً               أيـضاً،  ٢٠٠٠ويف سـنة    . األجيال القادمة 
  .ير التعليم مركزاً لتعليم البالغني تديره األمَّة األوىلينفذ مبوجبه وز

ُوِضَع أيضاً برنامج لدعم جمتمعات الشعوب األصلية لتقدمي دعـم مـايل إىل اجلامعـات،                 
لكي تقدم برامج تعليمية مكيفة حبسب احتياجـات طالهبـا مـن أبنـاء الـشعوب األصـلية، لكـي                    

. ا بعــض جمتمعــات الــشعوب األصــلية بوضــوح يقــدموا خــرباهتم يف ميــادين أو جمــاالت عرَّفتــه 
  .  دوالر هلذا الربنامج٤٠٠ ٠٠٠ومتنح وزارة التعليم كل سنة 

ــنة  ــبيب    ٢٠٠٧يف سـ ــلية يف أبيتيـ ــشعوب األصـ ــاء الـ ــة ألبنـ ــة كيبـــك جامعـ ــشأت حكومـ -، أنـ
  . ِتميسكامينغي
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ومن شأن استراتيجية أونتاريو لتعليم الـشعوب األصـلية، الـيت تـشمل مبـادرات تـدعم                   
م الطــالب أبنــاء الــشعوب األصــلية وإجنــازاهتم، أن تــساعد الطــالب املنحــدرين مــن األمــم   تعلُّــ

األوىل وشعب امليتيس وشعب اإلنويت على حتقيق كامـل إمكانيـاهتم وإذكـاء الـوعي بثقافـاهتم            
  .وتارخيهم ومنظوراهتم يف املدارس

ــية      ــاريو التعليميـــة يف الـــسنة الدراسـ ــتثمارات أونتـ ــةً  ٢٠٠٨-٢٠٠٧تـــشمل اسـ منحـ
سـتقدِّم هـذه املنحـة اجلديـدة،        . تعليميَّةًّ إضافية لألمم األوىل وشـعب امليتـيس وشـعب اإلنويـت           

ــدارها   ــالغ مق ــشعوب األصــلية يف أي     ١٠,٥الب ــربامج لغــات ال ــداً ل ــويالً زائ ــني دوالر، مت  مالي
 واحدة من لغات الشعوب األصلية السبع املعتـرف هبـا يف منـهاج أونتـاريو؛ وتقـدمي دعـم زائـد                    
جملالس التعليم لتقدمي أي من الدورات العشر يف دراسات الـشعوب األصـلية املتاحـة يف منـهاج                  

  .أونتاريو؛ وتقدمي متويل إضايف لدعم برامج تساعد الطالب من أبناء الشعوب األصلية
 ٢٠٠٧ مليون دوالر اسُتثمرت يف سـنة        ١٢,٧هذه املنحة اإلضافية تأيت باإلضافة إىل         

التعليم لألمم األوىل وشعب امليتيس وشـعب اإلنويـت، الـذي يـشمل دعمـاً               لدعم إطار سياسة    
مستهدفاً للتطوير الفـين لتعلـيم الـشعوب األصـلية، وكـذلك متويـل املـشاريع الـذي يركـز علـى                      
مشاريع تدريب الطـالب مـن أبنـاء الـشعوب األصـلية، وحلقـات النقـاش اإلقليميـة، ومـشاريع                    

  . يع التواُصل بني اجملتمعات احملليةاالنتقال من مرحلة إىل أخرى، ومشار
بغية تلبية احتياجات الطالب من أبناء الشعوب األصـلية يف املراكـز احلـضرية الكـبرية،              

قام مكتـب تعلـيم الـشعوب األصـلية يف أونتـاريو مبـشروع جتـرييب لتطـوير ثالثـة منـاذج تعليميـة                
ألوىل وشـعب امليتـيس وشـعب    للشعوب األصلية يف املراكز احلضرية للطالب مـن أبنـاء األمـم ا    

اإلنويت، وإشراك األسر واجملتمعات احمللية، اليت ميكنها أن تطبـق أوضـاعاً حـضرية خمتلفـة بنـاءًَ                  
سوف ُتطوَُّر هـذه النمـاذج نتيجـةً لبحـوث متعمقـة            . على تنوُّع الظروف اجلغرافية والدميغرافية    

. يف ثالثة جمـالس حـضرية يف أونتـاريو   يف مشتركة بني األجهزة القضائية ومشاريع جتريبية ُتنفَّذ        
  . وقد التزمت احلكومة بتقدمي ما يقرب من ثالثة ماليني دوالر على مدى مسار املبادرة

، بدأت مانيتوبا وسسكتشوان واألقاليم الشمالية الغربيـة        ٢٠٠٧أبريل  /يف شهر نيسان    
ن بروتوكـول مشـال غـريب       ويوكون وألربتا العمل يف إطار الفريق العامل مبوجب امليثاق الثاين م          

وكان القصد من وراء إنشاء الفريق العامـل هـو وضـع مبـادئ توجيهيـة وبروتوكـوالت                  . كندا
لتزويد املرّبني واملتعلِّمني بأداة لضمان كون املوارد مالئمة ثقافيـاًّ ودقيقـة تارخييـاًّ وخاليـة مـن          ”

بـدأ  . “للمالءمـة الثقافيـة والدقـة     وجيهيـة   التََّحيُّز والقولبـة النمطيـة، بالتعـاون يف وضـع مبـادئ ت            
  .٢٠٠٧سبتمرب /الفريق عمله يف وضع مسودة اقتراح يف شهر أيلول



 

20 08-50506 
 

CEDAW/C/CAN/Q/7/Add.1

، ُوِضَع كتابان مدرسيان اثنـان يف الدراسـات االجتماعيـة    ٢٠٠٨ و٢٠٠٧يف السنتني     
للصفني اخلامس والسادس يف مانيتوبا، يركزان علـى التـاريخ الكنـدي، مـع توكيـد كـبري علـى                    

وشارك خبريان استـشاريان مـن أبنـاء الـشعوب األصـلية            . ات الشعوب األصلية  مسائل ومنظور 
ــساء          ــصف ملنظــورات ن ــل من ــى ضــمان وجــود متثي ــابني املدرســني وســاعدا عل يف تطــوير الكت

  . الشعوب األصلية
) ٣املـشار إليهمـا يف فقـرة الـسؤال رقـم         (منهاجا املدرستني الثانويتني اآلن يف مانيتوبـا          

ن ســُتَوفَُّر هلمــا مــوارد تعلُّميــة مالئمــة ثقافيــاًّ ُعرِّفَــت الســتعماهلا يف تلــك   اجلــاري وضــعهما اآل
ــضمنون         ــشعوب األصــلية، ي ــاء ال ــن أبن ــشاريون م ــستعرضهما خــرباء است ــدورات وســوف ي ال

  . متثيلهما متثيالً منصفاً ملنظورات نساء الشعوب األصلية
علــى اختيــار مــوارد  تكييــف أداة حمــددة للتركيــز ١٩٩٥يف سسكتــشوان، مت يف ســنة   

أصـوات  (خمصصة يف مضموهنا ومنظوراهتـا لألمـم األوىل وشـعب امليتـيس علـى وجـه التحديـد                   
وقد وضع فرع تعليم األمم األوىل وشـعب امليتـيس يف وزارة التعلـيم يف سسكتـشوان                 ). منوعة

 يـــدعم الـــشَُّعب املدرســـية وهـــي حتـــدد أهـــدافاً “وقتـــاً للقيـــادة الكـــبرية”اســـتراتيجية تـــسمى 
وتـشكل  . ستراتيجية يف تعليم أبنـاء األمـم األوىل وشـعب امليتـيس، مبـا يف ذلـك تطـوير املـوارد                   ا

  .التنمية املهنية، اليت تتناول االمتيازات وتزيل القوالب النمطية جزءاً من هذه االستراتيجية
 ١ ٠١٤ - مليـون دوالر يف الـسنة        ٥١,١تستثمر كولومبيا الربيطانيـة مـا يقـدر مببلـغ             
ــب  دوالراً ــسنة الدراســية     - لكــل طال ــشعوب األصــلية يف ال ــاء ال ــيم أبن . ٢٠٠٨-٢٠٠٧ لتعل

وبرامج خدمات دعـم الـشعوب       ُتستخَدم األموال لدعم برامج لغة الشعوب األصلية وثقافتها،       
  . األصلية، وغريها من الربامج احمللية للتعليم املتعلق بالشعوب األصلية

االتفاق بشأن الوالية القـضائية علـى تعلـيم أبنـاء     تشمل استراتيجية كولومبيا الربيطانية      
ــاض          ــن ري ــة م ــشعوب األصــلية يف الدراس ــق بال ــهاج املتعل ــضمون املن ــوير م ــم األوىل وتط األم

  .األطفال حىت الصف الثاين عشر
. ٢٠٠٨مــايو / أيــار١٥ حيــز النفــاذ يف  قــانون التعلــيم املتعلــق بــاألمم األوىل   دخــل   

قـانون الواليــة  ، (C-34) ٣٤ومـة كنـدا، والقــانون رقـم ك   ويكمِّـل هـذا التـشريع تــشريعات حك   
وكــان هــذان التــشريعان كالمهــا . القــضائية لألمــم األوىل علــى التعلــيم يف كولومبيــا الربيطانيــة

تتوجياً لسنني مـن املفاوضـات شـاركت فيهـا كنـدا، واللجنـة التوجيهيـة للتعلـيم املتعلـق بـاألمم                      
وسوف تتمكن األمـم األوىل املـشاركة مـن سـن تـشريع             . األوىل، ومقاطعة كولومبيا الربيطانية   

ويعتـرف هـذا التـشريع      . خاص هبا حيكم تعليم األمم األوىل يف مدارسها املقامـة علـى أراضـيها             
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بسلطة األمم األوىل يف الـتحكم بتعليمهـا املقـام علـى أراضـيها، وهـذا مهـم للـشعوب األصـلية                      
  .وجناح أوالدها يف املدرسة

هاج الدراسـة مـن روضـة األطفـال حـىت الـصف الثـاين عـشر                 يشمل تطوير مضمون من     
وقــد طــوَّر املــشروُع الــذي بــدأ يف املنطقــة . مــشروع تكامــل منــهاج دراســة الــشعوب األصــلية

 موارَد متعددة الوسائط ملـساعدة املعلمـني يف كـل أحنـاء كولومبيـا الربيطانيـة                 ٧٩املدرسية رقم   
يف ) عاليم الشعوب األصلية ومعارفهـا وثقافتـها    ت(على دمج املضمون املتعلق بالشعوب األصلية       

  .أنشطة التعلُّم اليت تقوم هبا
 مع الكليـة اجلامعـة الواقعـة يف وادي    ٧٨مثة مثال آخر هو تعاون املنطقة املدرسية رقم      

 ١٢أصــبح . لــو:فرايــزر علــى مــشروع تطــوير منــهاج يــضم مــضمون نالكــا بــاموكس وســتو   
 وقد اختار أعضاء فريق الكلية اجلامعة يف وادي فرايـزر           .موضوعاً حمور تركيز مشروع املنهاج    

مواضيع مثل صيد األمساك، وخشب األرز، واآلثار، والشيوخ، وفن نالكابـاموكس، والقيـادة              
جمموعـة منـاهج     وكانـت النتيجـة النهائيـة     . ل:لو، وسـالها  :الثقافية، وقصص تشيهاليس، وستو   

شخص متميِّـز مـن أبنـاء الـشعوب األصـلية           تتألف من وحدات ابتدائية ومتوسطة وثانوية لكل        
وستكون متاحة أيضاً للمعلمني ليستخدموها، وسُتقدَّم إىل املدارس املـستقلة احملليـة            . يف املنطقة 

  .يف جمتمعات األمم األوىل
نقحت كولومبيا الربيطانية مؤخراً الدليل املشترك ملـوارد الـتعلُّم، الـذي ُوضـع يف سـنة                   
ون املتعلــق بالــشعوب األصــلية يف مجيــع املواضــيع الــيت ُتــَدرَّس مــن  كــأداٍة لــدمج املــضم١٩٩٨

  .روضة األطفال حىت الصف العاشر
اتفاقات حتسني أوضاع الشعوب األصلية عنصر آخر من عناصر استراتيجية كولومبيـا              

وممــا ُيــذكر أن اتفــاق حتــسني  . الربيطانيــة لتحــسني منجــزات الطــالب أبنــاء الــشعوب األصــلية 
ب األصلية عبارة عن اتفاق عمل بني املنطقـة املدرسـية ومجيـع اجملتمعـات احملليـة                 أوضاع الشعو 

مـن األحكـام األساســية هلـذه االتفاقـات مطلــب بـأن تقــدم      . للـشعوب األصـلية ووزارة التعلــيم  
الــدوائر املدرســية بــرامج قويــة بــشأن ثقافــة الــشعوب األصــلية احملليــة الــيت توجــد يف أراضــيها     

  .طق املدرسيةالتقليدية هذه املنا
أنشأت وزارة التعليم يف مقاطعة يوكون دعمـاً إطاريـاًّ، يـشمل مـوارد ملـشاركة األمـم              

األوىل يف سلسلة من املبادرات هتـدف إىل وضـع منـهاج معـزز، وفـرص تعلُّميـة ترفـع االعتـزاز                      
 أو مــواد لتطــوير عــدد مــن/أو مــوظفني و/قــدم الــدعُم اإلطــاريُّ مــوارد و. بثقافــة األمــم األوىل
  : املبادرات، من بينها
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حلقــة عمــل يف التنميــة املهنيــة للمعلمــني ُعقــدت مببــادرة مــن اجملتمــع احمللــي ملــساعدة      •  
املعلمــني اجلــدد علــى فهــم األثــر الــذي تركــه وجــود اخلــربة املدرســية علــى اجملتمعــات  

  احمللية؛ 
يـات  الرؤيـة واألهـداف واألولو    : مـساعدة الطـالب علـى النجـاح       نشر منـشور بعنـوان        •  

، يركــز علــى منجــزات الطــالب أبنــاء الــشعوب  ٢٠٠٨للتعلــيم بــشأن األمــم األوىل، 
األصلية وجناحهم، وبرامج الثقافة واللغة، وتطـوير املنـاهج واملـوارد، ومـشاركة اآلبـاء               

 . واألمهات من أبناء األمم األوىل واألفكار املتعلقة باملشاركة

ــ( يف يوكــون (CORE)أنــشأت جمموعــة كــور     ــديو ) سؤال الــسابقانظــر ال شــريطَي في
ودليــلَ مــوارد ذات صــلة بثقافــة أهــل الــشمال، الســتخدامها كــأدوات تيــسري يف جــو حلقــات  

يــشمل شــريطا الفيــديو ممــثلني مــن أبنــاء األمــم األوىل واعتمــدت الــدراما علــى قــصص . العمــل
  .رواها أشخاص من أبناء األمم األوىل احمللية

  
  العنف ضد املرأة    

 اجلهــود املبذولــة مــن خــالل برنــامج تــدعيم املــآوى ، مــن أجــل صــيانة    مــع مالحظــة  - ٥
متويـــل  ىلإاســـتمرار احلاجـــة ”وحتـــسني أمـــاكن اإليـــواء وزيـــادة عـــددها، وكـــذلك مالحظـــة 

، يرجى بيـان مـا إذا   “إصالحات أماكن اإليواء وتوسيع قدرهتا االستيعابية للوفاء باالحتياجات   
 وحكومـات املقاطعـات واألقـاليم ميكـن     الفيدراليةكومة كانت ترتيبات التمويل القائمة بني احل  

  .أن تضمن استدامة برنامج تدعيم املآوى 
ــالعنف العــائلي، الــيت ُشــرع هبــا يف ســنة        ــادرة املتعلقــة ب ــادرة مــن  ١٩٨٨متثــل املب ، مب

قـدمت املبـادرة املتعلقـة      . حكومة كندا ذات أبعاد اجتماعية وعدلية وإسكانية وصحية متعـددة         
، متـــويالً مـــستمراً بواقـــع ســـبعة ماليـــني دوالر يف الـــسنة ١٩٩٦عـــائلي، منـــذ ســـنة بـــالعنف ال

 مــن ٧٥ إىل ٧١انظــر الفقــرات مــن (لعناصــرها املختلفــة، مبــا يف ذلــك برنــامج تــدعيم املــآوى 
وهـي  . تقريَري كندا السادس والسابع عن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة          

  .  مليون دوالر يف السنة١,٩تتلقّى متويالً بواقع 
يف بعض مناطق كندا ميكن تقدمي متويل برنـامج تـدعيم املـآوى مـشاركةً بـني حكومـة                     

و يف هـذه املنـاطق، قـد تكـون وكـاالت اإلسـكان التابعـة                . كندا وحكومة املقاطعـة أو اإلقلـيم      
ورمبـا  . امجللمقاطعة أو اإلقليم مسؤولة عن إجنـاز الربنـامج، ورمبـا توجـد أشـكال منوعـة للربنـ         

تقدم املقاطعات واألقاليم أيضاً أموال تشغيل منتظمة إىل مآوى ضحايا العنـف العـائلي الواقعـة                
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وقـدمت حكومـة كنـدا وشـريكاهتا مـن حكومـات املقاطعـات واألقـاليم متـويالً                  . حتت واليتـها  
  .٢٠٠٦ و٢٠٠٣ مليون دوالر لربنامج تدعيم املآوى بني سنيت ٧٥يقرب جمموعه من 

 ٥٢٦أعلنــت حكومــة كنــدا التزامــاً بتقــدمي مبلــغ   ،٢٠٠٦ديــسمرب /ن األوليف كــانو  
ويـشمل ذلـك مبلـغ      . مليون دوالر على مـدى سـنتني لـربامج اإلسـكان واألشـخاص املـشردين              

ــون دوالر لــ ٥٢٦ ــك       ملي ــا يف ذل ــنخفض، مب ــدخل امل ــد لألســر ذات ال ــساعدة التجدي ربامج م
 .ضحايا العنف العائليبرنامج تدعيم املآوى ل

 مليــون ٥٦ أهنــا ســتقدم متــويالً إضــافياًّ مقــداره ٢٠٠٧علنــت حكومــة كنــدا يف ســنة أ  
دوالر، على مدى مخس سنوات، لتلبية احتياجـات نـساء األمـم األوىل وأطفـاهلن، املقـيمني يف                  

 مليـون دوالر إلقامـة مـا        ٢,٢تلقّى برنامج تـدعيم املـآوى مـن هـذا االسـتثمار مبلـغ               . احملميات
  . إضافية يف احملمياتيصل إىل مخسة مآوى 

، تقوم حكومـة كنـدا بتقيـيم برنـامج تـدعيم املـآوى لتقـدير أثـره علـى                    ٢٠٠٨يف سنة     
املــسامهات املــستمرة للمبــادرة املعنيــة بــالعنف العــائلي، مبــا يف ذلــك فحــص احتياجــات األمــم    

  .األوىل إلصالح املآوى مبزيد من التعمق
ــرب    - ٦ ــة عــن ال ــة للمــساعدة يف جمــال اإلســكان،   باإلضــافة إىل املعلومــات املقّدم امج العام

يرجى إبالغ اللجنة إن كانـت قـد اختـذت أي إجـراءات للتأكـد مـن أن النـساء الـاليت حيـاولن                        
اخلــروج مــن عالقــات يتعرضــن فيهــا لــسوء معاملــة ميكنــهن االســتفادة مــن خيــارات يف جمــال    

توى معيــشة اإلســكان ومــن خــدمات دعــم مناســبة انــسجاماً مــع احلــق يف احلــصول علــى مــس  
وهل تضمن جمالس الرابطات وغريها من أشكال حكومات الشعوب األصلية حـصول            . مالئم

  ؟ النساء على سكن أو مأوى آمن وذي تكلفة معقولة
دخلت اسـتراتيجية الـشراكة إليـواء املـشردين، الـيت وضـعتها حكومـة كنـدا هلـم حيـز                       

 مليـون دوالر علـى مـدى        ٢٦٩,٦، بتمويـل مقـداره      ٢٠٠٧أبريـل   / نيسان ١النفاذ اعتباراً من    
ســوف تــساعد هــذه االســتراتيجية علــى منــع أو تقليــل عــدد األشــخاص املــشردين يف   . ســنتني

يهدف كـثري مـن مـشاريع اسـتراتيجية الـشراكة إليـواء             . اجملتمعات املوجودة يف كل أحناء كندا     
عم الـيت  املشردين إىل ضمان متكني النساء املشردات مـن الوصـول إىل اإلسـكان وخـدمات الـد              

تتصدى للتحـديات الفريـدة الـيت يواجهنـها، كحـاالت األم العازبـة واالعتـداء العقلـي والبـدين                    
ــستخدم التمويــل املقــدم يف إطــار االســتراتيجية     . واجلنــسي ــا الربيطانيــة، مــثالً، ُي ففــي كولومبي

 أن  لشراء ممتلكات وإقامة مرفق عليها خلدمة املشردين مـن النـساء واألطفـال أو الـذين ُيخـشى                 
ــأوى   ــال م ــصبحوا ب ــذه      . ي ــدم يف إطــار ه ــل املق ــستخدم التموي ــك، ُي ــو برونزوي وكــذلك يف ني
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مبـا يف ذلـك حتـسني       (االستراتيجية لتجديد مأوى النساء واألطفال اهلاربني مـن العنـف العـائلي             
  ). أمن هذا املأوى

، اســتثمرت اســتراتيجية الــشراكة إليــواء املــشردين،  ٢٠٠٨ و١٩٩٩فيمــا بــني ســنيت   
وخـصص مـن    .  مليـون دوالر يف مـشاريع      ٥٨٠ربنامج الذي سبقها يف هذا املـضمار، مبلـغ          وال

 مــشروعاً مكرســةً علــى وجــه التحديــد لتلبيــة ٤٢١ ماليــني دوالر لتمويــل ١٠٧,٥هــذا املبلــغ 
  . احتياجات النساء املشردات

ــدا لإلســكان بوجــه عــام سلــسلة مــن         ــدعم الــذي تقدمــه حكومــة كن ــالغ ال تغطــي مب
 السكنية تتفاوت من توفري املأوى يف حاالت الطـوارئ إىل تـوفري مـساكن سـوقية                 االحتياجات

 مــن تقريــَري كنــدا الــسادس والــسابع عــن  ١٢٧انظــر الفقــرة ( ُتقــدَّم بواســطة أنــشطة خمتلفــة 
وتؤثر هذه التدابري تـأثرياً مباشـراً يف حيـاة          ). اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       

  :اء الالئي َيُعلَْن أطفاالً، مبا يف ذلك ما يليالنساء والنس
 مليــون ٨٢٤، كــان مــا جمموعــه حنــو  ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٣١يف   •  

دوالر من مبلغ مقداره بليون دوالر ُيستثمر مبوجب مبادرة اإلسكان االقتصادي، قد الُتزَِم هبـا               
  .أحناء كنداوحدة سكنية يف خمتلف  ٣٦ ٠٠٠أو أُعلن ختصيصها لبناء أكثر من 

 بليون دوالر كمســـاعدة إلعانات الـســكن       ١,٧، قُدَِّم مبلغ    ٢٠٠٧يف ســنة     •  
  .  أسرة من األسر ذات الدخل املنخفض يف كندا٦٢٦ ٠٠٠إىل حنو

 مليون دوالر على مـدى سـنتني لتمويـل          ٢٥٦، خصص مبلغ    ٢٠٠٦يف سنة     •  
 أســرة ذات ٢٠ ٥٠٠ذه حنــو وقــد اســتفادت مــن أمــوال التجديــد هــ . بــرامج جتديــد املــساكن

 ١٩٩٧وفيما بـني سـنة      . دخل منخفض، مبا يف ذلك نساء عازبات ونساء عازبات هلن أطفال          
 يف املائــة أو أكثــر مــن مــساعدة أصــحاب البيــوت املــستفيدين مــن    ٦٠، ذهــب ٢٠٠٠وســنة 

ــامج،         ــذا الربن ــن ه ــستفيدين م ــستأجرين امل ــساعدة امل ــساكن، وم ــساعدة إصــالح امل ــامج م برن
0( املعوقني املستفيدين منه، إىل نساءومساعدة

F

١(.  
ــغ  ٢٠٠٥يف ســنة   •   ــدَِّم مبل ــآوى    ١٦,٧، قُ ــدعيم امل ــامج ت ــل برن ــون دوالر مــن متوي  ملي

  . سريراً/ وحدة إيواء١ ٨٧٥ملساعدة حنو 
) الذي كان يعرف من قبل باسـم مركـز الـشراكات         (َيسََّر مركز اإلسكان االقتصادي       •  

ــاير إىل /تــصادية يف الفتــرة مــن كــانون الثــاين   وحــدة ســكن اق١٦ ٢٠٠إنتــاج حنــو  ين
  . ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

__________ 
 .٢٠٠٢يف سنة بناء على تقييم لربنامج مساعدة إصالح املساكن أُجنز   )١(  
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 مليـــون دوالر للمـــساعدة علـــى تلبيـــة احتياجـــات  ٢٧٢حنـــو  ، قُـــدَِّم٢٠٠٧يف ســـنة   •  
  . اإلسكان يف احملميات

أشـَري  ( مليون دوالر من التمويل اإلضايف ألحوال اإلسـكان يف احملميـات             ٢٩٥يهدف    •  
 مـن تقريـَري كنـدا الـسادس والـسابع عـن       ١٢٧ى النظـر إىل الفقـرة       إليه من قبل، يرج   

، إىل حتـسني احتياجـات جمتمعـات        )اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       
 وحـدة ســــــكنية جديـدة، وجتديـد حنـو           ٦ ٤٠٠ويشمل ذلك بناء حنـو      . األمم األوىل 

ــة، وإنـــشاء حنـــو ١ ٥٠٠ ــة أرض ســـكنية ٥ ٤٠٠ وحـــدة قائمـ جديـــدة مـــزودة  قطعـ
  . باخلدمات

باإلضافة إىل دعم ملكية البيوت يف احملميات، بتوفري تأمني علـى القـروض املقدمـة مـن                   •  
 ٣٠٠القطاع اخلاص، أُعلن عن إنشاء صندوق لإلسكان الـسوقي لألمـم األوىل مببلـغ               

، سيعطي أبناَء األمـم األوىل القـاطنني يف احملميـات فرصـةً        ٢٠٠٧مليون دوالر يف سنة     
 وحـدة سـكنية جديـدة علـى مـدى           ٢٥ ٠٠٠ويتوقـع أن ُتـدعم      . فضل لتملك بيوهتم  أ

  . عشر سنني
 مليـون دوالر لربنـامج منـع العنـف العـائلي؛            ٥٥,٦٥، أُعلن عن تقدمي     ٢٠٠٧يف سنة     •  

ــذهب  ــآوى       ٢,٢ي ــاء مخــسة م ــدة إىل بن ــذه االســتثمارات اجلدي ــن ه ــون دوالر م  ملي
 .جديدة

ــن ٢٠٠٦يف ســنة    ــانون احل، أُعل ــة مــن العنــف العــائلي  ق ــد  ماي  يف مقاطعــة نيوفاوندالن
ُيعطي القانون ضحايا العنف من النـساء القـدرةَ علـى البقـاء يف بيـوهتن بينمـا ُيخـرج                    . ولربادور

  .شركاؤهن منها ورمبا يصاحب ذلك إصدار أوامر محاية يف حاالت الطوارئ
الـسري   -لعنـف    قدمت حكومة نيوفاوندالند ولـربادور تقريـر ضـحايا ا          ٢٠٠٢يف سنة     
بتقدمي مساعدة ألي شخص حيتـاج إىل مـساعدة للخـروج مـن              ، الذي قدم توصيات   إىل األمام 

اعُتمــدت هــذه التوصــيات وُتقَــدَُّم مــساعدات إىل   ). أو هلــا(عالقــات تنطــوي علــى إســاءة لــه   
ــذين جيــدون أنفــسهم يف أوضــاع تنطــوي علــى إســاءة هلــم     ــراد ال ــذين  . األف وال ُيطلــب مــن ال

وقُـدمت  . ساعدة أن يكونوا ممن يتلقَّون دعماً لدخلهم لكي حيصلوا على خـدمات           يلتمسون امل 
النقل يف حالة طـوارئ إىل مـساكن آمنـة؛ وتـوفري     : اخلدمات التالية أيضاً نتيجةً للتقرير املذكور   

مساكن يف حالـة طـوارئ يف بيـت انتقـايل أو مـأوى أو مكـان آمـن آخـر؛ وعـالوةً لبـدء حيـاة                           
ــصل إىل   ــدة ت ــة       ٥٠٠جدي ــياء الالزم ــى األش ــى احلــصول عل ــادرين عل ــري الق ــراد غ  دوالر لألف

 هـذا املبلـغ ُيعطـى للـشخص العـازب، لكنـه يـزداد إذا كـان يف الوضـع                     - بيت جديـد     “لبدء”
أطفــال؛ وتــوفري واســطة نقــل ملــساعدة ضــحايا العنــف علــى حــضور اجتمــاع جمموعــات دعــم  
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فقـة طفـل أو زوجـة، وتقـدمي توعيـة           واملشاركة يف عمل؛ واملساعدة يف ضمان احلـصول علـى ن          
  . فوتدريب على منع العنف ملوظفي وزارة املوارد البشرية والعمل والتوظي

مبوجب استراتيجية احلد من الفقر يف املقاطعة، تعكـف وزارة املـوارد البـشرية والعمـل             
ى البحـث   والتوظيف، ومكتب سياسة املرأة، ورابطة املأوى يف نيوفاوندالند ولربادور حالياًّ عل          

يف ُنُهجٍ لتحسني أوجه الـدعم للتوظيـف، واخلـدمات الوظيفيـة وخـدمات التواصـل مـع النـساء                    
  . الالئي مررن بتجارب عنف أو املعرضات خلطر ممارسة العنف ضدهن

يوجد يف جزيرة األمري إدوارد سياسة إسكان اجتماعي قائمة منذ زمـن بعيـد لتـسكني           
 ، قـدمت املقاطعـة  ٢٠٠٦ففـي سـنة   . لى سبيل األولوية  النساء اخلارجات من عالقات مسيئة ع     
 ، وهــو مــأوى لنــساء الــشعوب األصــلية   لبيــت اجلَــدَّةمتــويالً علــى أســاس حــاالت الطــوارئ   

القاطنات يف مناطق حضرية، ويقدم يف الوقـت احلاضـر دعمـاً ملديريـة رابطـة البيـوت االنتقاليـة                 
 مــن ٢١٣ و٢٠٤انظــر الفقــرتني (جي يف اجلزيــرة، واســتعراض اإلدارة، والتخطــيط االســتراتي 

). تقريــَري كنــدا الــسادس والــسابع عــن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة
وهـي واحـدة مـن حمميـتني اثنـتني لـشعب امليكمـاك يف هـذه                 (وبوجد اآلن يف جزيـرة لينـوكس        

  . مأوى لنساء الشعوب األصلية) املقاطعة
 عديــدة مــع البيــوت االنتقاليــة واملــآوى لتقــدمي  عملــت مقاطعــة نوفــا سكوشــيا لــسنني   

ويف حـاالت الطـوارئ ُتعطـى       . مساكن طويلـة األجـل للنـساء اخلارجـات مـن عالقـات مـسيئة              
  .النساء اخلارجات من عالقة مسيئة أولويةً يف توفري سكن عمومي هلن

ــسبة          ــوت االنتقاليــة بن ــو برونزيــك البي ــول مقاطعــة ني ــن تكــاليف   ١٠٠مت  يف املائــة م
 يف املائة من تكـاليف تـشغيلها مـن حكومـة            ٨٠وتتلقّى بيوت املرحلة الثانية     . تشغيل املعتمدة ال

وأُنـــشئَ مـــؤمتر مائـــدة . ٢٠١٠ يف املائـــة يف ســـنة ١٠٠املقاطعـــة، وســـتزداد هـــذه النـــسبة إىل 
مستديرة بشأن التنمية االجتماعية يف نيو برونزويـك لـتمكني األمـم األوىل والـدوائر احلكوميـة                 

  .عمل على تنظيم مسائل الوالية القضائية لتقليل الثغرات إىل احلد األدىنمن ال
 مليـون دوالر لــ      ٣١، متـويالً جديـداً مقـداره        ٢٠٠٣قدمت حكومة كيبك، منذ سنة        
ــساء        ١٠٦ ــاهلن، وكــذلك للن ــرتيل وأطف ــن ضــحايا للعنــف امل ــي يقع ــساء الالئ ــة للن ــوت آمن  بي

انظـر   (٢٠٠٨-٢٠٠٧مليون دوالر يف السنة املالية       ٦١املعسرات، مما زاد مقدار التمويل إىل       
 من تقريَري كندا السادس والسابع عن اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز      ٣٤٠الفقرة  

 إلغـاء عقـد     ٢٠٠٦ومـن اجلـدير باملالحظـة أيـضاً أن الـضحايا يـستطعن منـذ سـنة                  ). ضد املرأة 
عنـدما توضـع قائمـة انتظـار للحـصول علـى            . اإلجيار نتيجة للعنـف املـرتيل أو االعتـداء اجلنـسي          

سكن عمومي، ُتعطى ضحايا العنـف املـرتيل مرتبـة أعلـى علـى هـذه القائمـة إلعطـائهن أولويـة                    
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عــالوةً علــى ذلــك، إذا أصــبحت امــرأة ســاكنة يف شــقة يف   . علــى مقــدمي الطلبــات اآلخــرين 
سكن مـن نفـس     مسكن عمومي ضحيةً لإلساءة أو االعتداء ُيعطى نقلها إىل شـقة أخـرى يف مـ               

  . النوع األولويةَ العليا
تستفيد النساء املعتدى عليهن يف كيبك أيضاً مـن مجيـع تـدابري احلـصول علـى مـسكن                     

، وكـذلك مــن تـدابري الــدخل األدىن   ٢٣عمـومي بوجـه عــام، الـوارد وصــفها يف الـسؤال رقــم     
  . ٢٩الوارد وصفها يف السؤال رقم 

ييــز علــى تقليــل احلــواجز الــيت قــد تواجــه   تركــز مبــادرات أونتــاريو للقــضاء علــى التم   
ومثـة مبـادرة أساسـية وهـي سياسـة          . ضحايا العنف املـرتيل فيمـا يتعلـق باحلـصول علـى مـسكن             

، تعطـي   قـانون إصـالح اإلسـكان االجتمـاعي       األولوية اخلاصة، اليت تشكل عنصراً مـن عناصـر          
جتمـاعي، تـضعها فـوق    أسر ضحايا العنف املرتيل أولوية خاصة على قوائم انتظار اإلسـكان اال     

وتنطبق قائمة األولويات اخلاصة على األسر اليت تلتمس دخول اإلسـكان           . كل األسر األخرى  
  . االجتماعي وكذلك على اُألسر اليت تلتمس االنتقال من مكان إىل آخر يف النظام نفسه

، عقـب عمليـة مـشاورات واسـعة النطـاق، وضـعت حكومـة أونتـاريو                 ٢٠٠٧يف سنة     
عزيز سياسة األولويات اخلاصة، وكان ذلك التزامـاً مبوجـب خطـة العمـل ملكافحـة                تعديالت لت 

العنف املرتيل، بتحسني تطبيق عملية االستعراض وتوسيع نطاق تعريف اإلسـاءة بـصورة تركـز               
  .على جوانب اإلساءة يف العالقات املسيئة

كان تكملــةً لــسياسة األولويــات اخلاصــة، يــشمل عنــصران مــن عناصــر برنــامج اإلســ      
االقتصادي املشترك بني كندا وأونتاريو ضحايا العنف املرتيل باعتبارهن جمموعة مـستهدفة مـن              

  : إعانة اإلجيار من عناصر الربنامج/ ومبوجب العنصر املسمى عالوة اإلسكان. املستأجرين
ُيشجَُّع مديرو اخلدمات البلدية، املسؤولون عن تقـدمي خـدمات اإلسـكان االجتمـاعي                •  

  . لدية، على إعطاء األولوية األوىل لضحايا العنف املرتيليف كل ب
 يف املائة من جمموع الوحدات املخصصة ملدير اخلدمات لـضحايا العنـف             ١٠ُيخصص    •  

  . املرتيل
 ٥ ٠٠٠ يف املائـة مـن عـالوات اإلسـكان الــمتاحة، ومقـدارها       ١٠يوجَُّه ما يصل إىل       •  

، التزم أصحاب املبـاين     ٢٠٠٨فرباير  /شباطيف شهر   . عالوة، إىل ضحايا العنف املرتيل    
 .  وحدة١٧٢ وحدة سكنية لضحايا العنف املرتيل، شغلت منها ٢٧٣بتخصيص 

 وحـدة   ٥٠٠ومبوجب عنصر املنازل املؤجرة واملدعومة من عناصر الربنامج، ُوجِّهـت             
، كانــت قــد حــصلت  ٢٠٠٨مــارس /ويف آذار. مــؤجرة ومدعومــة إىل ضــحايا العنــف املــرتيل 
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 وحــدة قيــد البنــاء، والوحــدات ٨٧ وحــدة مــشغولة، و٤٦ وحــدات، منــها٤٠٦ علــى موافقــة
  . الباقية ما زالت يف مرحلة التخطيط واملوافقة

ــرامج         ــساء وأربعــة ب ــامج منــع العنــف العــائلي، مــآوى للن ــا، بواســطة برن متــوِّلُ مانيتوب
وارتفـع   . مـسيئة  إسكان يف املرحلة الثانية من إجنازها، خمصصة للنساء اخلارجات مـن عالقـات            

يعمـل سـتة مـن املـآوي العـشرة          . ٢٠٠٦ كل سنة منذ سنة      ١٤متويل مجيع برامج اإلسكان الـ      
املمولة مـن برنـامج منـع العنـف املـرتيل، مبثابـة بـرامج إسـكان مؤقـت، ويوجـد مـا يتـراوح مـن                        

ــامج ســكناً قــصري األجــل    . وحــدة واحــدة إىل مخــس وحــدات يف كــل موقــع    يقــدم هــذا الربن
وخـدمات دعـم للنـساء الالئـي هلـن أطفـال           ) دته عادة بني سـتة أشـهر وسـنة واحـدة          تتراوح م (

والالئي ليس هلن أطفال، ملساعدهتن على االندماج بنجـاح يف اجملتمـع بعـد اخلـروج مـن وضـع                 
  . مسيء

يعمل برنامج منع العنف العائلي لضمان إمكانية حصول مجيـع النـساء علـى اخليـارات                  
وتتـاح للنـساء    . ذا مل يتيسر ذلك ضمان نقلهن إىل مآوى مناسـبة         السكنية وخدمات الدعم، وإ   

تقـدمها خـدمات استـشارية للنـساء املهـاجرات          (أيضاً خدمات لغـة اإلشـارة والترمجـة والـدعم           
  ).بتمويل من برنامج منع العنف العائلي

، وضع برنامج منع العنف العائلي، يف شـراكة مـع سـلطة اإلسـكان يف               ٢٠٠٥يف سنة     
بروتوكوالً ألولويـات اإلسـكان لألفـراد الـذين يـودون االنـسحاب مـن عالقـة مـسيئة              مانيتوبا،  

ــة     ــستقلة يف مـــساكن عموميـ ــيش بـــصورة مـ ــب هـــذا     . والعـ ــؤالء األفـــراد، مبوجـ ويعطـــى هـ
وتوحي األدلـة الـواردة   . الربوتوكول، أولوية احلصول على مسكن يف وحدات إسكان مانيتوبا 

 يف املائة مـن احلاصـلني علـى مـساكن يف            ١٠٠من  عن طريق القصص من املآوى أن ما يقرب         
وحــدات إســكان عمــومي خــالل الــسنتني املاضــيتني نــساء قــدمن طلبــاهتن مبوجــب بروتوكــول 

  .األولويات، وأن ثالثة أرباع مقدمات الطلبات جنحن يف احلصول على مسكن
ال يقدم برنامج منع العنف العائلي مشورة ودعماً لدائرة شؤون اهلنـود وسـكان الـشم                

  . الفيدراليةالكندي يف وضع معايري وترتيبات متويل جلميع املآوى املمولة من احلكومة 
يف سسكتــشوان، اتُّخــذت تــدابري لــضمان زيــادة إمكانيــات حــصول النــساء ذوات          

وختصص وحـدات الـسكن االجتمـاعي املتاحـة لطالبـات           . الدخل احملدود على سكن اجتماعي    
ثما تكون النساء وأسـرهن هاربـات مـن عالقـات مـسيئة          السكن على أساس أشد احلاجة، وحي     

 يف املائة من األسر الساكنة يف وحدات سـكن اجتمـاعي أسـر يوجـد                ٧٠حنو  . ُيعطَني األولوية 
  .ومعظم هذه األسر ترأسها أم وال يوجد فيها أب. فيها أحد الوالدين فقط
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خدمـة   شوان،من اخلدمات اليت تقدمها عـشرة بيـوت انتقاليـة، متوهلـا حكومـة سسكتـ                 
تــساعد النــساء الــساكنات يف هــذا البيــت علــى اســتخدام املــوارد املوجــودة يف اجملتمــع احمللــي     

  . للحصول على سكن مالئم واالنتماء إىل اجملتمع احمللي
 جمتمعـاً حمليـاًّ، تقـدم       ١٢تقدم احلكومة أيضاً متويالً ملنظمـات مقرهـا اجملتمـع احمللـي يف                

هتـدف هـذه اخلـدمات إىل مـساعدة النـساء      . هي ضـحايا للعنـف   خدمة تواُصل لألسر اليت      ١٣
وأســرهن الــساكنات يف ظــروف عنــف والالئــي ال يــستطعن اســتخدام املــأوى أو حيــتجن إىل     

يقـدم العـاملون يف جمـال التواُصـل سلـسلة           . مساعدة يف الوصول إىل مأوى أو خـدمات أخـرى         
ألطفــال واألســر الواقعــة أو مــن اخلــدمات مــن بينــها خــدمات مباشــرة ودعــم مباشــر للنــساء وا

حيتمل وقوعها يف ظروف عنف؛ وتعليم عمومي بـشأن اإلسـاءة واخلـدمات املتاحـة يف اجملتمـع                  
  . احمللي وتيسري تنمية أنواع الدعم القائمة على أساس اجملتمع احمللي، مثل جمموعات الدعم

مات االنتقاليـة يف    أنتجت املنظمة غري الرحبية، املسماة الرابطة اإلقليميـة للبيـوت واخلـد             
سسكتشوان ورقات مواقـف بـشأن العدالـة واإلسـكان املـدعوم والفقـر تـوجز توصـيات لتلبيـة                    

  . االحتياجات الفريدة لسكان سسكتشوان
ُوِضَع مـوردان إضـافيان مـن مـوارد اإلسـكان ذي املرحلـة الثانيـة للنـساء وأطفـاهلن يف                       

ــا جبهــود اجملتمــع احمللــي    Wichihik Iskwewak)اك االنتقــايل بيــت وتــشيهيك إســكويو (رجيين

Transitional House)وبيت ويش وريل (WISH and Riel House)  .(  
ــضمان اســتمرار ســالمة ضــحايا            ــم ل ــدخل أشــكال دع ــدعم ال ــا ل ــامج ألربت ــدم برن يق
وباإلضـافة إىل الفوائـد املاليـة والـصحية املتاحـة جلميـع املـستفيدين مـن دعـم الـدخل،                      .اإلساءة

 دوالر، ملـساعدة ضـحايا اإلسـاءة علـى          ١ ٠٠٠ للهرب من اإلساءة، جمموعه      يعطى استحقاقٌ 
يهـرب شـخص مـن     عنـدما . إقامة أسرة يف اجملتمع احمللي والبقاء مستقالت عمَّن أسـاءوا إلـيهن        

قد يـصل ذلـك إىل   (عالقة مسيئة، ميكن توفري التكلفة الفعلية مع وديعة لضمان تكلفة األضرار  
 دوالراً يف ٩٠وميكــن أيــضاً تقــدمي عــالوة مقــدارها ) ساســية للمــأوىاحلــد األعلــى للتكلفــة األ

  . الشهر لتغطية تكاليف هاتف وتكاليف النقل
 بيتــاً آمنــاً، وقُــدمت يف ســنة ٢٧ بيتــاً انتقاليــاًّ و٦٣متــوِّل مقاطعــة كولومبيــا الربيطانيــة   
مـل  وتع.  امرأة وطفل هاربني مـن العنـف واإلسـاءة         ١٢ ٠٠٠ خدمات لنحو    ٢٠٠٨-٢٠٠٧

 ســاعة يف اليــوم وســبعة أيــام يف األســبوع، وهــي متاحــة  ٢٤مجيــع البيــوت االنتقاليــة اإلقليميــة 
  .للنساء القاطنات يف احملميات أو خارجها

تــدعم املقاطعــة أيــضاً مــشروعاً جتريبيــاًّ لإلســكان يف كولومبيــا الربيطانيــة مــع برنــامج      
 للنساء واألطفال اهلاربني مـن عنـف   أولويات إسكان يعطي األولوية يف السكن يف بيوت ُمعانة   
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ويقوم عامل جمتمعي لدعم التواُصل مبساعدة النساء واألطفال اخلارجني من البيـوت            . أو إساءة 
االنتقالية للحصول على اإلسـكان الـصحيح يف الوقـت الـصحيح وتقـدمي الـدعم لتحـسني مـدة                    

  .إجيار مساكنهم وفعاليته
اإلسـكان مهـم    يف كولومبيـا الربيطانيـة، املـسماة        قُدَِّمت استراتيجية اإلسـكان اجلديـدة         

ويتـــألف واحـــد مـــن عناصـــرها  . ٢٠٠٦أكتـــوبر /، يف تـــشرين األوليف كولومبيـــا الربيطانيـــة
ويـنعكس  . الرئيسية من ضمان إعطـاء أشـد املـواطنني ضـعفاً األولويـة يف احلـصول علـى سـكن                

لويــة ملقــدمي الطلبــات هــذا العنــصر يف تطبيــق عمليــة اإلســكان االجتمــاعي، الــذي يعطــي األو 
الذين يواجهون خطورة كبرية على صحتهم وسالمتهم، مثل ضـحايا العنـف واألسـر الـيت متـر                  

  .بأزمة
يشترك مكتب كولومبيا الربيطانية ملكافحة االجتـار باألشـخاص مـع مقـدمي خـدمات                 

نَ مـن أوضـاع     البيوت االنتقالية لضمان إتاحـة املـأوى والـدعم للنـساء املُتََّجـر هبـن الالئـي أُنِقـذ                  
  . استغاللية
ــامَج االســتئماين لإلســكان يف          ــة الربن ــشمالية الثالث ــاليم ال ــدا لألق ــة كن ــشأت حكوم أن

 مليـون   ٥٠ووافقت يوكون على ختـصيص مبلـغ كـبري، مـن اسـتئماهنا البـالغ                . املناطق الشمالية 
ــسكنية هلــذه اجملتمعــات     ــاً باالحتياجــات ال ووزعــت . دوالر، لألمــم األوىل يف يوكــون، اعتراف

 مليون دوالر إىل األمم األوىل يف يوكـون بواسـطة اتفاقـات ُتبـيِّني كيـف يـوزع                ٣٧,٥يوكون  
  .كل من الطرفني األموال

 بعـد استـشارة     -، أعلنت مديرية الشؤون النسائية يف يوكـون         ٢٠٠٨فرباير  /يف شباط   
ان األمــم املنظمــات النــسائية، ومــوظفي البيــوت االنتقاليــة، وخــدمات الــضحايا، ومرافــق إســك

األوىل، والنــساء الــساكنات يف إســكان اجتمــاعي أو املدرجــة أمســاؤهن علــى قائمــة انتظــار        
أنه سُيبىن جممَّع إسكان جديد آمن وبتكلفة معقولـة يـضم حنـو             ] أعلنت[اإلسكان االجتماعي،   

  .  وحدة ويركز على احتياجات النساء العازبات واألطفال٣٠
ت سياسـة مؤسـسة يوكـون إلسـكان ضـحايا العنـف             ، دخلـ  ٢٠٠٦ديسمرب  /ويف كانون األول  

  .واإلساءة حيز النفاذ وركزت على دعم النساء اهلاربات من شركاء عنيفني
أن تعــديالت القــانون اجلنــائي وقــانون األدلــة يف كنــدا، ) ٦٢الفقــرة (يالحــظ التقريــر   - ٧

 الـضحايا   ، تـسهل احلـصول علـى شـهادة        ٢٠٠٦ينـاير   /اليت دخلت حيز النفاذ يف كانون الثـاين       
وتـوفر محايـة أكـرب خـالل عمليـة          ) مبـا يف ذلـك ضـحايا العنـف اجلنـسي أو الزوجـي             (والشهود  

يرجــى تقــدمي مزيــد مــن التفاصــيل عــن هــذه التعــديالت وتقــدمي معلومــات    . اإلدالء بالــشهادة
أمكـــن عّمـــا إذا كـــان تطبيـــق القواعـــد املعّدلـــة يف احملـــاكم قـــد ســـاعد يف محايـــة الـــضحايا  إن



 

08-50506 31 
 

CEDAW/C/CAN/Q/7/Add.1  

ــة     . لأفــض حنــو علــى ــوفري بيئ ــادرات الــيت تــستهدف ت ويرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات عــن املب
احلــساسيات الثقافيــة للــشعوب األصــلية ونــساء األقليــات العرقيــة الــاليت حيــصلن علــى     تراعــي
   .اخلدمات تلك

 على تـوفري عـدد مـن مـساعدي الـشهود ملـساعدة الـشهود لـدى                  القانون اجلنائي ينص    
  :الشهود/لك الضحيةإدالئهم بإفاداهتم، مبا يف ذ

يسمح للقاضي بأن يأمر كل أو بعض أفراد اجلمهور مبغـادرة قاعـة         ): ١ (٤٨٦الفرع    •  
يـسترشد القاضـي، يف تقريـر مـا إذا          . احملكمة أثناء كل إجراءات احملكمة أو جزء منـها        

كان سيستبعد اجلمهور من قاعة احملكمة أم ال، حبكم تفسريي للقانون اجلنائي، يـنص              
نبغــي حفــظ مــصاحل الــشهود الــذين هــم دون ســن الثامنــة عــشرة يف مجيــع    علــى أنــه ي
  . اإلجراءات

يــسمح للقاضــي بــأن يــأمر بوجــود شــخص مــساند أثنــاء إدالء ): ٢ (١-٤٨٦الفــرع   •  
ــر كامــل         ــى تقري ــضروري احلــصول عل ــه، حيثمــا يكــون مــن ال شــاهد ضــعيف بإفادت

 علـى القاضـي،     وجيـب . وصريح من الشاهد عن األفعال الـيت هـي موضـوع الـشكوى            
لــدى تقريــر مــا إذا كــان سيــسمح حبــضور شــخص مــساند يف هــذه القــضية أم ال، أن  

أو عقليــة، /يأخــذ يف االعتبــار ســن الــشاهد، ومــا إذا كــان لــدى الــشاهد إعاقــة بدنيــة  
وطبيعة اجلُرم، وطبيعة أية عالقة بـني الـشاهد والـشخص املتـهم، وأي ظـروف أخـرى                  

ألمـر لـدى طلبـه إلزاميـاًّ، إذا كـان الـشاهد دون        ويكـون ا  . يعتربها القاضـي ذات صـلة     
  سن الثامنة عشرة، ما مل يكن ذلك تدخالً يف تصريف العدالة على الوجه الصحيح؛ 

يسمح للقاضي بأن يأمر الشاهد البـالغ بـاإلدالء بإفادتـه خـارج       ): ١ (٢-٤٨٦الفرع    •  
و أيـة وسـيلة أخـرى       أو مـن وراء سـتار أ      ) بواسطة دائرة تلفزيونية مغلقة   (قاعة احملكمة   

إذا رأى القاضي أن ذلك ضروري للحصول علـى تقريـر كامـل وصـريح مـن الـشاهد                   
وجيب على القاضي، لدى تقرير مـا إذا كـان       . عن األفعال اليت هي موضوع الشكوى     

سيأمر الشاهد باإلدالء بإفادته على دائرة تلفزيونية مغلقة أو من وراء ستار، أن يأخـذ               
عقليــة، وطبيعــة /د، ومــا إذا كــان لــدى الــشاهد إعاقــة بدنيــة  يف االعتبــار عمــر الــشاه 

اجلُــرم، وطبيعــة أيــة عالقــة بــني الــشاهد واملتــهم، وطبيعــة أي ظــروف أخــرى يعتربهــا   
ويكون األمر لدى طلبه إلزامياًّ، إذا كان الشاهد دون سن الثامنـة            . القاضي ذات صلة  

   الصحيح؛ عشرة، ما مل يكن ذلك تدخالً يف تصريف العدالة على الوجه
يسمح للقاضي بتعيني مستشار الستجواب شاهد عنـدما ُيمثِّـل          ): ٢ (٣-٤٨٦الفرع    •  

املتهم نفَسُه أمـام احملكمـة، إذا رأى القاضـي أن ذلـك ضـروري للحـصول علـى تقريـر                   
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وإذا كان الـشاهد   . كامل وصريح من الشاهد عن األفعال اليت هي موضوع الشكوى         
األمر لدى طلبه إلزامياًّ ما مل يكن ذلـك تـدخالً يف   دون سن الثامنة عشرة يكون ذلك       

ويكــون األمــر لــدى )). ١ (٣-٤٨٦الفــرع (تــصريف العدالــة علــى الوجــه الــصحيح 
الفــرع (طلبــه إلزاميــاًّ أيــضاً يف حالــة الــضحية يف اإلجــراءات املتعلقــة بتحــرش إجرامــي 

  ؛ ))٤ (٤٨٦
االعتــداء اجلنــسي  يــنص علــى منــع إلزامــي لنــشر هويــة ضــحية       ): ٤ (٤٨٦الفــرع   •  

والشهود الذين هم دون سن الثامنة عشرة يف اإلجراءات املتعلقـة ُجبـرم جنـسي أو أي                 
  معلومات ميكن أن تؤدي إىل الكشف عن هوية الضحية أو هؤالء الشهود؛ 

يسمح للقاضي بأن يـأمر حبمايـة هويـة أي ضـحية أو شـاهد أو            ): ١ (٥-٤٨٦الفرع    •  
ــات ميكــن أن تكــشف عــن ه   ــه أي معلوم ــها(ويت ــك ضــرورياًّ   )أو هويت ، إذا كــان ذل
  لتصريف العدالة على الوجه الصحيح؛ 

يـأذن للقاضـي بـأن يفـرض حظـر النـشر يف جلـسات االسـتماع املتعلقـة                 : ٥١٧الفرع    •  
  بالكفالة؛

 . يأذن بفرض قيود على نشر األدلة املأخوذة يف استطالع أوَّيل): ١٤ (٥٣٩الفرع   •  

، ٢٠٠٦، الــيت دخلــت حيــز النفــاذ يف ســنة  دلــة الكنــديقــانون األتــسمح تعــديالت   
للشهود الصغار الذين هم دون سن الرابعة عشرة، الذين يستطيعون فهم األسـئلة والـرد عليهـا                 

وُيفتـرض أن الـشهود الـذين هـم دون سـن            . باإلدالء بإفـاداهتم بعـد الوعـد بـأن يقولـوا احلقيقـة            
ــادا    ــديهم القــدرة علــى اإلدالء بإف ألغــت هــذه التعــديالت االســتطالعات   . هتمالرابعــة عــشرة ل

  . اإللزامية بشأن القدرة والقسم، اليت ُوجد أهنا تسبب للطفل الشاهد أملاً متزايداً
، بتقـدمي بيـان بـأثر اجلُـرم         القـانون اجلنـائي    مـن    ٧٢٢ُيسمح للضحية ، مبوجب الفـرع         

مقــدار األذى علــى الــشاهد، ذكــراً كــان أو أنثــى، إىل القاضــي الــذي سيــصدر احلكــم ليــصف 
) ١-٢ (٧٢٢ويـسمح الفـرع     . الذي أصابه أو اخلسارة اليت حلقت به نتيجـة الرتكـاب اجلـرم            

يــنص . للــضحية أن تقــدم بيــان اآلثــار الــيت حلقــت هبــا شــفوياًّ إن كانــت لــديها رغبــة يف ذلــك  
ق  على أنه جيب على احملكمة أن تأخذ يف االعتبار بيان الضحية باألثر الـذي حلـ     القانون اجلنائي 

  . “ير احلكم الذي ستصدره على اجلاينألغراض تقر”هبا 
اشتركت مبادرةُ حكومة كنـدا املتعلقـة بـالعنف العـائلي وصـندوُق الـضحايا يف متويـل                    

باسـتخدام تـسهيالت خاصـة ومـساعدي شـهود لتيـسري            : تقرير كامل وصريح  مشروع بعنوان   
ىل وضع سبعة كتيِّبات خمتـصرة      هذا مشروع متعدد السنوات يهدف إ     . إدالء األطفال بإفاداهتم  
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نظــرة عامــة علــى املــسائل املتعلقــة : للمــساعدة علــى تنفيــذ أحكــام مــساعدي الــشهود اجلديــدة
بإفادة الطفـل؛ اإلدالء باإلفـادة خـارج قاعـة احملكمـة؛ إدالء الـشهود بإفـاداهتم مـن وراء سـتار؛               

ليل الـسماعي واألطفـال؛     اإلفادة املسجلة بالفيديو؛ توجيهات ألشخاص مساندين حمدَّدين؛ الد       
ميكن احلصول علـى هـذه الكتيِّبـات        . إدالء األطفال واملراهقني بإفاداهتم يف قضايا العنف املرتيل       

ــت     ــبكة اإلنترنـــ ــى شـــ ــايل علـــ ــع التـــ ــن املوقـــ -9Hhttp://www.lfcc.on.ca/full_and_candid: مـــ

account.html..   
قُدَِّم متويلٌ، بواسطة صندوق الـضحايا التـابع حلكومـة كنـدا، إىل املقاطعـات واألقـاليم                   

ــواردة يف    ــائيملــساعدهتا يف تنفيــذ أحكــام مــساعدة الــشهود ال وقــد اســتخدمت . القــانون اجلن
ــة     ــدائرة التلفزيوني  املقاطعــات واألقــاليم هــذا التمويــل لــشراء معــدات كالــستارات، وأجهــزة ال

  . املقفلة، وتدريب املوظفني العاملني يف العدالة اجلنائية، مبن فيهم العاملني يف خدمة الضحايا
أنشأت جزيرة األمري إدوارد، مـثالً، غرفـة انتظـار مالئمـة لألطفـال يف كـل حمكمـة يف                      
ــة ــل       . املقاطع ــشهود، مث ــساعدة لل ــذة اآلن وجــود أدوات م ــني األحكــام األخــرى الناف ــن ب وم

يت حتجب الطفل املتهم عن األنظار يف القضايا املالئمـة، وتـوفُّر الـشخص املـساند،                الستارات ال 
  . الذي حيضر لدى إدالء األطفال الضحايا والشهود بإفاداهتم

سُتدخل حتسينات خالل السنتني القادمتني على حماكم جزيـرة األمـري إدوارد لتحـسني                
لـدائرة التلفزيونيـة املقفلـة يف كـل مرفـق      تكنولوجيات قاعة احملكمة، مبـا يف ذلـك الوصـول إىل ا         

ومن شأن هذه التحسينات أن تساعد على تيـسري إدالء األطفـال والـشهود         . من مرافق احملكمة  
. اآلخرين املعرَّضني لألذى بإفاداهتم، وتقليل بعض الصعوبات املالزمة للمرور بتجربـة احملكمـة             

. حلـاالت الـيت توجـد فيهـا حـواجز لغويـة      وتوفَّر خـدمات الترمجـة يف جزيـرة األمـري إدوارد يف ا       
وقُدَِّمت دورات تدريبية يف التوعية بالثقافة والتوعية بـالتنوُّع ملـوظفي شـعبة اخلـدمات اجملتمعيـة        

  .واإلصالحية يف جزيرة األمري إدوارد
ُيعتَرُف اآلن بربنامج العدالة للشعوب األصلية يف جزيـرة األمـري إدوارد كخيـار داخـل                  

ــداب ــر    -ري البديلــة برنــامج الت ــدابري حلــل املنازعــات، والتــدخل املبكــر، ودوائ  حيــث اتُّخــذت ت
  .إصدار األحكام القضائية، وُيقدَّم الدعم للضحايا بواسطة هذه العملية

يف نيوفاوندالنــد ولــربادور، أهنــى الــصف األول مــن املتــرمجني الــشفويني القــانونيني          
تعلَّـم الطـالب مهـارات الترمجـة        . ٢٠٠٨نة  بلغات الـشعوب األصـلية برنـاجمهم التـدرييب يف سـ           

يف املــسائل  إميــون وإينوكتيتــوت املــستخدمتني-الــشفوية واملــصطلحات الرئيــسية يف لغــيت إينــو 
القانونية، لكي يتمكنوا من ترمجـة هـذه املـصطلحات ألبنـاء الـشعوب األصـلية أثنـاء إجـراءات                    
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ية حتتـوي علـى مـصطلحات مترمجـة         وباالقتران مع الدورة التدريبية ُنشرت كتب دليل       .احملكمة
  .إميون ولربادور إينوكتيتوت- مصطلح عديل رئيسي بلغيت إينو٥٠٠تضم 

أُدخل مشروع التواُصـل مـع الـشعوب األصـلية لتقـدمي خـدمات إىل الـضحايا يف نوفـا                      
ــاًّ لــضحايا اجلــرائم يف   ٢٠٠٨أبريــل /سكوشــيا يف شــهر نيــسان   لتقــدمي خــدمات مالئمــة ثقافي

  .عات احمللية لألمم األوىل وسوف ُيَوسَُّع ليشمل جمتمَعني حمليَّني آَخَرينواحد من اجملتم
نشرت دائرة التعليم القانوين العـام واملعلومـات القانونيـة يف نيـو برونزويـك منـشورين                   

: ضـحايا العنـف العـائلي   جييب أحدمها، وهـو بعنـوان    .اثنني مستكملني لضحايا اإلساءة املرتلية  
 ، على األسئلة الـيت كـثرياً مـا يـسأهلا النـاجون مـن أعمـال العنـف                    مة اجلنائية الشهادة أمام احملك  

كالـشهادة ضـد الـزوج، وحييـل         وهو يتناول املسائل القانونيـة املتعلقـة بـالعنف العـائلي،          . املرتيل
الضحايا إىل املساعدة، واخلدمات واملـوارد الـيت ميكـن أن تـساعد النـاجني علـى َتـَدبُّر أمـورهم                     

، فقـد مت    إهنـاء اإلسـاءة يف عالقـتكم      أمـا املنـشور الثـاين، وهـو بعنـوان           . عدالـة اجلنائيـة   يف نظام ال  
وتتاح نسخ من هذين الكُتيِّـبني للمحـاكم       . حتديثه ونشره يف شكل جديد حبجم كتاب اجليب       

ــة وغريهــا مــن مقــدمي اخلــدمات، الــذين ميكــن أن يتــصلوا بــضحايا العنــف      والبيــوت االنتقالي
  .العائلي

، اختذت كيبك التـدابري التاليـة لتحـسني إمكانيـات وصـول الـشعوب               ٢٠٠٠ منذ سنة   
األصلية إىل العدالة من حيث توفري خدمات أفضل للنظام القضائي والتـدخل لـصاحل الـضحايا،          

 ٣٣٦الفقرتـان   (مثل املبـادرات واملـشاريع اجملتمعيـة املتـصلة بالعدالـة ملكافحـة اإلسـاءة العائليـة                  
السادس والسابع عن اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                من تقريَري كندا     ٣٣٨و

  ):املرأة
عملية تدريب مترمجني شفويني بلغات الشعوب األصـلية وإعطـاؤهم شـهادات بـذلك                •  

اهلــدف مــن وراء هــذا : ووضــع قــوائم مــصطلحات قانونيــة بلغــات الــشعوب األصــلية 
وب األصـلية، الـذين ال يتكلمـون        التدبري هو إعطاء األطراف يف القضايا من أبناء الشع        

اللغــة املــستخدمة يف حمــاكم كيبــك، إمكانيــة احلــصول علــى خــدمات متــرجم شــفوي  
ــشعوب األصــلية   ــرمجني   . مؤهــل ومــرخص إىل لغــات ال ــد املت ــضاً إىل تزوي ويهــدف أي

الشفويني بقوائم املصطلحات القانونية املوحـدة مترمجـةً إىل لغـات الـشعوب األصـلية،               
   .حيثما أمكن ذلك

جلـان  ” جمتمعـاً حمليـاًّ مـن جمتمعـات الـشعوب األصـلية إنـشاء                ١٥يف كيبك، نفـذ حنـو         •  
، تتــألف مــن ممثلــي اجملتمــع احمللــي الــذين يرغبــون يف املــشاركة يف حــل  “عدالــة جمتعيــة
  . املنازعات
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ُوضــعت بــضعة تــدابري موجهــة حنــو الــشعوب األصــلية يف خطــة العمــل الــيت وضــعتها      •  
عـالوةً علـى    ). ٨انظـر الـسؤال رقـم        (٢٠٠٩-٢٠٠٤ املـرتيل    احلكومة بـشأن العنـف    

ــسق        ــك، باســتئجار من ــشعوب األصــلية يف كيب ــساء ال ــا ن ــة امسه ــك، ســتقوم منظم ذل
ــالعنف املــرتيل       ــسائل احمليطــة ب ــشأن خمتلــف امل . مــسؤول عــن التمــاس آراء أعــضائها ب

الميـة،  وسيعمل هذا املنسق مع خمتلف أصحاب املـصلحة لتنفيـذ خمتلـف املـشاريع اإلع              
مثــل إنتــاج جمموعــات املــصطلحات القانونيــة الــيت ُتــذاع مــن حمطــات اإلذاعــة التابعــة   

 . جملتمعات الشعوب األصلية بشأن املسائل املدنية واجلنائية

تــوفر أونتــاريو خــدمات دعــم بــاملترمجني الــشفويني باللغــات احملكيــة لــضحايا اجلــرائم،   
 مليــون دوالر يف الــسنة ٢,١دة، باســتثمار مبلــغ الــذين تكــون معرفتــهم باللغــة اإلجنليزيــة حمــدو

 لغــة، مــن بينــها ٦٠تقــدم وكــاالٌت مموِّلــة هــذه اخلــدمات بــأكثر مــن  . ٢٠٠٨-٢٠٠٧املاليــة 
يـساعد  .  سـاعة يف اليـوم، سـبعة أيـام يف األسـبوع            ٢٤غتان من لغات الشعوب األصلية، ملـدة        لُ

صـوهلن إىل املــآوى، واخلــدمات  هـذا الربنــامج ضـحايا العنــف املــرتيل علـى حتــسني إمكانيــات و   
  . القانونية واالجتماعية، والعناية الصحية

تقدم اخلدمات العدلية للضحايا يف مانيتوبا دعمـاً لـضحايا اجلـرائم باحلـضور إىل مجيـع             
يوظـف الربنـامج    . املراكز القضائية اإلقليمية ومجيع مواقع احملاكم الدائرية يف كل أحناء مانيتوبـا           

 من أبنـاء الـشعوب األصـلية ميثلـون هـذه الـشعوب، يـستطيع كـثريون منـهم                    عدداً من املوظفني  
يـضاف إىل ذلـك أن مثـة عـدداً مـن مـوظفي              . التعبري عن أنفسهم بلغـة مـن لغـات األمـم األوىل           

-خــدمات الــضحايا يتكلمــون اللغــات الفرنــسية والبولنديــة واإلســبانية واألوكرانيــة والــصربو  
تعمـــــل خـــــدمات . )10Hhttp://www.gov.mb.ca/justice/victims/services/index.html(كرواتيـــــة 

ــشعوب       ــتمني إىل ال ــساء واألطفــال املن ــة الن ــة إلحال ــضحايا يف تعــاون مــع الوكــاالت اجملتمعي ال
ومـن بـني التحـسينات       .الطويلـة األجـل   األصلية واألقليات العرقيـة إىل مـوارد املـشورة املالئمـة            

  : الرئيسية هلذه اخلدمات ما يلي
 ٦٣توســيع نطــاق خــدمات الــدعم املقدمــة إىل ضــحايا العنــف املــرتيل إىل مــا جمموعــه   •  

ويشمل هذا كثرياً من اجملتمعات احمللية النائية والـيت يلـزم           . حمكمة وموقع حماكم دائرية   
  . الوصول إليها بالطائرة

حائف حقــائق متعــددة اللغــات لنــساء الــشعوب األصــلية واألقليــات العرقيــة  إنتــاج صــ  •  
باإلجنليزيـة والفرنـسية والكـري واألوجيبـوي        : بشأن التخطيط للسالمة ودورة العنـف     

والــــــــــصينية واإلســــــــــبانية والعربيــــــــــة واألملانيــــــــــة والبنجابيــــــــــة والتاغــــــــــالوغ 
)11Hhttp://www.gov.mb.ca/justice/victims/index.html(.  
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زيادة عدد العاملني يف دعم الضحايا األطفال، املـؤهلني للعمـل مـع الـضحايا األطفـال                   •  
   سنة، يف كل أحناء املقاطعة؛ ١٨ سنوات إىل ٦الذين تتراوح أعمارهم من 

الفيديو بالـدائرة التلفزيونيـة املقفلـة        لروابط   الفيدراليةاحلصول على متويل من احلكومة        •  
 شاشـات لقاعـات احملـاكم       ١٠يف مناطق باس وتومبسون يف مشـال مانيتوبـا، وكـذلك            

 لألطفــال والــشهود املعرضــني لــألذى  C-2يف املقاطعــة لــدعم تنفيــذ خــدمات القــانون  
 والضحايا؛ 

يالً ويقدم صندوق مساعدة الضحايا، الذي يـشكل جـزءاً مـن خـدمات الـضحايا، متـو           
للوكــاالت اجملتمعيــة الــيت تقــدم خــدمات ابتكاريــة وحمــسنة ملــساعدة نــساء الــشعوب األصــلية    

  : واألقليات العرقية وأطفاهلن، مبا يف ذلك
يقــدم مــشورة لألفــراد واجلماعــات واألطفــال واألزواج : مركــز أورورا ملعاجلــة األســر  •  

  مساعدةً ألسر ضحايا القتل وأصدقائهم؛ 
  يقدم معلومات ودعماً وحتضرياً للمحكمة لضحايا اجلرمية املسنني؛ : السن والفرصة  •  
تقدم دعمـاً ومعلومـات ومرافقـة الـضحايا إىل          : منظمة مانيتوبا للمدافعني عن الضحايا      •  

 .احملكمة ودفاعاً عنها إىل أسر ضحايا القتل

ليهـا  املوسعة يف سسكتشوان، املـشار إ     /مع أن برامج خدمات الضحايا األربعة اجلديدة        
 أعاله، ال تركِّز حتديداً على الضحايا من أبناء الشعوب األصلية، فـإن تقـدمي               ٦يف السؤال رقم    

  . خدمات مالئمة ثقافياًّ يشكِّل جانياً هاماًّ من جوانب مجيع الربامج
أنتج مكتب احملامي العام أللربتا وفـرع خـدمات الـضحايا يف دائـرة األمـن العـام كتابـاً                    

يوضح الكتـاب الـدليلي عمليـة العدالـة مـن      . للغات بشأن ضحايا اجلرائم ووزَّعاه   دليلياًّ متعدد ا  
ارتكــاب اجلرميــة حــىت حكــم احملكمــة فيهــا، والــربامج واخلــدمات املتاحــة، وبيــان الــضحية عــن 

ُصـمَِّم هـذا الكتـاب الـدليلي        . اآلثار اليت حلقت هبا، وقائمة مـصطلحات وأشـياء أخـرى كـثرية            
  . ريدة ألنواع خمتلفة من الضحايالتلبية االحتياجات الف

 مـن تقريـَري     ٨٦انظـر الفقـرة      (C-2قدمت كولومبيا الربيطانية تـدريباً بـشأن القـانون            
يف اجملتمعـات   ) كندا السادس والسابع عن اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة               

. ملنـاطق الـشمالية األصـلية   اليت توجد فيها أعداد كبرية من أبناء الـشعوب األصـلية وجمتمعـات ا         
معلومـات عـن حتـسني      ، عنوانـه    املـساعدة تبـدأ مـن هنـا       وأنتجت املقاطعـة منـشوراً يف سلـسلة         

، إلبالغ الناس عن أنواع احلمايـة اخلاصـة مبوجـب القـانون             خربة الضحايا والشهود يف احملكمة    
C-2 .  



 

08-50506 37 
 

CEDAW/C/CAN/Q/7/Add.1  

ادرات التــصدي وإذ تالحــظ اللجنــة الــدعم املــشكور الــذي تقدمــه الدولــة الطــرف ملبــ   - ٨
ملعــدالت العنــف املرتفعــة بــشكل خــاص ضــد نــساء وفتيــات الــشعوب األصــلية، مثــل مبــادرة    

 يف األخوات يف الروح، فـضالً عـن اجلهـود الـيت بـذلت مـؤخراً لتبـادل أفـضل املمارسـات، مبـا          
ذلــك مـــن خـــالل حمفــل الـــسياسة املعـــين بنــساء الـــشعوب األصـــلية والعنــف الـــذي عقـــد يف     

تــود اللجنــة أن تعــرف إن كانــت قــد اختــذت تــدابري لتجميــع أفــضل         ، ٢٠٠٦مــارس /آذار
ويرجى أيـضا بيـان مـا إذا كـان العنـف ضـد       . املمارسات والدروس املستفادة على حنو منهجي    

نساء الشعوب األصلية يف املناطق احلضرية يلقى االهتمام نفسه الـذي يلقـاه العنـف ضـدهن يف         
 تتلقّى معلومات عـن النـساء الكنـديات مـن أصـول             وإضافة إىل ذلك، تود اللجنة أن     . احملميات

  .أفريقية يف نوفاسكوشيا فيما يتعلق بالعنف
ُيطلب مـن املـستفيدين مـن التمويـل املقـدم مـن هيئـة مركـز املـرأة يف كنـدا أن يقـدموا                       

. تقريـــراً عـــن مـــشاريعهم ويقـــدموا معلومـــات عـــن أفـــضل املمارســـات والـــدروس املـــستفادة 
ــذه ا   ــات ه ــستخدم املنظم ــة، يف     وت ــشارك يف املعرف ــات والت ــادل املعلوم ــات، بواســطة تب ملعلوم

  .تصميم وتنفيذ املشاريع على املستويات احمللي واإلقليمي والوطين
االسـتجابة الحتياجـات التـدريب يف املـآوى وتنفيـذ         َموَّلَت هيئة مركـز املـرأة يف كنـدا            

ات احلكوميـة املتعلقـة بـالعنف       استراتيجية الدفاع من أجل التغيريات يف برامج الـدعم والـسياس          
، وهـو مـشروع للـدائرة الوطنيـة للـشعوب األصـلية             العائلي ومآوى الشعوب األصـلية يف كنـدا       

إهنــاء العنــف يف وقــد اشــتمل العمــل فيــه علــى إنتــاج وثيقــة بعنــوان    . ملناهــضة العنــف العــائلي 
، تعطـي  يةأفضل املمارسات يف مآوى وجمتمعـات الـشعوب األصـل     : جمتمعات الشعوب األصلية  

املوقــع؛ واألمــن والــسالمة؛ والــشؤون اإلداريــة : أمثلــة ألفــضل املمارســات يف تــسع فئــات هــي
؛ )املوظفني، سياسات املأوى، عند الدخول، مجع البيانـات، إقامـة الـشبكات، الربوتوكـوالت          (

ــة     ــة؛ الربجم ــات احمللي ــل؛ إشــراك اجملتمع ــال  ( التموي ــع، الرجــال، األطف ــدريب)للجمي ــاء /؛ الت بن
وترد فيهـا قائمـة احلـواجز والتحـديات الـيت تعتـرض             . قدرات؛ املتابعة؛ عندما ال يتوفر املأوى     ال

 . سبيل جناح املآوى إىل جانب مالحظات عامة عما ميكن أداؤه وما ال ميكن أداؤه

تساهم جوانـب بـرامج اسـتراتيجية العدالـة للـشعوب األصـلية، الـيت وضـعتها حكومـة                     
ــة والعائليــة، يف تقليــل حــوادث العنــف ضــد املــرأة يف    كنــدا، مثــل الوســاطة يف الــشؤ  ون املدني

وقــد شــاركت اســتراتيجية العدالــة    . اجملتمعــات املــشاركة، بواســطة آليــات حــل املنازعــات     
للــشعوب األصــلية مــؤخراً يف نــدوة جملتمعــات الــشعوب األصــلية يف املنــاطق الــشمالية والنائيــة   

. ل التــسليم يف جمتمعــات الــشعوب األصــلية بقــصد إعطــاء رامســي الــسياسة فهمــاً أفــضل ملــسائ 
ــع       ــة مــع مجي ــضاً لعقــد دورة مــشاركة وطني ــة للــشعوب األصــلية أي وختطــط اســتراتيجية العدال
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الربامج اجملتمعية يف وقت الحق من هذه السنة، لكي يتسىن لربامج التنـوُّع اجملتمعـي والوسـاطة               
  .أن يشرك بعضها بعضاً يف أفضل ممارساهتا

لتبادل املعلومات بشأن العنف العائلي هو مركز كندا ملـوارد املعلومـات      املركز الوطين     
ــة       ــة أو الثق ــة أو التبعي ــشراكة احلميم ــة أو ال ــات القراب ــف داخــل عالق ــوارد  . عــن العن ــدم امل تق

 منـشوراً، ومكتبـة أشـرطة    ١٣٠واخلدمات جمانـاً يف كلتـا اللغـتني الـرمسيتني وتـشمل أكثـر مـن                 
وقـد  .  األفراد على االتصال باخلدمات املتاحة يف جمتمعهم احمللـي         فيديو، وخدمة إحالة ملساعدة   

، إىل جمموعـة مراجـع      نـساء الـشعوب األصـلية والعنـف العـائلي         أضيف مؤخراً منشور، بعنـوان      
وهذا التقرير عبارة عن نص خمتصر لتقريـر حبـوث          . ومعلومات املركز الوطين لتبادل املعلومات    

ية، القاطنـات يف احملميـات أو خارجهـا، والفنـيني الـذين             يف مواقف وآراء نساء الشعوب األصل     
  . يف مسألة عنف الشريك احلميم ضد املرأة يعملون مع هؤالء النساء

  .توجد برامج حكومية كثرية لنساء الشعوب األصلية يف البيئة احلضرية  
فهيئة مركز املرأة يف كندا، مثالً، تتلقّى مقترحـات متويـل مـن منظمـات غـري موجـودة                     

 احملميات، لذلك يقدَّم مزيد مـن التمويـل ملبـادرات تركـز علـى العنـف ضـد نـساء الـشعوب                 يف
  .األصلية يف البيئة احلضرية

، وهو مشروع تنفـذه     حلقة التعاون : العناية عرب احلدود  متوِّل هيئة مركز املرأة يف كندا         
ــدرب       ــدا، وســوف ي ــم األوىل يف كن ــال وأســر األم ــة أطف ــة رعاي ــن ٢٦٠مجعي ــرأة م ــساء  ام  ن

ــع         ــسألة من ــسيات يف م ــدات ووكــيالت رئي ــصبحن قائ ــن أن ي ــهن م ــشعوب األصــلية وميكِّن ال
ولـدى انتـهاء املـشروع سـيكون لـدى نـساء الـشعوب األصـلية القاطنـات يف احملميـات               . العنف

ــات       ــوعي يف احملمي ــة إىل القطــاع الط ــاهتن املنتمي ــوير منظم ــوارد وشــبكات لتط ــساء  . م ــا الن أم
يـات فـسيواصلن التعـاون مـع منظمـات القطـاع الطـوعي يف التيـار العـام                   القاطنات خـارج احملم   

. للمجتمع الكندي لتعزيز اخلدمات القائمة لكي تعكس ثقافات وممارسات الـشعوب األصـلية            
  . وسيكون املشروع منوذجاً ُيحتذى ُتشَرُك فيه جمتمعات الشعوب األصلية يف سائر أحناء كندا

لقــة بــالعنف العــائلي ُيقــدَُّم التمويــل لتعزيــز التوعيــة مبوجــب مبــادرة حكومــة كنــدا املتع  
اجملتمعية والتعليم وتعزيز قدرة اجملتمعات احمللية على معاجلة العنف العائلي، مبـا يف ذلـك العنـف          

ومـع أن بعـض التمويـل املقـدم مبوجـب املبـادرة املتعلقـة بـالعنف                 . ضد نساء الـشعوب األصـلية     
نــساء القاطنــات يف احملميـات فقــط تعــاجل أنــشطة املبــادرة الــيت  العـائلي لألمــم األوىل يقــدم إىل ال 

 دوالر يف الــسنة، مــسائل العنــف يف أســر الــشعوب األصــلية املباشــرة    ٢١٥ ٠٠٠متــول مببلــغ 
عالوةً علـى ذلـك،     . واملمتدة يف اجملتمعات الواقعة خارج احملميات يف املناطق احلضرية والريفية         
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ى جملتمعات الشعوب األصلية القاطنة يف احملميات أو خارجهـا          يتاح برنامج املبادرة لتعزيز املآو    
  . على حدٍّ سواء

يعمــل املركــز الــوطين ملنــع اجلرميــة، التــابع حلكومــة كنــدا، مــع سلــسلة مــن الــشركاء       
وأصحاب املصلحة لتقدمي متويل مركَّز وموجَّـه وكـذلك دعـم تقـين ملـساعدة اجملتمعـات احملليـة                   

ــستند  ــوير تـــدخالهتا املـ ــة   علـــى تطـ ــة االجتماعيـ ــورة الكامنـ ــة عوامـــل اخلطـ ــة ملعاجلـ ة إىل األدلـ
يطلـب  . واالقتصادية، املرتبطة باجلرمية واالحتيال، مبـا يف ذلـك خمتلـف أشـكال العنـف العـائلي                

برنامج التمويل التـابع للمركـز الـوطين ملنـع اجلرميـة ويقبـل مقترحـات مـن اجملتمعـات احملليـة يف                       
تمعــات الــشعوب األصــلية القاطنــة يف احملميــات وكــذلك   خمتلــف أحنــاء كنــدا، مبــا يف ذلــك جم  

  . جمتمعات الشعوب األصلية القاطنة يف املناطق احلضرية
يدعم برنامج حكومة كندا للـشعوب األصـلية مبـادرات املنظمـات النـسائية للـشعوب                  

مجيـع  . األصلية والفئات اجملتمعية ملعاجلـة العنـف ضـد املـرأة يف جمتمعاهتـا بطريقـة مالئمـة ثقافيـاًّ             
املــشاريع تــستند إىل اجملتمــع احمللــي، وُتنــَشأُ مببــادرة مــن نــساء الــشعوب األصــلية، وتقــوم علــى   

 يف املائــة مــن املــشاريع ٨٠ويوجــد أكثــر مــن . أســاس هويــة ثقافيــة معــززة للــشعوب األصــلية 
  . السنوية، يف املتوسط، يف مراكز حضرية

مــنني يف منــاطق حــضرية لنــساء  تقــدم حكومــة كيبــك أمــواالً ســنوية متكــررة لبيــتني آ   
الشعوب األصلية يف كيبـك ويف مونتريـال، وسـبعة بيـوت تعمـل بـالقرب مـن حمميـات وثالثـة                      

 مراكـز تقـدمي     ويف سائر أحناء املقاطعة أيـضاً تعمـل       . بيوت خمصصة لنساء اإلينويت يف نونافيك     
 ضــحايا  ومراكــز مــساعدة(CALACS) املــساعدة ومكافحــة االعتــداءات ذات الطــابع اجلنــسي

على تعديل خدماهتم لتلبية احتياجات نـساء الـشعوب األصـلية         ) CAVACs(األعمال اإلجرامية   
 مــن تقريــَري كنــدا الــسادس والــسابع عــن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع  ٣٤١-٣٣٦الفقــرات (

  ).أشكال التمييز ضد املرأة
وب تقــدم حكومــة كنــدا وحكومــة كيبــك متــويالً مــشتركاً ملراكــز الــصداقة مــع الــشع   

األصــلية، وهــي منظمــات جمتمعيــة غــري رحبيــة تقــدم سلــسلة مــن اخلــدمات للــشعوب األصــلية    
ومن بني هذه اخلدمات منع العنف وأنشطة إذكاء الـوعي باملـسائل            . القاطنة يف مراكز حضرية   

  . املتعلقة بالعنف
تستطيع نـساء الـشعوب األصـلية القاطنـات يف بيئـات حـضرية ويقعـن ضـحايا للعنـف                     
 شأهنن يف ذلك شأن مجيع نساء كيبك األخريات، أن يستفدن مـن خـدمات اإلسـكان                 املرتيل،

غري أن حكومة كيبك، سعياً منها إىل الوصول إىل أكرب عدد ممكـن مـن               . والغذاء والنقل الطيب  
وضــعت أيــضاً تــدابري موجَّهــة خّصيــصاً إىل نــساء الــشعوب األصــلية  نــساء الــشعوب األصــلية،
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ذه الغايــة، يركِّــز عنــصر مــن عناصــر خطــة العمــل احلكوميــة متعلــق  هلــ. القاطنــات يف احملميــات
 حتديـداً   ٢٠١٣-٢٠٠٨ وخطة العمل املتعلقة باإليذاء اجلنسي       ٢٠٠٩-٢٠٠٤بالعنف املرتيل   

 مـن  ٣٣٣انظر الفقـرة  (على نساء الشعوب األصلية الالئي يتعاملن مع املسائل املتصلة بالعنف           
  ). اقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةتقريَري كندا السادس والسابع عن اتف

تتبع شرطة مقاطعة أونتاريو سياسة متعلقة بالعنف املـرتيل تتمثـل يف االسـتجابة جلميـع                  
وال يوجـد أي متييـز يف       . حوادث العنف على قـدم املـساواة، بغـض النظـر عـن العـرق و املوقـع                 

ات حـــضرية والنـــساء القاطنـــات يف املعاملـــة بـــني نـــساء الـــشعوب األصـــلية القاطنـــات يف بيئـــ
باإلضــافة إىل ذلــك، أنــشئت أفــضل املمارســات وبروتوكــوالت االســتجابة بــني         .احملميــات

ــات الــشعوب         ــي جمتمع ــة، كممثل ــات احمللي ــشركاء يف اجملتمع ــاريو وال ــة ألونت ــشرطة اإلقليمي ال
  ). مثل مراكز الصداقة للشعوب األصلية(األصلية 
ا اجلرائم يف جزيرة األمري إدوارد متاحـة لنـساء الـشعوب    مجيع اخلدمات املتاحة لضحاي    

وتعمــل رابطــة نـساء الــشعوب األصــلية يف جزيــرة  . األصـلية يف املراكــز احلــضرية ويف احملميـات  
األمري إدوارد باعتبارها املنظمة الـسياسية والدفاعيـة األوىل لنـساء الـشعوب األصـلية يف جزيـرة                  

العضوية يف الرابطة مفتـوح ألي امـراة تنحـدر مـن الـشعوب      ومما ُيذكَر أن باب  . األمري إدوارد 
ــري إدوارد        ــة يف جزيــرة األم ــة دائم ــة ومقيمــة إقام يف ســنة . األصــلية، تكــون يف الــسن املطلوب

قدمت املقاطعـة متـويالً علـى سـبيل املـنح إىل رابطـة نـساء الـشعوب األصـلية ملـشروع                ،٢٠٠٨
  . “عائلي يف الشعوب األصليةاقتراح لتغيري العنف ال: أوقفوا العنف”بعنوان 

املبادرات املتخذة يف إطار خطة عمل نيو برونزويك بشأن العنـف ضـد املـرأة موجََّهـةٌ                   
  .إىل مجيع النساء القاطنات يف املقاطعة، مبن يف ذلك نساء الشعوب األصلية

يف مانيتوبا، كان يوجد عدد من التدابري جلمع معلومات عن العنف ضد نساء وبنـات                 
  : مثال ذلك. ب األصليةالشعو
املـشار   (٢٠٠٧عقب مؤمتر القمة النسائي الـوطين للـشعوب األصـلية املعقـود يف سـنة                  •  

، اجتمـع وزراء مانيتوبـا مـع منـدويب نـساء الـشعوب األصـلية                )٣إليه يف الـسؤال رقـم       
فريــق : وُشــكِّل فريقــان عــامالن مؤلفــان مــن نــساء الــشعوب األصــلية وممثلــي املقاطعــة

االت ذات األولوية وخطة عمـل ملانيتوبـا، والثـاين لوضـع خطـة ملـؤمتر القمـة                 لتعيني اجمل 
وُعرَِّف العنف ضد نساء الـشعوب األصـلية، وهـو واحـد مـن مواضـيع القمـة،         . القادم

  . بأنه جمال ذو أولوية للنساء القاطنات يف احملميات والقاطنات يف خارجها
ــا لألطفــال والــش    •   ــة واملــستَغلّني   عيََّنــت اســتراتيجية مانيتوب باب املعرضــني خلطــورة عالي

احلاجة إىل برنامج تدريب وخـربة عمليـة لألفـراد مـن النـساء الالئـي                ) ٢٠٠٢(جنسياًّ  
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والقصد مـن ذلـك هـو متكـني املـشاركات مـن العمـل مـع الوكـاالت           . اسُتغِللَن كبغايا 
عـن سـلوك    اليت ختدم الشباب والشاّبات بعد التخـرُّج، واملـساعدة علـى ثـين الـشاّبات                

ــاة مــشابه، باالســتفادة مــن خــرباهتن هــن أنفــسهن     واخــتريت منظمــة مــن  . مــسار حي
، باعتبارهـا   )نـديناوي (منظمات الشعوب األصلية، امسها نـديناوماغاناغ إنـداواد إنـك           

 وبــدأ ٢٠٠٦ينــاير /أنــسب مــورِّد للخــدمات، وبــدأ وضــع الربنــامج يف كــانون الثــاين  
ومل يكـن هـذا الربنـامج موجَّهـاً إىل          . ٢٠٠٧نـاير   ي/املشروع التجرييب يف كانون الثـاين     

نساء الشعوب األصلية حصراً؛ غري أن كثرياً من املشاركات فيه عرَّفن أنفـسهن بـأهنن               
 .منحدرات من الشعوب األصلية

حيضر موظفو خدمات الضحايا يف دائرة العدل مبقاطعـة مانيتوبـا مجيـع مواقـع احملكمـة                  
عــة ويقــدمون إىل نـساء الــشعوب األصـلية القاطنــات يف احملميــات   الدائريـة يف ســائر أحنـاء املقاط  

  . نفس اخلدمات اليت ُتقدَّم إىل القاطنات يف املراكز احلضرية
يف سسكتشوان، توجد خدمات جديدة للضحايا تقدم إىل اجملتمعات احمللية يف سـتوين               

لـشرطة امللكيـة   ومنطقة وحدة الفرسان مـن ا    ) خدمات أثاباسكا للضحايا  (رابيدس وبالك ليك    
وقـد ُموِّلَـت خـدمات    . ٢٠٠٧أكتـوبر  /الكندية يف ساندي باي، بدأت يف شـهر تـشرين األول    

منطقة سبرييتوود لوحدة الفرسـان      جزيرة األمري ألربت اإلقليمية للضحايا بغية توسيعها لتشمل       
-٢٠٠٨مــن الــشرطة امللكيــة الكنديــة، ومــن املتوقــع أن تبــدأ العمــل يف أواســط الــسنة املاليــة   

٢٠٠٩.  
اجتمع موظفو حكومة سسكتشوان مع شبكة نـساء املنـاطق الـشمالية ونـساء املنـاطق                  

 لبحــث مــسائل الــسالمة والعنــف، مبــا يف ذلــك العنــف املــرتيل، ٥٤الواقعــة وراء خــط العــرض 
وطرق املـساعدة علـى متكـني نـساء املنـاطق الـشمالية واسـتعادة الـسالمة بواسـطة مبـادرات أو                      

  . أنشطة حمددة
جنَز مؤخراً تقرير حبوث يف مقاطعة كولومبيا الربيطانية، يعيِّن عناصر أساسية لتـصميم             أُ  

  . وتنفيذ برنامج جملتمعات الشعوب األصلية يف املناطق الريفية والنائية
وضعت حكومة كولومبيـا الربيطانيـة أيـضاً صـحيفة حقـائق تـشري إىل أنـشطة وبـرامج                     

مـن  . اء الشعوب األصلية، وتقدم دليالً للربامج القائمـة وخدمات خمتلفة لضحايا اجلرمية من نس    
اجلدير باملالحظة شراكة ابتكارية بني سلطة الصحة الساحلية يف فـانكوفر واخلـدمات الـصحية               

 برنامج صـحة الـشعوب األصـلية ودائـرة شـرطة فـانكوفر لتقـدمي خـدمات         -للشعوب األصلية  
لـشعوب األصـلية الالئـي خـربنَ مـستويات      من بضعة مواقع يف قلب مدينـة فـانكوفر إىل نـساء ا         

برنــامج صــحة الــشعوب األصــلية منــوذج متكامــل مــن خــدمات الــصحة   . مرتفعــة مــن العنــف
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العقليــة واإلدمــان ودعــم الــضحايا، بواســطة دمــج املمارســات الغربيــة وممارســات االستــشفاء    
  . التقليدية للشعوب األصلية يف فانكوفر وما حوهلا

ــساء الك    ــق بالن ــا سكوشــيا، يتخــذ اجمللــس     فيمــا يتعل ــديات مــن أصــل إفريقــي يف نوف ن
ــرأة     ــشأن مركــز امل ــا سكوشــيا ب ــشاري لنوف ــشاط -االست ــا   - بن ــساء نوف ــشمول ن  خطــوات ل

سكوشــيا اإلفريقيــات األصــل يف مجيــع أنــشطته، مبــا يف ذلــك األنــشطة الــيت تعــاجل العنــف ضــد  
ة املعمدانيــة اإلفريقيــة املتحــدة وقــد قــدم اجمللــس مــساعدة عينيــة للمعهــد النــسائي للرابطــ. املـرأة 

ــديو يــسمى     ــاج شــريط في ــرأة يف   مل تعــد مثــة أســرار ملــساعدته علــى إنت ، يعــاجل العنــف ضــد امل
ويشجع اجمللس اسـتخدام الفيـديو يف هـذه اجملتمعـات مـا       . اجملتمعات اإلفريقية يف نوفا سكوشيا    

  . أمكن ذلك إلذكاء الوعي وحتسني االستجابة عندما يقع عنف ضد املرأة
يرجى إبالغ اللجنة بآراء احلكومة بشأن التوصية اليت قدمتها جلنة احلقوق االقتـصادية               - ٩

ــيت اعتمــدت يف أيــار        ــة للدولــة الطــرف ال ــة والثقافيــة يف مالحظاهتــا اخلتامي مــايو /واالجتماعي
  .، بإدراج العنف املنـزيل بوصفه جرمية حمددة يف القانون اجلنائي٢٠٠٦

اه العنــف املــرتيل معتــَرٌف بــه كواحــد مــن أكثــر الــنُُّهج مشــوالً  إن هنــج كنــدا القــائم جتــ  
ــامل  ــةً يف الع ــرائم      . وفعالي ــاجل يف ج ــدا جرميــة وُتع ــرتيل يف كن ــالعنف امل ــائي ف ــانون اجلن  مثــل الق

 القـانون اجلنـائي   ويعامل  . االعتداء، واالعتداء بسالح، واالعتداء اجلنسي، والتحرش اإلجرامي      
اإلجرامي بشخص مـا باعتبـاره قـتالً متعمـداً مـع سـبق اإلصـرار مـن                  القتل العمد أثناء التحرش     

وُيعَتــَرُف بالطبيعــة الفريــدة . الدرجــة األوىل، بغــض النظــر عمــا إذا كــان خمطَّطــاً ومتعمَّــداً أم ال
ُيعتـرب إيـذاء الزوجـة أو الطفـل عـامالً مـشدِّداً          : إليذاء الـزوج زوجتـه يف مرحلـة إصـدار احلكـم           

  .ألغراض إصدار احلكم
باإلضـــافة إىل ذلـــك، يوجـــد لـــدى املـــدَّعني العـــامني واحملـــامني العـــامني يف احلكومـــة     
 وحكومات املقاطعات توجيهات سياسية تستدعي من أفراد الشرطة واملدَّعني باسـم             الفيدرالية

التاج أن يوجهوا التَُّهم وحياكموا عليها يف كـل حـوادث إيـذاء الزوجـة، حيـث توجـد أسـباب                  
لالعتقاد بأن جرميةً قد ارُتكبت، وأنه يوجد احتمال إدانـة وأن مـن املـصلحة               معقولة أو حمتملة    

وقـد ضـمنت سياسـات االهتـام اإللزاميـة هـذه االعتـراَف خبطـورة إيـذاء                  . العامة حماكمـة املتـهم    
الـــزوج لزوجتـــه وحبقيقـــة أن االعتـــداء علـــى الزوجـــة يـــستحق انتبـــاه الدولـــة وتـــدخُّلَها كمـــا 

  . ص غريبيستحقهما االعتداء على شخ
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  االجتار بالبغايا واستغالهلن    
أن رد احلكومــة علــى االجتــار بالبــشر َتَعــزََّز مــن خــالل  ) ٨٢الفقــرة (يالحــظ التقريــر   - ١٠

/ الـذي دخـل حيـز النفـاذ يف تـشرين الثـاين            ) االجتار باألشخاص (قانون لتعديل القانون اجلنائي     
يرجـى إبـالغ اللجنـة    . الهتـام  وأوجـد ثـالث جـرائم جديـدة تـستوجب توجيـه ا             ٢٠٠٥نوفمرب  
كـــان هـــذا القـــانون قـــد ســـاعد يف ردع االجتـــار بالنـــساء جبلبـــهن إىل كنـــدا، وإن كانـــت   إن
  .ُرفعت أي دعاوى قضائية مبوجب هذا القانون، وإن كان قد صدرت أي إدانات قد

منع االجتـار،   : ُيعاجلَ االجتاُر باألشخاص يف كندا بالتركيز على أربعة جماالت عامة هي            
وتظـــل كنـــدا ملتزمـــة مبواصـــلة . ومحايـــة الـــضحايا، وحماكمـــة اجلنـــاة، وبواســـطة الـــشراكات 

  . االستجابة العامة، اليت تشمل التعاون مع شركاء داخليني ودوليني
التحقيق يف األفعال اإلجرامية واحملاكمة عليها يف كندا جيريـان علـى مـستوى املقاطعـة                  
فرسـان   (الفيدراليـة والشرطة  ) املدَّعني الفدراليني ( كندا   غري أن دائرة االدعاء العام يف     . والبلدية

ــة   ــة الكندي ــشرطة امللكي ــشمولة      ) ال ــة امل ــال اجلُرمي ــق يف األفع ــضاً عــن التحقي ــسؤولون هــم أي م
بالقــانون اجلنــائي واحملاكمــة عليهــا، يف حــاالت معينــة، وكــذلك احملاكمــة علــى أفعــال ُجرميــة   

قــانون محايــة املهــاجرين   باألشــخاص الــواردة يف  مــن بينــها جرميــة االجتــار    (فدراليــة أخــرى  
  ). والالجئني
، أشارت قوات شرطة البلديات إىل أن هتماً عديـدة أُدرجـت يف عـداد             ٢٠٠٧يف سنة     

 هتمـة تنطـوي     ١٣وقد أُدرجت   . القانون اجلنائي جرائم االجتار باألشخاص املنصوص عليها يف       
وباإلضـافة إىل ذلـك، أُدرجـت     . الل اجلنـسي  على حاالت ادُِّعَي فيها باالجتار ألغـراض االسـتغ        

وُيعتقــد بــأن هــذه هــي أول ُتهــم تَوجَّــُه  . أربــع ُتَهــم حبجــب وثــائق أو تــدمريها بقــصد االجتــار 
1(وهذه التهم هي اآلن قيد احملاكمة أمام حماكم كندا. القانون اجلنائيمبوجب أحكام 

F

٢(. 

مـايو  /ت ملسؤويل اهلجـرة يف أيـار    يرجى بيان ما إذا كانت املبادئ التوجيهية اليت صدر          - ١١
، هبدف كفالة النظر يف وضع ضحايا االجتار باألشخاص باعتبارهم مهاجرين وإصـدار             ٢٠٠٦

تصاريح إقامة مؤقتة هلم، قد ساعدت هؤالء الـضحايا علـى اإلفـالت مـن نفـوذ املتـاجرين هبـم                      
رة إىل البلـدان    ويرجى أيضاً اإلشـا   . وشجعت عدداً أكرب من الضحايا على االتصال بالسلطات       

وإضافة إىل أحكام احلماية الواردة يف املبادئ التوجيهيـة الـيت           . اليت ُتَهرَُّب منها النساء إىل كندا     

__________ 
يرجى مالحظة أن إحصاءات العدالة الرمسية ُتجمع يف كندا من قبل املركز الكندي إلحصاءات كنـدا حلـساب                    )٢(  

لذلك، ال متثل املعلومات الواردة أعاله جمموع اإلحصاءات املبلَّـغ عنـها إلحـصاءات كنـدا،                . إحصاءات العدالة 
 .٢٠٠٧يف سنة وإمنا هي تعكس العدد األدىن من التهم املوجهة 
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اإلشـارة، إن كانـت هنـاك         أعـاله، يرجـى    ١١صدرت ملسؤويل اهلجرة املشار إليها يف السؤال        
  .عبرامج ملساعدة ضحايا االجتار على التعايف وإعادة االندماج يف اجملتم

، مددت حكومة كندا احلد األقـصى لطـول أذونـات اإلقامـة             ٢٠٠٧يونيه  /يف حزيران   
وميكِّــن هــذا التغــيري ضــحايا االجتــار مــن تقــدمي طلبــات  .  يومــا١٨٠ًاملؤقتــة قــصرية األجــل إىل 

 ١٢٠للحصول على إذن عمل؛ وهذا خيار مل يكن من قبل متاحاً مبوجـب اإلذن الـذي مدتـه                   
مـدَّد أيـضاً فتـرة أطـول للتعـايف والتفكُّـر لكـي تنظـر الـضحايا يف اخليـارات                     يوفر اإلذن امل  . يوماً

وحيـــق للـــضحايا الـــيت ُتمـــنح إذن إقامـــة مؤقتـــة قـــصرية األجـــل أن حتـــصل علـــى  . املتاحـــة هلـــا
وُيعفـى  . استحقاقات العناية الصحية، مبـا يف ذلـك املـشورة، مبوجـب برنـامج الـصحة الفـدرايل                 

  . قصرية األجل من الرسوماإلذن األول باإلقامة املؤقتة
منذ إدخال إذن اإلقامة املؤقتة قصرية األجل لضحايا االجتـار صـدرت حـىت اآلن أذون                  

وال ُيمنح إذن إقامة مؤقتة قصرية األجل إذا اختار الشخص املتَجر به العـودة              . ألربعة أشخاص 
عــالوةً علــى . إىل بلــده األصــلي، أو إذا ســلك طريقــاً آخــر للــهجرة، كــأن يقــدم طلبــاً للجــوء  

ذلك، رمبا يكون الشخص املتجر به قد حصل من قبـل علـى مركـز املهـاجر القـانوين يف كنـدا                      
  . وال حيتاج إىل إذن إقامة مؤقتة

يقدم إىل موظفي اهلجرة تدريب لتوعيتهم باحلساسيات اليت ينطـوي عليهـا العمـل مـع               
مــل سلــسة اخليــارات  ضــحايا االجتــار وضــمان إســداء املــشورة إىل هــؤالء الــضحايا بــشأن كا   

  .املتاحة هلم
تقوم حكومة كندا مبراقبة االجتاهـات املتـصلة باالجتـار بالـضحايا وتـستطلع إمكانيـات                  

، كـان الـذين     ٢٠٠٦ومنـذ سـنة     . وضع إطار وطين جلمع البيانات لقيـاس االجتـار باألشـخاص          
  . وأوروبا الشرقيةتلقَّوا أذون إقامة مؤقتة لكوهنم ضحايا االجتار قد جيَء هبم من بلدان آسيا

إذا قدَّر موظف اهلجرة املسؤول أنه يشتبه بأن شخصاً ما ضحيةٌ لالجتار، فـإن املبـادئ                  
التوجيهية تأمر املوظف بتوجيه الشخص املذكور إىل سفارة بلـده أو مكتـب املنـدوب الـسامي           

أمره كـذلك   لبلده، أو إىل منظمة غري حكوميـة، أو إىل وكالـة للمقاطعـة أو البلديـة املعنيـة، وتـ                   
مبساعدة الضحية على إجراء أول اتصال باجملموعـات املناسـبة للحـصول علـى أي دعـم حيتـاج                   

ويف احلاالت اليت يبدي فيها الشخص املعـين رغبتـه يف العـودة إىل بلـده                . إليه الشخص الضحية  
  .األصلي يؤمر موظفو اهلجرة بتقدمي املساعدة إليه يف هذا الصدد

يتوبا ملنـع االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال والـشباب، الـيت بـدأت               ما زالت استراتيجية مان     
وبينمــا ينــصبُّ . ، تركــز علــى اســتراتيجية املنــع واســتراتيجية التــدخل كلتيهمــا٢٠٠٢يف ســنة 

التركيــز الرئيــسي علــى األطفــال والــشباب، بــدأت االســتراتيجية تنظــر إىل كيفيــة دعــم النــساء  
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ل خدمات األسـرة يف مانيتوبـا وصـناديق اإلسـكان           ومتوِّ.  سنة فما فوق   ١٨البالغات من العمر    
ــسابعة عــشرة فمــا دون والالئــي        ــة للبنــات الالئــي هــن يف ســن ال ــاًّ مــرفقني لإلقامــة اآلمن حالي
اسُتغِللن جنسياًّ، باإلضافة إىل عدد من برامج الدعم بواسطة توجيهات جديدة لتوفري االنتقـال              

ائي ملـشروع إسـكان انتقـايل للنـساء املـستَغالّت           ويوجـد تطـوير ابتـد     . والتعليم واملوارد لإلنـاث   
اســتغالالً جنــسياًّ لكــي يعملــن كجــزء مــن برنــامج االنتقــال والتعلــيم واملــوارد للنــساء مبوجــب  

  .التوجيهات اجلديدة
ــسان    ــل /يف شــهر ني ــم   ٢٠٠٨أبري ــانون رق ــدَِّم مــشروع الق ــانون توظيــف   - ٢٢، قُ ق

وبـــــــــــــــــــــا  يف اجلهـــــــــــــــــــــاز التـــــــــــــــــــــشريعي ملانيتالعمـــــــــــــــــــــال ومحايتـــــــــــــــــــــهم
)12Hhttp://web2.gov.mb.ca/bills/sess/b022e.php( .        يستدعي مشروع القـانون املـذكور تـرخيص

وكاالت العمل واألفـراد املعنـيني بتـشغيل عمـال أجانـب وأي شـخص معـين بتـشغيل أو متثيـل                      
  . عمال ترفيه أو عرض أزياءأطفال دون سن السابعة عشرة يؤدون أ

 أيــضاً مــن أربــاب العمــل الــذين يوظفــون عمــاالً  ٢٢يــستدعي مــشروع القــانون رقــم   
أجانب أن يكونوا مسجَّلني وأن يكون لدى األطفال الذين متثلهم وكاالت مهـارات األطفـال               

وأُعطيـت شـعبةُ معـايري التوظيـف صـالحيات لكـي تـستردَّ للعمـال أو األطفـال أي                    . إذن عمل 
أمــوال يكونــون قــد دفعوهــا لتعيينــهم أو متثيلــهم مــن قبــل وكالــة توظيــف أو وكالــة مهــارات    

  . أطفال، أو رب عمل، أو مشغِّل للعمال األجانب أو األطفال الفنانني
 قــراراً ٢٠٠٨أبريــل /باإلضــافة إىل ذلــك، اعتمــد اجلهــاز التــشريعي ملانيتوبــا يف نيــسان   

)nd2/hansard/legislature/ca.mb.gov.www://http-بــــــــــــــــشأن االجتــــــــــــــــار بالبــــــــــــــــشر   

)832adopted at page , 823 and 822 pagespdf.a28/hansardpdf/th39 .    يعتـرف القـرار بـأن
 علـى العمـل مـع مجيـع اجلهـات           الفيدراليـة النساء بوجه خاص ضحايا لالجتار، وحيث احلكومة        

ال التجاريـة للعمـل     املهتمة، مبا يف ذلك احلكومات األخـرى، واملنظمـات غـري احلكوميـة، واحملـ              
  .متعاونني على إثارة هذه املسألة

 للنـساء علـى وجـه التحديـد،     -يف سسكتشوان، فيما يتعلق بوضع برامج للمهـاجرين         
 دوالراً للنــساء ٤٩ ٣٥٣ مبلــغ ٢٠٠٨-٢٠٠٧قــدمت مقاطعــة سسكتــشوان يف الــسنة املاليــة 
ظمـة أن تقـدم خـدمات       يتطلـب العقـد مـن املن      . الدوليات يف سسكتشوان بواسطة عقـد خدمـة       

تسوية مع شيء من التمويل يطبَُّق على أساس إسداء مشورة مباشرة للنساء املهـاجرات الالئـي      
ـــة   ـــيةَ صدمــ ـــنة ). معظمهـــن الجئـــات(وقعـــن ضحـ ــة ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويف ســ ، قُـــدمت منحـ

  . دوالر للنساء الدوليات يف سسكتشوان لتقدمي خدمات مشاهبة٢٥ ٠٠٠مقدارها 
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ــا ال    ــشر، الــذي يقــوم بفحــص املــسائل املتعلقــة     أنــشأت ألربت تحــالف ضــد االجتــار بالب
يـضم التحـالف    . باالجتار بالبشر يف ألربتا ويعمل على وضـع منـوذج اسـتجابة منـسقة للـضحايا               

  . أعضاء من عدة دوائر حكومية يف املقاطعة وحكومة كندا ومن وكاالت جمتمعية غري رحبية
رد املـــشاركة يف جلنـــة إلذكـــاء الـــوعي    يواصـــل املـــسؤولون يف جزيـــرة األمـــري إدوا     

عقـدت جلـسة إعالميـة     ،٢٠٠٨ويف سـنة    . واالستجابة ألي حالة من حـاالت االجتـار بالبـشر         
  .للشرطة ونظام العدل واملنظمات اجملتمعية

باإلضــافة إىل ذلــك، تقــدم جزيــرة األمــري إدوارد متــويالً لرابطــة جزيــرة األمــري إدوارد      
يت تــساعد املهــاجرين علــى االنــدماج يف اجملتمــع الكنــدي وتقــدم للقــادمني اجلــدد إىل كنــدا، الــ

 . مساعدة ألي ضحية من ضحايا االجتار بالبشر

يرجى تقدمي معلومات، إذا كانت متوفرة، عمـا إذا كانـت تعـديالت القـانون اجلنـائي                   - ١٢
لحـصول   تيـسرياً ل   ٢٠٠٦ينـاير   /وقانون األدلة يف كندا اليت دخلت حيز النفاذ يف كانون الثـاين           

، قد ساعدت يف مالحقـة املتـاجرين   )مبا يف ذلك ضحايا االجتار   (على شهادة الضحايا الضعفاء     
ويرجى تقدمي معلومات، إذا كانـت متـوفرة، عـن القـضايا الـيت ميكـن                . ومحاية حقوق الضحايا  

  . أو محاية الضحايا فيها/أن تكون القواعد املعّدلة قد ساعدت يف إصدار أحكام إدانة بشأهنا و
ال ُيطلب من ضـحايا االجتـار يف كنـدا أن يـشهدوا ضـد املتَّجـرين هبـم ليحـصلوا علـى                         

غـري أهنـم إذا اختـاروا أن يفعلـوا          . مركز املهاجرين بصورة مؤقتة أو دائمة أو ألي غـرض آخـر           
ذلك، توجد عدة أشـياء مـساعدة هلـم يف اإلدالء بإفـاداهتم بطريقـة تعـاجل االحتياجـات الفريـدة                   

 أعاله للحـصول علـى مزيـد مـن املعلومـات            ٧يرجى النظر إىل السؤال رقم      . اءللضحايا الضعف 
  .عن أدوات مساعدة الشهود

ُيمارس تصريف العدالة يف كندا، مبا يف ذلك احملاكمة على األفعال اجلرميـة املنـصوص                 
ــا يف  ــائي عليه ــانون اجلن ــات   الق ــستوى املقاطع ــى م ــت  . ، بالدرجــة األوىل عل ال توجــد يف الوق

معلومات عن استخدام ضحايا االجتار يف قـضايا حمـددة لوسـائل إعانـة الـشهود، وهـي                  احلاضر  
 تعليم وإخبـار    الفيدراليةيواصل موظفو احلكومة    . تتفاوت من قضية إىل قضية ُتقَدَُّم للمحاكمة      

املشتغلني يف العدالـة اجلنائيـة علـى اخلطـوط األماميـة بـشأن اسـتخدام أدوات مـساعدة الـشهود            
 .شركاءهم يف العدالة اجلنائية على استخدام هذه األدوات يف القضايا املالئمةهذه ويشجعون 

يالحــظ التقريــر أن مــن حــق ضــحايا االجتــار يف نيــو برونزويــك وبــرنس إدوارد آيلنــد    - ١٣
). ٢٩٤، ٢١٣الفقرتـــان (احلـــصول علـــى مجيـــع خـــدمات الـــدعم املتاحـــة لـــضحايا اجلـــرائم   

ى سياسـات مماثلـة؟ ويرجـى أيـضا تقـدمي معلومـات عـن               تتبـع املقاطعـات واألقـاليم األخـر        فهل
النتائج اليت توصلت إليهـا اللجنـة العاملـة املـشتركة بـني اإلدارات الـيت أنـشأهتا حكومـة كيبـك                      
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لدراســة تــدابري احلمايــة املتــوفرة للمهــاجرات ضــحايا االجتــار واقتــراح آليــات ملكافحــة االجتــار  
  ). ٣٤٢ الفقرة(

قــاليم سلــسلة مــن بــرامج خــدمات الــضحايا إىل مجيــع       تقــدم مجيــع املقاطعــات واأل    
  .وفيما يلي أمثلة على بعض اخلدمات املقدمة. الضحايا، مبن فيهم ضحايا االجتار

ترعى مقاطعة أونتاريو خـط دعـم الـضحايا، الـذي يـساعد الـضحايا علـى جتـاوز آثـار               
ن دعـم واحتـرام     يضمن خط دعم الضحايا أن يتلقّـى ضـحايا اجلرميـة مـا يـستحقونه مـ                . اجلرمية

ويقدم خدمات متسقة للمتأثرين باجلرمية بواسطة كل مرحلة من مراحل نظـام القـضاء، بغـض                
وقد يوجَّه الضحايا الذين يتصلون خبـط دعـم   . النظر عن املكان الذي يوجدون فيه يف أونتاريو   

نتيجـةً  الضحايا إىل جملس تعـويض اإلصـابات اجلنائيـة يف أونتـاريو لطلـب التعـويض إذا أُصـيبوا           
  . جلرمية عنف ارُتكبت يف املقاطعة

 أعاله، توفر املآوى اليت ميوهلـا برنـامج منـع العنـف             ٦كما جاء شرحه يف السؤال رقم         
ــالعنف مــن       ــأثرين ب ــة األزمــات جلميــع النــساء وأطفــاهلن املت ــا مــأوى يف حال العــائلي يف مانيتوب

لعـدم قبـول الزبـائن علـى أن         ويـنص معيـار املـأوى       . شريك محيم، مبـا يف ذلـك ضـحايا االجتـار          
 أن متيل يف خطئها إىل جانب احلذر لضمان توجيـه النـساء غـري               - إن أخطأت    -الوكالة جيب   

  .املقبوالت إلجراء تقييم هلن مث إحالتهن إىل موارد أخرى
. توجــد مــوارد لــضحايا اجلــرائم أيــضاً بواســطة برنــامج خــدمات الــضحايا يف مانيتوبــا   

لني لتلقّـي خـدمات دعـم مـن خـدمات الـضحايا إذا كـانوا ضـحايا          ويكون ضحايا االجتار مؤه   
 قــــــــانون حقــــــــوق الــــــــضحايا  جرميــــــــة إضــــــــافية ُصــــــــنِّفَت يف اللــــــــوائح مبوجــــــــب     

)13Hhttp://web2.gov.mb.ca?laws/statutes.ccsm/v055e.php(  ــف املــــرتيل ــحايا العنــ ، أو ، أي ضــ
. الــضحايا األطفــال، أو الــضحايا الــضعفاء، أو النــساء البالغــات الناجيــات مــن اعتــداء جنــسي  

بعثت إدارة العدل يف مانيتوبا مؤخراً توجيهاً إىل حمامي التاج لتشجيعهم علـى طلـب املـساعدة                 
من عامل يف خدمات ضحايا اجلرمية عندما يتعاملون مـع ضـحية ضـعيفة، مبـا يف ذلـك ضـحايا                     

  . ر بالبشراالجتا
يف سسكتشوان، رمبا تكون ضحايا االجتار بالبشر مؤهلة لطلب تعـويض للـضحايا إذا                

  .حدث اجلرم يف سسكتشوان، وكانت أنواع النفقات املعنية وافية مبعايري األهلية
يف كولومبيا الربيطانية، يستطيع األشخاص املتََّجُر هبـم الوصـول إىل إسـكان ممـول مـن               

طبيــة يف حــاالت الطــوارئ، وترمجــة، وخــدمات دعــم الــضحايا الــيت تقــدَّم     املقاطعــة، وعنايــة 
يعمل مكتب مكافحـة االجتـار باألشـخاص مـع وزارات املقاطعـات            . بواسطة وكاالت جمتمعية  
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إلزاحة أي حواجز ما زالـت باقيـة أمـام اخلـدمات، مثـل العنايـة الـصحية املـستمرة، واملـساعدة              
  . القانونية، والدخل يف حاالت الطوارئ

اخلدمات متاحة لضحايا اجلـرائم يف نيوفاوندالنـد ولـربادور مبوجـب برنـامج خـدمات                  
ــدَّم       ــة أم مل ُتقَ ــه هتم ــشرطة عــن توجي ــدَِّمت شــكوى إىل ال ــضحايا، ســواٌء أَقُ ــة اجلــرم  . ال فطبيع

وال ُيتقاضـى   . واستجابة الضحية مهـا العـامالن احلامسـان املـستخدمان يف حتديـد أولويـة اخلدمـة                
  .  أية خدمة تقدَّم مبوجب هذا الربنامجأي رسم عن

جلنة كيبك املعنية باالجتار بالنساء املهاجرات تقع حتـت واليـة جلنـة التنـسيق املـشتركة                   
ــائلي واجلنــسي     ــالعنف املــرتيل والع ــة ب ــوزارات واملعني ــذَت باعتبارهــا اســتجابة   . بــني ال ــد ُنفِّ وق

فحـص  ”ثـل الواليـة العمليـة للجنـة يف     وتتم. ٢٠٠٥حكومية للمسرية النسائية العامليـة يف سـنة     
ــة        ــي يقعــن ضــحايا لالجتــار، يف إطــار الوالي ــساء املهــاجرات الالئ ــة املقدمــة للن ــدابري احلمائي الت

، “الفيدراليـة القضائية ملقاطعة كيبك، واستطالع إمكانيات التفاوض على اتفاق مـع احلكومـة            
  . وتشارك مخس وزارات ووكاالت يف أنشطة اللجنة

وة األوىل وضــع قائمــة باإلســكان والــدعم الــسيكولوجي ومــوارد تنظــيم  كانــت اخلطــ  
وستمكِّن القائمة وكالة خدمات احلدود الكندية وفرسان الشرطة امللكيـة الكنديـة مـن     . املركز

القيام، بعد شن الغارات أخرياً لتفكيك شبكات االجتـار، بتوجيـه الـضحايا حنـو البيـوت اآلمنـة                  
النوع من املوارد سالمتهم للخطر، وال سالمة املقيمني اآلخـرين          يف كيبك حني ال يعرِّض هذا       

وستتمكن البيوت اآلمنـة وأصـحاب املـصلحة اآلخـرون أيـضاً، هبـذه القائمـة، مـن          . أو العاملني 
غـري أن هـذا     . االعتماد على شركاء آخرين وجهات اتـصال رئيـسية يف الـوزارات ذات الـصلة              

  . النوع من االستجابة جمرد تدبري مؤقت
ــشاوراهتا يف ســنة       ــة م ــواب    ٢٠٠٧أمتــت اللجن ــة ن ــَسي جلن ــا إىل رئي  وســتقدم تقريره

ــسي يف ســنة      ــائلي واجلن ــالعنف املــرتيل والع ــة ب ــوزراء املعني ــيت   . ٢٠٠٨ال ــات ال غــري أن املعلوم
ُجمعت أثناء املشاورات لن تكون يف هذه املرحلة قد مكََّنـت مـن تعـيني هويـة ضـحايا االجتـار                     

ون قد أنتجت منوذج اسـتجابة الحتياجـات الـضحايا يف الوقـت الـراهن               يف كيبك، لكنها ستك   
  . ويف املستقبل

  
  املشاركة يف الشؤون العامة    

 “الوصـول إىل البوابـة    ”يالحظ التقرير أن احلكومة تدعم مبادرة غـري حكوميـة امسهـا               - ١٤
يـع مـستويات   وهي محلة أُطلقت عرب اإلنترنت هتدف إىل زيادة عدد النساء املنتخبـات علـى مج          

يرجى بيـان مـا إذا كانـت قـد اتُّخـذت إجـراءات أخـرى لزيـادة                  ). ٩١الفقرة  (املناصب العامة   
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متثيل النساء يف مواقع صنع القرار، مبا يف ذلك جملس العموم، حيث تـشغل املـرأة حاليـاًّ حـوايل          
بنَّـت  ويرجـى بـصفة خاصـة بيـان مـا إذا كانـت األحـزاب الـسياسية ت                .  يف املائة من املقاعد    ٢٠

  .  من االتفاقية٤ من املادة ١تدابري خاصة مؤقتة تتسق مع الفقرة 
املــساواة بــني املــرأة ”يتمثــل هــدف هيئــة مركــز املــرأة يف كنــدا يف العمــل علــى حتقيــق    

 .“والرجل ومشاركتها مشاركة تامة يف احلياة االقتـصادية واالجتماعيـة والدميقراطيـة يف كنـدا              
 التمويــل مــن هيئــة مركــز املــرأة يف كنــدا لــدعم مــشاريع تعــزز    لتحقيــق هــذه النتيجــة، ُصــمِّمَ 

مشاركة املرأة يف احلياة الدميقراطية يف كندا، مبا يف ذلـك أنـشطة متكِّـن املـرأة بإعطائهـا املعرفـة                     
الالزمة للقيام بدور نشط يف العملية الدميقراطية كمسؤولة منتخبة وكمواطنة تـشارك يف نظـام               

  .التصويت
، أنشأ مكتب سياسة املرأة، سعياً منه إىل النهوض مبشاركة املـرأة            ٢٠٠٧مايو  /يف أيار   

يف القيادة واختاذ القرارات يف مقاطعة نيوفاوندالند ولربادور، جلنة تضم ممثلني مـن هيئـة مركـز           
ــيم الــربامج املختلفــة املوجــودة يف       املــرأة واجملــالس النــسائية يف كــل أحنــاء املقاطعــة لتعــيني وتقي

ائية األخــرى يف كنــدا وعلــى الــصعيد الــدويل؛ وتعــيني وتقيــيم بــدائل التمويــل؛ الواليــات القــض
اكتمـل تقريـر البحـوث بتوصـيات للعمـل، تـضم            . والتوصية بسبيل عمل ووضع برنامج كامـل      

.  النهوض باملرأة يف القيادة املهنية والنهوض باملرأة يف القيـادة الـسياسية            -سبيلني اثنني للتدخل    
  .ثلي املراكز النسائية ملراجعته والعملُ جارٍ يف تنفيذ املبادرةأُرسل التقرير إىل مم

املرحلة الراهنة من عمل حتالُف جزيرة األمري إدوارد من أجل املرأة يف عمـل احلكومـة                  
احليــاة للــسياسيني، كوســيلة لتعــيني طــرق إلزالــة احلــواجز الــيت   /هــي البحــث يف تــواُزن العمــل 

ريـَري كنـدا الـسادس والـسابع عـن اتفاقيـة القـضاء علـى          من تق٢١٦الفقرة (تعترض املشاركة   
يواصـل التحـالُُف عملَـه بالتعـاون مـع األحـزاب الـسياسية يف           ). مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة     

ــساء      ــة لترشــيح ن ــق األهــداف الطوعي ــى حتقي ــساعدهتا عل ــضاً حــث   . املقاطعــات مل ويواصــل أي
  . اتاملواطنني على التصويت للنساء املرشحات يف املقاطع

خاضــت ســبع خّرجيــات مــن مدرســة محلــة نوفــا سكوشــيا للنــساء انتخابــات املقاطعــة    
 مـا زالـت   ٢٠٠٨، ودورة ربيـع  ٢٠٠٧ مشاركة يف ربيـع    ٣٠كان يف املدرسة    . ٢٠٠٦لسنة  

 مــن تقريــَري كنــدا الــسادس والــسابع عــن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع   ٢٤٩الفقــرة (مــستمرة 
  ). أشكال التمييز ضد املرأة

، وهـو ينبـع مـن       ٢٠١٠-٢٠٠٧م أحد التدابري اليت قُدَِّمت يف خطة العمل للفترة          يدع  
سياسة حكومة كيبك للمساواة بني اجلنسني، مـشاريع إقليميـة هتـدف إىل حتقيـق املـساواة بـني                   

واهلدف هو ربـط النـساء بتنميـة منطقتـهن، مبـا يف ذلـك العمـل، بواسـطة              . اجلنسني يف املقاطعة  
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املــؤمترات اإلقليميــة للمــسؤولني املنتخــبني، وجهــة االتــصال يف حكومــة  اتفاقيــات حمــددة، مــع 
 ٢٠، سـيكون    ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٣١ويف  . كيبك، جلميع املـسائل املتـصلة بالتنميـة اإلقليميـة         

ــاًّ للمــسؤولني املنتخــبني، مــن جممــوع     ــات، يقــدم   ٢١مــؤمتراً إقليمي  مــؤمتراً، قــد عقــدت اتفاقي
ثيـل املـرأة يف مناصـب رئيـسية الختـاذ القـرارات، ال سـيما مـا                  معظمها مبادئ توجيهية لزيادة مت    

سـوف تـستثمر كيبـك ثالثـة ماليـني دوالر           . ٢٠٠٩يتصل منها بانتخابـات البلـديات يف سـنة          
وبـالنظر إىل االسـتثمارات الـيت اسـتثمرها مجيـع           . على مدى ثالث سنوات لتنفيذ هـذا اإلجـراء        

يني دوالر ملشاريع تتعلق باملـساواة بـني اجلنـسني    األطراف سوَف ُيستخَدم ما جمموعه مثانية مال   
  .يف كل أحناء كيبك

، اليت متوِّهلا حكومة كيبـك باالشـتراك    مركز تنمية املرأة واحلكم   بدأت املبادرة املسماة      
. ٢٠٠٧ديـسمرب   / وحكومـة كنـدا، يف شـهر كـانون األول          املدرسة الوطنيـة لـإلدارة العامـة      مع  

هبن ويعلمهـن لعلـهن يـشغلن يف يـوم مـن األيـام مناصـب ذات                 يستقبل هذا املركز النساء ويـدر     
نفوذ ويتخذن فيها القرارات، ال سيما بتقدمي دعـم للنـساء غـري املمـثالت متثـيالً كافيـاً يف هـذه                     

  . املناصب، مثل املهاجرات ونساء الشعوب األصلية واملتقدمات يف السن
يــــت يف شــــهر تــــشرين أُجــــرَِي اســــتفتاء يف محلــــة انتخابــــات أونتــــاريو، الــــيت أجر   
، بشأن نظام تصويت نسيب خيتلط فيه املرشحون من اجلنـسني، ميكـن أن              ٢٠٠٧أكتوبر  /األول

غـري أن حكومـة أونتـاريو مل تـتمكن مـن تنفيـذ نظـام                . يؤدي إىل زيادة عـدد النـساء املنتخبـات        
خابـات يف   وأنفقـت دائـرة االنت    . التصويت النـسيب ألنـه مل حيـظَ بالتأييـد الكـايف أثنـاء االسـتفتاء               

 ماليني دوالر على محلـة لتثقيـف اجلمـاهري بـشأن االسـتفتاء، اشـتملت علـى                ٦,٨أونتاريو حنو   
موقع على شبكة اإلنترنت، ودفعت تكاليف إعالنات وعينت موظفني يف كـل دائـرة انتخابيـة                

  .تتلخص وظيفتهم يف تنفيذ محلة تثقيفية حمايدة للجمهور
قاطعة النتخاب قـادة اجمللـس مـن بـني أعـضاء            ، صوت أعضاء برملان امل    ٢٠٠٧يف سنة     

األحزاب املعترف هبا لتشكيل جلنة متثل فيها مجيع األحزاب لتقدمي توصيات إىل رئـيس اجمللـس                
ويف . بشأن طرق كفيلة جبعل العمل يف اهليئة التشريعية ملقاطعـة أونتـاريو أكثـر مالءمـةً لألسـرة                

 اجمللـس أن جيلـس األعـضاء املختلطـون          ، اقتـرح رئـيس حـزب األغلبيـة يف         ٢٠٠٨فربايـر   /شباط
بــني اجلنــسني، املنتحبــون مبوجــب نظــام تــصويت نــسيب يف وقــت مبكــر وأن ينــهوا عملــهم يف   
حدود الساعة السادسة مساًء، لتشجيع النساء والرجال الذين لديهم أسر علـى دخـول معتـرك                

  . السياسة
 هتـدف إىل  “ يف الـسياسة مناسـبات نـساء  ”يف السنوات السابقة، كانت أونتاريو متوِّلُ         

  .إثارة اهتمام النساء الشابات والفتيات بالعمل يف السياسة
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، بدأت جلنة اخلدمة املدنية يف مقاطعة مانيتوبـا، باالشـتراك مـع جامعـة               ٢٠٠٨يف سنة     
مانيتوبــا، برناجمــاً إلصــدار شــهادات إدارة يف القطــاع العــام بغيــة إعطــاء املــديرين يف املــستوى    

بناء مهاراهتم اإلدارية، مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى الـسياسة العامـة، مبـا يف                   املتوسط فرصة ل  
وتبلــغ نــسبة النــساء . ذلــك شــؤون الــساعة واالجتاهــات الــيت تواجــه اخلدمــة املدنيــة يف مانيتوبــا

  .  يف املائة٥٧املشاركات يف الربنامج اآلن 
تـا باجملـان مـؤمتراً      ، استـضافت إدارة الـشؤون البلديـة واإلسـكان يف ألرب           ٢٠٠٧يف سنة     

ضـعي امسـك   ليوم واحد لتـشجيع النـساء علـى دخـول املعتـرك الـسياسي يف البلـديات، بعنـوان                
وستواصـل ألربتـا البحـث عـن طـرق          . النـساء يـؤثرن يف احلكـم احمللـي        : على بطاقة االنتخابـات   

  . لتشجيع املرأة على دخول املعترك السياسي وشغل مناصب قيادية ذات نفوذ
للنـساء  مبيا الربيطانية خالل السنوات األربع املاضية يف املنتدى الـسنوي           سامهت كولو   
، الــذي استــضافته رابطــة اإلدارة يف احلكــم احمللــي يف كولومبيــا الربيطانيــة، لتــشجيع  يف القيــادة

 .مشاركة النساء يف احلكم احمللي

ية يــشمل يرجــى بيــان مــا إذا كــان الــدعم احلكــومي املقــّدم إىل نــساء الــشعوب األصــل   - ١٥
ــشريعية الــيت       ــهن مــن املــشاركة يف عمليــات احلكــم والعمليــات الت ــدهن بالتمويــل لتمكين تزوي

  . تتناول مسائل ميكن أن تعرقل حتقيقهن للمساواة القانونية واملوضوعية
يواصـــل برنـــامج الـــشعوب األصـــلية يف حكومـــة كنـــدا دعـــم املـــشاريع الـــيت تنظمهـــا   

ويقـدم أحـد عناصـر    .  األصـلية يف اجملتمعـات احملليـة   منظمات أو جمموعات نسائية من الشعوب   
هذا التمويل دعماً هلذه املنظمات واجملموعات للتعامل مـع اهتمامـات نـساء الـشعوب األصـلية                 

ويشمل بعـض األنـشطة الرئيـسية املـشاركة         . فيما يتعلق بتطوير احلكم الذايت للشعوب األصلية      
ــشارك معهــا ومــع     ــشعوب األصــلية والت ــذ   يف منظمــات ال ــشأن تنفي احلكومــات يف التفــاوض ب

احلكــم الــذايت، وتنميــة القــدرات القياديــة يف هــذا امليــدان، وإقامــة شــبكات جمتمعيــة وإعالميــة   
  .وتطوير وتعزيز روابط االتصاالت

، قــدمت كولومبيــا الربيطانيــة متــويالً لــدعم مــشاركة نــساء الــشعوب   ٢٠٠٧يف ســنة   
نها مؤمتر القمة الوطين لنساء الـشعوب األصـلية       األصلية يف مشاورات ومبادرات أخرى، من بي      

، وسلسلة من مؤمترات املائدة املستديرة اإلقليمية وحوار نـساء الـشعوب األصـلية         ٢٠٠٧لسنة  
مع الوزير املسؤول عن املسائل النـسائية، إلسـداء املـشورة إىل احلكومـة بـشأن أولويـات نـساء                    

  . الشعوب األصلية واملسائل الناشئة اليت هتمهن
ــسائية    ٢٠٠٤يف ســنة    ــة النــساء يف مقاطعــة يوكــون مــع املنظمــات الن ، عملــت مديري

ويف سـنة  . للشعوب األصلية الستضافة منتدى سياسايت يتعلق بالنـساء والقيـادة واحلكـم الـذايت      
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 استضافت دورة تدريبية للنساء للمطالبة باألراضي، اشـتملت علـى تركيـز علـى أدوار                ٢٠٠٥
. يف عملية التفاوض بـشأن املطالـب يف األراضـي وتنفيـذ احلكـم الـذايت               ) اًّتارخيياًّ وحالي (النساء  

، سامهت يف تطوير احللقة النسائية للشعوب األصـلية يف مدينـة وايـت هـورس       ٢٠٠٧ويف سنة   
لكتاب تدرييب ودورة تدريبية تركزان علـى املطالـب باألراضـي، والتطـوير الـسياسايت والقيـادة        

  .لنساء الشعوب األصلية
  عمالةال    

يقدم التقرير معلومات عن التدابري التشريعية وغريهـا مـن التـدابري الـيت اختـذت لكفالـة                    ‐ ١٦
يرجــى بيــان . تــساوي األجــر لقــاء العمــل املتــساوي القيمــة يف عــدد مــن املقاطعــات واألقــاليم  

ــا ــة        إذا م ــصعيد االحتــادي أو إن كانــت اللجن ــى ال ــد اتُّخــذت عل ــدابري ق ــل هــذه الت كانــت مث
للمــسؤولني علـى املــستوى االحتـادي وعلــى مـستوى املقاطعــات واألقـاليم اســُتخدمت      ةالدائمـ 

ــدأ اإلنــصاف يف األجــور    ــذ مب ــة تنفي ــستوى االحتــادي ومــن جانــب حكومــات     لكفال ــى امل عل
  . املقاطعات كافة

قـانون  تنبع مـسؤولية حكومـة كنـدا عـن اإلنـصاف يف األجـور مـن اجلـزء الثالـث مـن                         
 املتـصلة   الفيدراليـة تـرد األحكـام التـشريعية       . الكندي حلقـوق اإلنـسان    العمل الكندي والقانون    

واملبـادئ التوجيهيـة   ، القانون الكندي حلقوق اإلنـسان    من   ١١باإلنصاف يف األجور يف الفرع      
، قــانون العمــل الكنــدي مــن ٢٤٩ و١٨٢، وكــذلك الفــرعني ١٩٨٦لإلنــصاف يف األجــور، 

إذا أنـشأ رب عمـل أو أبقـى       ”نسان يـنص علـى أنـه        فالقانون الكندي حلقوق اإل   . اجلزء الثالث 
فروقــاً يف األجــور بــني الــذكور واإلنــاث العــاملني يف نفــس املؤســسة ويــؤدون عمــالً متــساوي  

ــة    ــك ممارســة متييزي ــة فتل ــدم . “القيم ــساوي األجــور   وتق ــة لت ــادئ التوجيهي ــيت ١٩٨٦، املب ، ال
 اإلنـصاف يف األجـور الـواردة        وضعتها اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان، توجيهـاً بـشأن أحكـام          

 ١٨٢وممـا يـذكر أن الفـرعني        .  من القـانون الكنـدي حلقـوق اإلنـسان وتطبيقهـا           ١١يف الفرع   
 متكِّن مفتشي برنامج العمل مـن تفتـيش مجيـع سـجالت املـوظفني الـذين تـنظم عملـهم                     ٢٤٩و

وإذا كـان   . نس، لتقرير ما إذا كان مثة متييز يف األجور على أساس نـوع اجلـ              الفيدراليةاحلكومة  
لدى املفتش أسباب معقوله لالعتقاد بأن رب عمل ما مل يتخـذ خطـوات لتنفيـذ اإلنـصاف يف                   

  . األجور يف مؤسسة ما، فهو مفوض بإبالغ ذلك إىل اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان
، جـددت حكومـة كنـدا تركيزهـا علـى تنفيـذ برنـامج               ٢٠٠٦سـبتمرب   /يف شهر أيلـول     

  : ور، وسيتم إجنازه يف ثالث مراحل، هيفعال لإلنصاف يف األج
دور برنــامج العمــل هــو إســداء املــشورة وتقــدمي اإلرشــاد  : التعلــيم والتعزيــز  - ١  

، لكـي يفهمـوا التزامـاهتم       الفيدراليـة ألرباب العمل يف املؤسسات العاملة حتـت واليـة احلكومـة            
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. كنـدي حلقـوق اإلنـسان   والقـانون ال  قـانون العمـل الكنـدي   القانونية مبوجب اجلزء الثالث مـن      
تشمل هذه اخلطوة زيارات أولية ألرباب العمل لتقدمي مواد تعليميـة وإسـداء مـشورة ألربـاب                 

  . العمل ملساعدهتم على تنفيذ اإلنصاف يف األجور يف منظمتهم
ــاب العمــل وصــحائف          ــاً إرشــادياًّ يف جمــال اإلعــالم ألرب ــة كتاب ــواد التعليمي ــشمل امل ت
 صاف يف األجور املوجود على شبكة اإلنترنت، الـذي ُحـدِّثَ مـؤخراً،   يقدم موقع اإلن  . حقائق

عـالوةً  . معلومات إىل أرباب العمل، ومنظمات أربـاب العمـل، واحتـادات العمـال، واملـوظفني              
  .على ذلك، يوجد توجيه فين خمصص بواسطة أخّصائّيي اإلنصاف يف األجور

 لـدى طلـب األطـراف يف       املـساعدة يف الوسـاطة املتخصـصة متاحـة        : الوساطة  - ٢  
مكان العمل تقدمي مـساعدة أساسـية يف التفـاوض علـى حلـول حتقـق اإلنـصاف يف األجـور يف                      

  .أماكن العمل اخلاضعة للنقابات
ســيقوم موظفــون ميــدانيون بزيــارة أربــاب العمــل جلمــع       : رصــد االمتثــال   - ٣  

ــات واســتعراض ســجالت األجــور    ــيقدم خــرباء التعــويض مــشورة ومــساعد    . معلوم ة يف وس
وسـيجرى مـسح دوري يــشمل   . املـسائل الفنيـة ويقـدرون التقـدم الـذي أحـرزه أربـاب العمـل        

وســُتحال . األرقــام اإلمجاليــة ألربــاب العمــل بعــد تنفيــذ سياســة وبــرامج اإلنــصاف يف األجــور
قضايا عدم االمتثال أو الشكاوى اليت يدَّعي أصـحاهبا التمييـز يف ممارسـات األجـور إىل اللجنـة              

  . حلقوق اإلنسانالكندية 
 وحكومات املقاطعات واألقاليم، بواسطة اللجنـة املـستمرة         الفيدراليةتتشاور احلكومة     

للمسؤولني عن حقوق اإلنسان، وتتبادل املعلومات بشأن املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان               
بـادل  وإن اللجنـة بتيـسريها ت     . بغية حتـسني االلتزامـات الدوليـة لكنـدا يف جمـال حقـوق اإلنـسان               

املعلومات وأفـضل املمارسـات بـشأن مـسائل مثـل تـساوي األجـور عـن األعمـال املتـساوية يف             
القيم، وإن مل تكن هي هيئة إنفاذ أو اختاذ قرارات، تـضمن الـوعي بااللتزامـات التعاهديـة، مبـا                    
يف ذلك آراء اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، اليت ميكن أن تؤثر يف رسم السياسات ووضـع                

  .  يف تنفيذ املعاهدات- بدورها -نامج، وتساهم الرب
يرجى تقدمي معلومـات عـن اجلهـود املبذولـة ملراجعـة تـصنيفات الوظـائف، فـضالً عـن                ‐ ١٧

تفاصــيل مــا آلــت إليــه التحقيقــات املتعلقــة مبــسألة تــصنيف الوظــائف يف جمــال التمــريض، بعــد  
ــبرياً مـــن ا    أن ــة حلقـــوق اإلنـــسان عـــدداً كـ ــة الكنديـ ــذا الـــصدد  تلقـــت اللجنـ لـــشكاوى يف هـ
  ).  من التقرير٥٤ الفقرة(

والـــدين  يف قـــضية ٢٠٠٧مـــايو /نظـــرت احملكمـــة الكنديـــة حلقـــوق اإلنـــسان يف أيـــار  
وآخــرين ضــد مؤســسة التنميــة االجتماعيــة الكنديــة، وجملــس اخلزانــة الكنــدي، ووكالــة إدارة   
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سألة الرئيـسية يف القـضية   كانت املـ . CHRT 56 2007، املوارد البشرية يف اخلدمة العامة الكندية
 معظــم أفرادهــا مــن اإلنــاث بــأهنم  “احلكــام الطبــيني”هــي مــا إذا كــان تــصنيف جمموعــة مــن  

للقـانون  ممرضون حبكم التدريب، مبوجب معيار تصنيف إدارة الربنامج، ممارسـةً متييزيـةً خمالفـة               
 “ين الطبـيني  املستـشار ”احلكـام الطبيـون قـارنوا أنفـسهم مبجموعـة           . الكندي حلقـوق اإلنـسان    

ــدريب، وكــان ذلــك        ــاء حبكــم الت ــأهنم أطب ــذين ُصــنِّفوا ب ــذكور، ال الــيت معظــم أفرادهــا مــن ال
ــصنيف الطــيب   ــار الت ــة   . باســتخدام معي ــصنيف متييزي ــتمس . وجــدت احملكمــة أن ممارســة الت وتل

 . الكنديةالفيدراليةحكومة كندا اآلن مراجعةً قضائيةً للقرار أمام احملكمة 

ــة الــيت اختــذت يف عــام     يالحــظ التقر  ‐ ١٨ ــر أن عــدداً مــن التــدابري املتعلقــة بالعمال  ٢٠٠٦ي
. استهدفت مساعدة النساء فضالً عن الرجال يف االستفادة علـى حنـو أفـضل مـن فـرص العمـل                   

ومــع ذلــك، يرجــى بيــان إىل أي مــدى أفــادت هــذه التــدابري النــساء بالفعــل، ومــا إذا كانــت     
ــسب    ــادة الن ــدابري حمــددة لزي ــات      اتُّخــذت أي ت ــيهن ترتيب ــق عل ــاليت تنطب ــساء ال ــن الن ــة م ة املئوي

ويرجـى تقـدمي بيانـات عـن نـسبة      . الوظائف النظامية مع احلـصول علـى مزايـا اجتماعيـة كافيـة           
ــشغلن           ــاليت ي ــات أو ال ــري املتفرغ ــساء غ ــذلك للن ــن حلــساهبن اخلــاص وك ــي يعمل ــساء الالئ الن

  . هامشية وظائف
ن اخلـاص يف قـوة العمـل الكنديـة كـل سـنة يف               ارتفع عدد النساء الالئي يعملن حلساهب       

 ٢,٤متوسـط النمـو   ( يف املائة يف هذه الفترة     ١١,٩، فزاد بنسبة    ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٢الفترة من   
مقابل ذلك، اخنفض عدد النساء العامالت حلساهبن اخلـاص يف قـوة العمـل              ). يف املائة يف السنة   

  . ئة يف املا١,٥، بنسبة ٢٠٠٢ وسنة ١٩٩٧الكندية، بني سنة 
 ٤ ارتفع عدد النساء العامالت حلساهبن اخلـاص بنـسبة           ٢٠٠٧ وسنة   ٢٠٠٦بني سنة     

، ٢٠٠٧ومنذ سـنة    . ٢٠٠٢يف املائة، وهذا ميثل أعلى نسبة ارتفاع سنوية يف العمالة منذ سنة             
 يف املائـة مـن      ١١,٤وكـان     يف املائة من العاملني حلساهبم اخلـاص يف كنـدا؛          ٣٤,٩متثل النساء   
ــ ــه يف ســنة    (امالت يعملــن حلــساهبن اخلــاص  النــساء الع ــرقم عمــا كــان علي وقــد ارتفــع هــذا ال
، مقارنـة بعـدد الرجـال العـاملني حلـساهبم اخلـاص البالغـة               ) يف املائـة   ١١,٣، حني كـان     ٢٠٠٦
 عمـا كـان عليـه يف    وقد ارتفع هـذا الـرقم  ( يف املائة من جمموع الرجال العاملني ١٩,١نسبتهم  

  ).  يف املائة١٨,٥، حني كان ٢٠٠٦سنة 
 يف املائة من اإلناث املوظفات يعملن دون تفرُّغ، مقارنة بــ            ٢٦، كان   ٢٠٠٦يف سنة     

 مـوظفني غـري متفـرغني       ١٠ من كـل     ٧وتشكل النساء حنو    .  يف املائة من الرجال املوظفني     ١١
تفرغـات لوظـائفهن إمـا مل ُيـردن العمـل      وبينما كانت أعلى نسب للموظفـات غـري امل    . للوظيفة

، ومل ) يف املائـة  ٢٧(أو كـن ملتحقـات باملدرسـة        )  يف املائـة   ٢٨ (٢٠٠٦على سبيل التفرغ يف     
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 يف املائـة مـن      ١٩وعملت  .  يف املائة منهن احلصول على وظيفة على أساس التفرغ         ٢٢يستطع  
فـال أو جتـاه األسـرة، بينمـا     النساء املوظفات دون تفرغ للوظيفة بـسبب مـسؤولياهتن جتـاه األط     

ــسبب      ــذا الــــ ــوا ذلــــــك هلــــ ــذين فعلــــ ــال الــــ ــسبة الرجــــ ــط ٢كانــــــت نــــ ــة فقــــ .  يف املائــــ
)14Hhttp://www.statcan.ca/english/freepub/89F0133XIE/89Fo133XIE2006000.pdf(.   

ُر حكومــة كنـدا قابليــة التوظُّــف ملـن تقــدمت هبــم الـسن، واملهــاجرين، والقــادمني    ُتيـسِّ   
  : اجلدد يف املستقبل، مبا يف ذلك النساء، بواسطة املبادرات التالية

املبادرة املوجَّهـة ملـن تقـدمت هبـم الـسن تـدعم العـاطلني عـن العمـل ممـن تقـدمت هبـم                           •  
ا تطــوير املهــارات، هتــدف إىل إعــادة  الــسن يف اجملتمعــات اهلــشة بواســطة أنــشطة منــه 

 مليـون دوالر علـى      ٧٠ مبلـغ    الفيدراليةوقد استثمرت احلكومة    . دجمهم يف قوة العمل   
 مليــون دوالر علــى ٩٠ مبلغــاً إضــافياًّ مقــداره ٢٠٠٨مــدى ســنتني، وتقتــرح ميزانيــة 

  . سنوات أخرى٣مدى 
ــدرب      •   ــراد امل ــساعد األف ــة التحــصيل العلمــي األجــنيب ي ــى  مكتــب إحال ني يف اخلــارج عل

احلصول على املعلومـات والوصـول إىل اخلـدمات الـيت حيتـاجون إليهـا يف اخلـارج ويف                   
. كندا ملـساعدهتم علـى اسـتخدام مهـاراهتم وحتـصيلهم العلمـي يف قـوة العمـل الكنديـة          

 مليـون دوالر علـى مـدى مخـس سـنوات،            ٣١,٥يقدم املكتب، بتمويـل بلـغ جمموعـه         
ــة وم  ــة وجاري ــيم     معلومــات موثوق ــات تقي ــة، وعملي ــة عــن ســوق العمــل الكندي تكامل

التحـــصيل العلمـــي، وكـــذلك إجيـــاد الطـــرق وخـــدمات اإلحالـــة عـــن طريـــق موقعـــه  
  . (Canada-Immigration Portal)اإللكتروين املسمى بوابة اهلجرة إىل كندا 

 مليــون ٧٣برنـامج االعتــراف بالتحـصيل العلمــي األجــنيب، الـذي يبلــغ جممـوع متويلــه       •  
، تــدخُّلٌ مــنظم يف ســوق العمــل  )٢٠٠٩-٢٠٠٣(ر علــى مــدى ســت ســنوات  دوال

يطوِّر ويعزِّز قدرة كندا على االعتـراف بالتحـصيل العلمـي األجـنيب، وحيـسِّن انـدماج                 
  . املهاجرين يف سوق العمل يف مجيع اجملموعات اجلنسانية والعرقية واللغوية

هــا النــساء، وهــي املــشروع الكنــدي  مثــة مبــادرة رئيــسية تبــيِّن الفوائــد الــيت حتــصل علي   •  
ــة      ــع الكندي ــات اجملتم ــة كلي ــابع لرابط ــاجرين الت ــدماج امله ــنة   . الن ــشروع يف س ــدأ امل ب

ــدارها    ٢٠٠٥ ــى مــسامهة مق ــاق عل ــستمر بواســطة االتف  ماليــني دوالر مــن  ٨,٣، وي
برنــامج االعتــراف بالتحــصيل العلمــي األجــنيب، ويــشكل اســتمراراً جتريبيــاًّ لــربامج         

، تــساعد الوافــدين اجلــدد علــى حتــضري أنفــسهم لــصني واهلنــد والفليــبنيوخــدمات يف ا
 . لدخول سوق العمل الكندية قبل الوصول إىل كندا وبعده
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، ارتفع عدد النساء الالئي سجلن يف برامج التدريب علـى مهـن غـري               ٢٠٠٤منذ سنة     
جديـدة أُدخلـت يف    يف املائة، ومثـة بـضع مبـادرات       ٣٥تقليدية يف نيوفاوندالند ولربادور بنسبة      

مثـال  . الالئي دخلن برامج املهن املاهرة     السنوات األخرية، كان هلا أثر مباشر على عدد النساء        
  : ذلك
تعمل املقاطعـة جاهـدةً مـع شـركات تـستند إىل املـوارد الطبيعيـة ومـوارد الطاقـة علـى                        •  

ظيـف  ضمان وضع خطط لتوظيف النساء لتنمية مجيع املوارد يف املقاطعـة، وضـمان تو           
  .النساء نتيجة لذلك

خصصت املقاطعة، خالل الـسنتني املاضـيتني متـويالً كـبرياً جملـاالت التلمـذة التدريبيـة،                    •  
ــة    ــبىن التحتيــ ــدريب، والــ ــة، والتــ ــا، والربجمــ ــوم والتكنولوجيــ ــذه  . والعلــ وموَّلــــت هــ

ــتعلُّم،       ــوارد ال ــة وم ــبىن التحتي ــات، وحــسََّنت ال ــدة يف الكلي ــرامج جدي االســتثمارات ب
فت عملياًّ املقاعد يف برامج تعلُّم املهن املاهرة يف اجلامعـات والكليـات يف سـائر                وضاع

  . أحناء املقاطعة
عرضت احلكومة أنواعاً خمتلفة من خـدمات التوظيـف، مبـا يف ذلـك إسـداء النـصح يف                     •  

وكانت مشاركة املـرأة يف     . إجياد وظيفة، ودعم العمل بأشكال خمتلفة، وإعانة األجور       
 يف املائـة مـن      ٥٠وقـد شـغلت املـرأة حنـو         . الربامج واخلدمات موضع مراقبة   مجيع هذه   

 .مجيع الوظائف اليت أُنشئَت مبوجب برامج التوظيف اليت رعتها املقاطعة

جربــت حكومــة مقاطعــة نيوفاوندالنــد ولــربادور بنجــاحٍ مبــادرة للتحــوُّالت الوظيفيــة    
تقـدم  . للـدخل، يف احلـصول علـى وظـائف        ملساعدة األمهـات العازبـات، الالئـي يـتلقَّني دعمـاً            

هذه اخلدمة أشكاالً من الدعم الشخصي، والـدعم قبـل التوظيـف وحتـضرياً للوظيفـة، وتـسدي         
وهي تشمل أيضاً تدبري إضافة إىل الدخل تـشجع األفـراد علـى التمـاس فـرص لزيـادة                   . املشورة

سَّـع املبـادرة يف     وستو. ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦ امـرأة بـني سـنة        ٧٨أجورهن خترَّج من هـذا الربنـامج        
  .  لتشمل موقعاً ثانياً يف وسط املقاطعة٢٠٠٨سنة 

تشترك حكومة نيوفاوندالند ولربادور أيضاً مع عدد من الوكاالت اجملتمعيـة يف تقـدمي                
  : ومن بني املبادرات اليت تستهدف النساء على وجه التحديد ما يلي. خدمات التوظيف

ــامج املهــن والتكنول   •   ــه حنــو برن ــه  التوجي ــامج مدت ــا، وهــو برن  أســبوعاً، وتعقــد ٢٤وجي
ــنة    ــه يف كــل س ــان من ــان اثنت ـــ   . دورت ــني   ٦٠وأتيحــت فرصــة ل ــا ب ــرأة فيم  ٢٠٠٦ ام

   الستطالع مهن غري تقليدية بواسطة هذه املبادرة؛ ٢٠٠٨و
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برنامج حتضري للتوظُّـف وتـدريب يف البحـث عـن الوظـائف، مـع هنـج تقـدمي إضـافات                  •  
، تـصدِّياً للتحـديات الـيت       ٢٠٠٨ميه يف موقـع ثـاٍن يف سـنة          للدخل، سيتم توسيعه وتقد   

  تواجه النساء القاطنات يف مناطق ريفية من املقاطعة؛ 
النساء املهتمـات بـالتوظُّف النـاجح، وهـو برنـامج تـشترك يف متويلـه حكومـة املقاطعـة                      •  

 أســبوعاً، ومهمتــه اســتطالع احليــاة الوظيفيــة واالســتعداد  ١٢وحكومــة كنــدا، مدتــه 
ــةل ــامج   . لوظيف ــذا الربن ــني ســنة   ٢٧٠شــاركت يف ه ــرأة ب . ٢٠٠٨ وســنة ٢٠٠٥ ام

 يف املائـة مـن جممـوع املـشاركات يف الربنـامج دعمـاً               ٥٠ و ٤٠ويتلقّى ما يتراوح بـني      
 .للدخل

ــصاء       ــات آخــر استق ــن بيان ــيََّن م ــربادور    ) ٢٠٠٧(َتَب ــد ول ــوة العمــل يف نيوفاوندالن لق
شـاركن يف قـوة العمـل عمـا كـان عليـه العـدد يف الـسنة                  اخنفاض طفيف يف عدد النساء الالئي       

، لكــن حــدثت زيــادة يف نــسبة النــساء الالئــي يعملــن يف  ) يف املائــة١اخنفــاض بواقــع (الــسابقة 
 ٢٠٠٦ يف املائـة مـن       ٢زيادة بواقع   (وظائف على أساس التفرغ مقارنةً بالعامالت دون تفرغ         

ــضاً عــن أن    ). ٢٠٠٧إىل  ــات أي ــوة العمــل    ٨٥,٩وكــشفت هــذه البيان ــراد ق ــة مــن أف  يف املائ
وكانـت نـسبة   .  يف املائة يعملـون دون تفـرُّغ  ١٤,٢يعملون يف وظائف على أساس التفرُّغ، و      

 يف املائــة مــن جممــوع ٦٩,٨ يف املائــة مــن جممــوع العــاملني علــى أســاس التفــرغ و  ٤٥النــساء 
ساب أنفـسهن ميـثِّلن     أن النساء العـامالت حلـ      ٢٠٠٦ويستفاد من إحصاء    . العاملني دون تفرُّغ  

  ).  يف املائة١(نسبة مئوية صغرية من النساء العامالت يف قوة العمل يف نيوفاوندالند ولربادور 
 دوالر ملنح دراسية تعطـى لطـالب   ١٥٠ ٠٠٠خصصت حكومة نيو برونزويك مبلغ      

مسجلني يف برامج تدريب على مهن غـري تقليديـة يف شـبكات كليـات اجملتمـع يف مقاطعـة نيـو               
والغرض من هذه املنح هـو تـشجيع النـساء والرجـال علـى اسـتطالع تنـوُّع أوسـع                    . رونزويكب

للخيارات الوظيفية يف جماالت غري تقليديـة ومعاجلـة الـنقص يف املهـارات واليـد العاملـة يف نيـو                     
 منحة تغطي كامـل رسـوم الدراسـة يف الـسنة األوىل مـن الربنـامج                 ٥٨وقد قُدَِّمت   . برونزويك
ووضــعت نيــو برونزويــك أيــضاً موقعــاً إليكترونيــاًّ علــى   . ٢٠٠٨-٢٠٠٧لدراســية يف الــسنة ا

ــشباب        ــدى ال ــوعي ل ــه عــن الوظــائف، وهــو يهــدف إىل إذكــاء ال شــبكة اإلنترنــت ُيبحــث في
للخيــارات الوظيفيــة العديــدة املتــوفرة، مبــا يف ذلــك العمــل غــري التقليــدي، وصــحائف حقــائق   

  .ت إعالمية لدمج النساء يف قوة العمل ودعمهنودليل موارد لتزويد أرباب العمل بأدوا
هـذه  . ، نفذت دائـرة اخلـدمات العامـة يف كيَبـك بـرامج عمـل إجيـايب                ١٩٨٧منذ سنة     

ــة           ــر املقاطع ــثرياً يف دوائ ــن أداء دورٍ أكــرب ك ــساء م ــن الن ــة، متكِّ ــت قائم ــا زال ــيت م ــربامج، ال ال
ء املوظفــات علــى املــستوى فارتفعــت نــسبة النــسا. ووكاالهتــا، بغــض النظــر عــن فئــة الوظــائف
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، ومـن  ٢٠٠٧ يف املائـة يف سـنة   ٣٥,٩ إىل ١٩٨٧ يف املائـة يف سـنة   ٧,٢التنفيذي، مثالً، مـن   
  . يف املائة٤٦,٣ يف املائة يف الوظائف املهنية إىل ٢٠,٩

جعل القانون املتعلق باملساواة يف إمكانيـات الوصـول إىل الوظـائف     يف اآلونة األخرية،      
، تنفيــذ بــرامج العمــل اإلجيــايب إلزاميــاًّ يف  ٢٠٠٠، الــذي اعُتمــد يف ســنة  ميــةيف اهليئــات العمو

البلـــديات، وشـــبكة التعلـــيم، وشـــبكات العنايـــة الـــصحية واخلـــدمات       (اهليئـــات العموميـــة  
مــارس /يف آذار). االجتماعيــة، ومؤســسات التــاج، وتــأمني ضــباط الــشرطة يف مقاطعــة كيَبــك 

تـسري وفـق    ) ٢٦٤(  وكانـت املنظمـات األخـرى      . منظمة تنفـذ برناجمهـا     ٢٢٣، كانت   ٢٠٠٨
  .جدول زمين فرضته جلنة كيَبك حلقوق الشخص وحقوق الشباب

، كانــت اســتراتيجية التــدخل لــصاحل اإلنــاث العــامالت هتــدف إىل تعزيــز  ٢٠٠١منــذ   
ويرد استعراض وحتديث هلـذه االسـتراتيجية       . ودعم اندماج النساء واستبقائهن يف سوق العمل      

  .  اليت وضعتها احلكومة لسياسة املساواة بني اجلنسني٢٠١٠-٢٠٠٧ للفترة يف خطة العمل
 .أحوال عمل األشخاص العاملني يف وظائف غري قياسـية يف كيَبـك تـثري قلـق املقاطعـة                   

، بعد طلب من وزارة العمـل إجـراء دراسـة مـستقلة هلـذه املـسألة،       ٢٠٠٣لذلك، ُنشر يف سنة    
لني يف وظائف غـري قياسـية إىل شـبكة سـالمة اجتماعيـة،          تقريٌر عن احتياجات األشخاص العام    

 توصـيات منـها تنفيـذاً جزئيـاًّ أو كليـاًّ، وبنـاًء       ٩ُنفِّذَت منـذ ذلـك التـاريخ     . توصية٥٣واقترح  
ــق العامــل املعــين باحلاجــة إىل شــبكة ســالمة         ــشئ الفري ــى واحــدة مــن هــذه التوصــيات، أُن عل

ــت    ــل املؤق ــاملني يف وكــاالت العم ــة للع ــرة  (اجتماعي ــسادس    ٣٦٠الفق ــدا ال ــَري كن ــن تقري  م
باإلضـافة إىل ذلـك، يأخـذ       ). والسابع عن اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة             

فخطـة تـأمني الوالـدين    . بعض الربامج احلكومية اجلديدة وضع العمال غري القياسي يف االعتبـار         
  .هبم اخلاصيف كيَبك، مثالً، مفتوحة لقبول األشخاص العاملني حلسا

 امـرأة يف أونتـاريو مـن بـرامج التوظيـف            ١٠ ٠٠٠، استفاد أكثر من     ٢٠٠٣منذ سنة     
املوجهة للنساء ذوات الدخل املنخفض، مما مكَّنـهنَّ مـن ضـمان الوظيفـة حبـصوهلنَّ علـى مزيـد              

تقـدم هـذه الـربامج تـدريباً علـى مهـارات العمـل التجـاري احلـر،                  . من التـدريب أو الـشهادات     
لتحـــضري النـــاس للوظيفـــة، وأشـــكاالً مـــن الـــدعم، وتـــدريباً يف قطـــاَعي تكنولوجيـــا   وتـــدريباً 

  . املعلومات واملهن املاهرة
 يف أونتـاريو الوظـائف العاديـة        من بـني املبـادرات الـيت تـدعم دخـول النـساء القاطنـات                

  : يلي ما
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 ٣١ دوالرات يف الـــساعة يف ٨,٧٥وصـــلت زيـــادات احلـــد األدىن مـــن األجـــور إىل    •  
تفيـد هـذه الزيـادات      . ٢٠١٠ يف سنة    ١٠,٢٥، وسوف ترفع إىل     ٢٠٠٨مارس  /رآذا

  .النساء، الالئي يشكلن ثلثَي العمال الذين يتقاضون احلد األدىن من األجور
  . مكان مرخص حديثاً لرعاية األطفال٢٢ ٠٠٠ أكثر من ٢٠٠٤أُنشئ منذ سنة   •  
ساوي مقــدار الرســوم األســر ذات الــدخل املــنخفض مؤهلــة للحــصول علــى إعانــة تــ     •  

  . الكاملة لرعاية األطفال
 سـاعة، ممـا يـسمح للمـوظفني         ٤٨ سـاعة إىل     ٦٠خفضت ساعات أسبوع العمل مـن         •  

  . أن يقرروا إن كانوا يريدون أن يعملوا ساعات إضافية
تسمح استحقاقات األطفال يف أونتـاريو للوالـدين ذَوي الـدخل املـنخفض أن يواصـال                  •  

 االجتماعيـة   ةليـة ألطفاهلمـا عنـد خروجهمـا مـن برنـامج املـساعد             تلقّي استحقاقات ما  
 . ودخوهلما قوة العمل

ــذ ســنة     ــامج      ١٩٩٥من ــدريب لالســتفادة مــن برن ــا للت ــة مانيتوب ــامج حكوم ــدَِّم برن ، قُ
املكافــآت التعليميــة للغــد إىل النــساء لتــشجيعهن علــى دخــول دورات تدريبيــة للحــصول علــى  

ــدريب    ــرامج ت ــة يف ب ــوم ودورات ذات صــلة    مهــارات عالي ــدهتا ســنتان يف الرياضــيات والعل م
ــذايت       ــوفِّر هلــن االكتفــاء ال ــا، تــؤدي إىل التوظُّــف يف مهــن عليهــا طلــب مرتفــع، ت بالتكنولوجي

 مكافــأة ماليــة تعليميــة لنــساء يف مانيتوبــا  ٦٩١مــا جمموعــه  وقــد قُــدَِّم حــىت اآلن . االقتــصادي
 ٥٠ ٠٠٠دت قيمـة املكافـآت التعليميـة مـن         ، زيـ  ٢٠٠٨ويف سـنة    . يدرسن يف كليات اجملتمع   

 ١ ٢٥٠ مكافـــأة يبلـــغ مقـــدار الواحـــدة منـــها     ٨٠ دوالر، وســـُتقدَّم ١٠٠ ٠٠٠دوالر إىل 
  . دوالراً

أنــشأت املبــادرات الزراعيــة والغذائيــة والريفيــة يف مانيتوبــا برنــامج تــدريب الــشاّبات      
با الريفية من النجـاح يف املـشاريع     املزارعات، الذي يهدف إىل متكني الشاّبات يف مناطق مانيتو        

  .تشمل املبادرة سلسلة من الدورات التدريبية تقدَّم يف عدة مواقع ريفية. الزراعية
توجــد مبــادرة أخــرى حديثــة يف مانيتوبــا، هــي صــندوق النمــو االقتــصادي للــشعوب     

ــام ألبنـــاء األمـــم األوىل بتـــشجيع     األوىل، الـــذي يهـــدف إىل حتـــسني الوضـــع االقتـــصادي العـ
املؤسسات التجارية والفـرص االقتـصادية ألبنـاء األمـم األوىل، جمموعـاٍت وأفـراداً، يف مانيتوبـا                  

ومـن حـق نـساء األمـم األوىل الوصـول إىل هـذا              . وتعزيزها وتطويرها واملساعدة على حتـسينها     
  . الصندوق
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تعمل حكومة سسكتشوان، بواسطة شراكاهتا اجملتمعيـة وبرنـامج التـوطني لـديها، مـع                 
باب العمل والفئات اجملتمعية على وضع خطط توطني وتنفيـذ بـرامج تيـسر تـوطني الوافـدين           أر

يقـدم فـرع    . حديثاً وأسرهم ودجمهم وإبقاَءهم يف اجملتمعات احمللية يف سـائر أحنـاء سسكتـشوان             
اإلثنيــة -اهلجــرة يف سسكتــشوان متــويالً ملــساعدة جمتمعــات سسكتــشوان واجملموعــات الثقافيــة  

يف كـل سـنة،     . مات التوطني، والتدريب على اللغات ومهارات العمل الـوظيفي        على توفري خد  
ــة، أن تقــدم        ــدرات اجملتمعــات احمللي ــاء ق ــة مــن املنظمــات، بواســطة صــندوق بن تطلــب املقاطع
مقترحات ملعاجلة هذه االحتياجات اخلدمية للمهاجرين إىل سسكتشوان، املقـرر أن يـصلوا إىل              

نظـراً إىل أن هـذا   . خاص الذين ترشـحهم سسكتـشوان وأسـرِِهم   اجملتمع، مع التركيز على األش 
الربنامج ُنفِّذَ مؤخراً فقط، مل يتم حىت اآلن مجع البيانات عـن نتـائج هـذه التـدابري للنـساء علـى                      

  . وجه التحديد
ومـع  . ستؤدي مبادرتان يف سسكتشوان إىل زيادة التدريب وفـرص العمـل يف احلـرف               

رجال تقليدياًّ، ُيبـذَلُ جهـد لتـشجيع النـساء علـى النظـر يف أمـر        أن احلرف مهن يسيطر عليها ال  
  : العمل يف هذه الصناعات، حيث يوجد حالياًّ نقص يف اليد العاملة

مبادرة التدريب التشاركي علـى مهـارات الـشعوب األصـلية وتوظيـف أبنائهـا قـدَِّمت                   •  
ــدر  ٢٠٠٨مـــارس /يف شـــهر آذار ايل ، ســـتجمع بـــني احلكومـــات علـــى املـــستوى الفـ

ومــستوى املقاطعــة والــشركاء الــصناعيني، ومنظمــات الــشعوب األصــلية ومؤســسات  
 شـخص   ١ ٥٠٠التدريب وأصحاب املصلحة يف اجملتمعات احملليـة، لتزويـد أكثـر مـن              

من أبناء الشعوب األصلية يف مشال سسكتشوان مبا حيتاجون إليـه مـن خـربة يف تطـوير                 
  . املهارات والعمل للمشاركة يف صناعة البناء

 مليـون دوالر، إلنعـاش      ١٠٠تشكل مراكز احلرف واملهارات جزءاً من خطـة قيمتـها             •  
وسـتكون   .٢٠٠٧فربايـر   /األحياء السكنية يف سسكتـشوان، أُعلنـت يف أواخـر شـباط           

فـــرص التـــدريب متاحـــة عنـــد تنفيـــذها للـــشباب الـــذين هـــم يف املـــدارس، والـــشباب 
 وضمان احلصول على وظـائف أو زيـادة     والكهول العائدين إىل التعليم لتعزيز مهارهتم     

  . التعلُّم يف مرحلة ما بعد الدراسة الثانوية
كما يتبني يف اجلدول الوارد أدناه، حصلت زيادة قليلة لكنها مستقرة يف عـدد النـساء                  

املــشاركات يف برنــامج املــساعدة علــى حتقيــق قابليــة التوظُّــف لألشــخاص ذوي اإلعاقــات يف    
  . سسكتشوان

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦  ٢٠٠٦- ٢٠٠٥  ٢٠٠٥- ٢٠٠٤  ٢٠٠٤- ٢٠٠٣ نوع اجلنس
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  %٥٠,٠  ٦٠٤  %٤٩,١  ٥٧٨  %٤٦,٠  ٤٧٦  %٤٧,٦  ٤٧٦  إناث

  %٥٠,٠  ٦٠٣  %٥٠,٩  ٥٩٩  %٥٤,٠  ٥٥٩  %٥٢,٤  ٥٢٤  ذكور

  ١٠٠  ١٢٠٧  %١٠٠  ١١٧٧  %١٠٠  ١٠٣٥  .%١٠٠  ١٠٠٠%  

  
شهدت النساء بوجه عام زيادة يف الوظائف يف سسكتـشوان أكـرب ممـا شـهده الرجـال          
2(٢٠٠٦ وســنة ٢٠٠١ بــني ســنة

F

 يف املائــة، بينمــا ٣,٩ازداد عــدد النــساء العــامالت بنــسبة . )٣
  . يف املائة٢,٥ازداد عدد الرجال العاملني بنسبة 

 ماليـني دوالر يف الـسنة يف سـد الفجـوة احلاصـلة يف               ٣,٨تستثمر كولومبيا الربيطانيـة       
اء للتغلـب علـى احلـواجز الـيت         برنامج التشغيل، ملساعدة النساء الالئي مررن بتجربة عنف وإيذ        
يـشمل الربنـامج أيـضاً النـساء      . تعترض سبيل التوظُّف واملضي قُـُدماً حنـو االسـتقالل والتوظُّـف           

أو /الالئي يواجهن حواجز إضافية تعترض سبيل التوظُّـف نتيجـة الخـتالف اللغـة أو الثقافـة؛ و        
  .الشتغاهلن يف جتارة اجلنس يف املاضي

 امـرأة إىل  ٢ ٩٧٢، أحيلـت  ٢٠٠٨يناير /حىت كانون الثاين ٢٠٠٣سبتمرب  /من أيلول   
مـن بـني   ).  يف املائـة ٨٦( امـرأة  ٢ ٥٦٤برنامج سد الفجوة احلاصلة يف التوظُّف، وقُبـل منـهن    

مـسجالت يف الـدورات التدريبيـة       )  يف املائـة   ٦( امرأة   ١٥٣هؤالء النسوة املقبوالت، ما زالت      
مـن هـؤالء النـسوة الربنـامَج        )  يف املائة  ٥٣(امرأة   ٨٤٢وأمتت  .  امرأة تدريبهن  ١ ٥٨٢وأمتت  

؛ والتعلـيم   ) امـرأة  ٢٨١(؛ والعمـل    ) نـساء  ٥١٠(برامج حكومية أخـرى     : وانتقلن فيما بعد إىل   
 ). نساء٧(؛ والتعليم الثانوي ) امرأة٤٤(فيما بعد املرحلة الثانوية 

أعـداداً   ألصـلية سـاعدت  يالحظ التقرير أن استراتيجية تنمية املوارد البشرية للشعوب ا   ‐ ١٩
 ٩٨الفقرتـــان   (كبرية من نســــاء الشــعوب األصلية على إجياد عمـل والعـودة إىل الدراســــــــة               

يرجى بيان ما إذا كانت فرص العمل اليت أُوجدت مبساعدة هذا الربنـامج قـد وفّـرت                ). ٩٩و  
ــا  دخــالً مــستداماً ومناســباً لنــساء الــشعوب األصــلية، مبــا يف ذلــك حــصوهلن     علــى كافــة املزاي

وفيمــا يتعلــق بــالتعليم، ُيرجــى تقــدمي بيانــات عمــا إذا كــان الربنــامج         . االجتماعيــة الالزمــة 
ساعد، أو من املرجح أن يساعد، على زيادة نسبة التحاق نساء الشعوب األصـلية بـالتعليم                 قد

مـارس  / بعـد آذار   يرجى إبالغ اللجنة عما إذا كان من املتوقع أن ميتد الربنامج إىل مـا             . الثانوي
٢٠٠٩ .  

__________ 
 .، اإلحصاءات الكندية٢٠٠٦ ويف سنة ٢٠٠١تعداد السكان يف سنة   )٣(  
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. ١٩٩٩اســـتراتيجية تنميـــة املـــوارد البـــشرية مـــن الـــشعوب األصـــلية بـــدأت يف ســـنة   
 رجــل ٤٠٠ ٠٠٠ســاعدت هــذه االســتراتيجية علــى مــدى الــسنني العــشر املاضــية أكثــر مــن   

. وامرأة على العـودة إىل املدرسـة أو العمـل، ومثَّلـت النـساء نـصف مـن مشلـهم التـدخُّل تقريبـاً                       
من استراتيجية تنمية املوارد البشرية من الـشعوب األصـلية، عملـت النـساء يف وظـائف                 وبدعم  

مستدمية، كما تبيَّن من قصص النجاح اليت ورد ذكرهـا عـن األطـراف يف اتفـاق تنميـة املـوارد               
وكــان بعــض هــؤالء األطــراف يف طليعــة مــن نفَّــذوا مــشاريع  . البــشرية مــن الــشعوب األصــلية

فالرابطة الكنديـة لنـساء الـشعوب      . سني فرص العمل للنساء والبنات    ومبادرات ركزت على حت   
األصلية، مثالً، وهي طرف وطين يف اتفاق تنمية املوارد البشرية من الشعوب األصـلية، مكلفـة         

هلـا  . بإجناز برجمة املساعدة يف توظيف مجيع نساء الشعوب األصلية القاطنـات خـارج احملميـات              
إليهـا باسـم الرابطـات األعـضاء يف املقاطعـات واألقـاليم الـيت          شريكة من املنظمات، يـشار       ١١

وهـي متـول إعانـات األجـور املوجََّهـة،      . ُتنجز مبادرات التوظيف والتدريب يف سائر أحناء البلد     
وشــراكات إجيــاد الوظــائف، وكــذلك بــرامج تنميــة املهــارات، وعمــل املــرء حلــسابه اخلــاص،    

  .والشباب، واألشخاص املعوقني
مبادرة رعاية أطفال الشعوب األصلية واإلنيويت، وهي عنـصر مـن عناصـر             من خالل     

استراتيجية تنمية املوارد البشرية من الشعوب األصلية، تقدم حكومة كندا إمكانيـات الوصـول     
إىل خــدمات ممتــازة لرعايــة أطفــال األمــم األصــلية وأطفــال اإلنيويــت، الــذين يــدخل آبــاؤهم     

 جمتمعـات  ٤٠٧ُتقدَّم أمـاكن لرعايـة األطفـال يف        . التدريب وأمهاهتم يف سوق العمل أو برامج     
  . لألمم األوىل وشعب اإلنيويت يف خمتلف أحناء كندا

أبرزت عمليات تقيـيم اسـتراتيجية تنميـة املـوارد البـشرية للـشعوب األصـلية، والتعاقـد                    
االت الـيت   مع أصـحاب املـصلحة، األشـياء الـيت تتماشـى َجيِّـداً مـع االسـتراتيجية، وعرَّفـت اجملـ                    

ــاج إىل حتــسني  ــال       . حتت ــة األطف ــى دعــم لرعاي ــات احلــصول عل ــز إمكاني ــه جيــب تعزي ــيَّن أن وتب
ومن شـأن التـدخالت األطـول       . والوصول إىل سوق العمل والتدريب، مما ييسر مشاركة املرأة        

أجالً أن تضمن بقاء نساء الشعوب األصلية يف وظـائف مـستدمية وإتاحـة فـرص التـدريب هلـن                    
وبتحسني مجع البيانات ومعاجلـة نتائجهـا   . ميكُِّنهن من تلبية احتياجاهتن بصورة أفضلعلى حنو  

  . االقتصادية-يتحسَّن خط األساس الذي يبدأ منه قياس األحوال االجتماعية
، وهي خطة اقتصادية اسـتراتيجية بعيـدة املـدى مـصممة لتحـسني االزدهـار             ميزة كندا   

ــأن أجــدى ال     ــرف ب ــدا، تعت ــصادي لكن ــة    االقت -طــرق ملعاجلــة الفجــوة يف األحــوال االجتماعي
االقتصادية اليت تواجهها الشعوب األصلية، رجاالً ونساًء، هـي زيـادة مـشاركتهم يف االقتـصاد        

بناًء على ذلك، التزمت حكومة كندا بالعمل مع جمموعات أفـراد الـشعوب األصـلية               . الكندي
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 خلفـاً   ٢٠٠٨ لـسنة    الفيدراليـة يـة   وأصحاب املـصلحة علـى وضـع اسـتراتيجية جديـدة يف امليزان            
  . الستراتيجية تنمية املوارد البشرية للشعوب األصلية

العمــل جــارٍ اآلن علــى برجمــة ســوق العمــل ألبنــاء الــشعوب األصــلية فيمــا بعــد ســنة       
 برجمةً َتبين على أوُجه النجاح اليت حققتها اسـتراتيجية تنميـة املـوارد البـشرية للـشعوب                  ٢٠٠٩

ومــن شــأن . عكــس الــتغرياِت الدميغرافيــةَ والــتغرياِت احلاصــلةَ يف ســوق العمــلاألصــلية، بينمــا ت
الربنامج اجلديد أيضاً أن يـضع مـا هـو متـاح للـشعوب األصـلية، رجـاالً ونـساًء، مـن مهـارات                        

دخلـت رابطـة    . وتدريب، بطريقـة أفـضل، يف سـياق احتياجـات أربـاب العمـل وسـوق العمـل                 
 يف اتفاق تعاون سياسـايت مـع حكومـة كنـدا، ممـا ميكِّنـها                نساء الشعوب األصلية يف كندا طرفاً     

مــن االسترشــاد باملعلومــات يف وضــع خيــارات سياســاتية لربجمــة ســوق العمــل لنــساء الــشعوب 
  . ٢٠٠٩األصلية فيما بعد سنة 

سُيجرى للربنامج اجلديد حتليل على أساس نوع اجلنس لـضمان قـدرة نـساء الـشعوب            
  . قاقات خدمات الربنامج على قدم املساواةاألصلية على احلصول على استح

يرجى إبالغ اللجنة مـا إذا كانـت التـدابري املتخـذة لكفالـة تـوفري الـضمان االجتمـاعي                    ‐ ٢٠
. املناسب ملُقدِّمي الرعاية الذين يعملون يف إطار برنامج مقدمي الرعاية املقيمني أثبتت فعاليتـها             

   وهل توجد قاعدة بيانات حول هذا املوضوع؟
كما هو احلال مع مجيع العمال يف كندا، بغض النظر عن مركزهم من حيث اهلجـرة،                  

 يف خطـة تـأمني      - مبوجب برنامج مقدمي الرعاية املقيمني مع األسرة         -يشترك مقدمو الرعاية    
العمل وخطة املعاشات التقاعدية الكندية، ومـن حقهـم احلـصول علـى هـذه االسـتحقاقات إذا               

  .ة هلذه الربامجاستوفَوا معايري األهلي
ويـدفع مقـدم    . مقدمو الرعاية املقيمون مـع األسـرة يف كنـدا مـشمولون بتـأمني العمـل                 

ــاء عملــه اشــتراكاً يف حــساب تــأمني العمــل خيــصم مــن أجــره      . الرعايــة املقــيم مــع األســرة أثن
ورب العمــل ملــزم أيــضاً . ويتوقــف مقــدار املبلــغ املخــصوم علــى مقــدار الــدخل الــذي يكــسبه

اشــتراك رب (اك يف حــساب تــأمني العمــل عــن مقــدم الرعايــة ويبعــث االشــتراكني بــدفع اشــتر
  .إىل حكومة كندا) العمل واشتراك املوظف

ويقـدم تــأمني العمــل إىل مقـدم الرعايــة املقــيم مــع األسـرة اســتحقاقات إذا أُهنــي عملــه      
 للحـصول   ويتوقف عدد سـاعات العمـل الـيت جيـب أن جيمِّعهـا ليـصبح مـؤهَّالً                . دومنا خطأ منه  

وميكـن  . على هذه االستحقاقات على نسبة البطالة يف املنطقة اليت يقدَّم فيها طلب االسـتحقاق     
غـري  . أن يكون مقدِّم الرعاية مؤهَّالً للحصول على استحقاق بينما هو يبحث عـن عمـل آخـر                

   .أنه ُيتوقَّع من املشاركني يف الربنامج أن جيدوا ربَّ عملٍ جديداً يف أسرع وقت ممكن
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كما هو احلال مع مجيع العمال يف كندا، بغض النظر عن مركزهم من حيث اهلجـرة،                  
جيب أن يدفع مقدُم اخلدمة املقيم مع األسرة وربُّ العمل أيضاً اشتراكات إىل خطة املعاشـات                

وللحصول على أي استحقاقات، ينبغي استيفاء بعـض املتطلبـات، وتتوقـف        . التقاعدية الكندية 
حصول على استحقاقات التقاعد على االشـتراكات الـيت يـدفعها ممـا يكـسبه مـن                 أهلية الفرد لل  

وعندما يتقاعد العامل األجنيب، أو يصبح عـاجزاً عـن العمـل، ميكـن أن يكـون مـؤهَّالً               . وظيفته
وإذا كــان . للحــصول علــى اســتحقاقات حــىت وإن كــان مقيمــاً خــارج كنــدا يف ذلــك الوقــت 

طـة املعاشــات التقاعديـة الكنديـة، مقيمــاً خـارج كنــدا يف     العامـل األجـنيب، الــذي اشـترك يف خ   
الوقــت الــذي أصــبح فيــه مــؤهَّالً للحــصول علــى معــاش تقاعــدي مــن اخلطــة ميكنــه أن يتــصل    
ــب         ــة إىل مكت ــسّنني، بالكتاب ــأمني امل ــامج ت ــة أو برن ــة الكندي ــة املعاشــات التقاعدي مباشــرة خبط

ه فيهـا قبـل مغادرتـه كنـدا، أو باالتـصال            احلكومة اإلقليمي يف املقاطعة اليت كـان آخـر عمـل لـ            
  .بالسفارة الكندية يف البلد الذي يقيم فيه

  .ال توجد قاعدة بيانات يف هذه املسألة  
  

  الصحة    

يرجــى إبــالغ اللجنــة بــأهم النتــائج والتوصــيات الــيت توصــلت إليهــا حلقــة العمــل الــيت   ‐ ٢١
شـتراك مـع مراكـز التفـوق لربنـامج          نظّمها مؤخرا مكتـب صـحة املـرأة والتحليـل اجلنـساين باال            

ويرجى أيـضا إيـضاح الكيفيـة    . ١١٠صحة املرأة، املشار إليها يف تقرير الدولة الطرف، الفقرة   
اليت ساعدت هبا مبادرة مؤشـرات صـحة املـرأة علـى دمـج البعـد اجلنـساين يف التطـوير األوسـع                  

  . سني صحة املرأةللمؤشرات الصحية وُنظُم اإلبالغ واحلد من التفاوتات الصحية وحت
كان اهلدف مـن حلقـة العمـل يف املـسائل           : الغرض من احلصول على الرعاية يف حينها        

اجلنــسانية إبــالغ املــشتركني فيهــا عــن تطبيــق التحليــل علــى أســاس نــوع اجلــنس علــى املــسألة   
كانـت حلقـة العمـل فرصـة تعلُّميـة ومل يقـصد هبـا أن تـصوغ              . الناشئة املتعلقة بأوقات االنتظار   

غري أن هذا التمرين اإلعالمي أظهر كيف ميكـن للتحليـل علـى أسـاس نـوع اجلـنس                   . وصياتت
واسـتنتج املــشتركون يف احللقـة أنــه جيـب علــى    . أن يعـزز التخطـيط الــصحي وتقـدمي اخلــدمات   

الباحثني أن يضعوا مؤشـرات نوعيـة وجيـب علـى صـانعي القـرار أن يعتمـدوا هـذه املؤشـرات،                      
وقـد اعتـرف   . عوامل االجتماعية اليت يتقرر هبا مـدى التمتـع بالـصحة   اليت من شأهنا أن تقيس ال    

املشاركون يف احللقة بأمهيـة التحليـل علـى أسـاس نـوع اجلـنس يف وضـع الـسياسات الـصحية،                      
  . وُيتوقَُّع أن يطبقوا ذلك، بدرجات متفاوتة، يف عملهم

ؤشـرات  يقود مكتـب صـحة املـرأة والتحليـل اجلنـساين مبـادرة حكومـة كنـدا بـشأن م                     
صــحة املــرأة إىل العمــل علــى إدخــال منظــوَري نــوع اجلــنس والتنــوُّع يف التقــارير املقدمــة عــن   
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، ويعمـالن  ٢٠٠٧-٢٠٠٦وقد أُكمل مشروعان للبحـث يف املؤشـرات اخلارجيـة يف            . الصحة
  : اآلن مبثابة أدلة ذات صلة تسترشد هبا احلكومة يف وضع سياساهتا وبراجمها

، الذي أُطلـق    حنو تفهُّم أفضل للصحة العقلية للمرأة ومؤشراهتا       يعطي املشروع املعنون    •  
، صـورة واضـحة لتفاُعـل العوامـل الـيت تـؤثر يف              ٢٠٠٦نـوفمرب   /يف شهر تشرين الثـاين    

ــؤثرة يف العقــل ملعاجلــة الكــرب       ــة امل ــسانية يف معــدالت اســتخدام األدوي الفــوارق اجلن
االختالفات اجلنـسانية يف الـصحة      وتساهم نتائج املشروع يف فهم      . العاطفي يف اجملتمع  

العقليــة، ال ســيما يف جمــال الراحــة العاطفيــة، وتــساعد علــى إرشــاد سياســات حتــسني   
ومن شأن نتائج هذا املشروع أيضاً، لـدى تقـدميها يف املـؤمترات             . صحة املرأة يف كندا   

 وإشراك مقدمي البيانات فيها، أن تساهم يف املساعدة على دمج املنظـورات اجلنـسانية         
  . يف جتميع بيانات الصحة العقلية وتقدمي تقارير عنها يف املستقبل

وضـع سـلة    : قياس التفاوت الصحي بني النساء الكنـديات      أما املشروع الثاين، املسمى       •  
ــشرين األول  مــن املؤشــرات  ــق يف شــهر ت ــذي أُطل ــوبر /، ال ــد أدى إىل ٢٠٠٧أكت ، فق

 أساس األدلـة، لقيـاس ورصـد    وضع جمموعة من مؤشرات الصحة النسائية، قائمة على  
. أوجه التفاوت يف الصحة والعناية الصحية املتصلة بالدخل، والتعلـيم، والطـابع اإلثـين             

يساعد حتسني استخدام جمموعات البيانات املوجودة لوصف صـحة املـرأة علـى تعـيني               
تدابري السياسة العامة اليت ميكن أن تنطوي على إمكانية تقليل أوجـه التفـاوت واجلـور                

 “ســلة مؤشــرات” :وقــدمت نتــائج املــشروع حتلــيالً لـــ . الــصحي بــني الرجــل واملــرأة
 وحكومـــات الفيدراليـــةتقـــوم علـــى أســـاس األدلـــة، ميكـــن للمـــسؤولني يف احلكومـــة  

املقاطعات واحلكومات احمللية أن خيتاروا التدابري اليت تستند إىل احتياجاهتم وأولويـاهتم             
  . الصحيةلكي تسترشد هبا سياساهتم وبراجمهم 

  
   نساء األقليات واملهاجرات والالجئات: النساء الالئي يعانني من أوضاع هّشة    

نظراً الرتفـاع نـسبة النـساء الـاليت يعـانني مـن الفقـر، ال سـيما املـسنات الـاليت يعـشن                          ‐ ٢٢
مبفردهن، واألمهات الوحيدات، ونـساء الـشعوب األصـلية، والنـساء األكـرب سـناً، وامللونـات،                 

رات، وذوات اإلعاقة، يرجى اإلشارة إن كـان قـد أجـري تقيـيم لتـأثري البعـد اجلنـساين                    واملهاج
على تـدابري مكافحـة الفقـر، ومـا هـي التـدابري الـيت اتُّخـذت ملكافحـة الفقـر بـني النـساء بـصفة                           

ويرجى تقـدمي بيانـات مبوَّبـة حبـسب نـوع اجلـنس           . عامة، ونساء الفئات الضعيفة بصفة خاصة     
  . عن كل جمموعة
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قُطعـت أشــواط كــبرية يف الــسنوات األخــرية يف حتــسني أوضــاع النــساء ذوات الــدخل    
3(ومع أن عدد حاالت الدخل املنخفض     . املنخفض يف كندا  

F

أعلى إىل حدٍّ مـا يف حالـة النـساء           )٤
، اخنفـضت نـسبة اإلنـاث ذوات        ) يف املائـة   ١٠,١ يف املائة مقابل     ١٠,٩(منها يف حالة الرجال     

ا بوجه عام اخنفاضاً مطَّرداً منذ أواسط التسعينات من القرن املنـصرم،            الدخل املنخفض يف كند   
هــذا يعــين أن عــدد . ٢٠٠٦ يف املائــة يف ســنة ١٠,٩ إىل ١٩٩٦ يف املائــة يف ســنة ١٦,٥مــن 

 عما كان عليـه يف      ٢٠٠٦ امرأة يف سنة     ٦٧١ ٠٠٠النساء الالئي يعشن يف فقر اخنفض بواقع        
  :اليت تؤيد هذا االجتاه ما يليتشمل البيانات األخرى . ١٩٩٦سنة 
ويف سـنة   .  يف املائة من الفقراء يف كنـدا       ٥٨,٢، كانت النساء يشكلن     ١٩٨٠يف سنة     •  

  . يف املائة٥٢,١، اخنفضت هذه النسبة إىل ٢٠٠٦
اخنفضت نـسبة األسـر ذات الـدخل املـنخفض الـيت ترأسـها الوالـدة وحـدها مـن نـسبة                        •  

  .٢٠٠٦ يف املائة يف سنة ٢٨,٢ إىل ١٩٩٦سنة  يف املائة يف ٥٢,٧عالية مقدارها 
اخنفــضت النــسبة املئويــة لألطفــال الــذين يعيــشون يف أســرة منخفــضة الــدخل ترأســها     •  

ــنة ٥٥,٨الوالـــدة وحـــدها مـــن   ــنة ٣٢,٣ إىل ١٩٩٦ يف املائـــة يف سـ ــة يف سـ  يف املائـ
٢٠٠٦ . 

قليـــات نـــساء الـــشعوب األصـــلية، والنـــساء ذوات اإلعاقـــة، واملهـــاجرات، ونـــساء األ  
الظاهرة أقل مشاركةً يف قوة العمـل ونـسبة املوظفـات منـهن أقـل مـن نـسبة نظرائهمـا الرجـال                       

وتـشري البيانـات املتاحـة عـن        ). باسـتثناء األقليـات الظـاهرة     (ومن نـسبة جمـوع اإلنـاث يف البلـد           
 متوسط الدخل املكتسب ومتوسط اإليرادات إىل أن النساء يف هذه اجملموعة السكانية الفرعيـة             

ــسني يف هــذه اجملموعــات        أســوأ حــاالً بكــثري مــن نظــرائهن الرجــال، وأن الفجــوات بــني اجلن
  .ويرد أدناه حتليل أكثر تفصيالً. السكانية أصغر منها يف السكان بوجه عام

  
  نساء الشعوب األصلية     

نسب املشاركة والتوظُّف للشعوب األصلية، رجاالً ونـساًء، أقـل منـها لـدى الـسكان                  
ب األصلية، لكـن الفجـوات يـن اجلنـسني أصـغر يف الـشعوب األصـلية منـها يف بقيـة           غري الشعو 
  .السكان

__________ 
وُيــستخدم بــدالً مــن ذلــك مقيــاس حلــد الــدخل املــنخفض بعــد اســتقطاع  . ال يوجــد لــدى كنــدا مقيــاس للفقــر  )٤(  

أكثــر ) الغــذاء واملالبــس واملــأوى(وتعتــرب األســرة ذات دخــل مــنخفض إذا أنفقــت علــى الــضروريات . الــضريبة
هـذا مقيـاس نـسيب يتفـاوت حبـسب          .  يف املائة من دخلـها الـصايف       ٢٠تنفقه األسرة املتوسطة بنسبة تزيد عن        مما

 .اجملتمع احمللي الذي تعيش فيه األسرة وحبسب حجمها
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 يف املائــة ٥٩,١يف الــشعوب األصــلية تبلــغ نــسبة النــساء املــشاركات يف ســوق العمــل   •  
واألرقـام املنـاظرة يف الـسكان غـري الـشعوب األصـلية هـي               .  مـن الرجـال    ٦٧,٣مقابل  
  .ة، على التوايل يف املائ٧٢,٥ و  يف املائة٦١,٧

 يف املائة مـن     ٥٦,٥ يف املائة من النساء موظفات، مقابل        ٥١,١يف الشعوب األصلية،      •  
 ٦٨ يف املائـة و    ٥٧,٧واألرقام املناظرة يف السكان غري الشعوب األصلية هي         . الرجال

 يف املائة، على التوايل 

نـها لـدى الرجـال      أقـل م  )  يف املائـة   ١٣,٥(نسبة البطالة لدى نـساء الـشعوب األصـلية            
ومتوســط الــدخل املكتــسب للمــرأة ومتوســط     . يف نفــس الفئــة الــسكانية  )  يف املائــة١٦,١(

إيراداهتــا أقــل مــن متوســط الــدخل املكتــسب وجممــوع اإليــرادات ملتوســط مــا تكــسبه املــرأة يف 
  .السكان بوجه عام أو ما يكسبه الرجل من أبناء الشعوب األصلية

  أة املوظفـــة مـــن بنـــات الـــشعوب األصـــلية مـــن وظيفتـــها متوســــــط مـــا تكـــســبه املـــر  •  
لية بواقـــع أقـــل ممـــا يكـــســبه الرجـــل مـــن أبنـــاء الـــشــعوب األصـــ)  دوالرا٢١ً ٧٧٣(

 ٤٩٩ دوالر ومن متوسط ما تكسبه املرأة مـن غـري الـشعوب األصـلية بواقـع                  ٨ ٣٣٧
  .  دوالرا٦ً

أقـل مـن متوسـط      )  دوالراً ١٥ ٦٥٤(متوسط دخل املرأة من بنات الشعوب األصـلية           •  
 دوالراً، وأقــل مــن متوســط ٣ ٠٦٠دخــل الرجــل مــن أبنــاء الــشعوب األصــلية بواقــع 

  .  دوالرات٤ ٨٠٦دخل مجيع النساء الكنديات بواقع 
الفجوة بني اجلنسني يف الدخل املكتسب من الوظيفـة ومتوسـط اإليـرادات يف جممـوع                  •  

 .السكان أعلى منها بكثري يف الشعوب األصلية
  

  اجرات امله    
نتائج النساء املهاجرات يف سوق العمل أسـوأ مـن نتـائج الرجـال املهـاجرين أو النـساء          

  .غري املهاجرات
ــل     ٥١,٥  •   ــات مقاب ــاجرات موظف ــساء امله ــن الن ــة م ــن الرجــال   ٦٥ يف املائ ــة م  يف املائ

  .  يف املائة من النساء غري املهاجرات٥٩,٥املهاجرين و
 يف املائــة مــن ٦,١اشــطات عــاطالت عــن العمــل مقابــل   يف املائــة مــن النــساء الن٧,٨  •  

  .  يف املائة من النساء غري املهاجرات٦,٢الرجال املهاجرين و
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أو /دخل النساء املهـاجرات مـن الوظيفـة أدىن كـذلك مـن دخـل الرجـال املهـاجرين و                     
 دوالراً، ٢٧ ٨١٧يبلــغ متوســط دخــل املــرأة املهــاجرة مــن الوظيفــة   . النــساء غــري املهــاجرات 

  .  دوالرات للمرأة غري املهاجرة٢٨ ٢٠٤ دوالراً للرجل املهاجر، و ٤٣ ٢١٣قابل م
الفجــوة بــني اجلنــسني يف معــدالت التوظُّــف بـــني املهــاجرين أعلــى منــها بــني غـــري            

الفجـوة بـني اجلنـسني يف متوسـط الـدخل مـن       ).  يف املائـة ٩ يف املائـة مقابـل    ١٣,٥(املهاجرين  
 ١٥ ٣٩٦(ة مــع الفجــوة بــني اجلنــسني لــدى غــري املهــاجرين  الوظيفــة لــدى املهــاجرين متناســب

  ).  دوالراً لغري املهاجرين١٥ ٨٧٢دوالراً للمهاجرين مقابل 
  النساء ذوات اإلعاقة     

نتائج النساء ذوات اإلعاقة يف سـوق العمـل أسـوأ مـن نتـائج الرجـال ذوي اإلعاقـة أو                    
سبة البطالـة بـني النـساء ذوات اإلعاقـة     النساء غري ذوات اإلعاقة، مع استثناء واحد، وهـو أن نـ          

  . أقل منها بني الرجال ذوي اإلعاقة
 يف املائــة مــن ٥٤,١ يف املائــة مــن النــساء ذوات اإلعاقــة موظفــات، مقارنــة بـــ  ٤٨,٩  •  

  .  يف املائة من النساء غري ذوات اإلعاقة٧٠,٣الرجال ذوي اإلعاقة، و 
 يف املائـة مـن   ٨,٨الت عـن العمـل مقابـل     يف املائة من النساء ذوات اإلعاقة عاط       ٨,٥  •  

 .  يف املائة من النساء غري ذوات اإلعاقة٦,٨الرجال ذوي اإلعاقة و

الفجوة بني اجلنسني يف معدالت العمالـة أقـل يف حالـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة منـها                     
  ).  نقاط مئوية٩,٧ مقابل ٥,٢(يف حالة األشخاص غري ذوي اإلعاقة 

  
   الظاهرةاملرأة يف األقليات    

نتائج املرأة من بنـات األقليـات الظـاهرة يف سـوق العمـل أسـوأ مـن نتـائج الرجـل مـن                          
أبناء األقليات الظاهرة أو نتائج املرأة من غري بنات األقليات الظاهرة، مـع اسـتثناء واحـد وهـو                   
أن نــسبة مــشاركة املــرأة مــن بنــات األقليــات الظــاهرة يف ســوق العمــل أعلــى قلــيالً مــن نــسبة   

  ). يف املائة٦١,٥ يف املائة مقابل ٦٢(ركة املرأة من غري بنات األقليات الظاهرة مشا
ــة مــن ٦٧,٣ يف املائــة مــن نــساء األقليــات الظــاهرة موظفــات، مقابــل    ٥٦,٢  •    يف املائ

  .  يف املائة من نساء األقليات غري الظاهرة٥٧,٨رجال األقليات الظاهرة، و 
ات يف األقليات الظاهرة عـاطالت عـن العمـل، مقابـل          يف املائة من النساء الناشط     ٩,٣  •  

 يف املائـة مـن نـساء األقليـات غـري            ٦,١ يف املائة من رجال األقليات الظاهرة ، و          ٧,٨
  .الظاهرة
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)  دوالرات ٢٥ ٢٠٤(متوسط دخـل املـرأة مـن األقليـات الظـاهرة مـن الوظيفـة أيـضاً                    
أو دخــل املــرأة مــن ) دوالراً ٣٥ ٣٢٩(أقــل مــن متوســط دخــل الرجــل يف األقليــات الظــاهرة  

  ).  دوالرا٢٨ً ٥٨٤(األقليات غري الظاهرة 
الفجوة بني اجلنسني يف معدالت العمالة أكرب يف حالة األقليات الظاهرة منها يف حالـة                 

 يف ٩,٩ يف املائــة مقابــل ١١,١(الفئــات الــسكانية الــيت ال تــشكل جــزءاً مــن أي أقليــة ظــاهرة 
نسني يف الدخل من الوظيفـة فهـي أصـغر يف األقليـات الظـاهرة منـها                 أما الفجوة بني اجل   ). املائة

 دوالراً مقابــل ١٠ ١٢٥(يف الفئــات الــسكانية الــيت ال تــشكل جــزءاً مــن أي أقليــة ظــاهرة        
  ). دوالرا١٦ً ٧٤٣

  
  كبار السن    

اخنفض عدد حاالت الدخل املنخفض عند كبار السن اخنفاضـاً كـبرياً منـذ الثمانينـات               
واخنفــضت النــسبة املئويــة . ويــصح هــذا أيــضاً علــى النــساء كــبريات الــسن. ضــيمــن القــرن املا

 يف  ٢٦,٦للنساء كبريات السن الالئي يعشن دون مستوى احلـد األدىن للـدخل املـنخفض مـن                 
ــة يف ســنة   ــة يف ســنة  ٨,٤ إىل ١٩٨٠املائ 4(٢٠٠٥ يف املائ

F

ــنخفض   . )٥ ــدخل امل ــستوى ال وإن م
  . نساء من مجيع الفئات العمريةللنساء كبريات السن أدىن من نظريه لل

تشمل الدوافع الرئيسية هلذا االخنفاض مـشاركة املـرأة يف قـوة العمـل، ومـسامهة نظـام                    
التقاعد الكندي العام واخلاص، أي ُنضج خطة املعاشـات التقاعديـة الكنديـة وخطـة املعاشـات                 

ــذلك خطــط املعاشــات التقا       ــك، واســتحقاقات ضــمان الــشيخوخة وك ــة لكيب عديــة التقاعدي
نظــام الــدخل اآليت مــن املعــاش التقاعــدي يف كنــدا هــو مفتــاح الــضمان االقتــصادي  . املــسجلة
تعمل أركان النظام الثالثـة معـاً ملنـع وختفيـف اخنفـاض الـدخل عنـد الكـرب، ومـساعدة                     . للنساء

 . الكنديني على منع اخنفاض مستوى معيشتهم عند التقاعد

لغالبيـة العظمـى مـن الـذين يتلقََّوهنـا إىل       تكملة الـدخل املـضمون ترفـع مـستوى دخـل ا             
غـري أنـه علـى الـرغم مـن اخنفـاض عـدد النـساء                . مستويات تفوق احلد األدىن للدخل املنخفض     

كبريات السن الالئي يعشن دون مستوى احلـد األدىن للـدخل املـنخفض، مـا زال بعـض كبـار                    
يش يف دخــل ويظــل عــدد حــاالت العــ . الــسن معرضــني للعــيش يف مــستوى الــدخل املــنخفض 

منخفض عند األشخاص غري املرتبطني بعائلة أعلـى كـثرياً مـن عـددها عنـد كبـار الـسن الـذين                      

__________ 
 يف ٥,٩بناًء على مقياس سلة السوق، اخنفض عدد حاالت الدخل املنخفض لكبـار الـسن أيـضاً يف كنـدا، مـن                )٥(  

ويف حالة النـساء كـبريات الـسن، اخنفـضت النـسبة مـن       . ٢٠٠٤ يف املائة يف سنة ٣,٨ إىل ٢٠٠٠يف سنة املائة  
 . يف املائة يف الفترة نفسها٣,٩ يف املائة إىل ٦,٥
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يعيشون مع عائالهتم، ونسبة النساء أعلـى مـن نـسبة الرجـال يف فئـة كبـار الـسن ذوي الـدخل                    
  .  يف املائة من هذه الفئة األكثر هشاشة٨٠املنخفض غري املرتبطني بعائلة، ويشكلن 

ى األشخاص غري املرتبطني بأسرة أعلى نسبة مـن ذوي الـدخل املـنخفض يف        توجد لد   
 يف املائـة مـن كبـار الـسن غـري املـرتبطني بأسـرة يعيـشون دون مـستوى          ١٦أية فئة، وكان حنـو   

، وهــذه النــسبة أعلــى ٢٠٠٦احلــد األدىن للــدخل املــنخفض حبــسب إحــصاءات كنــدا يف ســنة 
ونظـراً إىل أن النـساء أطـول        .  ضـعفاً  ١١بواقع  ) املائة يف   ١,٤(منها عند كبار السن املتزوجني      

عمراً من الرجال، تكون احتماالت بقائهن غري مرتبطات بأسـرة يف أواخـر العمـر أكثـر كـثرياً                   
تبلغ نسبة الذين يعيشون بدخل منخفض مـن الرجـال     . من الرجال، مما يضعهن يف خطر أفدح      

 يف املائــة للنــساء كــبريات الــسن غــري     ٢٠,٣ يف املائــة، مقابــل  ١٣,٤غــري املــرتبطني بأســرة   
 يف املائة من املسّنني الـذين يعيـشون بـدخل مـنخفض يف سـنة          ٧٥وكان حنو   . املرتبطات بأسرة 

  .  من النساء، وكانت الغالبية العظمى منهن تعيش يف مراكز حضرية٢٠٠٦
  

  تدابري ملكافحة الفقر     
يت تعاجل احتياجات األشـخاص    ال الفيدراليةيوجد لدى حكومة كندا عدد من اآلليات          

  : ذوي الدخل املنخفض، ال سيما النساء، ومن هذه اآلليات
نظام اإلعانة الضريبية الكندية لألطفال يقدم لُألسـر ذات الـدخل املـنخفض واملتوسـط               •  

يــشمل هــذا النظــام . اســتحقاقات ملــساعدة األســرة علــى دفــع تكــاليف تربيــة األطفــال
فـال، الـيت تعطـي دعمـاً إضـافياًّ لـدخل األسـر ذات الـدخل         تكملة اإلعانة الوطنية لألط   
  . املنخفض اليت لديها أطفال

ــدخل           •   ــسبة األســر ذات ال ــيض ن ــى ختف ــر كــبري عل ــال أث ــة لألطف ــة الوطني كــان لإلعان
يف سـنة   . املنخفض اليت لديها أطفال، وهذه تشمل األسر اليت تعوهلا أمهات وحيـدات           

 أســرة تعوهلــا أمهــات ٢٣ ٠٠٠يــشون يف  طفــل يع٤٥ ٣٠٠ وحــدها، اتَّقــى ٢٠٠٤
ــسبة         ــال، أي أن ن ــة لألطف ــة الوطني ــسبب اإلعان ــنخفض ب ــدخل م ــيش ب ــدات الع وحي

  .  يف املائة٩,٥االخنفاض كانت 
 دوالر يف الـشهر  ١٠٠مبوجب االستحقاق العام لرعاية األطفـال، تتلقّـى مجيـع األسـر            •  

منـذ  . عملـها واحليـاة العائليـة     لكل طفل دون سن السادسة ملساعدهتا على املوازنة بني          
 مليـــون دوالر للمقاطعـــات واألقـــاليم ٢٥٠، يقـــدَّم كـــل ســـنة ٢٠٠٨-٢٠٠٧ســـنة 

  .للمساعدة على دعم إنشاء أماكن جديدة لرعاية األطفال
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 مقــادير للــدعم أكثــر قابليــة للتنبــؤ     ١٩٩٧تــضمن إصــالحات دعــم األطفــال لعــام       •  
أو األب (اًّ، ومـساعدة األم الوحيـدة   وحتسينات لتعزيز دعـم األطفـال ومعاجلتـه ضـريبي     

  ). أطفاله(على تلبية احتياجات أطفاهلا ) الوحيد
ــدخل          •   ــساعدة إضــافية لألســر ذات ال ــدم م ــل تق ــأمني العم ــع ت ــساندة األســرة يف دف م

 يف املائـة    ٥٥املنخفض اليت تطالـب باسـتحقاقات، بزيـادة معـدل تعـويض الـدخل مـن                 
  . كاسب القابلة للتأمني يف املائة من امل٨٠إىل حدٍّ أقصاه 

ــة للمعــوقني مــصمم لتقــدمي مــساعدة ماليــة       •   برنــامج خطــة املعاشــات التقاعديــة الكندي
ــسة         ــم دون ســن اخلام ــذين ه ــة، ال ــة الكندي ــة املعاشــات التقاعدي ــشتركني يف خط للم

ُتـــدفَع  . والـــستني وال يـــستطيعون العمـــل بـــسبب إعاقـــة شـــديدة وطويلـــة األجـــل       
  .  العمال املعوقني وأطفاهلم املعولنياالستحقاقات شهرياًّ إىل

االستحقاق من ضريبة الدخل للعمال عبارة عـن مسـاح ضـرييب ُيـَردُّ إىل دافـع الـضريبة                     •  
مثـة  . يهدف إىل جعل العمل أكثـر إدراراً للكنـديني ذوي الـدخل املـنخفض واملتواضـع             

نة، وهـو أن     مليون دوالر يف الس    ٥٥٠جانب هام هلذا السماح الضرييب البالغ مقداره        
رب العمل الذي يفـوز جبـائزة التـوازن بـني العمـل واحليـاة ملوظفيـه يتلقّـى نفـس املبلـغ                 

، وهي أنه يقدم تكملـة  ومثة ميزة أخرى لربنامج املكافأ    . السنوي الذي يتلقّاه الزوجان   
 مليـــون ١,٣٩، قُـــدَِّر أن ٢٠٠٧يف ســـــــــــنة . لـــدخول األشــــــــخاص ذوي اإلعاقـــة

  . والدة وحيدة استفادوا من هذا االستحقاق الضرييب٣٤٠ ٠٠٠أســــرة و 
سني نوعيــة احليــاة لكبــار الــسن  مبواصــلة حتــ٢٠٠٨التزمــت حكومــة كنــدا يف ميزانيــة   

  :يلي مبا
ــع          •   ــسبوه برف ــذي اكت ــال ال ــدخل املــضمون بامل ــة ال ــون تكمل ــاظ مــن يتلقَّ ضــمان احتف

 دوالر،  ٥٠٠لـراهن، ومقـداره     املستوى الراهن لتكملة الدخل املضمون مـن مـستواه ا         
  ؛ ٣ ٥٠٠إىل 

ــادة           •   ــن زي ــسن م ــار ال ــن كب ــضرائب، ميكِّ ــن ال ــد ُمعفــى م ــوفري جدي ــراح حــساب ت اقت
  . توفرياهتم دون التأثري يف استحقاقاهتم من تكملة الدخل املضمون

  : تشمل املبادرات األخرى اليت اختذهتا حكومة كندا ملساعدة كبار السن ما يلي  
 ٥٨ دوالراً للفــرد و ٣٦حقاقات تكملــة الــدخل املــضمون الــشهرية مببلــغ  زيــادة اســت  •  

 بليــون دوالر علــى ٢,٧ميثــل هــذا التغــيري اســتثمار . دوالراً للــزوجني مــن كبــار الــسن
  .مدى مخس سنوات
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 لتحـــسني إمكانيـــات احلـــصول علـــى    C-36اتُِّخـــذَت خطـــواٌت، بواســـطة القـــانون      •  
. املعاشـات التقاعديـة العموميـة بوجـه أََعـمَّ         استحقاقات تكملة الدخل املضمون وعلى      

كل ما حيتاج إليه كبار السن اآلن هو أن يقدموا طلباً مرة واحدة لقـبض اسـتحقاقات          
  . تكملة الدخل املضمون، اليت هم مؤهلون لقبضها

أَدخلــت خطــة اإلنــصاف الــضرييب أيــضاً تقــسيم الــدخل اآليت مــن املعــاش التقاعــدي       •  
ر السماح املتعلـق بالتقاعـد وكـذلك الـسماح املـرتبط بالـسن،           للكنديني، وزادت مقدا  

  . فقدمت إعفاًء ضريبياًّ كبرياً لكبار السن الكنديني
 سـنة فمـا   ٦٥يقدم برنامج ضمان الشيخوخة استحقاقات جلميـع األشـخاص البـالغني           

تــشمل االســتحقاقات مبوجــب  . فــوق، الــذين يــستوفون متطلبــات اإلقامــة احملــددة يف القــانون  
نامج ضمان الشيخوخة املعاش التقاعدي األساسي مبوجب ضمان الـشيخوخة، الـذي ُيـدفع              بر

لكل املسنني تقريبـاً، وتكملـة الـدخل املـضمون لكبـار الـسن ذوي الـدخل املـنخفض، وعـالوة            
 ســنة، والــذين هــم ٦٤ و٦٠الكنــديني ذوي الــدخل املــنخفض، الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني  

ن العـــام ملـــن يتلقَّـــون تكملـــة الـــدخل املـــضمون أو أرامـــل  أزواج أو شـــركاء مبوجـــب القـــانو
مجيـع االسـتحقاقات الـيت تـدفع مبوجـب برنـامج ضـمان الـشيخوخة                . ألشخاص كانوا يتلقوهنا  

الرقم مرتبطــة ارتباطــاً تامــاًّ باألســعار لكــي تواكــب حتركــات تكــاليف املعيــشة، كمــا تقــاس بــ   
 ماليــني شــخص مــن كبــار الــسن  ٤,٣، تلقّــى ٢٠٠٧يف ســنة . االســتهالك القياســي ألســعار

 يف املائـة منـهم      ٦٣ مليون شخص من كبار السن،       ١,٦تقاعداً من ضمان الشيخوخة، وتلقّى      
 شــخص، ٩٠ ٠٠٠وأخــرياً، تلقّــى العــالوةَ أكثــُر مــن . نــساء، تكملــة الــدخل املــضمون أيــضاً

  . نساء)  يف املائة٩١,١(معظمهم 
 اجتمـاعي يقـدَّم عوضـاً عـن الـدخل           خطة املعاشـات التقاعديـة الكنديـة برنـامج تـأمني            

وحيث إن الربنـامج يقـوم      . يف حالة التقاعد أو الوفاة أو اإلعاقة       األساسي للمشاركني وأسرهم  
على املشاركة وهو مرتبط بالدخل املكتـسب، تتحـدد األهليـة لالسـتحقاقات مبوجـب اخلطـة،                 

لــى عــدة عناصــر يف  وحتتــوي اخلطــة ع. إىل حــدٍّ كــبري، مبــدى ارتبــاط املــشترك بــسوق العمــل  
وقد اعُتـرف صـراحةً بـدور تربيـة األطفـال يف خطـة       . تصميمها تضمن قدراً من احلماية للنساء    

املعاشات التقاعدية الكندية، اليت تنص على حكم بانتهاء فترة التربية، ميكِّن الوالدين مـن عـدم               
 فيهــا الــدخل اســتبعاد أيــة فتــرة، أو أيــة فتــرة مرتبطــة بتربيــة طفــل حــىت ســن الــسابعة، يكــون    

وممـا  . املكتسب منخفضاً، من حساب استحقاقاهتما مبوجب خطة املعاشات التقاعدية الكنديـة          
  .  يف املائة ممن يستعملون هذا احلكم نساء٩٤يذكر أن 
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من اجلدير مالحظة أن االعتماد علـى تكملـة الـدخل املـضمون واسـتحقاقات العـالوة                   
فقـد   .نخفض، نـساًء ورجـاالً علـى حـدٍّ سـواء     قد اخنفض يف حالة كبار الـسن ذوي الـدخل املـ       

-١٩٨١اخنفضت نسبة النساء الالئي يتلقَّني تكملةً للـدخل املـنخفض والعـالوة خـالل الفتـرة       
وقـد يعكـس هـذا      . ٢٠٠٦ يف املائة يف سـنة       ٤٣ إىل   ١٩٨١ يف املائة يف سنة      ٥٦، من   ٢٠٠٦

املعاشـات التقاعديـة اخلاصـة      االخنفاض عدداً من العوامل، مـن بينـها زيـادة حـصة املـشاركني و              
  . املرتبطة بالدخل املكتسب، يف األموال اليت ُتصرف لكبار السن

أُدرَج حتليلٌ شامل يقوم على نوع اجلنس يف استراتيجية نيوفاوندالنـد ولـربادور للحـد                 
ومما يذكر أن الوزير املسؤول عن مركز املرأة عضو يف اللجنة الوزارية الـيت تـشرف               . من الفقر 

  .االستراتيجية، وأن اجلماعات النسائية ُتستشار بصورة منتظمةعلى 
  : فيما يلي بعض التطورات اليت حدثت مؤخراً ملكافحة الفقر يف كيَبك  

 دوالرات وسـوف ُيرفـع      ٨، ُرفـع احلـد األدىن لألجـور إىل          ٢٠٠٧مـايو   /يف شهر أيـار     •  
، ٢٠٠٧كتـــــوبر أ/ويف تـــشـــرين األول. ٢٠٠٨مايـــــو / دوالرات يف أيـــار٨,٥٠إىل 

  .  شخصاً من العاملني باحلد األدىن من األجور نساء١٩٢ ٣٧٨كـان 
 عامــاً فمــا فــوق، الــذين  ٦٥، ال حيتــاج األشــخاص البــالغون  ٢٠٠٥يوليــه /منــذ متــوز  •  

 .يتلقَّون أعلى تكملة ممكنة للدخل املنخفض، إىل دفع مثن األدوية اليت يأخذوهنا

دخل املـنخفض مـن تـدابري تكاُمـل سـوق الوظـائف             يف كيَبك تستفيد النـساء ذوات الـ         
ومبادرات الوصول إىل املساكن العموميـة، والتـدابري الـضريبية، والـسياسات املتعلقـة باألسـرة،                

كـان هلـذه التـدابري أثـر إجيـايب علـى حالـة األسـر ذات الـدخل             . وضمان احلد األدىن من الدخل    
العازبـات الالئـي يلجـأن إىل مـساعدة         املنخفض وسامهت يف التخفيض املنتظم لعـدد األمهـات          

 يف املائـة مـن   ١٩,١، كانت األمهـات العازبـات يـشكلن     ١٩٩٨يف سنة   . الشؤون االجتماعية 
 يف املائـة يف     ١٣,٧كل األشخاص الذين يقبضون من مساعدة الشؤون االجتماعية، مقارنة بــ            

 دخلــها بعــد وكــذلك اخنفــضت نــسبة األســر الــيت تعوهلــا والــدة عزبــاء، ويكــون. ٢٠٠٦ســنة 
ــضريبة منخفــضاً، مــن    ــة يف ســنة  ٣١,١اســتقطاع ال ــة يف ســنة  ٢١ إىل ١٩٩٦ يف املائ  يف املائ

٢٠٠٤ .  
أونتــاريو اآلن عاكفــة علــى وضــع اســتراتيجية شــاملة طويلــة األجــل ملكافحــة الفقــر،      

وسـوف ُتعلـن االسـتراتيجية يف      . سوف تركِّز على توسـيع نطـاق الفـرص ملـن يعيـشون يف فقـر               
  .  وسوف تشمل تدابَري ومؤشراٍت وأهدافا٢٠٠٨ًآخر سنة 
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حكومة أونتـاريو اآلن يف املراحـل األوليـة مـن وضـع اسـتراتيجية شـاملة ملكافحـة فقـر                       
وسوف يتم يف وضع هذه االستراتيجية تقدير أوضاع عدد من اجملموعـات            . األطفال والشباب 

الً يف فقـر، ومنـها األسـر الـيت          السكانية ذات األولوية اليت ُيخشى عليها من الفقر أو تعـيش فعـ            
  . تعوهلا أمهات وحيدات

 بليـون دوالر يف اسـتحقاق أطفـال أونتـاريو، الـذي أُدخـل يف            ٢,١استثمرت أونتاريو     
هذا االستحقاق هو استحقاق مايل قائم على فحص الـدخل ُيعطـى لألسـر ذات               . ٢٠٠٧سنة  

ت كـثريات هـذا االسـتحقاق،       وسوف تتلقّى أمهات عازبا   . الدخل املنخفض اليت لديها أطفال    
وسوف يـساعد   . فهن يشكلن عدداً غري متناسب من األسر ذات الدخل املنخفض يف أونتاريو           

  . يف ختفيف حدة اآلثار السلبية لفقر هؤالء النساء على أطفاهلن
تشمل التدابري األخرى املتخذة لتخفيف حدة اآلثار السلبية للفقر على األسر والنـساء               

  :  يلييف أونتاريو ما
  .٢٠٠٥ مكان منذ سنة ٢٢ ٠٠٠زيادة عدد أماكن رعاية األطفال يف أونتاريو بـ   •  
، أُدخل أسلوب اختبار جديد للـدخل حيـدد أهليـة األسـر لتلقّـي إعانـة                 ٢٠٠٧يف سنة     •  

لــدفع رســوم رعايــة األطفــال، ممــا يــسهل علــى اُألســر التأهُّــل لتلقّــي إعانــات لرعايــة     
  .األطفال

ان لرعاية أطفال الشعوب األصلية خارج احملميات مناسـبة ثقافيـاًّ هلـذه              مك ٣٠١إجياد    •  
  . الشعوب

ــغ    •   ــون دوالر يف ســنة  ١٤٢,٥املــسامهة مببل ــة   ٢٠٠٧ ملي ــاريو لرعاي ــز نظــام أونت  لتعزي
 مليون دوالر من هذا املبلغ مباشرة يف حتسني أجور العـاملني            ٢٥ساهم حنو    .األطفال

 يف املائـة مـن      ٩٦وهو قطاع عمـايل تـشكل النـساء حنـو            -املؤهلني يف رعاية األطفال     
 . العاملني فيه

تقدم أونتاريو أيضاً برامج للشباب الذين هم، أو ُيخـشى أن يـصبحوا، يف صـراع مـع                    
تقـدم هـذه الـربامج خـدمات حمـددة حبـسب           . قـانون العدالـة اجلنائيـة للـشباب       القانون، مبوجب   

تــشمل التعلـــيم والوظيفـــة  )  مراكـــز احلـــضورمثــل (نــوع اجلـــنس يف بــرامج مرتليـــة وجمتمعيـــة   
احلـصول   والتدريب على املهارات احلياتية، وتوفر كذلك تنسيقاً للخدمات لتسهيل إمكانيـات          

على مسكن، ومشورة عائلية أو شخـصية، وخـدمات أخـرى تـساهم يف مكافحـة الفقـر لـدى                    
 .الشاّبات
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ى النــساء، تــشمل كافحــة الفقــر لــد مثــة مبــادرات أخــرى يف أونتــاريو تــساعد علــى م    
  : يلي ما

ــدخل         •   ــصاديةً وإعطــاء األســر ذات ال ــر اقت ــاء مــساكن أكث ــديات لبن ــل للبل  تقــدمي متوي
  .املنخفض إعانات لإلسكان

برامج تدريب على العمل يف وظائف، متوهلا احلكومة، للنساء العـاطالت عـن العمـل،                 •  
  .و يعانني نقصاً يف العمالة أو الالئي هن ذوات دخل منخفضأ

االسـتثمارات يف تعلــيم اللغــة اإلجنليزيــة واللغــة الفرنــسية كلغــة ثانيــة ودورات تــدريب    •  
  .لغوي ملهن حمددة ملساعدة النساء املهاجرات على إجياد وظائف

برامج تدريب مرحلية ملساعدة املهاجرات علـى اكتـساب خـربة عمليـة يف مهنتـهن أو                   •  
  .حرفتهن

غـري  . تـدابري مكافحـة الفقـر علـى اجلنـسني يف مانيتوبـا            مل ُتجرِ احلكومة أيَّ تقييم ألثر         
أنه مع أن مبادرات احلكومة ليست موجهة خصيـصاً للنـساء، تـستفيد نـسبة عاليـة مـن النـساء                     

. من كثري من الربامج واخلدمات املقدمة بواسطة برنـامج خـدمات وإسـكان األسـر يف مانيتوبـا         
  :  ما يلي٢٠٠٦ب واالستحقاقات منذ سنة من األمثلة على التدابري اجلديدة وحتسينات النس

، بـدأ فريـق مـن املـوظفني         ٢٠٠٨أوائل سـنة     ابتداًء من : االتصاالت املتعلقة بالوظائف    •  
ــة،        ــساعدة العامـ ــشتركات يف املـ ــات واملـ ــدات العازبـ ــع الوالـ ــل مـ ــصني العمـ املتخصـ

  . ملساعدهتن على ختطّي احلواجز وإجياد عمل دائم
، ووِفَق على حـضور املـشاركني غـري         ٢٠٠٧أكتوبر  /شرين األول ابتداًء من ت  !: استعدّْ  •  

ميكـن  . الناجحني يف إجياد وظائف دائمة، برامج تعليم وتـدريب ملـدة تـصل إىل سـنتني       
املوافقة على حضور الوالدات العازبات واألشخاص ذوي اإلعاقة برامج لفتـرة أطـول             

  .من سنتني
 الـدخل، لألشـخاص الـذين يأخـذون          ازدادت مـساعدة   ٢٠٠٨ينـاير   /يف كانون الثـاين     •  

 دوالراً للبـاحثني    ٢٥ يف املائـة؛ وُمنحـت عـالوة مقـدارها           ٣٠استحقاق إعاقة، بنـسبة     
وُعزَِّزت حوافز العمل لكي يـتمكن املـشاركون أصـحاب الـدخل             اجلدد عن وظائف؛  

ــدخل مكتــسب مقــداره     ــة مــن  ٣٠ دوالر و ٢٠٠املكتــسب مــن االحتفــاظ ب  يف املائ
  . دوالر قبل أن ُيبدأَ بتخفيض االستحقاقات٢٠٠ الدخل الزائد عن
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، ُخفـضت رسـوم رعايـة األطفـال وُرفعـت مـستويات األهليـة               ٢٠٠٧أبريل  /يف نيسان   •  
إلعانة رعاية األطفال، مما وفر مستويات أعلـى للمـساعدة ودعـم مزيـد مـن األسـر يف                   

  .احلصول على رعاية األطفال
تطبيـق اسـتحقاق األطفـال يف مانيتوبـا، الـذي       ، ُشرع يف    ٢٠٠٨يناير  /يف كانون الثاين    •  

 دوالراً للطفـل يف الـشهر لـدعم األسـر ذات الـدخل املـنخفض،              ٣٥يقدم ما يصل إىل     
  .اليت ال تتلقّى مساعدةً للحصول على عمل ومساعدةً للدخل

تقوم سسكتشوان باستمرار، بتقيـيم أثـر بـرامج مـساعدة الـدخل الـيت تقـدمها إىل مـن                      
ا يف ذلـك الوالـدات الوحيـدات، ونـساء الـشعوب األصـلية، والنـساء بوجـه                  يعيشون يف فقر، مب   

هتدف برامج مساعدة الـدخل يف سسكتـشوان إىل تعزيـز االكتفـاء الـذايت بواسـطة سـوق                . عام
  : العمل، مع توفري احلماية من الفقر كملجأ أخري

 النـساء   برنامج املساعدة يف سسكتشوان برنامج ُيستخدم كملجأ أخـري، متـاح جلميـع              •  
مــن بينــها (الالئــي ال يــستطعن تــسديد التكــاليف األساســية للمعيــشة ألســباب خمتلفــة  

  ). اإلعاقة، أو املرض، أو اخنفاض الدخل، أو البطالة
عالوة الوظيفة االنتقالية ُتقَـدَُّم مـساعدةً للـدخل جلميـع النـساء املـشاركات يف الـربامج           •  

  .ويبحثن عن عمل‘ ستعدات للوظيفةم’واخلدمات السابقة للتوظف أو الالئي هن 
خطـــة الـــدخل يف سسكتـــشوان متاحـــةٌ للنـــساء املـــسّنات إذا كـــان املـــصدر الرئيـــسي   •  

 .لدخلهن تكملة الدخل املضمون واملعاش التقاعدي للمسّنني

يف سسكتــشوان، َســهَّلَ االقتــصاد القــوي وتنفيــذ بــرامج دعــم الــدخل، خــارج نطــاق    
ومن شأن برامج دعـم     . اء وأسرهن التحوُّل إىل االكتفاء الذايت     املساعدة االجتماعية، على النس   

الدخل، املوجهـة إىل األسـر الـيت لـديها أطفـال، مثـل إعانـة الوظـائف يف سسكتـشوان، وإعانـة              
رعاية األطفال، وإعانة سسكتشوان لإلسكان، وبطاقة األجـر املخفـض لركـوب احلـافالت أن               

. اء يف البحـث عـن وظيفـة أو االحتفـاظ بوظيفـة            تساعد على ختطّي حواجز رمبا تواجهها النـس       
هــذه الــربامج متاحــة لألفــراد الــذين حيــصلون علــى مــساعدة اجتماعيــة متقطعــة وتظــل متاحــة    

ومنذ تنفيـذ هـذه     . للنساء الالئي يكسنب زيادة يف الدخل، حىت يصلن إىل نقطة االكتفاء الذايت           
  .  شخص يعتمدون على مساعدة الدخل٨ ٤٠٠الربامج مل يعد 

أكثر ما يوجد الفقر يف سسكتـشوان لـدى األمهـات الوحيـدات، مقارنـةً باجملموعـات                   
توفر برامج سسكتشوان لدعم الدخل، حبكم تصميمها، دعماً لـدخل هـؤالء            . الفقرية األخرى 
وقد اخنفض عدد حاالت الدخل املنخفض لـدى األمهـات الوحيـدات بنـسبة              . النساء وأسرهن 
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ــد عــن   ــني ســنة  ٤٠تزي ــة ب ــدد   . ٢٠٠٥ وســنة ١٩٩٦  يف املائ ــسها، اخنفــض ع ــرة نف ويف الفت
  .  يف املائة١٤حاالت الدخل املنخفض لكل أنواع األسر بنسبة 

ُيتــاح لنــساء األقليــات الظــاهرة، واملهــاجرات، ونــساء الــشعوب األصــلية الوصــول إىل   
باإلضــافة إىل ذلــك، إعانــةُ املــساكن املــستأجرة . بــرامج سسكتــشوان وخــدماهتا لــدعم الــدخل

  . متاحةٌ للنساء الالئي ليس لديهن أطفال، والالئي لديهن إعاقة بدنية أو عقلية
 يف كولومبيا الربيطانية، اخنفض عدد النـساء العازبـات الالئـي يـتلقَّني مـساعدة للـدخل            

. ٢٠٠٧ديـسمرب  /يونيـه إىل كـانون األول  / امرأة يف الفترة من حزيـران ٣ ٣٠٠بواقع يزيد عن    
 يف عدد األسر الـيت تعوهلـا أمهـات عازبـات قـادرات          ٢٠٠١رٌد منذ سنة    وكان مثة اخنفاض مطَّ   

 حالـة يف    ٤ ٠٠٠ حالـة إىل أقـل مـن         ٢٥ ٠٠٠مـن حنـو     (على العمل وتتلقّى مساعدة للـدخل       
  ). ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

التعويضات التالية ُتقدَُّم إىل نساء كولومبيا الربيطانيـة الالئـي يتـركن أوضـاعاً يتعرضـن                 
تقييم فوري ملساعدة الدخل؛ إعفاء من فترة الثالثـة أسـابيع للبحـث             : ىل األذى أو العنف   فيها إ 

وتعفـى النـساء احلوامـل      . عن عمل؛ استثناء من فحص االستقالل ملدة سـنتني واحلـدود الزمنيـة            
وتعفـى الوالـدة العزبـاء الـيت ترعـى          . أيضاً مـن احلـدود الزمنيـة ومطلـب االسـتقالل ملـدة سـنتني              

اً أو طفالً يقل عمره عن ثالث سنوات من البحث عـن عمـل وُتـستثىن مـن احلـدود               طفالً معوق 
  . الزمنية

 مليون دوالر يف السنة على احلوامـل        ١,٣تنفق كولومبيا الربيطانية أيضاً ما يقرب من          
 ٢٠٠٥زيـدت يف سـنة      (احملتاجات وعلى أطفاهلن، على شكل إعانات شهرية متعلقة بـالوالدة           

إعانــةً غذائيــةً للطفــل قبــل الــوالدة وبعــدها ووجبــات حليــب   )  دوالرا٤٥ً  دوالراً إىل٣٥مــن 
 شــهراً، وتكــون ١٢مقــّوى لألطفــال الــذين يعتمــدون عليــه يف تغذيتــهم، وتقــل أعمــارهم عــن 

  . لديهم حالة طبية حتتاج إىل وجبة حليب خمصصة
رجــى إبــالغ فيمــا يتعلــق بالتــدابري املتخــذة يف جمــال تــوفري املــسكن بــدعم اجتمــاعي، ي   ‐ ٢٣

اللجنة مبا إذا كان قد أجري حتليل لآلثار املبنية على نوع اجلنس بالنسبة للفئـات الـضعيفة مـن                   
النساء، مبا يف ذلك النساء والفتيات الاليت ليس هلن مأوى، أو ما إذا كانت قد اتُّخذت تـدابري                  
ــة،       ــى مــسكن آمــن ومعقــول التكلف ــضعيفات عل ــساء ال ــة حــصول الن  أخــرى هتــدف إىل كفال

انــسجاماً مــع التوصــيات املؤقتــة الــيت قــدمها املقــرر اخلــاص املعــين بالــسكن الالئــق            وذلــك
  . ٢٠٠٧أكتوبر /زيارته لكندا يف تشرين األول بعد
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مـع أن حكومــة كنـدا مل تقــدم أي تــدابري جديـدة منــذ زيــارة املقـرر اخلــاص لكنــدا يف       
 أحــوال الــسكن للفئــات ، مــا زالــت تقــدم دعمــاً كــبرياً لتحــسني٢٠٠٧أكتــوبر /تـشرين األول 

  ).  أعاله٦انظر السؤال رقم (الضعيفة، مبا يف ذلك النساء 
ُوضعت استراتيجية املشاركة من أجل املشردين على أساس فهم العوامل الـيت تـساهم                

يف تشرُّد النساء يف كندا، وكذلك عواقب هذا التشرد، اليت دلت الدراسات على أهنا غالباً مـا                 
ويعترب العنف بني الزوجني والعنف العـائلي، ال سـيما اإليـذاء            . ر عالقة هامة  تكون نتيجةً الهنيا  

ويوجـد  . البدين واجلنسي، واختالل توازن األسرة أثنـاء الطفولـة عوامـل ذات خطـورة للتـشرد               
 املعرضـات خلطـر التـشرد نتيجـة لعـدم      - خاصة األمهـات العازبـات       -كذلك كثري من النساء     

  . سب وبتكلفة معقولةإمكانية احلصول على سكن منا
ــة          ــات حتــديات إضــافية مــن حيــث األحــوال الراهن ــات يف احملمي ــساء القاطن تواجــه الن
ففي حالة فسخ الزواج، ال توجد لـدى حمـاكم املقاطعـات صـالحية إلعطـاء مـصلحة             . للسكن

ويسفر هذا يف الغالـب عـن اضـطرار    . يف بيت الزوجية، الذي هو يف العادة ملك قانوين للزوج 
 إىل ترك احملمية، ال سيما عندما ال توجد للمجتمـع احمللـي سياسـة إسـكان تعـاجل أوضـاعاً                     املرأة

ــل   ــذا القبي ــن ه ــارس /يف آذار. م ــد      ٢٠٠٨م ــانون جدي ــشــروع ق ــدا م ــة كن ، طرحــت حكوم
لتنظر فيه اهليئة التشريعية بغية حل مسألة قائمـة منـذ زمـن بعيـد، وهـي مـسألة                 ) C-47القانون  (

قانون البيوت العائلية يف احملميـات      وحتاول احلكومة، باقتراحها    . احملمياتالعقارات الزوجية يف    
، سد هذه الثغرة التشريعية، مما ميكِّن مـن محايـة النـساء واألطفـال               واملصاحل أو احلقوق الزوجية   

القــاطنني يف احملميــات محايــة شــبيهة مبــا هــو موجــود اآلن للنــساء واألطفــال القــاطنني خــارج     
  ). ٢٥لسؤال رقم انظر ا(احملميات 
ــستخدم وضــُع سياســة جديــدة أو حتليــل جديــد لــربامج        يف نيوفاوندالنــد ولــربادور، َي

غــري أنــه أُجــرَي حتليــل كامــل يقــوم علــى نــوع اجلــنس . اإلســكان عدســة شــاملة لنــوع اجلــنس
  . لربامج اإلسكان االجتماعي

ة مــن دخلــهن  يف املائــ٣٠يف كيَبــك، يزيــد عــدد النــساء الالئــي ُيَخصِّــصَن أكثــر مــن     
، مـثالً، كـان هـذا    ٢٠٠١ففـي سـنة   . لإلسكان عن عدد الرجال الذي خيصِّصون نفس النـسبة        

ونتيجةً لذلك كانت هـذه الفئـة أول مـن اسـتفاد مـن              . هو حال ثلث األمهات العازبات مجيعاً     
  .تدابري احلكومة الداعمة لإلسكان العمومي

، بتخــصيص مبلــغ ٢٠٠٩-٢٠٠٨التزمــت حكومــة كيَبــك، يف ميزانيــة الــسنة املاليــة    
الوصـول إىل   وحدة إسكان عمومي جديدة مبوجـب برنـامج     ٢ ٠٠٠ مليون دوالر لبناء     ١٣٢

  .  وحدة٢٤ ٠٠٠، مما رفع عدد وحدات اإلسكان العمومي اجلديدة إىل مسكن يف كيَبك
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ــاس            ــر الن ــي هــن أكث ــساء الالئ ــساعدة الن ــصاً مل ــضاً خّصي ــشاريع أي ــُض امل ــمَِِّمت بع ُص
 مــن ٢٠١٠-٢٠٠٧د ركــزت حكومــة كيَبــك، مــثالً، يف خطــة عملــها للفتــرة    فقــ. هــشاشة

ــات         ــشاريع ســكنية لألمهــات العازب ــة م ــى إقام ــسني، عل ــني اجلن ــساواة ب ــة بامل سياســتها املتعلق
ــودة إىل املدرســة   ــى الع ــإفراد عــدد مــن وحــدات    . املراهقــات ملــساعدهتن عل ــضاً ب والتزمــت أي

  . غالباً ما يكنَّ ضحايا سوء املعاملة واإليذاءاإلسكان جانباً للنساء املشردات، الالئي
ــاريو اآلن علــى وضــع اســتراتيجية        ــة واإلســكان يف أونت ــشؤون البلدي تعكــف وزارة ال

. طويلة األجل لإلسكان االقتـصادي، تأخـذ يف احلـسبان احتياجـات الفئـات اهلـشة مـن النـساء                  
احليلولـة دون فقـدان األفـراد    وتواصل أونتـاريو بـرامج الـدعم املـصممة ملعاجلـة مـسألة التـشرد ب             

  ). مثل الربنامج املوحد ملنع التشرد وصندوق الطاقة حلاالت الطوارئ(واألسر بيوهتم 
نفذت أونتاريو تعديالت للـوائح قـانون إصـالح اإلسـكان االجتمـاعي لتعزيـز أحكـام                   

ــة احلــصول علــى ســكن اجتمــاعي       سياســة األولويــات اخلاصــة، الــيت تــنص علــى إعطــاء أولوي
وكـان تعزيـز األحكـام التنظيميـة لـسياسة األولويـات اخلاصـة مـن بـني                  . يا العنـف املـرتيل    لضحا

املبادرات املتخذة مبوجب خطة العمل األوسع نطاقـاً، الـيت وضـعتها احلكومـة ملكافحـة العنـف                  
وقــد اســتندت التعــديالت إىل مــشاورات مــع ممثلــي أصــحاب املــصلحة الــذين ميثِّلــوهنم . املــرتيل

  .، مبا يف ذلك القطاع املعين بالعنف املرتيلعلى نطاق واسع
عالوات خمصصة لإلسكان بواسـطة برنـامج        تقدم أونتاريو أيضاً لضحايا العنف املرتيل       

 ماليـني دوالر، مبوجـب   ٨وسـوف يقـدَّم مبلـغ    . أونتـاريو اجلديـد لإلسـكان االقتـصادي     -كندا
ــرة مخــس ســنوات     ــامج، علــى مــدى فت  عــالوة ٥٠٠ملــنح ) ٢٠١٣تنتــهي يف ســنة (هــذا الربن

وحــىت ). ٢٠٠٥أغــسطس / آب٣١أُعلــن ذلــك يف (إســكان خمصــصة لــضحايا العنــف املــرتيل  
  .  يف املائة من هذه الوحدات السكنية قد شغلت١٠، كانت أكثر من ٢٠٠٧مايو /أيار

تقدم حكومة أونتاريو أيضاً سلسلة من اخلدمات يف براجمها السكنية واجملتمعية تـسهِّل               
حلــصول علــى ســكن آمــن وتكلفــة معقولــة، مثــل تنــسيق اخلــدمات، والــدفاع، علــى الــشاّبات ا

ومن بني أشكال الدعم اإلضافية إسـداء املـشورة لألسـر ولألفـراد،             . والدعم املايل قصري األجل   
  .وكذلك التعليم والتدريب على العمل يف وظيفة وعلى املهارات احلياتية

غـري أن تـدابري اتُّخـذت       . لى نـوع اجلـنس حتديـداً      مل ُيجَر يف مانيتوبا أي حتليل لإلسكان قائم ع        
لضمان إعطاء الفئات السكانية اهلشة يف املقاطعة إمكانيـة احلـصول علـى سـكن آمـن وبتكلفـة                   

  : معقولة
ــة        •   ــني احلكوم ــي شــراكة ب ــصادي، وه ــادرة اإلســكان االقت ــةمب  وحكومــات الفيدرالي

دد البيـوت الـيت ميلكهـا       املقاطعات، تساعد على حتسني اإلسـكان املوجـود، وزيـادة عـ           
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. ساكنوها، وجعل الوحدات املستأجرة أيـسر منـاالً للمـستأجرين مـن سـكان مانيتوبـا             
ُصممت مبادرة اإلسكان االقتصادي ملساعدة املـستأجرين الـذين يتـراوح دخلـهم بـني       
املنخفض واملعتدل واألسر القاطنة يف املناطق احلضرية وأبنـاء الـشعوب األصـلية الـذين               

 يف احملميــات، وســكان املنــاطق الــشمالية، وذوي اإلعاقــات مــن املــسّنني،   ال يعيــشون
  . واملهاجرين اجلدد

ــا    •   ــستثمر مانيتوبـ ــدفعات األوىل و  ١٥٠ ٠٠٠تـ ــسديد الـ ــساعدةً يف تـ  ٠٠٠ دوالر مـ
 دوالر مساعدةً بواسطة برنامج تيــبـي ميتاوا، الـذي يـشكل جـزءاً مـن صـندوق          ٢٥٠

  .األصليةإين داه أُونغ ألبناء الشعوب 
ــادرات التنــسيق       •   ــا، بواســطة مب تــستطلع دائــرة خــدمات األســرة واإلســكان يف مانيتوب

املشتركة بني الـوزارات، عـدداً مـن خيـارات اإلسـكان لـدعم مـن يعـانون مـن سـكان               
مانيتوبا مشاكل ومسائل تتعلق بالصحة العقلية، بعدد من املبادرات سـُتنفَّذُ ابتـداًء مـن         

٢٠٠٩-٢٠٠٨ .  
، الــيت تــشمل ! أوَّالًاإلســكان مبــادرة ٢٠٠٧أبريــل / املقاطعــة يف شــهر نيــسانأعلنــت  •  

  : عنصرين اثنني ملعاجلة مسألة التشرُّد يف املقاطعة
 ماليني دوالر لتوفري مآوى طارئة وانتقاليـة لألشـخاص    ٣,٩ -سقٌف فوق كل سرير       •  

مــسألة  ووضــع اســتراتيجية طويلــة األجــل ملعاجلــة  ٢٠٠٨-٢٠٠٧املــشردين يف ســنة 
  . التشرُّد

  .  مليون دوالر خمصصة للمشردين من سكان مانيتوبا٧,٤! بيتية أشغال  •  
يوجــد أيــضاً عــدد مــن املبــادرات األخــرى بــشأن مــسألة التــشرُّد جيــري اآلن وضــعها،   •  

 . بواسطة مبادرات التنسيق فيما بني الوزارات

، تعـاجل سسكتـشوان قلـة       ٦باإلضافة إىل التدابري املـذكورة يف الـرد علـى الـسؤال رقـم                 
املساكن االقتصادية واملساكن البديلة للنساء اهلاربات من العنف املـرتيل بواسـطة مبـادرة إعـادة       

يركـز هـذان الربناجمـان كالمهـا علـى          . إنعاش األحياء الـسكنية وبرنـامج امـتالك البيـوت النائيـة           
ة مـن املـدن ويف اجملتمعـات احملليـة          توفري املزيد من املساكن االقتصادية اجليدة يف املناطق الداخلي        

  . يف املناطق الشمالية من املقاطعة
ــة        تواصــل مؤســسة اإلســكان يف سسكتــشوان إقامــة شــراكات مــع وكــاالت حكومي

أخرى لضمان تنسيق خـدمات اإلسـكان واخلـدمات الـصحية واالجتماعيـة بغيـة دعـم الفئـات                   
  . ، دعماً أفضلاهلشة من السكان، مبن يف ذلك النساء الضعيفات والبنات
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 ١١، ازداد التمويل السنوي من احلكومة ملآوى النـساء يف ألربتـا مـن         ٢٠٠٣منذ سنة     
والعمـل جـارٍ اآلن يف تنفيـذ        .٢٠٠٧ مليون دوالر يف سـنة       ٢٣مليون دوالر إىل ما يقرب من       

  . توصيات ذات أولوية من استعراض برنامج مآوي النساء يف ألربتا
، ُيقَـــيَُّم طـــالبو )٦الـــوارد وصـــفها يف الـــسؤال رقـــم  (إىل جانـــب أوضـــاع الطـــوارئ   

اإلسكان االجتماعي يف كولومبيا الربيطانية، فيما يتعلق بعوامل مثـل الـدخل وظـروف املعيـشة             
وتشكل األسر اليت تعوهلـا نـساء نـسبة كـبرية مـن األسـر الـيت تعطـى أعلـى األولويـات                       . الراهنة

  . لدى النظر يف طلباهتا
 مــن دائــرة مــسائل اإلســكان يف كولومبيــا الربيطانيــة، قــدمت ، كجــزء٢٠٠٦يف ســنة   

حكومة كولومبيا الربيطانية برناجمـاً إلعانـة مـستأجري مـساكنهم، يقـدم الربنـامج إعانـة سـكن            
ــستأجر مــن الــسوق يف القطــاع اخلــاص    ــدخل   . لألســر الــيت ت لتــسهيل حــصول األســر ذات ال

ص وتيــسري دفعهــا لإلجيــار، ُوسِّــع املــنخفض علــى املــساكن املــستأجرة مــن ســوق القطــاع اخلــا
يوجـد يف  . الربنامج برفع احلدود القُصوى للدخل املؤهِّل لإلعانة ورفع مستويات إعانة اإلجيـار         

 وحدة سـكنية موجَّهـة خّصيـصاً للنـساء الالئـي يعـشن              ١ ٠٤٠كولومبيا الربيطانية ما جمموعه     
اطعـة، مبـا يف ذلـك املـآوى املقامـة يف            أو النساء الالئي لديهن أطفال ميوَّلون مـن املق        /مبفردهن و 

ــايل، وإســكان األمهــات        ــة، واإلســكان االنتق ــة الثاني حــاالت الطــوارئ، واإلســكان يف املرحل
ــواع         ــف األن ــن خمتل ــدعوم م ــسن، واإلســكان امل ــار ال ــشاّبات، وكب ــات ال ــل النــساء  (العازب مث

افة إىل ذلــك، باإلضــ. والنــساء املــشردات) املــصابات بــأمراض عقليــة أو مــدمنات للمخــدرات 
 وحدة إسكان يف املرحلة الثانية، قُـدَِّمت خّصيـصاً      ٨٩ سريراً يف مساكن انتقالية و     ٦٦٤يوجد  

تنطبـق علـى هــذه اخلـدمات املبـادئ واملبــادئ     . للنـساء واألطفـال اهلــاربني مـن العنـف واإليــذاء    
  . التوجيهية القائمة على نوع اجلنس

ة يف مقاطعـة يوكـون دراسـة جـدوى          ، أجرت مديرية الـشؤون النـسائي      ٢٠٠٨يف سنة     
وسـوف حتـدد الدراسـة منـوذج املـأوى املقـام            . إلقامة مأوى للطـوارئ يف مدينـة وايـت هـورس          

للطوارئ مع إيالء االنتباه للسياق األعمَّ للخدمات يف حـاالت الطـوارئ، واملرحلـة االنتقاليـة،                
اسة كـل هـذا بـالنظر يف        وسوف تنجز الدر  . واملرحلة الثانية، واإلسكان االجتماعي يف يوكون     

التطوير والتصميم واخلدمات الالزمة للنساء املشردات، مع املراعاة اخلاصـة الحتياجـات نـساء              
  .الشعوب األصلية

ــر /يف شــباط   ــاً     ٢٠٠٨فرباي ــداً آمن ــاً ســكنياًّ جدي ــة يوكــون أن ُمَجمَّع ، أعلنــت حكوم
ــبىن، ويركــز علــى احتياجــات    ٣٠واقتــصادياًّ، يــضم حنــو   ــساء العازبــات   وحــدة، ســوف ي الن

  ). ٦انظر السؤال رقم (واألطفال 
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 أعــاله، فيمــا يتعلــق بتــدابري اإلســكان     ٦ ورقــم ٥يرجــى النظــر إىل الــسؤالني رقــم      
وقد ُوجَِّهت عناية املقـرر اخلـاص لألمـم املتحـدة إىل هـذه التـدابري وتـدابري اإلسـكان                  . اإلضافية
  .األخرى
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 وكـذلك تقريـر املقـرر اخلـاص     ٢٠٠٣اللجنـة يف عـام   إن التعليقات اخلتامية اليت أقرهتا    ‐ ٢٤
ــؤرخ      ــلية املـ ــية للـــشعوب األصـ ــسان واحلريـــات األساسـ ــة حقـــوق اإلنـ ــانون ٢املعـــين حبالـ  كـ

ــز يف القــانون      ٢٠٠٤ديــسمرب /األول ــار الــيت تنطــوي علــى متيي ــاه إىل بعــض اآلث ، وّجهــا االنتب
سكان اهلنـود مثـل فقـدان       اهلندي، مبا يف ذلك مـسائل خاصـة حبقـوق اإلنـسان تتـصل مبركـز الـ                 

أبناء اجليلني الثاين والثالث لعضويتهم يف احملمية إذا تزوجت سـيدة هنديـة مـن خـارج جمتمعهـا                   
وأشــار املقــرر اخلــاص إىل أن هــذا الوضــع مــا زال يــثري الكــثري مــن القلــق للعديــد مــن     . احمللــي

ارة إىل املبـادارت    ويرجـى اإلشـ   . سيدات األمـم األوىل يف هـذا البلـد ويـستحق اهتمامـاً عـاجالً              
الــيت اختــذت حلــل هــذه املــسألة، ولــضمان حــصول نــساء الــشعوب األصــلية بــصفة عامــة علــى  
املساواة علـى مائـدة التفـاوض حينمـا تكـون مـصاحلهن وحقـوقهن علـى احملـك، كمـا أوصـت                       

يرجـى أيـضاً تقـدمي معلومـات مـستكملة عـن وضـع              . ٢٠٠٣اللجنة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة لعـام         
  . عون القضائيةبرنامج الط

 علـى حاهلـا دون تغـيري منـذ الفتـرة            القـانون اهلنـدي   تظل األجزاء املتعلقة باألعضاء من        
 نظاماً لتسجيل اهلنـود ألغـراض تقريـر َمـن           القانون اهلندي ُينشئ  . املشمولة بتقرير كندا السابق   

  .  واستحقاقاهتاالفيدراليةمنهم مؤهل لالستفادة من برامج احلكومة 
ــها   ١٩٨٥الت القــانون يف ســنة  نقــضت تعــدي    ــساء يفقــدن مبوجب  أحكامــاً كانــت الن

مركزهن كهنديات إذا تزوَّجَن رجاالً غـري هنـود، وكـان هـذا، قبـل التعـديالت، حيـرم األوالد                    
وأنـشأت التعـديالت قواعـد للتـسجيل تـنص علـى            . املولودين من هذا الزواج مركزهم كهنـود      

أو رجـل هنـدي   (ج بني امرأة هندية ورجـل غـري هنـدي       أنه بعد جيلني متتاليني من التوالد لزوا      
وهـذا مـا   . ، ال تستمر أهلية التسجيل كهنود لألجيال الـيت تـأيت يف املـستقبل    )وامرأة غري هندية  

وهو يـؤثر يف الـذكور واإلنـاث علـى     . “االنقطاع بعد اجليل الثاين   ” يشار إليه بوجه عام باسم    
  . حدٍّ سواء
ية لتعزيز مشاركة نساء الشعوب األصلية علـى قـدم          تتخذ حكومة كندا خطوات إجياب      

تـشمل هـذه اخلطـوات      . املساواة يف التفاوض بشأن اتفاقيات احلكم الذايت واملطالبـة باألراضـي          
  : ما يلي
إدراج التحليــل القــائم علــى نــوع اجلــنس يف الــربامج والــسياسات الداخليــة والتــشريع    •  

  وأنشطة املفاوضات؛ 
  ؛ “مشاركة النساء يف عملية التفاوض”ـ وضع مبادئ توجيهية ل  •  
 ُنُهجاً لتنفيذ سياسة املساواة يف عمليـة        الفيدراليةتقترح املبادئ التوجيهية للمفاوضات       •  

  التفاوض تنفيذاً منهجياًّ؛
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ضمان كون اتفاقيات احلكم الذايت والقوانني اليت تسنها جمموعات الـشعوب األصـلية                •  
 . ق واحلرياتتتفق مع امليثاق الكندي للحقو

كما جاء يف تقريَري كنـدا الـسادس والـسابع عـن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                        
التميز ضد املرأة، تـدعم مبـادرة احلكـم الـذايت يف برنـامج احلكومـة الكنديـة للـشعوب األصـلية              
مشاركة نساء الشعوب األصلية يف عملية املشاورات واختـاذ القـرارات املتـصلة مبـسائل احلكـم                 

  ). ١٥انظر السؤال رقم (ايت للشعوب األصلية الذ
، بعــد ٢٠٠٦فيمــا يتعلــق بربنــامج الطعــون القــضائية، أعلنــت حكومــة كنــدا يف ســنة     
سـتفي حكومـة كنـدا بكـل        .  جلميع براجمها، قرارها بإلغاء برنامج الطعون القـضائية        ااستعراضه

، إىل حـد اسـتنفاد مجيـع    ٢٠٠٦سـبتمرب  / أيلـول ٢٥التزاماهتا اليت عقدهتا مبوجب الربنامج حىت  
  . طرق الرجوع املتاحة، مبا يف ذلك االستئناف أمام احملكمة العليا الكندية

يونيـه  /أن ممثال وزاريا عيِّن يف شهر حزيران      ) ٥٧الفقرة  (يالحظ تقرير الدولة الطرف       ‐ ٢٥
أن  للعمل مع رابطة نساء الشعوب األصلية لكندا ومجعية األمم األوىل لوضع خطة بـش           ٢٠٠٦

مسألة حقوق امللكية العقاريـة الزوجيـة، الـيت ُحرمـت منـها يف ظـروف معّينـة النـساء اهلنـديات                      
يرجى اإلشارة إىل احلالة الـيت بلغتـها هـذه املـشاورات ومـا إذا كـان                 . الاليت يعشن يف احملميات   

  . قد اقُترح أي منوذج تشريعي يف هذا الصدد
زمهـا علـى إجـراء مـشاورات حـول          ، أعلنت حكومة كندا ع    ٢٠٠٦يونيه  /يف حزيران   

مسألة حقوق امللكية العقارية الزوجية وعينت ممثلةًً وزاريةًّ ملـسألة امللكيـة العقاريـة الزوجيـة يف                 
ينــاير  / إىل كــانون الثــاين ٢٠٠٦ســبتمرب /وأجريــت املــشاورات مــن شــهر أيلــول    . احملميــات
ريـة وحكومـة كنـدا، ورابطـة        ، وتبعتها عمليـة بنـاء توافُـق يف اآلراء مشلـت املمثلـة الوزا              ٢٠٠٧

وإن احلاجـة امللحـة إىل إصـالح الوضـع،     . نساء الشعوب األصلية لكنـدا، ومجعيـة األمـم األوىل      
واحلاجة إىل املوازنة بني احلقـوق الفرديـة واحلقـوق اجلماعيـة جملتمعـات األمـم األوىل، واحلاجـة           

ــة العقاريــة الزوجيــة    يف وضــع قــوانني خاصــة  إىل ممارســة األمــم األوىل صــالحيات علــى امللكي
وقـدمت املمثلـة الوزاريـة تقريرهـا املتـضمن          . مبجتمعاهتا قد ُبحثت حبثاً ذا معىن يف هذه العمليـة         

  . ٢٠٠٧مارس /توصياهتا إىل الوزير يف شهر آذار
ــدا مــشروع القــانون   ٢٠٠٨مــارس /يف شــهر آذار   ، وهــو C-47، قــدمت حكومــة كن

، حلـل  ليـة يف احملميـات واملـصاحل أو احلقـوق الزوجيـة        قانون البيـوت العائ   : القانون املقترح باسم  
وقـد استرشـد مـشروع القـانون بتوصـيات املمثلـة            . مسألة امللكية العقارية الزوجية يف احملميات     

الوزارية، اليت تستند إىل مـا ُسـمع أثنـاء املـشاورات ومراحـل بنـاء التوافُـق يف اآلراء مـن عمليـة                       
  . املشاورات
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يف  و توفري احلقوق األساسـية واإلصـالحات لألفـراد القـاطنني          هدف القانون املقترح ه     
احملميات أثناء العالقة، ويف حالة فـسخ العالقـة، ولـدى وفـاة زوج أو شـريك مبوجـب القـانون                     

يـضع مـشروع القـانون    . العام، فيما يتعلق ببيت األسرة واملصاحل أو احلقـوق الزوجيـة األخـرى    
 إجـراءاً   الفيدراليـة سـتكون القواعـد     .  قبل األمم األوىل   قواعد فدرالية وأحكاماً لسن قوانني من     

مؤقتاًّ، لكنـها سـتأخذ يف احلـسبان حقيقـة أنـه ال جيـوز لـبعض األمـم األخـرى أن تـضع قـوانني                   
  .خاصة هبا ملعاجلة مصاحل أو حقوق يف بيت األسرة أو مصاحل أو حقوق زوجية أخرى

وجــد لــديها قــوانني خاصــة بامللكيــة  باســتثناء األمــم األوىل الــيت ت(مجيــع األمــم األوىل   
العقارية الزوجية مبوجب قانون إدارة أراضـي األمـم األوىل أو اتفاقيـة حكـم ذايت تـشمل إدارة                   

 الــواردة يف القــانون املقتــرح إىل أن يــأيت الفيدراليــةســتكون خاضــعة للقواعــد ) أراضــي احملميــة
  . وقت تسن فيه هذه األمم قوانينها اخلاصة هبا

سـوف يقـيم توازنـاً بـني احلقـوق الفرديـة واحلقـوق اجلماعيـة؛             ) أ: ( املقترح إن القانون   
ــصرف؛    ) ب( ــة للت ــة أراضــي احملمي ــرم عــدم قابلي ــة؛   ) ج(حيت ــة عملي ــذاً بطريق ) د(ســيكون ناف

سيسفر عن يقني أكرب يف مـسألة مـصاحل وحقـوق األزواج أو الـشركاء مبوجـب القـانون العـام                     
  . صاحل واحلقوق الزوجية األخرىاألسرة وامل يف احملميات بشأن بيت

يف ضــوء املخــاوف األخــرية الــيت أعربــت عنــها اللجنــة الكنديــة حلقــوق اإلنــسان إزاء      ‐ ٢٦
وضــع الــسجينات، وبــالنظر إىل التوصــيات ذات الــصلة الــيت قدمتــها جلنــة حقــوق اإلنــسان يف   

مـا إذا كـان قـرار    ، يرجـى بيـان   ٢٠٠٥أكتـوبر  /مالحظاهتا اخلتامية اليت أُقّرت يف تشرين األول     
مواصــلة املمارســة املتعلقــة بتعــيني ذكــور يف وظــائف اخلطــوط األماميــة يف املؤســسات النــسائية 

ويرجى أيـضا بيـان مـا إذا كانـت سـلطات املقاطعـات تـضمن عـدم سـجن                    . أعيد النظر فيه   قد
  . الالجئات احملتجزات مع اجملرمات

ــدا امل       ــة كن ــسابقة ملمارســة حكوم ــيني رجــال يف   الحظــت االستعراضــات ال ــة بتع تمثل
وظــائف اخلطــوط األماميــة األثــر علــى العمليــات اليوميــة النــاتج عــن وجــود رجــال بــارزين يف  
املؤسسات النسائية وأيدت أغلبية األطراف الـذين استـشريوا، مبـن فـيهم نـساء جانيـات، إبقـاء                   

ديــة حلقــوق بنــاًء علــى هــذه النتــائج واســتنتاج اللجنــة الكن. الرجـال يف وظــائف اخلــط األمــامي 
أن اخلدمــة اإلصــالحية يف كنــدا جيــب أن تلــتمس بــدائل أخــرى بقــوة قبــل أن تــضر ”اإلنــسان 

، )أي اسـتبعاد الرجـال مـن وظـائف اخلـط األمـامي             (“حبقوق الرجال يف التعـيني هبـذه الطريقـة        
  . قررت احلكومة اإلبقاء على عمليات توظيف أشخاص من اجلنس اآلخر

الربوتوكـول الـوطين للتـشغيل      ية حلقوق اإلنسان بتحويل     عمالً بتوصيات اللجنة الكند     
ــات   ‐ ــساء اجلاني ــامي ملؤســسات الن ــات يف اخلــط األم ــة، ســنت    التعيين ــة سياســة عام  إىل وثيق
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املتطلبـــات  عنوانـــه 477 (CD)توجيهـــاً مـــن املفـــوض  ٢٠٠٦مـــارس /حكومـــة كنـــدا يف آذار
ــاتالتــشغيلية لتعــيني أشــخاص مــن اجلــنس اآلخــر يف مؤســسات النــساء     ــُه اجلاني ؛ يــضع توجي

املفوض بصيغة رمسية املتطلباِت اليت ينبغي مراعاهتا عندما يعمل الرجـال يف مؤسـسات نـسائية؛            
وهــو يــضمن احتــرام كرامــة النــساء اجلانيــات وخــصوصياهتن إىل أبعــد حــد يتفــق مــع الــسالمة  

فني أو واألمــن؛ ويــضمن أنَّ أوضــاع تــشغيل اجلــنس اآلخــر يف مكــان العمــل ال تعــرِّض املــوظ   
  .اجلانيات ألوضاع هشة

إن سياسة حكومـة كنـدا القائمـة علـى تعـيني مـوظفني مـن اجلـنس اآلخـر، وعمليـات                        
ــة خــصوصيات  ‘ اختبــارات’تــدريب املــوظفني واختيــار املــوظفني تــضمن وجــود    كافيــة حلماي

باإلضــافة إىل املراجعــات املنتظمــة . النــساء اجلانيــات وكرامتــهن وســالمتهن، وهــن يف الــسجن
ليات تـدريب املـوظفني واختيـار املـوظفني، ُوضـعت أداةٌ إطاريـة ملراقبـة اإلدارة وُنفـذت يف            لعم

يـضاف إىل ذلـك أن حكومـة كنـدا سـُتجري، كمـا              .  لرصد امتثال هـذه الـسياسة      ٢٠٠٧سنة  
أوصت اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان، مراجعةً لسياسة توظيـف اجلـنس اآلخـر، ومـن املتوقـع                 

ــف   ــك يف خري ــدأ ذل ــنة أن يب ــساءلة اإلمجــايل     . ٢٠٠٨ س ــار امل ــات يف إط ــذه اآللي ــساهم ه ست
  . للحكومة يف هذا اجملال احلّساس من إصالحيات النساء

تواصــل حكومــة نيوفاوندالنــد ولــربادور تعــيني ذكــور يف وظــائف اخلــط األمــامي يف      
وتوجـد سياسـات عديـدة للحيلولـة دون مراقبـة الـذكور             . مركز كالرينفيل اإلصالحي للنساء   

املوظفني يف املركز لكامريات املركز، ومراقبة منطقة االغتسال، وإجـراء عمليـات التفتـيش، أو               
ال يـستطيع الـذكور أن يقومـوا منفـردين حبراسـة      . اإلشراف علـى منطقـة الفـصل بـني اجلنـسني          

النساء أثناء نقلـهن مـن مكـان إىل آخـر، وتوجـد يف املؤسـسة امـرأة موظفـة يف كـل وقـت مـن                       
  . األوقات
، راجعت حكومة نوفا سكوشيا وأكدت سياسة تقييـد عمـل الـذكور             ٢٠٠٦ سنة   يف  

. شاغلي وظائف اخلط األمامي مـع البنـات والنـساء يف املؤسـسات اإلصـالحية لنوفـا سكوشـيا              
  . ويوجد هذا يف قانون اخلدمات اإلصالحية ويف دليل مرافق اجلناة البالغني

ومناصـب موظـف اخلـدمات      . ساءيوجد يف كيبك مرفقـان إصـالحيان اثنـان فقـط للنـ              
. اإلصالحية مفتوحـة للرجـال والنـساء علـى حـد سـواء يف مجيـع املرافـق اإلصـالحية يف كيَبـك               

ففـي املرافـق اإلصـالحية لإلنـاث تــشكل     . وُتنفَّـذُ املمارسـات علـى حنـو حيمـي كرامـة الـسجناء       
 يــؤذن هلــن اإلنــاث غالبيــة املــوظفني يف كــل نوبــة مــن نوبــات العمــل، وهــن الوحيــدات الالئــي

عــالوةً علــى ذلــك، توجــد . بالعمــل يف القطاعــات الــيت يــرجح أن جيــري فيهــا التفتــيش البــدين 
  . لوائح صارمة تنظم تفتيش السجينات
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، للتأكُّـد   ١٩٨٥ التوجيُه الذي ُنفِّذ يف سـنة        ٢٠٠٧يناير  /روجع يف شهر كانون الثاين      
فربايــر /يف كيَبــك، بــدءأً مــن شــباطمــن التنفيــذ التــدرجيي للقــانون املتعلــق بنظــام اإلصــالحيات 

فقواعــد التفتــيش موجــودة لــيس فقــط يف التعليمــات اإلداريــة، وإمنــا يف الئحــة كاملــة . ٢٠٠٧
ــرِّف     . مــستقلة الالئحــة املوضــوعة مبوجــب القــانون املتعلــق بنظــام اإلصــالحيات يف كيَبــك ُتَع

ا، وكـذلك املـوظفني أو      احلاالت اليت جيري فيها تفتيش السجناء، وأنواع التفتيش املـسموح هبـ           
فتفتيش السجينة عاريـةً، مـثالً، جيـب أن تقـوم     . فئات املوظفني الذين ميكن أن يقوموا بالتفتيش 

بــه دائمــاً موظفــةُ خــدمات إصــالحية، و تفتــيش الــسجناء، ذكــوراً وإناثــاً، الــذي ينطــوي علــى 
 الـسجني    فيما عدا حاالت الطوارئ، أن يقوم به موظف من نفس نوع جـنس             -التعّري جيب   

وتفتـيش التجـاويف يقـوم بـه طبيـب أو طبيبـة مـن نفـس نـوع جـنس الـسجني أو                        . أو السجينة 
وجيـب حـضور    . السجينة، أو طبيب من اجلنس اآلخر إذا وافق السجني أو السجينة على ذلك            

  . شاهد من نفس جنس السجني الذي جيري تفتيشه أو السجينة اليت جيري تفتيشها
 يف املائة مـن املـوظفني،       ٦٥اء يف أونتاريو تشكل النساء حنو       يف املرفق اإلصالحي للنس     

وجيـوز بوجـه العمـوم أن    . ويقوم معظم املـوظفني الـذكور بـأدوار مـساندة ملـوظفي اإلصـالحية          
يعمل املوظفون الذكور يف وحدات سكن اإلنـاث يف أونتـاريو، لكـن املمارسـات احملليـة ميكـن        

 سياسة الوزارة، ال يفتش الرجـال الـسجينات تفتيـشاً    ومتشِّياً مع . أن ختتلف من مكان إىل آخر     
جــسدياًّ أو تفتيــشاً ينطــوي علــى التعــّري إال يف حــاالت الطــوارئ، حــني ميكــن إثبــات وجــود   

ويف حالة مرافقـة اجلانيـات أثنـاء نقلـهن مـن            . وهذا ال حيدث إال نادراً جداًّ     . “أسباب حمتملة ”
وتـنصُّ  . ل ملرافقتـهن فيمـا عـدا حـاالت الطـوارئ          مكان إىل آخر ُتَعيَّن موظفة واحدة على األق       

تعليمات تدريب موظفي اإلصالحيات وتقيـيمهم يف الوقـت احلاضـر علـى أن الرجـل املوظـف                  
 -وقد روجعت هذه املمارسة وأُكِّـَدت مـؤخراً         .  يف بداية النوبة   “يعلن عن وجوده  ”جيب أن   
  . ٢٠٠٧يونيه /يف حزيران

لعدل يف مقاطعة مانيتوبا، بعد مراجعـة مطوَّلـة،    وضعت شعبة اإلصالحيات يف وزارة ا       
مسودةَ سياسٍة للسجون تتعلق بتوظيف موظفني من اجلنس اآلخر يف مرافق اإلناث ووحـدات              

الـسجينات  /احترام كرامة اجلانيـات ”ضمان : سكنهن، تشتمل على نص صريح للغرض، وهو     
وبا، إىل أقصى حد ممكن يتفـق       وخصوصياهتن، يف املرافق اإلصالحية للبالغني والشباب يف مانيت       

ــن   ــسالمة واألم ــع ال ــسياسة  . “م ــذه ال ــرف ه ــأن    وتعت ــاً صــرحياً ب ــن   ”اعتراف ــة م ــة معقول درج
ذكـوراً   (“الـسجناء /اخلصوصية مسألة أساسية لكرامة اإلنسان وهي حق أساسي ممنوح للجناة         

 -دات سـكنهن    ويتلقّى مجيع املـوظفني املعيـنني يف املرافـق اإلصـالحية لإلنـاث أو وحـ               ). وإناثاً
 تــدريبياً يلــيب حاجــة اجلــنس اآلخــر، يف برنــامج تــدريب يلــيب حاجــة ا جلــنس اآلخــر -بانتظــام 

  .وضعته إدارة اإلصالحيات
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لــذلك، ُيــستخدم موظفــون . ال توجــد يف ألربتــا مؤســسات إصــالحية خمصــصة للنــساء  
ــة للعمــل يف وحــدات اإلنــاث مــن املراكــز اإلصــالح     ية يف ذكــور يف وظــائف اخلطــوط األمامي

ــة غــري أن املمارســة القياســية هــي أن تعمــل امــرأةٌ موظفــةٌ شــريكةً للرجــل يف هــذه         . املقاطع
  . وتضمن السياسة أال يقوم بتفتيش اجلناة شخص من اجلنس اآلخر. األوضاع
ــة        ــة ثالثــة مراكــز احتجــاز آمن ــا الربيطاني تــشغِّل خــدمات ســجن الــشباب يف كولومبي

، كـان متوسـط عـدد       ٢٠٠٨-٢٠٠٧يف سـنة    . اً وإناثـاً  ومفتوحة ُيحتجـز فيهـا الـشباب ذكـور        
 يف املتوســط يف األمــاكن املفتوحــة ١٣( امــرأة ٢٠اإلنــاث احملتجــزات يف هــذه املراكــز الثالثــة  

، كــان الــسكن املخــتلط يف اثــنني مــن ٢٠٠٧مــايو /حــىت شــهر أيــار).  يف األمــاكن اآلمنــة٧ و
، فــتح ٢٠٠٧مــايو /ومنــذ أيــار . ثااملراكــز هــو املمارســة العاديــة نظــراً إىل قلــة عــدد اإلنــ       

املركــزين وحــدات سـكن لإلنــاث فقــط رغـم قلــة عــددهن، وشـدد املركــزان علــى تعــيني     كـال 
وُيـسمح، كملجـأ أخـري، للمـوظفني مـن أحـد اجلنـسني              . إناث لإلشراف على هـذه الوحـدات      

ي بالعمل يف مناطق ُيحتجز فيها جناةٌ من اجلـنس اآلخـر، لكـن ذلـك ال يكـون إال بالقـدر الـذ                      
أنـشأت دائـرة خـدمات      . احملتجـزات وخـصوصياهتم   /ُيضمن به عـدم املـساس بكرامـة احملتجـزين         

الـسجون فريقـاً عــامالً يف املقاطعـة مؤلفــاً مـن ممثلـي الــسجون وممثلـي اجملتمعــات احملليـة ملعاجلــة        
  .احتياجات الشاّبات احملتجزات ومصاحلهن

راكـــز اإلصـــالحية يف ال يوجـــد موظفـــون ذكـــور يعملـــون يف وحـــدات اإلنـــاث يف امل  
لكن جيوز، يف املراكز اليت ُيحتجز فيها اجلنـاةُ، ذكـوراً وإناثـاً، ملوظـف مـن               .كولومبيا الربيطانية 

الذكور أن يدخل وحدةً لإلناث يف نوبة إشرافية، بيد أنه توجد دائماً أنثى موظفـة يف الوحـدة                  
  . يف نفس الوقت

فة معينـة يف اجلنـاح الـذي يـؤوي     يف املركز اإلصالحي يف مقاطعة يوكون، توجد موظ       
ُيـسمح أثنـاء سـاعات الـدوام        . ذ وجيب أن تكون هناك موظفـة يف كـل نوبـة عمـل             .السجينات

للموظفني الذكور بـدخول منطقـة اإلنـاث احملتجـزات بعـد إعالهنـم عـن وجـودهم يف املنطقـة،                     
ات اآلن  ُتراجـع الـسياسات واملمارسـ     . لكن ال ُيسمح هلم بدخول الوحدة بعد ساعات الـدوام         

  .وختطِّط مقاطعة يوكون إلقامة وحدة نسائية انتقالية ال يعمل فيها إال اإلناث املوظفات
يف حالة الالجئات احملتجـزات، ال تـستطيع مقاطعـة نيوفاوندالنـد ولـربادور أن تـضمن                   

عدم احتجازهن يف نفس املرفق الذي ُتحتجز فيـه اجملرمـات، ألنـه ال يوجـد يف املقاطعـة سـوى                   
ومع أهنن ال ُيحَتَجـْزنَ يف نفـس الزنزانـة مـع اجملرمـات، ال ميكـن                 . الحي واحد للنساء  مرفق إص 

  . فصل السجينات عن الالجئات يف املناطق املفتوحة من املؤسسة
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يف نوفا سكوشيا، توضع النساء املسجونات مبوجب قـرار مـن دائـرة اهلجـرة يف مرفـق                    
  . الجئاتإصالحي لكن املوظفني اإلصالحيني ال يعلمون أهنن

يف كيَبك، تدير وكالة خدمات احلدود الكندية مركزاً لتوقيف املهاجرين ُيحتجـز فيـه                
وعنــدما ُيعتــرب شــخص مــا خطــراً إىل حــد ال ميكــن معــه احتجــازه يف هــذا املركــز،  . الالجئــون

ــذكور يف مركــز إصــالحي تــابع           ــصدر مــسؤول دائــرة اهلجــرة أمــراً باحتجــاز الــشخص امل ُي
  . للمقاطعة
لُ عدد قليل فقط من النساء كل سنة إىل واحد مـن املـرفقَني اإلصـالحيَّني للنـساء                  ُيرَس  

وتفيد اإلحصائيات املتاحة أن ثـالث نـساء فقـط احُتجـزن هلـذه      . يف كيَبك بتهم تتعلق باهلجرة  
وإذا ُسـجنت امـرأة     . ٢٠٠٦-٢٠٠٥ وأربـع نـساء يف سـنة         ٢٠٠٥-٢٠٠٤األسباب يف سـنة     

ة كيَبـك عقـب إصـدار أمـر باعتقاهلـا، وكـان ذلـك هلـذا الـسبب                   يف مرفق إصالحي تابع ملقاطع    
فقــط، ينبغــي وضــعها يف قطــاع خمــصص للمتــهمني وُتعطــى نفــس احلقــوق واالمتيــازات أثنــاء    

  . بقائها يف هذا املرفق
وال يعلـــم املوظفـــون . ال تـــوفر أونتـــاريو العـــزل لفئـــة حمـــددة مـــن النـــساء املعـــتقالت   

  .نحها مركز الالجئةاإلصالحيون أن جانية ما تطالب مب
توجد لدى مقاطعة يوكون القدرة على عزل الالجئات عن اجملرمات، لكـن مل يوجـد                 

  . لديها الجئات أبداً
نظــراً لزيــادة حــاالت ســوء املعاملــة والعنــف ضــد نــساء الــشعوب األصــلية، وكــذلك     ‐ ٢٧

ابري لتـوفري   ارتفاع نسبة وجودهن يف نظام السجون، يرجى بيان ما إذا كانـت قـد اتُّخـذت تـد                 
ــة للــضباط القــيِّمني علــى إنفــاذ القــوانني، علــى أن تؤخــذ       ــدريب يراعــي احلــساسيات الثقافي ت

االعتبار قابلية نساء الشعوب األصلية بشكل حمدَّد للتعرض للعنف القائم علـى أسـاس نـوع                 يف
وهــل اتُّخــذت أي مبــادرات لتــدريب نــساء الــشعوب األصــلية وتــوظيفهن داخــل         . اجلــنس

ــادرات      املؤســسات  ــها مثــل هــذه املب ــة الــيت بلغت اإلصــالحية؟ ويف هــذه احلــال، مــا هــي املرحل
  ونتائجها على الصعيد االحتادي وعلى صعيد املقاطعات واألقاليم؟ 

مجيــع مــوظفي حكومــة كنــدا الــذين يعملــون يف املؤســسات اجلزائيــة ُيــدرَّبون تــدريباً      
ملؤسسات النسائية يـدرَّبون تـدريباً يركـز      شامالً، واملوظفون اجلدد الذين يرغبون يف العمل يف ا        

  . على معاملة النساء وجيب أن جيتازوا امتحاناً قبل أن يتعاملوا مع النساء اجلانيات
ُتقدَُّم يف الوقت احلاضر برامج تدريب حساسة، تعاجل مسائل نـساء الـشعوب األصـلية                 

يـة للخـدمات اإلصـالحية      ومسائل العنف، إىل مجيع املوظفني، كجزء من عملية التوجيـه الكند          
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ويــشمل تــدريب املــوظفني املــسؤولني عــن اإلفــراج املــشروط ومــوظفي        . يف حكومــة كنــدا 
  : اإلصالحيات واملوظفني اجلدد ما يلي

، كان مجيع املوظفني املسؤولني عن اإلفراج املشروط يتلقَّـون          ٢٠٠٦-٢٠٠٥يف سنة     •  
  .تدريباً ليوم واحد يف مسألة العنف من شريك محيم

كجزء من التدريب املستمر للموظفني املسؤولني عن اإلفـراج املـشروط، يتلقّـى مجيـع                 •  
 مفـاهيم الـشعوب األصـلية     هؤالء املوظفني تـدريباً ملـدة ثالثـة أيـام يف موضـوع عنوانـه                

ــل شــهر آذار  ــي   . ٢٠٠٩مــارس /قب ــا يل ــدريب يف م ــل أهــداف هــذا الت ــة : وتتمث معرف
لعوامل اليت تـؤثر يف مفـاهيم الـشعوب األصـلية           العوامل اليت تؤثر يف املفاهيم؛ توضيح ا      

ــة؛ وصــف الــدور املركــزي ملفهــوم االستــشفاء يف جمتمعــات      إزاء ــة اجلنائي نظــام العدال
  .الشعوب األصلية واملرافق اإلصالحية للشعوب األصلية

املوظفون املسؤولون عن اإلفراج املشروط، الذين يريدون التعامل مع النساء اجلانيـات             •  
دريباً ملـدة يـوم واحـد علـى األقـل يركِّـز علـى احتياجـات النـساء كتـدريب                     يأخذون ت 

  .إنعاشي لتجديد املعلومات
ــادم   •   ــل الق ــيتلقّى       يف اجلي ــشروط، س ــراج امل ــسؤولني عــن اإلف ــوظفني امل ــه امل ــن توجي م

وخيطَّـط إلصـدار   . املوظفون املسؤولون عن اإلفراج املشروط تدريباً يف مـسائل منوعـة     
  . ٢٠١٠-٢٠٠٩ الربنامج يف سنة نص جترييب هلذا

برنــامج التــدريب اإلصــالحي برنــامٌج تــوجيهيٌّ للمــوظفني املــستجدّيني الــذين قــدموا      •  
طلبات للتعيني يف وظائف إصالحية كموظفني مبتدئني، وهو يشمل معلومـات حمـددة         
عــن التنــوُّع يف مكــان العمــل؛ ومكافحــة التحــرُّش؛ والــسلوك األخالقــي؛ والكــشف    

ن اخلطــأ املرتكــب؛ واحلــدود املهنيــة؛ واالســتجابة للــسلطة؛ وإطــار القــَيم؛ الــداخلي عــ
ومعايري السلوك املهـين؛ وإصـالح األخطـاء املرتكبـة حبـق املـوظفني؛ والعنـف العـائلي؛                   

ختطط حكومة كندا لتنفيذ الربنامج على الصعيد الـوطين      . والعصابات واجلرمية املنظمة  
  . ٢٠٠٨نوفمرب /يف شهر تشرين الثاين

الربنامج اجلديد لتوجيه املوظفني َيسمح للموظفني اجلدد بـالتطوُّر كجـزء أساسـي مـن                 •  
وإن العمــل يف منــوذج التنــوُّع وإدراك الثقافــة مــن منــاذج   . املنظمــة الــيت ينتمــون إليهــا 

ــاقش املـــ   ــايف، وينـ ــوُّع الثقـ ــامج يـــشدد علـــى التنـ شاركون األدوار واملـــسؤوليات الربنـ
مكــان العمـل؛ ويكتـشفون كيـف ميكــن دعـم التنـوُّع بــسياسة      يتعلـق بـالتنوُّع يف    فيمـا 

وقانون اخلدمات اإلصـالحية الكنديـة؛ ويفحـصون القـيم الثقافيـة واملعتقـدات وكيـف                
هتـدف اجللـسة املتعلقـة بـالعنف املـرتيل إىل مـساعدة املـوظفني اجلـدد                 . تؤثر يف السلوك  
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وميكـن  . حية الكنديـة  على فهم أسباب جعل العنف املرتيل جمال قلق للخدمات اإلصال         
ــية يف    ــارات األساسـ ــسبوا املهـ ــشاركني أن يكتـ ــيت   للمـ ــارات الـ ــسري اإلشـ ــة وتفـ معرفـ

ُيقَــدَّم هــذا الربنــامج إىل مــوظفي . تــشري إىل وجــود خطــورة وقــوع عنــف عــائلي  رمبــا
 . اخلدمات اإلصالحية الكندية يف كل أحناء البلد

ادة فرســان الــشرطة امللكيــة ، والــشركاء الفــدراليون بقيــ٢٠٠٧يوليــه /منــذ شــهر متــوز  
الكندية يقدمون دورات تدريبية مدهتا يوم واحد يف القـوانني واملـسائل احمليطـة باالجتـار بالبـشر         

يـشمل هـذا    . إىل موظفي إنفـاذ القـوانني الـذين هـم يف اخلطـوط األماميـة يف كـل منـاطق كنـدا                     
ــدا وكــوهنن عر       ــشعوب األصــلية يف كن ــات ال ــساء وبن ــدريب عرضــاً لوضــع ن ــار  الت ضــة لالجت

  .الداخلي
، أعلنــت حكومــة كنــدا تقــدمي مبــادرة لتعــيني أبنــاء       ٢٠٠٨ينــاير /يف كــانون الثــاين   

تـشمل هـذه   . الشعوب األصلية لضمان وجود قوة عمل متثل اجلناة من أبناء الـشعوب األصـلية       
  . املبادرة إنشاء سبعة مواقع جديدة يف خمتلف أحناء كندا

ية التابعة حلكومـة كنـدا قريبـاً خطـة مـوارد بـشرية       ستكمل اخلدمات اإلصالحية الكند   
للـــشعوب األصـــلية مـــدهتا ثـــالث ســـنوات ملعاجلـــة مـــسائل تعـــيني املـــوظفني واالحتفـــاظ هبـــم 

وجدير باملالحظة أن قوة عمل متثيلية، كما عرَّفتها اللجنة الكنديـة حلقـوق اإلنـسان               . وترقيتهم
الكنديــةُ معــدالِت تــشغيل ألبنــاء الــشعوب  قــد حتقَّقَــت وســوف ُتَحقِّــُق اخلــدماُت اإلصــالحيةُ  
وسيوضع برنامج لتشغيل أبناء الـشعوب      . األصلية تزيد عن الوظائف املوجودة يف سوق العمل       

 لتـسهيل  القـانون الكنـدي حلقـوق اإلنـسان     مـن  ١٦األصلية، كجـزء مـن اخلطـة، وفقـاً للجـزء            
  .جهود التشغيل

نطـــاق واســـع، يف نيوفاوندالنـــد ُيقـــدَُّم تـــدريب حـــساس ثقافيـــاًّ، وإن مل يكـــن علـــى    
  .ولربادور ملوظفي إنفاذ القوانني يف املقاطعة

تــنظم نوفــا سكوشــيا برنــامَج تــدريب ســنوياًّ مــتعالً بــالعنف املــرتيل يــشمل تــدريباً يف      
.  ضابط شرطة من شـرطة البلـديات وفرسـان الـشرطة امللكيـة الكنديـة               ٧٥احلساسية الثقافية لـ    

جديدة يف جهاز الشرطة ستكون موارَد تعليم وإذكـاًء للـوعي      وظائف   ٢٠٠٨أُنشئت يف سنة    
  .بشأن العنف املرتيل جلميع أفراد الشرطة اآلخرين واجلمهور يف املقاطعة

ــيم يف         ــرامج تعل ــع مــوظفي املقاطعــة أن حيــضروا ب ــا سكوشــيا، ُيطلــب مــن مجي يف نوف
برنــامج لــى حــضور التنــوُّع واإلنــصاف يف التــشغيل وُيــشجَّع موظفــو اخلــدمات اإلصــالحية ع  

مــع أنــه توجــد سياســة  . إلذكــاء الــوعي مبــسائل الــشعوب األصــلية مفــاهيم الــشعوب األصــلية 
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ــادرات حمــددة يف الوقــت احلاضــر    إنــصاف يف التــشغيل يف كــل أجــزاء  احلكومــة، ال توجــد مب
  . لتدريب واستئجار نساء من بنات الشعوب األصلية للعمل يف املؤسسات اجلزائية

غرية واحـدة فقـط للنـساء البالغـات يف نيـو برونزويـك، توجـد           حيث توجـد وحـدة صـ        
  . موظفتان إصالحيتان اثنتان من بنات الشعوب األصلية ُعـيِّـنـَتا يف هذه الوظيفة

ــيني يف          ــة إىل التع ــات املؤدي ــب لالمتحان ــدمي طل ــك، أي شــخص يرغــب يف تق يف كيَب
األقـل يف التعلـيم بعـد       وظيفة موظف خدمات إصالحية جيب أن يكون قد أكمـل سـنتني علـى               

ــات         ــداث، أو الدراسـ ــرائم األحـ ــع جـ ــاص، أو يف منـ ــيم خـ ــامج تعلـ ــة يف برنـ ــة الثانويـ املرحلـ
االجتماعيـــة، أو تكنولوجيـــا الـــشرطة، أو أي ختـــصص آخـــر يـــسمح للمرشـــحني باكتـــساب   
ــات إعــداد        ــدخل االجتمــاعي، وتقني ــل إســداء املــشورة، والت ــة، مث املعــارف واملهــارات الالزم

بوجـه العمـوم، ُتنـاقَُش مـسألةُ        . حركة، وكذلك أساليب املالحظة وإجراء املقابالت     الرسوم املت 
  . التنوُّع الثقايف يف هذه الربامج التعليمية اليت تأيت بعد املرحلة الثانوية

وضــعت حكومــةُ كيَبــك خطــة عمــل يف مــسألة التنــوع لزيــادة متثيــل أفــراد اجملتمعــات    
ني باإلجنليزيــة يف اخلــدمات العموميــة، وتــشجيع دجمهــم  الثقافيــة، والــشعوب األصــلية، والنــاطق

وقد ارتفعت نسبة تعـيني هـذه اجملموعـات األقليـة يف وزارة             . مهنياًّ واالحتفاظ هبم يف وظائفهم    
ــن    ــومي مـ ــن القـ ــنة  ٤,٢األمـ ــة يف سـ ــسنة  ١٥,٥ إىل ٢٠٠٢-٢٠٠١ يف املائـ ــة يف الـ  يف املائـ

ــاء  ١٢ية، كــان وفيمــا يتعلــق مبــوظفي اخلــدمات اإلصــالح  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦  شخــصاً مــن أبن
  . ٢٠٠٨أبريل /الشعوب األصلية يشغلون هذه الوظائف يف شهر نيسان

يف موضــوع تــدريب أفــراد الــشرطة، تقــدم دائــرة تــدريب أبنــاء الــشعوب األصــلية يف     
املدرسة الوطنية للشرطة يف كيَبك برناجمني أساسيني ألبناء الـشعوب األصـلية احملتمـل جتنيـدهم                

ــشرطة، و ــشرطة اخلاصــة،      : مهــايف ال ــة ال ــى وظيف ــشعوب األصــلية عل ــاء ال ــدريب أبن ــامج ت برن
ــدوريات    ــراد شــرطة ال ــدريب أف ــامج ت ــشمل هــذان الربناجمــان  . وبرن ــة ســيناريوهات يف   ي أربع

عــالوةً علــى ذلــك، ُيعطــى الطــالب املنتــسبون إىل برنــامج ضــباط   .التعامــل مــع العنــف املــرتيل
ت نـساء الـشعوب األصـلية يف كيَبـك يف احلقـائق الـيت           شرطة الدوريات دورة إعالمية من ممثال     

تواجه نساء الشعوب األصلية والعنف املرتيل، وتعاجل مسائل مثل تشجيع السلوك غـري العنيـف               
يعطــي املتكلمــون الطــالب معلومـات عــن الــربامج واملــوارد املتــوفرة ملــساعدة  . والبيـوت اآلمنــة 

هـذه املـسألة أيـضاً عنـدما يعـود ضـباط الـشرطة              وُتعالَج  . احملتاجات من نساء الشعوب األصلية    
  .إىل تلقّي تدريب إضايف يف إجراء حتقيقات يف اإليذاء اجلنسي
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. يبدو أن نساء الشعوب األصلية ُيظهـرن اهتمامـاً متزايـداً يف إنفـاذ القـوانني يف كيَبـك                 
ــشعوب األصــلية        ــدريب ال ــرة ت ــت دائ ــسنوات اخلمــس املاضــية درب ــي ال ــ٢٥فف ــهن : رأة ام من

  .  نساء تدربن كضابطات شرطة٧امرأة تدربن على العمل يف جهاز الشرطة اخلاصة، و ١٨
ــعبة لفّعاليــة          ــاريو ش ــة واخلــدمات اإلصــالحية يف أونت ــسالمة اجملتمعي ــشأت وزارة ال أن

املنظمات يتبعها مكتب لشؤون الشعوب األصلية، يرشد الوزارة يف مبادراهتا التواصـلية اهلادفـة     
  .شعوب األصليةإىل تشغيل أبناء ال

يوجد يف كلية الشرطة يف أونتاريو عدد من الـربامج التدريبيـة واملبـادرات الـيت حتتـوي                    
  : على عناصر حساسة ثقافياًّ

القيـام بأعمـال الـشرطة اجملتمعيـة الـيت تـشكل جـزءاً              /روجعت دورة مكافحة العنصرية     •  
أونتــاريو، ومتَّ مــن برنــامج التــدريب األساســي للــشرطة اخلاصــة يف كليــة الــشرطة يف    

  .حتديثها لزيادة مضموهنا من التدريب على الوعي الثقايف املتعلق بالشعوب األصلية 
عقــدت وحــدة تعلــيم العالقــات العرقيــة للبــالغني يف كليــة الــشرطة يف أونتــاريو نــدوةً      •  

، وختطــط لعقــد نــدوة ٢٠٠٧للــشرطة يف موضــوع تنــوُّع الــشعوب األصــلية يف ســنة  
  .٢٠٠٨أخرى يف سنة 

ساعدت وحدة تعلـيم العالقـات العرقيـة للبـالغني أيـضاً يف وضـع كَُتيِّـبٍ بـشأن جرميـة                       •  
  . الكراهية لتوزيعه على مجيع ضباط شرطة أونتاريو

ستنظم وحدة القيادة يف كلية شرطة أونتاريو مؤمتراً بشأن املسائل واملواضـيع ملكافحـة        •  
  .٢٠٠٨جرمية الكراهية لقادة الشرطة يف سنة 

عكف كلية شرطة أونتاريو على وضع جمموعة مواد تعليمية إليكترونية بـشأن الـوعي              ت  •  
  ).جمتمعات حملية/أراضَي/ثقافةً/شعوباً(بالشعوب األصلية 

يقدَّم التدريب على الـوعي بالـشعوب األصـلية بـصورة روتينيـة إىل ضـباط الـشرطة يف                 
ةَ، واآلثـاَر طويلـة األجـل لإليـذاء يف          كل أحناء أونتاريو ويعاجل جزء كـبري منـه املـدارَس الداخليـ            

يــوىل انتبــاه خــاص أثنــاء هــذا التــدريب للتعــاليم الثقافيــة   . اجملتمعــات احملليــة للــشعوب األصــلية 
  .وكذلك لتعريف األدوار التقليدية املستندة إىل نوع اجلنس يف هذه اجملتمعات

 األصـلية أثنـاء مــؤمتر   يـوىل تركيـٌز خـاصٌّ لإليــذاء يف اجملتمعـات احملليـة النائيـة للــشعوب        
تعمـل  . ٢٠٠٨املنسقني املعين بالعنف املـرتيل، الـذي سـيعقد يف كليـة شـرطة أونتـاريو يف سـنة                    

شرطة مقاطعة أونتاريو يف تعاون وثيق مع ثالث دوائـر شـرطة تابعـة لألمـم األوىل، وتـشركها                    
دورات التدريبيـة   وُتشَملُ دوائر شـرطة األمـم األوىل يف كـل الـ           . يف كل املوارد ومواد التدريب    
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الــيت تنظمهــا شــرطة مقاطعــة أونتــاريو فيمــا يتــصل باإليــذاء، وتقــدم شــرطة مقاطعــة أونتــاريو     
  . مساعدةً إىل دوائر شرطة األمم األوىل يف إجراء التحقيقات إذا طُِلَب منها ذلك

تقيم شرطة مقاطعة أونتاريو شراكات مع عدة مراكز صداقة تابعـة للـشعوب األصـلية       
تصل باإليذاء، مبا يف ذلك اللجنة االستشارية للمحاكم املعنية بـالعنف املـرتيل، وجلنـة               يف جلان ت  

وتـشارك أيـضاً يف مــؤمتر سـنوي لألمـم األوىل بــشأن     . االدِّعـاء املنـسَّق يف قـضايا العنــف املـرتيل    
  . العنف املرتيل

لية يف  تقدم كلية أونتاريو للخدمات اإلصالحية عنصراً خاصاًّ بالوعي بالشعوب األصـ            
برنــامج تــدريب مــوظفي اإلصــالحيات وبرنــامج تــدريب علــى التقيــيم للمجنَّــدين األغــرار          

وُيطلَـب مـن املـديرين أيـضاً أن يتّمـوا دورة تدريبيـة       . املستجّدين تيسِّره مراكز الـصداقة اهلنديـة    
  . مكافحة االعتداء اجلنسي/إلزامية يف مكافحة العنصرية

 علـى الـشعوب     ٢٠٠٨ة وسينـَصبُّ التركيـز يف سـنة         تعقد الكلية أسبوع تعلُّم كل سن       
سيـشمل هـذا األسـبوع مناقـشات يف فريـق ُيعقـد             . األصلية والتحديات اليت تواجهها يف النظام     

 شـخص مـن     ٢٠٠برئاسة مدير للجلسة بني كرباء الشعوب األصلية ومجهـور يتـألف مـن حنـو                
  .اخلدمات اإلصالحية ووزارة خدمات الشباب واألطفال

ــستخدم    ــع مقابــل رســم معــني للعمــل      ي ــرأة يف املوق ــاريو ام املرفــق اإلصــالحي يف أونت
كــضابطة اتــصال مــع الــشعوب األصــلية، تقــدم بــرامج للــشعوب األصــلية، وحفــالت تطهــري     

  . روحي بتدخني األعشاب، وحفالت كوخ الَعَرق
قبـة  مرا(جيري اآلن إكمال مراجعات السياسة املتعلقة باجلنـاة يف قـضايا العنـف املـرتيل                  

وإن اسـتخدام أدوات    . وقد أُِقرَّت عدة تغيريات رئيسية حـىت اآلن       ) السلوك واإلفراج املشروط  
تقــدير املخــاطر اخلاصــة بــالعنف املــرتيل، وإن كانــت ليــست موجَّهــةً حتديــداً لنــساء الــشعوب    
األصــلية، يتوقــع أن يعــزز حتــسني ســالمة مجيــع الــضحايا بتعــيني هويــة مــرتكيب العنــف املــرتيل     

  .ر أوضاعهم بصورة أفضل، وبطريقة أكثر مشوالًوتقدي
، أصــدرت جلنــة حقــوق اإلنــسان يف مقاطعــة  ٢٠٠٧ديــسمرب /يف شــهر كــانون األول  

مانيتوبا تقريراً يتعلق مبشروع اجملتمعات ذات الرتعة العنصرية وخـدمات الـشرطة، وهـو عبـارة                
 خـدمات الـشرطة   يـشمل حمـور تركيـز املـشروع      . عن مشاركة مع بـاحثني مـن جامعـة وينيبيـغ          

ــصرية يف          ــة العن ــات األخــرى ذات الرتع ــراد اجملتمع ــشعوب األصــلية وأف ــاء ال ــن أبن ــسكان م لل
وينيبيغ، واشتمل موضوع ظهر من العملية ينطـوي علـى ادعـاءات باعتـداء أفـراد مـن الـشرطة                    

وتعمــل اللجنـة وجامعــة وينيبيـغ كلتامهــا مـع دائــرة    . جنـسياًّ علـى نــساء مـن الــشعوب األصـلية    
 وينيبيغ على وضع املرحلـة التاليـة مـن املـشروع، الـيت تـشمل وضـع اسـتراتيجيات تؤيـد                      شرطة
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-15Hhttp://www.gov.mb.ca/hrc/english/news_releases/12-06خدمات شرطة خالية مـن التحيُّـز        

2007.html) .(  
، تقتضي سياسة مانيتوبا يف تعيني موظفني من اجلـنس          ٢٦ا لوحظ يف السؤال رقم      كم  

اآلخــر يف مرافــق النــساء أو وحــدات ســكنهن أن حيــصل مجيــع مــوظفي اإلصــالحيات املعيَّــنني  
للعمل يف مرفق للنساء تدريباً حساساً لنوع اجلنس يأخذ يف احلـسبان الظـروف اخلاصـة لنـساء                  

  . الشعوب األصلية
ــيت       ٢٠٠٧ يف ســنة   ــشكاوى ال ــسوية ال ــا ت ــسان يف مانيتوب ــوق اإلن ــة حق ، ســهَّلت جلن

 من تقريَري كندا الـسادس      ٤٣٩انظر الفقرة   (قُدَِّمت باسم سجينات يف سجن بورتاج للنساء        
ركزت التسوية علـى بـرامج      ). والسابع عن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         

 يف ذلك تيسري االتـصال بـني النـساء املـسجونات وأطفـاهلن، وتلـيب                لتلبية احتياجات النساء، مبا   
االحتياجــات اخلاصــة لنــساء الــشعوب األصــلية، والنــساء ذوات اإلعاقــة، والنــساء احلوامــل         

)16Hhttp://www.gov.mb.ca/hrc/english/news_releases/06_28_07.html(  .  
يف ألربتــا، ُيقَــدَُّم التــدريب علــى الــوعي الثقــايف إىل أفــراد الــشرطة أثنــاء تــدريب أفــراد     

الشرطة األغرار املستجّدين وهو متاح جلميع موظفي ضـابط الـسالم يف اإلصـالحيات لـضمان            
وقـد نظـرت   . الوعي أكرب وقدرة أكرب على إدارة اجلناة من أبناء الشعوب األصلية بـشكل فعّـ     

صـلية بواسـطة عمليـة أو معـايري         املقاطعة يف طرق لزيـادة عـدد املـوظفني مـن أبنـاء الـشعوب األ               
  .ُتعتمد بعد مل

يف كولومبيـا الربيطانيـة، يتلقّــى ضـباط اإلصــالحيات، كجـزء مــن التـدريب األساســي        
ــوه يف أول     ــب أن ُيتمُّـ ــذي جيـ ــن الـ ــوظفي األمـ ــدريباً ملـــ   ٩١,٣ملـ ــهم، تـ ــن تعيينـ ــاعة مـ دة  سـ

وكجزء من التدريب املتقدم لضباط األمـن، الـذي جيـب        . التمييز/ساعات يف منع التحرش   ٣,٥
 سـاعات يف الـوعي بالـشعوب        ٣,٥ ساعة من تعيينـهم، تـدريباً ملـدة          ٢ ٧٣٩أن ُيتّموه يف أول     

ــاء   .  ســاعات يف أمــور النــساء اجلانيــات ٣,٥األصــلية و  ويوجــد أيــضاً ضــباط اتــصال مــن أبن
معيَّنــون بعقــود يف كــل مركــز إصــالحي مــن املراكــز التــسعة الــيت توجــد يف  الــشعوب األصــلية 

ومع أنه ال توجـد مبـادرات السـتئجار نـساء مـن بنـات الـشعوب األصـلية للعمـل يف                      . املقاطعة
املؤسـسات اجلزائيـة، توجـد مبـادرة تـشغيل مـستمرة هتـدف إىل اجتـذاب طـاليب الوظـائف مــن           

  . ثقافات متنوعة
اإلصالحي يف يوكون أن مجيع املـوظفني، خباصـة الـضباط، جيـب             من ممارسات املركز      

وُيقَـدَُّم  . أن يتلقَّوا تدريباً يف الوعي باألمم األوىل أثناء التدريب األساسي ملوظفي اإلصالحيات           
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هـــذا التـــدريب مبـــدخالت ومـــساعدة مـــن الفريـــق االستـــشاري املؤلـــف مـــن كـــرباء املركـــز    
  .  أشخاص متحدِّرين من األمم األوىلوالعمل جارٍ بنشاط يف تعيني. اإلصالحي

  
  الزواج واحلياة األسرية     

باإلضافة إىل املعلومات املتعلقة مبا مت توظيفه من استثمارات والنهج اليت اُتـبعت لـدعم                ‐ ٢٨
رعاية الطفـل، الـواردة يف التقريـر، يرجـى تقـدمي أرقـام علـى الـصعيد الـوطين وبيانـات مقـّسمة                        

. م، عن حجم الطلـب علـى رعايـة الطفـل ومـدى توفُّرهـا وتكلفتـها                حسب املقاطعات واألقالي  
يرجى بيان ما إذا كانت احلكومـة نظـرت يف إمكانيـة رفـع مـستوى املزايـا الـيت ُتقـدم يف حالـة                         
احلصول على إجازة أبوَّة من أجل تشجيع عدد أكرب من اآلبـاء علـى احلـصول علـى مثـل هـذه         

نت قد اتُّخذت تدابري أخـرى لـدعم األسـر وكفالـة            ويرجى أيضا إبالغ اللجنة إن كا     . اإلجازة
  . التوفيق بني العمل واحلياة األسرية لكل من الرجال والنساء

تعترف حكومة كندا بأن رعاية األطفال ذات أولوية لدى األسر الكندية، وتقول إهنـا              
ت حقيقيـة  ملتزمة مبساعدة الوالدين على املوازنة بني العمل وحياة األسـرة، وتقـدم هلمـا خيـارا            

 ٥,٨، ستقدم حكومـة كنـدا مبلـغ         ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف سنة   . يف تقرير ما هو األفضل ألطفاهلم     
ــى شــكل        ــدم عل ــال، يق ــة األطف ــة األوىل ورعاي ــتعلُّم يف مراحــل الطفول ــاً لل ــني دوالر دعم بالي

  . حتويالت إىل املقاطعات واألقاليم، وعلى شكل نفقة مباشرة وتدابري ضريبية لألسر
 املقاطعات واألقاليم املسؤولية الرئيـسية عـن تـصميم وتـسليم اخلـدمات              تقع على عاتق    

ــة  ــة والتعليمي ــسليمها       . االجتماعي ــال وت ــة األطف ــرامج وخــدمات رعاي ــصميم ب ــذا ت ــشمل ه وي
  .وتنظيمها ومتويلها، وكذلك وضَع وإعانةَ ُنظُمٍ لنفقات رعاية األطفال

لرعايـة األطفـال، الـيت تـشمل       تقدم حكومة كندا دعماً لألسر بواسطة اخلطـة الـشاملة             
تتلقّـى هـذا االسـتحقاق    . االستحقاق الشامل لرعايـة األطفـال ودعمـاً ألمـاكن رعايـة األطفـال           

مجيُع األسـر الـيت لـديها أطفـال دون سـن الـسادسة، وميكنـها اسـتخدامه لـدفع تكـاليف رعايـة                        
ن دوالر سـنوياًّ،    بليـو  ٢,٤ مليـون أسـرة كنديـة مبلـغ          ١,٥يقدِّم هـذا االسـتحقاق إىل       . أطفاهلا

باإلضافة إىل أشكال دعم أخـرى تـشمل الـسماح الـضرييب لألطفـال، وختفـيض نفقـات رعايـة                   
  .األطفال، واالستحقاق الضرييب لألطفال، الذي يشمل التكملة الوطنية الستحقاق الطفل

يقابــل االســتحقاق الــشامل لرعايــة األطفــال مــع ختفــيض نفقــات رعايــة األطفــال، يف     
واآلثــار . ر مــن ثلــث تكــاليف رعايــة األطفــال مــن قبــل أشــخاص غــري الوالــدين املتوســط، أكثــ

  . اجملتمعة هلذه التدابري أكرب حىت من ذلك يف حالة األسرة اليت يعوهلا أحد الوالدين مبفرده
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إىل جانب االستحقاقات املالية املباشرة لألسـر ُتحـوِّل حكومـة كنـدا أيـضاً أمـواالً إىل                     
انظــر الــسؤال رقــم . (دعم براجمهــا وخــدماهتا لألســر الــيت لــديها أطفــالاملقاطعــات واألقــاليم لــ

 بليون دوالر وسـترتفع إىل مـا يقـرب          ١,١ هذه السنة    الفيدراليةبلغ جمموع التحويالت    ). ٢١
  .٢٠١٤-٢٠١٣ بليون دوالر يف سنة ١,٣من 

قعـة  متوِّل حكومة كنـدا أيـضاً وتـدير بـرامج رعايـة األطفـال وخـدماهتم يف املنـاطق الوا                     
  : ، مبا يف ذلكالفيدراليةحتت مسؤولية احلكومة 

مبادرات فدرالية تدعم برامج وخدمات رعاية األطفال دعمـاً مباشـراً يف األمـم األوىل          •  
وبلغ جممـوع نفقـات بـرامج وخـدمات رعايـة األطفـال يف           : وشعب اإلنيويت وميتيس  
ر؛ وُيقَـدَُّم    مليـون دوال   ١٦٠ ما يقـرب مـن       ٢٠٠٦-٢٠٠٥الشعوب األصلية يف سنة     

  :هذا الدعم، بالدرجة األوىل، بواسطة الربامج التالية
مبادرة رعاية أطفال األمم األوىل وشعب اإلنويت الـيت تقـدمها وزارة املـوارد البـشرية                 -  

  والتنمية االجتماعية الكندية؛ 
برامج بداية سّباقة للـشعوب األصـلية تقـدمها وزارة الـصحة الكنديـة ووكالـة الـصحة                    -  

  عامة الكندية؛ ال
الرعاية النهارية التابعـة لـدائرة الـشؤون اهلنديـة وشـؤون األقـاليم              /برامج رعاية األطفال    -  

  .الشمالية يف مقاطعيت أونتاريو وألربتا الكنديتني
مركـزاً ملـوارد األسـرة    / مركـزاً كنـدياًّ   ٤١قدمت دائـرة اخلـدمات العـسكرية، بواسـطة            •  

 ماليـني دوالر يف     ٤ طفـل، مبيزانيـة مقـدرة مببلـغ          ٨ ٠٠٠العسكرية، ختدم ما يقدر بــ       
  . ٢٠٠٦-٢٠٠٥سنة 

تقدِّم استحقاقات األمومة والوالدية مـن تـأمني العمـل دخـالً مؤقتـاً تعويـضياًّ للوالـدين                    
ُيقَصد هبـذه االسـتحقاقات دعـم الوالـدين         . العاملني لطفل حديث الوالدة أو طفل متَبىن حديثاً       

األسرة بإعطائهما املرونة اليت حيتاجان إليها للبقاء يف البيـت أثنـاء الـسنة              يف املوازنة بني العمل و    
ــاة الطفــل  ـــ   . األوىل مــن حي  احمليطــة ١٥اســتحقاقات األمومــة متاحــة لألمهــات يف األســابيع ال

 أســبوعاً فيــصبح ٣٥بــوالدة الطفــل، ويــستطيع الوالــدان االســتفادة مــن اســتحقاقات والديــة لـــ 
  .  أسبوعا٥٠ًاجملموع 
تبلغ نسبة التعويض األساسي عن الدخل من تأمني العمل، مبـا يف ذلـك االسـتحقاقات          
وتعكس نـسبة التعـويض هـذه طبيعـة التـأمني املـشترك للربنـامج، حيـث                 .  يف املائة  ٥٥الوالدية،  

يدفع املوظف، واملوظفون اآلخرون املشمولون بالربنامج، ورب العمل، جزءاً من دخل العمـل            
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 إىل أنـه ال يبـدو       ٢٠٠٧ويشري تقريـر الرصـد والتقيـيم لـسنة          ). غياب عن العمل  أثناء ال (املفقود  
أن نسبة التعويض احلاليـة تـشكِّل حـاجزاً أمـام اسـتخدام اسـتحقاقات األمومـة واالسـتحقاقات              

  .  يف املائة من السنة، يف املتوسط٩٤الوالدية، ألن الوالدين يستخدمان هذه االستحقاقات لـ 
دخل املنخفض اليت لديها أطفـال أن حتـصل علـى نـسبة أعلـى مـن                 ميكن لألسر ذات ال     

 يف املائة من دخلها املؤمَّن عليه، بواسـطة تكملـة دخـل األسـرة، حبيـث      ٨٠ذلك، قد تصل إىل    
  .  دوالرا٤٣٥ًيصل احلد األعلى لالستحقاقات األسبوعية إىل 

ا إحصاءات كندا، أن نـسبة      ُيستفاد من الدراسة االستقصائية للتغطية بتأمني العمل، اليت أوردهت        
 ٢٦,٨اآلباء الذين طالبوا، أو أعلنوا عن عزمهم على املطالبـة، باالسـتحقاقات الوالديـة بلغـت                 

 يف املائـة الـيت كانـت سـائدة يف           ٢٠، وقد ارتفعت بذلك من نـسبة الــ          ٢٠٠٧يف املائة يف سنة     
  .٢٠٠٦سنة 

ــيم لــسنة      ــر الرصــد والتقي ــة  ٢٠٠٧يــشري تقري ــأمني العمــل، التابعــة   الــصادر عــن جلن ت
ــدمها رجــال يف ســنة         ــيت ق ــة ال ــات باالســتحقاقات الوالدي ــدد املطالب ــدا، إىل أن ع ــة كن حلكوم

وقـــدمت النـــساء أغلبيـــة املطالبـــات باالســـتحقاقات .  مطالبـــة٢٥ ٤٨٠ بلـــغ ٢٠٠٧-٢٠٠٦
  .  يف املائة من جمموع املطالبات٨٦، أي )٢٠٠٧-٢٠٠٦ يف سنة ١٥٨ ٧٠٠(الوالدية 
 الرعاية على سـبيل املؤاسـاة متاحـةٌ للعمـال املـؤهلني، الـذين حيتـاجون إىل                  استحقاقات  

تتـاح اسـتحقاقات ملـدة سـتة     . تعويض عن دخلهم لرعاية فرد يف األسرة مـريض مرضـاً عـضاالً         
 أسبوعاً، وميكن تقامسها بني أفراد األسـرة املـؤهلني          ٢٦أسابيع وميكن أخذها خالل فترة مدهتا       

  ). حدة فقط عند تقاسم االستحقاقاتوتتاح فترة انتظار وا(
 طلبــاً للرعايــة علــى ســبيل املؤاســاة، ودفعــت  ٥ ٦٨٠، قُــدَِّم ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف ســنة   

  : ماليني دوالر٩,١استحقاقات مقدارها 
ــاة        •   ــبيل املؤاس ــى س ــة عل ــالبون باســتحقاقات الرعاي ــى املط ــدة ٣٣٠تلقّ  ٤,٧ دوالراً مل

  .أسابيع يف املتوسط
املطالبني باسـتحقاقات الرعايـة علـى سـبيل         )  يف املائة  ٥٨,٥(صف  استخدم أكثر من ن     •  

  .املؤاساة استحقاقات األسابيع املتاحة مجيعها
  ). يف املائة٧٥,١(معظم املطالبني باستحقاقات الرعاية على سبيل املؤاساة نساء   •  

تعترف حكومة كندا بأن عدداً متزايـداً مـن الكنـديني يواجهـون صـعوبات يف املوازنـة                
، اتفـق وزراء احلكومـة      ٢٠٠٨فربايـر   /يف شـباط  . بني مـسؤوليات العمـل ومـسؤوليات األسـرة        

 وحكومات املقاطعات واألقاليم، يف إطار الرابطة الكنديـة ملـديري التـشريع العمـايل،              الفيدرالية
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وُتموِّل حكومة كندا أيـضاً     . على إنشاء جلنة خمصصة لدراسة مسألة التوازن بني العمل واحلياة         
  .حثني الذين يبحثون يف مسائل ترتيبات العمل والتوازن بني العمل واحلياةالبا

أُدخلت حتسينات على خطـة الـتعلُّم املبكـر ورعايـة األطفـال يف مقاطعـة نيوفاوندالنـد                    
 ٢٥ ٠٠٠فــزاد برنــامج إعانــــــة خــدمات رعايــة األطفــال عتـــــــبة األهليــة فيــه مــن   . ولــربادور

 طفـالً وأسـرهم مـن احلـصول        ١٧٠كِّن هذه الزيادة ما يقدر بــ        مت.  دوالر ٢٧ ٥٠٠دوالر إىل   
 مكـان جديـد يف      ١٠٠وأُنشئَ يف السنة السابقة أكثـر مـن         . على استحقاقات من هذا الربنامج    

  . خمتلف أحناء املقاطعة بواسطة مبادرة أماكن رعاية األطفال
رة ملــساعدة ، أعلنــت نوفــا سكوشــيا برنــامج الرعايــة الــصيدالنية لألســ٢٠٠٧يف ســنة   

  . )/17Hhttp://www.gov.ns.ca/health/pharmacare(اُألسر على دفع تكاليف األدوية 
أصدرت مقاطعة نيو برونزويك، كجزء من مبادرهتا لتقليص الفجوة يف األجـور، أهنـا                
 يف شـبكتها ملراكـز الرعايـة النهاريـة العموميـة             مكان إضايف لرعاية األطفـال     ٢٠ ٠٠٠سُتنشئ  

وسريفع هذا اإلجراء عـدد األمـاكن املتاحـة يف شـبكة مراكـز               .خالل السنوات اخلمس القادمة   
  .  مكان٢٢٠ ٠٠٠الرعاية النهارية العمومية إىل ما جمموعه 

ــضريبية      ــسنة ال ــداًء مــن ال ــة    ٢٠٠٩ابت ــسماح الــضرييب لقــاء نفقــات رعاي ، ســيعادل ال
فــال مجيــع النفقــات، ســواء أكــان الطفــل يف مركــز عمــومي للرعايــة النهاريــة يتلقّــى إعانــة األط

 ١٥٠ ٠٠٠من شـأن هـذه املبـادرة أن تـساعد     . حكومية أم يف مركز رعاية يف القطاع اخلاص      
  . أسرة يف كيَبك بتخفيض أعبائها املالية

ل علـى   تسمح خطة كيبك لتـأمني الوالديـة، إىل جانـب إعطـاء فـرص أحـسن للحـصو                   
إجازات األمومة والوالدية، لآلباء باحلصول علـى إجـازة والديـة مـدهتا مخـسة أسـابيع، اسـتفاد                   

 مــن تقريــَري كنــدا الــسادس والــسابع عــن اتفاقيــة ٣٦١الفقــرة ( يف املائــة مــن اآلبــاء ٥٤منــها 
  ). القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ة علــى املــساواة بــني اجلنــسني يف  يركِّــز واحــد مــن توجيهــات سياســة كيبــك اجلديــد    
َوْضـُع  : تـدعم هـذا اهلـدف      حتتوي خطة العمل على بضعة مبادرات     . املوازنة بني العمل واحلياة   

بطاقة إنصاف يف األعمال التجارية، دعم مايل وتقين لرابطات أرباب العمل واحتـادات العمـال           
صلحة اإلقليمـيني الـذين   لوضع مبادرات توازن بني العمـل واحليـاة، واتفاقـات مـع أصـحاب املـ               

هلــم صــلة باملوضــوع لتمويــل مــشاريع، وتــدابري للمــساعدة علــى إجــراء دراســات للتــوازن بــني 
التـوازن بـني العمـل واحليـاة،        يوجـد اآلن مـشروع حبـوث جـارٍ لتوثيـق            . العمل واحليـاة العائليـة    

ايــة أطفــاهلم يتعلــق باالسـتراتيجيات الــيت يـستخدمها العــاملون، الـذين جيــب علـيهم ال رع     فيمـا 
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مـريض أيـضاً، أو أقـارب مـسنني أو معـولني آخـرين يف               ) أو زوجة (فحسب، وإمنا رعاية زوج     
  . وسيوىل انتباٌه خاصٌّ لألوضاع اليت مير هبا أشخاص يعملون يف أوقات غري عادية. األسرة

  مــؤخراً لكفــاءة سياســة األســرة يفجملــس األســرة والطفولــةوأخــرياً، تبــيََّن مــن دراســة أجراهــا 
كيبك أن، العناصر الرئيسية للسياسة مفيدة للنساء، ال سيما بارتفاع نـسبة مـشاركة األمهـات     

  .وارتفاع معدل الوالدات
 مكانـاً لرعايـة األطفـال يف أونتـاريو، ختـدم            ٢٤٣ ٤٨٨يوجد يف الوقـت احلاضـر حنـو           

وكـان  ). ة سـن ١٢الذين تتراوح أعمـارهم مـن صـفر إىل      ( يف املائة من أطفال املقاطعة       ١٤حنو  
 أطفـــال يتلقَّـــون إعانـــــة الحتياجـــات ١٢ ٧٠٨ متوســـــط شـــــهري مقـــداره ٢٠٠٧يف ســـنة 

 طفـالً يتلقـون إعانـات       ٩ ٥٧٥ طفالً يتلقََّّون إعانات للرسـوم العاديـة؛ و          ٦٧ ٣٨٤خاصــة؛ و 
  . لرعاية خاضعة للتنظيمأونتاريو تعملمن برنامج 

فال أونتاريو األثر الـسليب الـذي ميكـن         باإلضافة إىل ذلك، يتناول برنامج استحقاق أط        
يساهم برنامج اسـتحقاق أطفـال أونتـاريو يف         . أن يتركه الفقر على منو األطفال ومنائهم صحياًّ       

حتسني التوافق بني العمل واحلياة للرجال والنساء على حدٍّ سواء، مبساعدة األسر الـيت تتحمـل                
سـر املؤهلـة علـى قـدم املـساواة، سـواء أكـان        تكاليف إضافية لتربية أطفاهلا، ومعاملة أطفـال األ   

وحيـسِّن الـدعم املتواصـل الـذي يقدمـه هـذا الربنـامج              . آباؤهم وأمهاهتم يعملـون أو ال يعملـون       
الفرص املتاحة لآلباء واألمهـات، ويـساعدهم علـى االنتقـال إىل االلتحـاق بقـوة العمـل، بينمـا                    

فـال أونتـاريو ألطفاهلـا، حـىت بعـد          تظل األسـر مؤهلـة لتلقّـي دعـم مـن برنـامج اسـتحقاقات أط               
  .توقُّف استحقاقات املساعدة االجتماعية

 سـنوات يف    ٥ و   ٣ يف املائـة مـن األطفـال الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني                 ٧٠أكثر مـن      
 بتحـسينه إمكانيـات احلـصول       أحـسن بدايـة،   وإن برنامج   . أونتاريو تعمل أمهاهتم خارج البيت    

ة جيـدة، يـساعد األمهـات علـى املوازنـة بـني متطلبـات          على رعاية مالئمة لألطفـال ذات نوعيـ       
 من تقريَري كندا السادس والسابع عـن اتفاقيـة القـضاء      ٤٢٠الفقرة  ( العمل ومتطلبات األسرة  

أوجـدت بلـديات أونتـاريو، يف إطـار هـذا الربنـامج،             ). على مجيع أشــــكال التمييـز ضـد املـرأة        
  .  مكان جديد لرعاية األطفال٢٢ ٠٠٠حنو 

 مليــــون دوالر يف متويــــل جديــــد ١٤٢,٥، ســــُينفَق مبلــــغ ٢٠٠٨-٢٠٠٧ســــنة يف   
، وإدامتــه وتعزيــزه، مبــا يف أحــسن بدايــةُيــستخَدم لتحــسني برنــامج حكومــة أونتــاريو املــسمى  

  : ذلك
 ٣٠٠ مكانــاً مرخَّــصاً لرعايــة األطفــال، منــها ٧ ٣٧٤ ماليــني دوالر إلدامــة ١٠٥,٧  •  

عايــة أطفــال الــشعوب األصــلية يف جمتمعــات  مكــان مــرخص جديــد ومالئــم ثقافيــاًّ لر 
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مستهدفة خارج احملميات، ومساعدة بلـديات أونتـاريو مـع الـضغط الـذي تواجهـه يف                 
  .دعم رعاية األطفال رعاية جيدة يف أونتاريو

 يف املائـة، يف أجـور       ٣ مليون دوالر إضايف لتقـدمي زيـادة، يبلـغ متوسـطها             ٢٤,٨مبلغ    •  
 ٣٣ ٥٠٠ خمتلــف أحنــاء أونتــاريو البــالغ عــددهم حنــو   العــاملني يف رعايــة األطفــال يف 

  .شخص
 مليــون دوالر لتحــسني إمكانيــات احلــصول علــى تــدريب ودعــم إنــشاء كليــة         ١٢  •  

  . مربِّيات األطفال يف طفولتهم املبكرة/تنظيمية لتدريب مرّبي
األسر يف أونتاريو مؤهلة للحصول علـى إعانـات لرسـوم رعايـة األطفـال علـى أسـاس                     
 دوالر حيــق هلــا ٢٠ ٠٠٠فاألســرة الــيت يبلــغ دخلــها الــصايف  .  حبــسب دخــل األســرةتــدرجيي

ويعـين  . احلصول على إعانة مساوية لكامل الرسم الذي تدفعه لتسديد تكـاليف رعايـة أطفاهلـا               
االنتقال إىل سلم متدرج لفحص الدخل لتقرير مدى األهلية للحصول على إعانة لـدفع رسـوم    

، أن عـدد األسـر املؤهلـة        ٢٠٠٧ينـاير   /حيز النفوذ يف كانون الثاين    رعاية األطفال، الذي دخل     
  . للحصول على إعانة للمساعدة يف دفع رسوم رعاية أطفاهلا سيزداد

 ٢٠٠٦مبوجب برنامج املكافأة على العمل، قدمت مانيتوبا املبادرات التالية منـذ سـنة       
  : لدعم األسر

ذين يتلقَّون استحقاقات مـساعدة للتوظيـف    ُعزَِّزت حوافز العمل لتمكني املشاركني ال       •  
 يف املائة مـن الـدخل   ٣٠ دوالر من دخلهم املكتسب و٢٠٠والدخل من االحتفاظ بـ  

  . دوالر قبل أن يبدأ ختفيض االستحقاقات اليت يتلقَّوهنا٢٠٠املكتسب فوق حد الـ 
ات ُخفِّــَضت رســوم رعايــة األطفــال وُرِفَعــت مــستوي  ،٢٠٠٧أبريــل /يف شــهر نيــسان  •  

األهلية لتلقّي املساعدة، فُرِفعت بذلك مستويات املساعدة وُدعـم مزيـد مـن األسـر يف                
  .إرسال أطفاهلا إىل دور الرعاية

، بدأ اسـتحقاق األطفـال يف مانيتوبـا، الـذي يعطـي       ٢٠٠٨يناير  /يف شهر كانون الثاين     •  
لــيت دخل املــنخفض ا دوالراً يف الــشهر لكــل طفــل، لــدعم األســر ذات الــ ٣٥األســرة 

  .تتلقّى استحقاقات ُمساَعَدة للتوظيف والدخل ال
ُجمَِّدت رسوم الوالدية، اليت كانت ُتقدَّم مبوجب برنامج رعايـة األطفـال يف مانيتوبـا،                 

، قــدم الربنــامج املــذكور إعانــة جديــدة ملــدارس   ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف ســنة . ٢٠٠٢منــذ ســنة 
لــَدين ذَوي الــدخل املــنخفض   احلــضانة تــستند إىل مقــدار الــدخل فقــط، ولــذلك ميكــن للوا      

، ُرفعـت مـستويات الـدخل       ٢٠٠٧أبريـل   /ويف شهر نيسان  . اجلالسني يف البيت احلصول عليها    
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ويف . واخلصميات املسموح هبا املستخدمة لتقرير أهلية احلصول علـى إعانـات لرعايـة األطفـال      
نــشئت وكــذلك أُُ.  مكــان آخــر لرعايــة األطفــال٢ ٥٠٠، أُعلــن إجيــاد ٢٠٠٧يونيــه /حزيــران

مبادرات لتمديد ساعات رعاية األطفـال بغيـة إعطـاء متويـل إضـايف للمرافـق إلتاحـة مزيـد مـن                      
األماكن املرخَّصة لألسر اليت حتتاج إىل رعاية أطفاهلـا يف املـساء أو عطلـة هنايـة األسـبوع أو يف                     

  . الليل
ــى       ــعة عل ــديالت موس ــت تع ــف  أُدخل ــايري التوظي ــانون مع ــنظِّ  ق ــذي ي ــا، ال   م يف مانيتوب

ــسان     ــهر نيــ ــا، يف شــ ــازات يف مانيتوبــ ــام اإلجــ ــل أحكــ ــدنيا، مثــ ــايري الــ ــل /املعــ   ٢٠٠٦أبريــ
ــديالت ( full Act ;php.e02606c/2006/statutes/laws/ca.mb.gov.2web:// http :٢٠٠٦تع

.)php.e110e/ccsm/statutes/laws/ca.mb.gov.2web://http  
ــا       ــدمها أبن ــيت ق ــيريات الناجتــة االهتمامــات ال ــيت  تعكــس التغ ــا، والتوصــيات ال ء مانيتوب

ــةٌ مـــن ممثلـــي العمـــال واإلدارة   ومل يكـــن رفـــع مـــستوى  . اعتمـــدهتا بتوافـــق اآلراء جلنـــةٌ مؤلفـ
وإمنــا حــدَّثَت . اســتحقاقات إجــازة الوالديــة مــسألةً هــي موضــع اهتمــام وقُــدَِّمت للنظــر فيهــا   

وتغيُّر وجه قوة العمـل     التعديالُت القانونَ لكي يعكس بصورة أفضل الوقائع احلالية لالقتصاد،          
واشتملت التعديالت على حتسني أحكام أجـرة إجـازة قانونيـة للعـاملني             . ومطالب األسر اليوم  

تأهيلــها لإلجــازات القانونيــة؛ وحتــسني /دون تفــرُّغ؛ وتعريــف موسَّــع للفــرد يف األســرة لتأهيلــه
 مـن املرتـب حيـث       أحكام أجرة العمل اإلضايف للعاملني بناء على حوافز؛ وأحكام متنع اخلصم          

ــع         ــات املقيمــات م ــازل واملربِّي ــة عمــال املن ــدة مباشــرة للموظــف؛ وحتــسني تغطي ال يوجــد فائ
  . األسرة

  :نفذت سسكتشوان التحسينات التالية لرعاية األطفال  
  إلغاء قائمة االنتظار لألطفال الذي توجد لديهم إعاقة كبرية؛  •  
أبريــل / نيــسان١ابتــداًء مــن   يف املائــة٩ رفــع أجــرة العــاملني يف رعايــة األطفــال بنــسبة  •  

 يف املائــة ابتــداًء مــن ٤؛ و ٢٠٠٧أبريــل / نيــسان١ يف املائــة ابتــداًء مــن ٣؛ و ٢٠٠٦
  ؛٢٠٠٨أبريل /نيسان ١

 دوالراً يف الـشهر يف املتوسـط، ابتـداًء مـن            ٢٠حتسينات إلعانة رعايـة األطفـال بواقـع           •  
 لزيـادة التغطيـة إىل أكثـر        ٢٠٠٦ يف    وحتـسينات إضـافية للرعايـة      ٢٠٠٥يونيه  /حزيران

، وزيـادة احلـد األعلـى للـدخل الـذي تنقطـع عنـده             ٢٠٠٥ يف املائة من رسوم      ٨٥من  
  اإلعانة أيضاً؛
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 ٢٠٠٣ مكـان يف الفتـرة مـن         ٢ ٦٠٠توسيع األماكن املرخصة لرعاية األطفال بواقـع          •  
  . ٢٠٠٨حىت 

وازنــة بــني العمــل قــدمت حكومــة سسكتــشوان جــوائز للم  ،٢٠٠٨فربايــر /يف شــباط  
واألسرة، لتكرمي أرباب العمل لتميُّز أدائهم بتسهيل إقامة توازن بني العمل واألسرة يف أمـاكن               

 شخــصاً يف أمــاكن عمــل ١٢ســُتمنح هــذه اجلــائزة لعــدد ال يتجــاوز  . العمــل يف سسكتــشوان
ألسـرة  خاصة وعامة وغري رحبية وتعاونيـة، بنـاًء علـى اسـتخدام مبـادرات تـوازن بـني العمـل وا                    

تتــيح فرصــاً للعــاملني لكــي يــضعوا األســرة أوَّالً، وإعطــاَءهم املرونــة للنظــر يف الــوزن الــصحيح 
  .الذي ينبغي إعطاؤه ألولويات العمل واألسرة يف حياهتم

، عملــت اخلــدمات اإلصــالحية يف ألربتــا علــى وضــع برنــامج لرفاهيــة  ٢٠٠٧يف ســنة   
وحـدثت مبـادرات   . فني الشخـصية مـن الرفاهيـة   املوظفني وارتباطهم، ملعاجلة احتياجـات املـوظ      

 سـاعة وتقلـيص أسـابيع العمـل يف مواقـع معينـة ملختلـف                ١٢أخرى لتجربة نوبات عمل مدهتا      
املوظفني وُبِذلَ ُجهد لتقليل اإلجازات املرضية واالسـتجابة لطلبـات املـوظفني الـذين يلتمـسون              

  . زيادة أيام العطل ليقضوها مع أسرهم
ــة ا    ــوفِّر رعاي ــة، وتــضمن إتاحــة سلــسلة واســعة مــن     ُت ــار واملرون ــا اخلي ألطفــال يف ألربت

خيــارات رعايــة األطفــال اجليــدة النوعيــة واملعقولــة التكلفــة، الــيت تلــيب احتياجــات أســرهم          
 مكانـــاً مرخـــصاً يف مراكـــز ٧٢ ٤٢٣، كـــان يوجـــد ٢٠٠٨مـــارس / آذار٣١يف . وأطفـــاهلم

ارج املدرسة، واملراكز اليت ُيترك فيهـا األطفـال         الرعاية النهارية، ومدارس احلضانة، والرعاية خ     
 طفـالً مـسجلني يف بـرامج        ٢٧ ٦٣٣لرعايتهم، وبيوت األسر اليت تقـدم رعايـة هناريـة؛ وكـان             

ــال مرخــصة أو معتمــدة؛ و   ــة أطف ــن   ١٠ ٣٢٠رعاي ــا يقــرب م ــل، أو م ــن  ٣٧ طف ــة م  يف املائ
  . األطفال املسجلني، يتلقَّون إعانة

 ألربتا متاحة للوالدين ذََوي الدخل املنخفض أو املتوسطَ، بنـاًء           إعانة رعاية األطفال يف     
  :٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١واعتباراً من . على مقدار الدخل، وحجم األسرة، وسبب الرعاية

 يف املائة للوالـَدين اللـذَين يـستخدمان مراكـز           ٣,٥سُتزاد نسب اإلعانة الشهرية بنسبة        •  
 ٥٤٦ دوالراً لألطفـال الرضَّـع و   ٦٢٨قـداره  إىل حـد أقـصى م   (رعاية هنارية مرخصة    

، وبيوت األسر اليت تقـدم رعايـة        )دوالراً لألطفال الذين هم يف مرحلة ما قبل املدرسة        
 دوالراً لألطفال الـذين هـم       ٤٣٧ دوالراً لألطفال الرضَّع و    ٥٢٠احلد األقصى   (هنارية  

  ). يف مرحلة ما قبل املدرسة
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)  الذين يرعون األطفال خـارج البيـت  لألقارب(طفال  ستزداد إعانة رعاية األقارب لأل      •  
 دوالر يف الـشهر لألطفـال الـذين هـم دون سـن              ٤٠٠ يف املائـة، فتـصل إىل        ٢٦بنسبة  

  .السادسة من العمر
ــَدين ذََوي الــدخل املــنخفض واملتوســط اللــذَين يــستخدمان رعايــة      •   ســيتاح أيــضاً للوال

ول علــى إعانــة لرعايــة األطفــال احلــص مرخــصة لألطفــال الــذين هــم يف ســن املدرســة،
 دوالراً يف ٣١٥  دوالراً يف الــشهر لألطفــال الــذين هــم يف الروضــة، و٥٤٦أقــصاها (

وتتوقــف األســعار ). الــشهر لألطفــال الــذين هــم يف الــصفوف مــن األول إىل الــسادس
  . أيضاً على ساعات الرعاية لألطفال الذين هم يف سن املدرسة

، ٢٠٠٨مـايو   /ت لرعاية األطفال، اليت ُوضعت يف أيـار       تدعم خطة ألربتا لوضع خيارا      
وســوف تزيــد خطــة االســتثمار . ٢٠١١ مكــان لرعايــة األطفــال حبلــول ســنة ١٤ ٠٠٠إجيــاد 

توافر رعاية األطفال، وتساعد مشغِّلي أماكن الرعايـة يف جهـودهم الراميـة إىل تعـيني املـوظفني             
 وهـذا يـشمل والـَدي       -نخفض واملتوسـط    واالحتفاظ هبم، ومساعدة الوالَدين ذََوي الدخل املـ       

  .  يف دفع تكاليف رعاية األطفال-األطفال الذين هم يف سن املدرسة 
صــندوق ابتكــار : تــشمل الــربامج األخــرى للمــساعدة يف زيــادة عــدد األمــاكن اجليــدة  

وحـافزاً   إنشاء األماكن، الذي يقدم منحاً للمساعدة يف دفع تكاليف التخطيط وبدء التـشغيل؛            
ية األطفال الرُّضَّع للمساعدة يف دفع التكاليف األعلى لرعاية األطفـال الرُّضَّـع؛ وصـندوق               لرعا

الـــشراكة اإلقليميـــة للمـــساعدة علـــى تلبيـــة االحتياجـــات اإلقليميـــة الفريـــدة، واالســـتثمار يف   
الوحدات النموذجية، لزيـادة أمـاكن رعايـة األطفـال اجملـاورة للمـدارس؛ ومـنح التمويـل اجليـد               

  . دة يف شراء األلعاب واملعداتللمساع
التوسُّـع  : وتشمل الربامج األخرى للمساعدة يف تعيني املوظفني واالحتفاظ هبم ما يلي            

يف معادلــة شــهادات مــوظفي رعايــة األطفــال؛ ورفــع األجــور؛ وبرنــامج اعتمــاد لزيــادة جــودة  
ح ماليـة للفقـراء     النوعية؛ وعالوات حافزة الجتذاب املوظفني؛ وبرامج تقدمي منح دراسـية ومـن           

للمساعدة يف دفع تكاليف التدريب؛ واحلصول على الدورة التوجيهية يف رعاية األطفـال علـى       
  . شبكة اإلنترنت

 طفـل يف سـن الثانيـة عـشرة فمـا دون،             ٥٨١ ٠٠٠، كان يوجـد حنـو       ٢٠٠٦يف سنة     
شـكال رعايـة     يف املائـة منـهم علـى شـكل مـن أ            ٤١يف كولومبيا الربيطانية، حيصل مـا ُيقَـدَُّر بــ           

  .األطفال
، كانت نسبة األماكن املرخصة يف املقاطعة لرعاية األطفال الـذين هـم             ٢٠٠٦يف سنة     

يف سن يتـراوح مـن الـوالدة حـىت سـن الثانيـة عـشرة، الـذين توجـد هلـم أمـاكن منظمـة لرعايـة                 
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ــة  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويف ســـنة  . يف املائـــة١٣,٨األطفـــال  ، كـــان برنـــامج متويـــل تـــشغيل رعايـ
ومنـذ  .  جمموعـة ومرفـق عـائلي لرعايـة األطفـال          ٤ ٥٠٠ املقاطعـة يـدعم أكثـر مـن          األطفال يف 

 ٤٥ ٠٠٠، ازداد عدد أماكن رعايــة األطفـــال املؤهلة للـدعم مـن احلكومـــة مـن             ٢٠٠١سنة  
وبينمــا كــان الربنــامج األكــرب للتمويــل . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ مكــان يف الــسنة ٨٢ ٠٠٠مكــان إىل

، وافــق الربنــامج األصــغر للتمويــل الرأمســايل ٢٠٠٧-٢٠٠٦اليــة الرأمســايل موقوفــاً يف الــسنة امل
  . مكان مرخَّص لرعاية األطفال٧ ٠٠٠ مرافق، دعم فيها أكثر من ٢٠٧على متويل 

إعانات رعايـة األطفـال متاحـة ألشـد األسـر ضـعفاً يف كولومبيـا الربيطانيـة، ويف سـنة                       
 طفـل يف الـشهر دون سـن         ٢٣ ٣٠٠، كانت املقاطعـة تـدعم عـدداً متوسـطُُه           ٢٠٠٧-٢٠٠٦

يـدعم برنـامج إعانـات رعايـة األطفـال األسـر ذات             .  أسـرة  ١٦ ٠٠٠الثالثة عشرة وأكثـر مـن       
يتوقـف مقـدار اإلعانـة الـيت        . الدخل املنخفض واملتوسط لـسد تكـاليف رعايـة جيـدة لألطفـال            

فـال  ميكن أن تتلقّاها األسرة على دخل األسرة وحجمها، وأعمار األطفال، ونـوع رعايـة األط              
  . املقدمة

 أســرة خــدمات مــن ٣٧ ٠٠٠، تلقَّــت أكثــر مــن ٢٠٠٧-٢٠٠٦طيلــة الــسنة املاليــة   
ملـساعدة الوالـَدين     مراكز املوارد واإلحالة إىل رعاية األطفـال، الـيت تقـدم معلومـات وإحـاالت              

وتــدعم املراكـز املـذكورة أيـضاً مقـدِّمي رعايـة األطفــال      . علـى اختيـار رعايـة جيـدة ألطفاهلمـا     
 مكتبات إلعارة األلعاب واملعدات، وإتاحـة فـرص تنميـة مهنيـة، ومعلومـات ومـوارد يف                 بتوفري

  . اجملتمعات احمللية يف خمتلف أحناء املقاطعة
، التزمــت كولومبيــا الربيطانيــة باحملافظــة علــى     ٢٠٠٧ينــاير /يف شــهر كــانون الثــاين    

ــة األ ٥٤اســتثمار ســنوي مقــداره   ــامج مــدعوم لتنمي حنــو  ميكِّــن -طفــال  مليــون دوالر يف برن
ــة    ٥ ٨٠٠ ــلة املـــشاركة يف أوضـــاع رعايـ  طفـــل مـــن ذوي االحتياجـــات اخلاصـــة مـــن مواصـ

  . األطفال
) WorkLife BC(ُتكــرِّم مؤســسة املوازنــة بــني العمــل واحليــاة يف كولومبيــا الربيطانيــة     

م أرباَب العمل، الذين طـوَّروا أمـاكن عمـل مـساندة ملـساعدة مـوظفيهم علـى موازنـة التزامـاهت                    
وتــستطيع أيــضاً مــساعدة أربــاب العمــل علــى تــشجيع ممارســات   . جتــاه العمــل وجتــاه األســرة 

معلومات عـن    توجد. تساعد أرباب العمل على اجتذاب املوظفني وإبقائهم على رأس عملهم         
   ./18Hhttp://www.worklifebc.caهذا يف املوقع 

ــ  ‐ ٢٩ ــة مــع القلــق، يف مالحظاهتــا    الحظــت جلن ــة والثقافي ة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعي
 بشـأن تقرير الدولة الطرف اجلـامع للتقريـرين الـدوريني           ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٢اخلتامية املؤرخة   

الرابــع واخلــامس، أن نــسبة األســر الــيت تعوهلــا أمهــات وحيــدات كــبرية بــني األســر الــيت عهــد   
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 وأعربـت اللجنـة أيـضا عـن قلقهـا ألن النـساء مـا زلـن ُيجَبـرن علـى                      .بأطفاهلا إىل دور احلضانة   
يرجى بيـان التـدابري الـيت اتُّخـذت     . التنازل عن أطفاهلن لدور احلضانة لعدم وجود سكن مالئم 

  .يف هذا الصدد
. تعكــف حكومــة نيــو برونزويــك اآلن علــى إعــادة تــصميم نظامهــا حلمايــة األطفــال     

على هنج يستند إىل القوة، ُيشرك األسـر يف حـل مـسائل محايـة               وسينصبُّ تركيز النظام اجلديد     
ــال ــة يف       . األطف ــال أولوي ــديها أطف ــيت ل ــو برونزويــك األســر ال ــك، تعطــي ني وباإلضــافة إىل ذل

  . الوصول إىل برامج السكن املعان
التدابري الكبرية لدعم الدخل والسكن العمومي املوجودة يف كيبك جتعل هذا احتمـاالً               

باإلضـافة إىل تـدابري الوصـول إىل الـسكن العمـومي الـوارد وصـفها يف الـسؤال           . بعيد احلـدوث  
، تدعم حكومـة كيبـك، بواسـطة بـضعة بـرامج، األسـر ذات الـدخل املـنخفض لكـي                     ٢٣رقم  

  . تضمن أن يبقى لديها دائماً حدٌّ أدىن من املوارد حتت تصرُّفها
اح ضــرييب، يــسمى يف كيبــك، األســر ذات الــدخل املــنخفض واملتوســط مؤهلــة لــسم   

فاألسـرة الـيت يعوهلـا أحـد الوالـدين مبفـرده، مـثالً،              . مكافأة عمل، حيدده الدخل ونوع األسـرة      
والوالدان اللـذان لـيس لـديهما مـوارد يـستطيعان           .  دوالر ٢ ٢٠٠حتصل على مكافأة مقدارها     

ــة كملجــأ أخــري   لألطفــال  فيمــا يتعلــق باالحتياجــات األساســية  . احلــصول علــى مــساعدة مالي
هذه السماح الـضرييب الـذي ُيـَردُّ إىل         . املعولني، إهنم مشمولون بربنامج يسمى مساعدة الطفل      

األول مــساعدة ماليــة تعطــى لألســر احملتاجــة، : دافــع الــضريبة يتــألف مــن عنــصرين اثــنني، مهــا 
. والثـاين هـو تكملـة شـاملة لألطفـال املعـوقني           . وُيحدد مقدارها بناء على جمموع دخل األسرة      

ويف . غ الذي ُيدفع يكون نفس املبلغ دائماً بغض النظر عن مقدار اإلعاقـة ودخـل األسـرة                واملبل
 ٢,٠٣ أســرة، بلــغ جمموعــه ٨٧٣ ٢٦٠، قــدمت هــذه املبــادرة دعمــاً لـــ  ٢٠٠٦الــسنة املاليــة 
  .بليون دوالر

قدمت حكومة أونتاريو االسـتحقاق اجلديـد ألطفـال أونتـاريو إىل أطفـال األسـر ذات               
 يف املائة من األسـر الـيت يعوهلـا أحـد            ٨٠وتعول النساء يف أونتاريو أكثر من       . ضالدخل املنخف 

، ٢٠٠٧يوليـه   /وستتلقّى األسر ذات الدخل املنخفض، ابتـداًء مـن شـهر متـوز            . الوالدين مبفرده 
 دوالر لكـل طفـل عنـدما يـصبح          ١ ١٠٠ دوالراً لكل طفـل، ويـصل إىل         ٢٥٠مبلغاً يصل إىل    

 بليـون دوالر بـشكل تراكمـي       ٢,١وسـيدفع مبلـغ جمموعـه        .٢٠١١ سنة   تنفيذه تنفيذاً تاماًّ يف   
  .خالل السنوات اخلمس األوىل

 وبرنـامج   أونتـاريو تعمـل    يف املائة يف برنامج      ٢أعطت أونتاريو زيادة إضافية مقدارها        
 يف املائـة  ٩أونتاريو لدعم املعوقني، مما رفـع نـسبة جممـوع الزيـادة يف املـساعدة االجتماعيـة إىل           
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الـضعيفات وأسـرهن علـى إدارة الزيـادة          وهـذا يـساعد النـساء     . ٢٠٠٣عما كان عليه يف سـنة       
  . يف تكاليف املعيشة

 / آذار٣١ دوالرات يف الـساعة بتـاريخ    ٨,٧٥زادت أونتاريو احلد األدىن لألجور إىل         
 دوالرات يف الـساعة     ١٠,٢٥، مـع االلتـزام بـأن يـصل احلـد األدىن لألجـور إىل                ٢٠٠٨مارس  

وسوف تفيد هذه الزيادة النساء بوجه خاص ألن ثلثـي الـذين يعملـون باحلـد                . ٢٠١٠سنة  يف  
  . األدىن من األجور نساء

مرَّت أونتاريو مـؤخراً بتحـوُّلٍ يف املـساعدة االجتماعيـة لألطفـال، اشـتمل علـى تنفيـذ                     
علــى عــدد أوســع مــن املبــادرات الــيت تــستخدم هنجــاً يقــوم علــى القــوة ويــشدد تــشديداً قويــاًّ    

تعتمـد مجعيـات معونـة األطفـال يف أونتـاريو، يف تقريـر مـا إذا            . الصالت مع اخلدمات اجملتمعية   
كان الطفل يف حاجـة إىل احلمايـة، علـى طيـف مـنقح لألهليـة ومعـايري إلزاميـة جديـدة حلمايـة                         
األطفال إلعطاء كـل مجعيـات معونـة األطفـال إطـاراً متـسقاً تقـدم مـن خاللـه خـدمات محايـة                        

ويـشري الطيـف واملعـايري حتديـداً إىل اعتبـارات العنـف         .  إىل األطفال والشباب وأسرهم    األطفال
الـيت ترشـد املمارسـة طيلـة فتـرة بقـاء احلالـة              (فاملعـايري   . املرتيل وتقدم إرشاداً شامالً للجمعيـات     

، مثالً، تعترف بأن حـاالت العنـف املـرتيل حتتـاج إىل هنـج مـصمم للحالـة بعينـها ويقـدم                     )قائمة
  .اداً للتعامل مع هذه احلاالتإرش

يوجد يف أونتاريو عدد من الـربامج املـصممة خّصيـصاً ملعاجلـة احتياجـات مـن يعـانون                    
  :صعوبات مالية إىل اإلسكان، كما يلي

 مبـادرة رأمساليـة لتـوفري سـكن مـستأجر بـأجر             -للمستأجرين يف أونتاريو     إتاحة فرص   •  
 مـستأجر بـأجر معقـول لـسكان أونتـاريو           معقول، تعطي البلديات أمواالً لتوفري سـكن      

  .ذوي الدخل املنخفض
 هتــدف إىل ختفيــف عــبء دفــع اإلجيــار عــن  -إتاحــة فــرص اســتئجار ألســر أونتــاريو    •  

  .اُألسر ذات الدخل املنخفض اليت لديها أطفال بتقدمي مساعدة شهرية إليها
لبلديـة ملـساعدة     خيصص متـويالً ملـديري اخلـدمات ا        -برنامج مصرف اإلجيار اإلقليمي       •  

املــستأجرين الــذين تــأخروا ألجــلٍ قــصري يف دفــع إجيــاراهتم علــى جتنُّــب اإلخــراج مــن    
  .منازهلم بسبب تأخرهم يف دفع اإلجيار

تقدم وكاالت خدمات الطفل واألسرة يف مانيتوبا دعماً لألسـر، ومـساعدة لألمهـات               
وسـيعمل نظـام خـدمات      . يـت العازبات بتقدميها هلن مـا حيـتجن إليـه مـن أشـكال الـدعم يف الب                

الطفل واألسرة أيضاً على تنفيذ منوذج استجابة تفاضلية يقدِّم دعماً مبكراً أكثر كثافـة وفّعاليـة    
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وكـاالت   وتعمـل . لألسر، مبا يف ذلـك األسـر الـيت تعوهلـا أمٌّ عزبـاء والـيت هـي يف ضـائقة ماليـة                      
 إجيـاد سـكن مالئـم، ال سـيما          خدمات الطفل واألسرة يف مانيتوبا جاهدةً ملساعدة النساء على        

  . إن كان السكن احلايل غري الئق ويعرض األطفال للخطر
يف سسكتــشوان، ميكــن النظــر إىل اإلســكان غــري الالئــق، كمــا ُينظــر إىل الــضغوط           

اخلارجية األخرى، بأنه عامل مساهم يف هدم األسرة، ممـا يـؤدي إىل ضـغوط إضـافية، وإسـاءة                   
ال ُيخـَرج األطفـال مـن أُسـرهم ويوضـعون      . عتـداء واإلمهـال  استخدام املخدرات، واحتمال اال   

أو /يف دور حضانة إال إذا مل يعـد باإلمكـان ضـمان سـالمتهم نتيجـةً إلسـاءة الوالـدين إلـيهم و                      
إسـاءة معاملـة،    /وعندما يرد تقرير أو يوجد قلق مـن إمكانيـة وجـود وضـع إمهـال               . إمهاهلما هلم 

ملخاوف ويقدمون مـا يلـزم مـن دعـم ملـساعدة األسـرة              يقوم موظفو الوزارة بالتحقيق يف هذه ا      
وإذا اكتــشف موظفــو . علــى البقــاء جمتمعــةً، مــع ســالمة الطفــل أو األطفــال يف الوقــت نفــسه  

الوزارة أثناء عملهم مع األسرة أن املسكن غري الئق ميكنهم الدفاع عـن حـق األسـرة ودعمهـا                  
 خـدمات اإلسـكان واخلـدمات       وهـذا يـشمل التعامـل مـع شـركاء يف          . يف إجياد مسكن مناسب   

  . املالية، وكذلك إحاالت إىل برامج أخرى تقدمها منظمات جمتمعية
قدمت وزارة اخلدمات االجتماعية يف سسكتشوان متويالً ملنظمـة جمتمعيـة امسهـا احتـاد                 

، يف ســسكاتون، (Infinity House) البيــت الالحمــدود -) ١٩٩٣(ميتــيس احلــضري املركــزي 
. يل ودعــم للنــساء مــن بنــات الــشعوب األصــلية وغــري األصــلية وأطفــاهلن  لتــوفري مــسكن انتقــا

ووفرت كذلك متويالً ملنظمـات جمتمعيـة يف نـورث بـاتلفورد وسـسكاتون ورجيينـا تقـدم خـربة          
  . معيشية مرتَّبة ومساندة للشاّبات احلوامل والشابات الوالدات

ــا خــدمات       تــدخُّل لــصاحل  تقــدم وزارة خــدمات األطفــال والــشباب يف حكومــة ألربت
يـنص القـانون بوضـوح علـى أن         . قـانون األطفـال والـشباب وتـدعيم األسـرة         األطفال مبوجـب    

الطفل ُيعترب يف حاجة إىل خدمات التدخُّل عندما تكون سـالمة الطفـل ومنـاؤه يف خطـر نتيجـةً          
ومـن مـسؤولية مـوظفي القـضايا        . إلمهال أو إصابة عاطفية أو إصابة جسدية أو اعتداء جنـسي          

والدة الطفل أو ويل أمره قد سـبب لـه مـا ُيحوُِجـُه إىل     /درَّبني أن يقدِّروا االدعاءات بأن والد   امل
  .خدمات التدخُّل

مع أن مسائل أمومة املرأة العزباء أو اإلسكان قد تكون جزءاً مـن ظـروف األسـرة يف                    
والـشباب إىل   ألربتا، ال تفي هذه املسائل وحدها باملعـايري الـيت تـدعو وزارة خـدمات األطفـال                  

الوالـدة  /أو نزعـه مـن رعايـة الوالـد        /التدخل؛ وال يعترب الطفل يف حاجة إىل خدمات التـدخل و          
  . جملرد كون األم والدة عزباء أو جملرد مسائل سكنية
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جيوز لوزارة خدمات األطفال والشباب يف ألربتا أن تقدم خـدمات ملـرة واحـدة لفتـرة         
افع العامة، أو بقالـة، أو إحالـة إىل وكـاالت جمتمعيـة أو أي               قصرية كاإليواء، أو اإلجيار، أو املن     

شكل آخر من أشكال خدمات الدعم لتخفيف وطأة احلاجـات املباشـرة ودعـم أوليـاء األمـور          
  .يف رعاية أطفاهلم

من العناصر الرئيـسية يف اسـتراتيجية اإلسـكان اإلقليمـي اجلديـدة لكولومبيـا الربيطانيـة                   
لومبيـا الربيطانيـة، وهـو ضـمان إعطـاء األولويـة ألشـد املـواطنني                عنصر مسائل اإلسكان يف كو    

ــى مــسكن   ــى مــسكن     . ضــعفاً يف احلــصول عل ــا يف احلــصول عل ــة العلي ــذلك، ُتعطــى األولوي ل
اجتماعي لألسر اليت تواجه حـاالت طارئـة، مبـا يف ذلـك األسـر الـيت تعـيش يف أحـوال تعـرِّض                         

سـر مؤهلـة أيـضاً للحـصول علـى إعانـة إجيـار        هـذه األ . للخطر صحَتها أو رفاهيتها أو سالمتها 
الـذي  (إذا كان املسكن مستأجراً من سوق القطاع اخلاص، بواسـطة برنـامج مـساعدة اإلجيـار         

، ممــا يوســع خياراهتــا يف )أُدخــل كجــزء مــن برنــامج مــسائل اإلســكان يف كولومبيــا الربيطانيــة 
  . البحث عن مسكن آمن ومالئم بإجيار معقول

 األطفال واألسرة واجملتمع احمللي يف كولومبيـا الربيطانيـة الظـروف            يبني قانون خدمات    
قلة املـسكن ليـست مـشمولة هبـذه الظـروف؛ غـري أنـه إذا              . اليت حيتاج األطفال فيها إىل احلماية     

الوالدة الذي يتلقّى خدمات لرفاهية الطفل، جيوز لألخـصائي         /ُعرَِّف املسكن بأنه حاجةٌ للوالد    
الوالــدة أن يــساعدمها علــى إجيــاد مــسكن مناســب بتقــدمي /مــع الوالــداالجتمــاعي الــذي يعمــل 

  . معلومات أو إحاالت إىل وزارات أو وكاالت أخرى أو إىل خدمات دعم طوعية
إذا واجه الوالد أو الوالدة صعوبات يف إجياد مسكن مناسـب أو مل يـتمكن مـن رعايـة                  

ل تلـك األسـرة أن يـساعد الوالـد          الطفل، ميكن لعامـل الـشؤون االجتماعيـة املعـين برفاهيـة طفـ             
علـى اختيـار فـرد آخـر يف األسـرة أو صـديق لرعايـة الطفـل مبوجـب اتفاقيـة وضـعت                ) الوالدة(

على أساس اجلزء الثامن من قانون خدمات الطفـل واألسـرة واجملتمـع احمللـي، تـسمح لـشخص                   
فــاق رعايــة وإذا مل يكــن هــذا الترتيــب متاحــاً، ميكــن عــرض ات . بــديل أن يتــوىل رعايــة الطفــل

لوضـع الطفـل مؤقتـاً برعايـة شـخص يوافَـُق عليـه مبوجـب قـانون                  ) الوالـدة (طوعي على الوالـد     
  .خدمات الطفل واألسرة واجملتمع احمللي

ــا الربيطانيــة هــدف إبقــاء        مــن األهــداف الرئيــسية لــربامج رعايــة األطفــال يف كولومبي
جهــد ممكــن للعمــل مــع الوالــد األســرة جمتمعــة حيثمــا أمكــن ذلــك، وهلــذا الــسبب ُيبــذَلُ كــل  

ــدة( ــد       ) الوال ــا يف ذلــك تقــدمي خــدمات دعــم، وكــذلك عق ــة، مب ــاء األســرة جمتمع ــضمان بق ل
اجتماعات خدمات متكاملة، ومؤمترات أَُسـر مجاعيـة جيتمـع فيهـا أفـراد األسـرة لتقريـر أفـضل                    

  .اخلطط لرعاية الطفل


