
CEDAW/C/CAN/7  األمــم املتحـدة 

 

 اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
17 August 2007 
Arabic 
Original: English/French 

 

 
291107    281107    07-48588 (A) 

*0748588* 

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  

 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة    
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 
 التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السادس والسابع للدول األطراف  

 
 *كندا  

 

 . حترير رمسيهذا التقرير ُمقدم بدون * 
 الذي نظرت فيه اللجنـة  CEDAW/C/5/Add.16ولالطالع على التقرير األويل املقدم من حكومة كندا، انظر           

 الــذي نظــرت فيــه CEDAW/C/13/Add.11ولالطــالع علــى التقريــر الــدوري الثــاين انظــر . يف دورهتــا الرابعــة
 الـذي نظـرت   CEDAW/C/CAN/3ادس، انظر ولالطالع على التقرير الدوري الس. اللجنة يف دورهتا التاسعة 

 الـذي   CEDAW/C/CAN.4ولالطالع على التقرير الدوري الرابع انظـر        . فيه اللجنة يف دورهتا السادسة عشر     
ولالطـــالع علـــى التقريـــر الـــدوري اخلـــامس، انظـــر      . نظـــرت فيـــه اللجنـــة يف دورهتـــا الـــسادسة عـــشر     

CEDAW/C/CAN/5 و Add.1دورهتا الثامنة والعشرين اللذين نظرت فيهما اللجنة يف . 
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 احملتويات
الصفحة 

.املــــــواد   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .٥
.مقدمة -اجلـزء األول    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١١
.التدابري اليت اعتمدهتا حكومة كندا -ء الثاين اجلــز   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤
.التدابري اليت اعتمدهتا حكومات املقاطعات -اجلزء الثالث    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٠
.نيوفواندالند والبرادور    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٥٠
.جزيرة األمري إدوارد    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٦٤
.نوفا سكوتشيا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٧١
.نيو برونزويك    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٨٢
.كيبك    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٨٩
.أونتاريو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٠٢
.مانيتوبا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١١٤
.سسكتشوان    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٣٣
.ألربتا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٤٦
.كولومبيا الربيطانية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١٥٩
.*التدابري اليت اعتمدهتا حكومات األقاليم -اجلــزء الرابع    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٩
.نونافوت    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٧٩
.األقاليم الشرقية الغربية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٨٧
.يوكان    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٩٢
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.املشاورات العامة - ١التذييل    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٢٠١
.استعراض أحكام القضاء - ٢ التذييل   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٦
.التحليل القائم على نوع اجلنس - ٣التذييل    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٣
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 ــــــــــــوادامل
الصفحة 

 تعريف التمييز  :١املادة   
.القضاءاستعراض أحكام     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٢٠٦
 ابري منع التمييزتد  :٢املادة   
.ألربتا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٤٦
.كولومبيا الربيطانية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١٥٩
.حكومة كندا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٢٤
.مانيتوبا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١١٤
.نيو برونزويك    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٨٢
.نيوفواندالند والبرادور    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٥٠
.األقاليم الشمالية الغربية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٨٧
.نوفا سكوتشيا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٧١
.نونافوت    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٧٩
.أونتاريو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٠٢
.مري إدواردجزيرة األ    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٦٤
.كيبك    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٨٩
.استعراض أحكام القضاء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٢٠٨
.سسكتشوان    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٣٣
.يوكان    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٩٢
. التدابري الرامية إىل كفالة النهوض باملرأة :٣املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.ألربتا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٤٨
.كولومبيا الربيطانية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١٦١
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.حكومة كندا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٢٨
.مانيتوبا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١١٨
.نيو برونزويك    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٨٣
.نيوفواندالند والبرادور    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٥٢
.األقاليم الشمالية الغربية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٨٧
.نوفا سكوتشيا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٧٤
.نونافوت    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٨١
.أونتاريو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٠٤
.جزيرة األمري إدوارد    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٦٥
.كيبك    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٩١
.استعراض أحكام القضاء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٢١٠
.سيسكتشوان    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٣٥
.يوكان    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٩٤
 القولبة  :٥املادة   
.عراض أحكام القضاء است    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٢١٢
 االجتار باملرأة واالستغالل  :٦املادة   
.كولومبيا الربيطانية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١٦٣
.حكومة كندا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٣٤
.مانيتوبا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٢٢
.نيو برونزويك    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٨٣
.األقاليم الشمالية الغربية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٨٩
.أونتاريو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٠٨
.جزيرة األمري إدوارد    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٦٧
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.كيبك    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٩٣
.اض أحكام القضاء استعر    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٢١٣
.سسكتشوان    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٣٨
 املرأة يف احلياة السياسية والعامة : ٧املادة   
.ألربتا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٥٢
.كولومبيا الربيطانية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١٦٤
.حكومة كندا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٣٦
.مانيتوبا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٢٢
.نيو برونزويك    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٨٤
.نيوفواندالند والبرادور    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٥٤
.األقاليم الشمالية الغربية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٨٩
.نوفا سكوتشيا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٧٥
.نونافوت    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٨٣
.أونتاريو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٠٨
.جزيرة األمري إدوارد    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٦٧
.كيبك    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٩٤
.سسكتشوان    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٣٨
.يوكان    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٩٧
 التعليم : ١٠املادة   
.ألربتا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٥٢
.كولومبيا الربيطانية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١٦٤
.مانيتوبا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٢٤
.نيو برونزويك    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٨٤
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. والبرادورنيوفواندالند    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٥٥
.األقاليم الشمالية الغربية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٩٠
.نوفا سكوتشيا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٧٦
.أونتاريو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٠٨
.جزيرة األمري إدوارد    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٦٨
. كيبك    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٩٥
.سسكتشوان    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٤٠
 الةالعم : ١١املادة   
.ألربتا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٥٣
.كولومبيا الربيطانية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١٦٧
.حكومة كندا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٣٧
.مانيتوبا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٢٦
.نيو برونزويك    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٨٥
.نيوفواندالند والبرادور    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٥٧
.األقاليم الشمالية الغربية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٩٠
.نوفا سكوتشيا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٧٧
.نونافوت    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٨٤
.أونتاريو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١١٠
.جزيرة األمري إدوارد    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٦٩
.كيبك    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٩٦
.استعراض أحكام القضاء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٢١٣
.سسكتشوان    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٤١
.يوكان    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٩٨
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 الصحة  :١٢ املادة  
.ألربتا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٥٦
.كولومبيا الربيطانية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١٧٠
.حكومة كندا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٤١
.مانيتوبا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٢٨
.نيو برونزويك    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٨٧
.نيوفواندالند والبرادور    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٥٨
.األقاليم الشمالية الغربية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٩١
.نوفا سكوتشيا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٧٨
.نونافوت    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٨٥
.أونتاريو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١١١
.دواردجزيرة األمري إ    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٧٠
.كيبك    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٩٩
.استعراض أحكام القضاء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٢١٨
.سسكتشوان    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٤٢
.يوكان    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٩٩
 احلياة االقتصادية واالجتماعية  :١٣املادة   
.ألربتا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٥٧
.كولومبيا الربيطانية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١٧٤
.حكومة كندا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٤٤
.مانيتوبا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٣١
.نيو برونزويك    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٨٩
.برادورنيوفواندالند وال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٥٩
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.األقاليم الشمالية الغربية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٩١
.نوفا سكوتشيا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٨٠
.نونافوت    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٨٦
.أونتاريو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١١٣
.جزيرة األمري إدوارد    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٧٠
.كيبك    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٩٩
.استعراض أحكام القضاء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٢١٩
.سسكتشوان    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٤٣
.يوكان    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٢٠٠
 رأة الريفية امل :١٤املادة   
.طانيةكولومبيا الربي    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١٧٨
.حكومة كندا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٤٩
.مانيتوبا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٣٢
.جزيرة األمري إدوارد    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٧١
.سسكتشوان    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٤٤
 الزواج واحلياة العائلية  :١٦املادة   
.استعراض أحكام القضاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٢٢١
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 اجلزء األول
 مقدمة  

ــرة مــن       - ١ ــدا يف الفت ــسية املعتمــدة يف كن ــدابري الرئي ــر الت ــوجز هــذا التقري ــساني ــل /ني أبري
 لتعزيز تنفيذها التفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد             ٢٠٠٦مارس  / إىل آذار  ١٩٩٩
ينـاير  /وكما أفادت كندا اللجنة املعنية بالتمييز ضد املرأة أثناء حضورها يف كانون الثاين            . املرأة

 إىل  ٢٠٠٣ير  ينـا /، ينصب التركيز الرئيسي هلذا التقريـر علـى الفتـرة مـن كـانون الثـاين                ٢٠٠٣
مع إشارات عرضية إىل التطـورات موضـع االهتمـام اخلـاص الـيت حـدثت        (٢٠٠٦مارس  /آذار

 ).٢٠٠٦يوليه /حىت متوز
ولزيادة دقة املواعيد وأمهيـة تقـدمي التقـارير إىل هيئـات األمـم املتحـدة املنـشأة مبوجـب                     - ٢

يـسية خمتـارة حـدثت      معاهدات، بذلت اجلهود جلعل هذا التقرير موجزا وانصب على قضايا رئ          
ــرد بــشأهنا معلومــات بالفعــل يف التقــارير املقدمــة مبوجــب       ــدة هامــة ومل ت فيهــا تطــورات جدي

وحيثمـا كانـت هنـاك معلومـات تفـصيلية متاحـة يف       . معاهدات أخرى تكون كنـدا طرفـا فيهـا      
ــرد اإلشــارة إىل هــذه التقــارير، ولكــن مــع قليــل مــن االســتثناءات،        ــه ت التقــارير األخــرى، فإن

 . تتكرر هذه املعلومات يف هذا التقرير ال
التحليـل القـائم علـى      : وترد القضايا الرئيسية اليت يتناوهلا هذا التقرير على النحو التـايل           - ٣

نــوع اجلــنس، والــسياسة االجتماعيــة، والــصحة، والقــضايا التــشريعية والعمــل، والعنــف ضــد    
 .جئاتالنساء والبنات، ونساء الشعوب األصلية، واملهاجرات والال

وحتددت هذه القضايا بدراسة للمالحظات اخلتامية أجرهتا اللجنة الدائمـة للمـسؤولني      - ٤
 األقـاليم، املـسؤولة عـن       - املقاطعـات    -املعنيني حبقوق اإلنسان، وهـي اهليئـة الرئيـسية لالحتـاد            

ــى املعاهــدات الدو      ــالتطبيق عل ــة ب ــادل املعلومــات املتعلق ــة وتب ــة الدولي ــشاورات احلكومي ــة امل لي
 .حلقوق اإلنسان، وتنفيذها

وجرى التماس وجهات نظر املنظمات غري احلكومية فيما يتعلق بالقضايا الـيت يغطيهـا            - ٥
التحالف النسائي الكنـدي مـن      : واستجابة هلذه الدعوة املنظمات التالية    . هذا التقرير املستكمل  

نظمـــة شـــبكة ، وم(WA*ACT)، ومنظمـــات املـــسماة يعملـــن (FAFIA)أجـــل العمـــل الـــدويل 
 .، ومجعية األمم األوىل، ومجعية رؤساء مانيتوبا(DAWN ONTARIO)أونتاريو للمعوقات 

وحكومات االحتاد، واملقاطعات واألقاليم تتشاور بصورة روتينية مع اجملتمع املـدين يف             - ٦
  أمثلـة  ١وتـرد يف التـذييل      . وضع التشريعات، والـسياسات والـربامج املتعلقـة بأحكـام االتفاقيـة           

 .على تلك املشاورات
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 . هلذا التقرير معلومات عن الوالية القضائية ذات الصلة٢ترد يف التذييل  - ٧
واملالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة والتقـارير الـسابقة                   - ٨

نــدا وتقــارير ك. لكنــدا قــدمت إىل مجيــع اإلدارات االحتاديــة وحكومــات املقاطعــات واألقــاليم  
ــراث الكنــــــــدي علــــــــى     ــع اإلنترنــــــــت إلدارة التــــــ ــور علــــــــى موقــــــ ــة للجمهــــــ متاحــــــ

http://www.pch.gc.ca/progs/pdphrp/docs/index_e.cfn. 
 وميكن االطالع على معلومات تفـصيلية عـن تنفيـذ حقـوق اإلنـسان يف كنـدا والنظـام              - ٩

العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية االحتــادي الكنــدي يف التقريــر الرابــع لكنــدا بــشأن 
، فـــضال )(htpp://www.pch.ca/progs/pdp-hrp.docs/escr/tdm_e.cfm واالجتماعيـــة والثقافيـــة 

 .(htpp://www.pch.gc.ca/progs/pdp-hrp/docs/core_a.cfm)عن الوثيقة األساسية لكندا 
 

  إحصائيةمعلومات  
ونقال عن دائرة اإلحصاءات الكندية، فإن أكثر قليال من نصف مجيـع الـسكان الـذين                 - ١٠

 ١٦,١، كــان هنـاك مــا جمموعــه  ٢٠٠٤ويف عـام  . يعيـشون يف كنــدا مـن النــساء أو الطفــالت  
وتـشري  .  يف املائـة مـن العـدد الكلـي للـسكان يف ذلـك العـام                ٥٠,٤مليون أنثى يف كندا، ميـثلن       

 يف املائة من جمموع الـسكان اإلنـاث بانتمـائهن    ٣، أفاد   ٢٠٠١عداد إىل أنه، يف عام      بيانات الت 
 يف املائـة أنفـسهن      ١٤إما إىل هنود أمريكا الـشمالية، أو امللـونني أو اإلنويـت، يف حـني عـرَّف                  

وتــشكل اإلنــاث أغلبيــة الــسكان الكنــديني املعــاقني؛ ففــي عــام  . بــأهنن مــن أفــراد أقليــة ظــاهرة
 . يف املائة من اإلناث الكنديات مصابة بعجز١٣,٣ نسبة ، كانت٢٠٠١
، )انظـر أدنـاه   (وتشري اإلحـصاءات إىل أن النـساء يـؤدين أدوارا أقـوى يف جمـال العمـل                   - ١١

وقد حققن مكاسب هائلة يف نسبة األشخاص احلاصلني على درجة جامعية ولـديهن مهـارات               
وتـشري  . ، يف املتوسـط، مـن الـسكان الـذكور         أعلى نوعا ما فيما يتعلق مبعرفـة القـراءة والكتابـة          

اإلحصاءات أيضا إىل أن متوسط مكاسب النـساء العـامالت أن بـصورة كـبرية منـها للرجـال،                   
وتشكل النساء حصة غري متناسبة من السكان ذوي الدخل املـنخفض ومـن األربـح أن يعملـن                  

 .على أساس عدم التفرغ أكثر من الرجال بكثري
ى معلومات إحصائية إضافية يف الوثائق التالية، الـيت تقـدم مـع هـذا               وميكن االطالع عل   - ١٢

 :التقرير
 • Women in Canada: A gender-based statistical report 

(www.statcan.ca/english/freepub/89-503-XIE/0010589-503-XIE.pdf); 

http://www.pch.gc.ca/progs/pdphrp/docs/index_e.cfn
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 • Canada at a glance: 2006 (www.statcan/english/freepub/12-581-XIE/12-581-

XIE2005001.pfd); 

 • Profile of the Canadian population by age and sex: Canada ages 

(http://www12.statcan.ca/english/census01/Products/Analytic/companion/age/i

mages/96F0030XIE2001002.pdf); 

 • Income of Canadian families 

(http://www12.statcan.ca/english/census01/products/analytic/companion/inc/pdf

/96F0030XIE2001014.pdf); 

 • The changing profile of Canada’s labour force 

(http://www12.statcan.ca/english/census01/products/analytic/companion/paid/p

df/96F0030XIE2001009.pdf); 

 • Earnings of Canadians: Making a living in the new economy 

(http://www12.statcan.ca/english/census01/products/analytic/companion/earn/p

df/96F0030XIE2001013.pdf); 

 • Education in Canada: Raising the standard 

(http://www12.statcan.ca/english/census01/products/analytic/companion/educ/p

df/96F0030XIE2001012.pdf); 

 • Measuring Violence Against Women: Statistical Trends 2006 

(www.statcan.ca/english/research/85-570-XIE/85-570-XIE2006001.pdf); 

 • Family Violence in Canada: A Statistical Profile 2006 (www.statcan/85-224-

XIE/85-224-XIE2006000.pdf). 
 

 اخنفاض الدخل  
 بـني اإلنـاث يف كنـدا يف االخنفـاض بـاطراد             )١(بوجه عام، أخذ معدل اخنفـاض الـدخل        - ١٣

يف عـام   )  امـرأة  ٢ ٤٢٠ ٠٠٠أي  ( يف املائـة     ١٦,٥منذ منتصف تسعينات القرن املاضـي، مـن         
_________________ 

ميثل منوذج الدخل بعد دفع الضرائب يف احلدود الدنيا للـدخل املـنخفض مقيـاس الـدخل املـنخفض املعـروف           )١( 
 يف قائمـة القـضايا املتعلقـة       ١١انظـر الـرد علـى الـسؤال         . أوسع نطاق واملستخدم لتحديد الفقر يف كندا      على  

. العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             باستعراض التقرير اخلامس لكنـدا بـشأن        
(http://www.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/canada_5threport.pdf). 
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كمـــــا هبطـــــت . ٢٠٠٤يف عـــــام )  امـــــرأة١ ٨٣٣ ٠٠٠أي ( يف املائـــــة ١١,٧ إىل ١٩٩٦
 :يع الفئات العمريةاملعدالت يف مج

ــات     •  ــات البالغ ــق بالبن ــا يتعل ــن     ١٨فيم ــل، حــدث نقــص م ــا وأق ــة ١٨,١ عام  يف املائ
 ؛)٤١٣ ٠٠٠أي  (١٢,٦إىل ) ٦٢٣ ٠٠٠(

 عاما، حدث نقـص     ٦٤ عاما و    ١٨فيما يتعلق بالنساء الالئي تراوحت أعمارهن بني         • 
 و) ١ ٢٦٢ ٠٠٠أي ( يف املائة ١٢,٣إىل ) ١ ٥٥٠ ٠٠٠أي (  يف املائة ١٦,٦من 

أي ( يف املائــة ١٣ عامــا وأكثــر، حــدث نقــص مــن  ٦٥فيمــا يتعلــق بالنــساء البالغــات  • 
 ).١٥٩ ٠٠٠أي ( يف املائة ٧,٣إىل ) ٢٤٨ ٠٠٠

ــسنوات       - ١٤ ــدة اخنفــض أيــضا بــصورة كــبرية يف ال ــألم الوحي ــدخل املــنخفض ل ومعــدل ال
ــن   ــرية، مـ ــام ) ٣٠٣ ٠٠٠أي ( يف املائـــة ٥٢,٧األخـ أي ( يف املائـــة ٣٥,٦ إىل ١٩٩٦يف عـ

واخنفض أيضا معدل الدخل املنخفض لألطفـال الـذين يعيـشون           . ٢٠٠٤يف عام   ) ١٩٦ ٠٠٠
ــدة مــــن   ــا أم وحيــ ــر تعوهلــ ــة ٥٥,٨يف أســ ــة ٤٠إىل ) ٥٢٥ ٠٠٠أي ( يف املائــ أي ( يف املائــ

 .خالل نفس الفترة) ٣٦٧ ٠٠٠
 

 العمالة  
، متثــل زيــادة يف “لنــساء يف كنــداا”وفقــا لتقريــر دائــرة اإلحــصاءات الكنديــة املعنــون   - ١٥

 ٧,٥وكانــت هنــاك . القـوة العاملــة األخــرية واحــدة مــن أهـم االجتاهــات االجتماعيــة يف كنــدا  
، وهــو ضــعف الــرقم يف منتــصف ٢٠٠٤مليــون امــرأة كنديــة تــؤدي عمــال لقــاء أجــر يف عــام  

بالغـات مـن    يف املائـة مـن مجيـع النـساء ال          ٥٨وبوجـه عـام، متثـل نـسبة         . سبعينات القرن املاضي  
 يف املائـة يف     ٤٢ عاما وأكثر جزءا من القوة العاملة األجـرية، بعـد أن كانـت النـسبة                 ١٥العمر  
وعلى العكس من ذلك، اخنفضت خالل هـذه الفتـرة نـسبة الرجـال املـستخدمني      . ١٩٧٦عام  
 يف املائـة مـن القـوة        ٤٧ونتيجـة لـذلك، مثلـت النـساء نـسبة           .  يف املائـة   ٦٨ يف املائة إىل     ٧٣من

 .١٩٧٦ يف املائة يف عام ٣٧، بعد أن كانت ٢٠٠٤العاملة املستخدمة يف عام 
. وما زالت غالبية النساء املستخدمات تعمل يف مهن تتركز فيها املرأة بـصورة تقليديـة      - ١٦

، كان ثلث مجيع النساء املستخدمات يعملـن يف التعلـيم، متـريض واملهـن ذات      ٢٠٠٤ويف عام   
بيـد أن متثيـل   . املكتبية أو اإلدارية األخرى، ومهن البيـع واخلـدمات   الصلة بالصحة، والوظائف    

، شكلت املرأة أكثر من نـصف العـاملني يف          ٢٠٠٤ويف عام   . املرأة ازداد يف عدة ميادين مهنية     
الوظائف املتعلقة بالتشخيص والعالج على حد سـواء يف الطـب، واملهـن ذات الـصلة بالـصحة                  

وحتققــت أيــضا زيــادة طويلــة األجــل يف نــسبة النــساء   . املاليــةويف الوظــائف املهنيــة التجاريــة و
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 يف املائـة مـن مجيـع العـاملني يف مناصـب             ٣٧العامالت يف مناصب إدارية؛ حيث كانـت نـسبة          
 .١٩٨٧ يف املائة يف عام ٣٠إدارية من النساء بعد أن كانت 

ويف . الرجـال واحتمال عمل النساء على أساس عدم التفرغ أكثر بكثري منه بنظـرائهن       - ١٧
 يف املائــة مــن جممــوع القــوة العاملــة مــن النــساء عــامالت علــى ٢٧، كانــت نــسبة ٢٠٠٤عــام 

 يف املائـة فحـسب بـني الرجـال          ١١أساس عدم التفرغ، وهـي أكثـر مـن ضـعف النـسبة البالغـة                
 . العاملني

 الوظائف غري النظامية  
لكنـديني تعمـل يف وظـائف        يف املائة من العاملني ا     ٣٧,٣، كانت نسبة    ٢٠٠٥يف عام    - ١٨

 :ويرد فيما يلي حتليل متعلق بالنساء. غري نظامية
 

 
ــة   ــسبة املئويـ النـ

 للنساء

  ٥٠,٧ كنسبة من مجيع العمال غري النظاميني
 ٧٣,٣ كنسبة من العمال لبعض الوقت بصفة دائمة

 ٣٦,٣ كنسبة من العمال املومسيني
 ٥٤,٣ ، أو بعقودكنسبة من العمال املؤقتني أو العاملني ألجل

 ٦٠,٨ كنسبة من العمال العرضيني
 ٣٨,٦ كنسبة من أفراد األسرة العاملني حلساهبا اخلاص، والعاملني حلساهبم والعاملني بدون أجر

 ٢٦,٦ كنسبة من العاملني حلساهبم اخلاص مع مستخدمني
  

 التعليم  
ويف كنــدا، .  العمــل لألفــرادميثــل التعلــيم واملهــارات احملــددات الرئيــسية لنتــائج ســوق   - ١٩

تفوقت اإلناث على نظـرائهن الـذكور يف إجنـازات املدرسـة العليـا، تزيـد أرحبيـة قيـام الـشابات            
وهـذه االجتاهـات القويـة للتعلـيم سـاعدت املـرأة            . مبتابعة وإمتام التعليم بعد الثانوي عن الـشبان       

 . على حتقيق مكاسب يف سوق العمل
ة يف نسبة اإلنـاث احلاصـالت علـى درجـة جامعيـة يف العقـود       وكانت هناك زيادة هائل  - ٢٠

 يف املائــة مــن النــساء البالغــات مــن العمــر ١٥، كانــت نــسبة ٢٠٠٢ويف عــام . القليلــة املاضــية
ــر حاصــلة علــى درجــة جامعيــة، بعــد أن كانــت     ١٥ ــة فحــسب يف عــام  ٣عامــا وأكث  يف املائ

ال أقل احتماال قليال منـه للرجـل،        ويف حني أن حصول املرأة على درجة جامعية ما ز         . ١٩٧١
 .فإن الفجوة أضيق منها يف املاضي
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 املرأة املعوقة  
. تواجه املرأة املعوقة، مثل الرجل املعوق، حـواجز متعـددة لـدخول الوظـائف النظاميـة                - ٢١

 إىل  ٢٠٠١ يف املائـة يف عـام        ٣٨بيد أن معدل توظيف املـرأة املعوقـة حتـسن بـصورة هامـة مـن                 
وفضال عن ذلك، ارتفع أيضا متوسـط مكاسـب املـرأة املعوقـة             . )٢(٢٠٠٣ة يف عام     يف املائ  ٤٣

وبــرغم الزيـــادة  . ٢٠٠٣ دوالر يف عـــام ٢٤ ٤٠٠ إىل ٢٠٠١ دوالر يف عــام  ٢١ ٤٠٠مــن  
اليت حتققـت يف املكاسـب، مـا زالـت معـدالت توظيـف املـرأة املعوقـة ومـستويات دخلـها أدىن                       

  )٣(منها للرجل املعوق
ــ - ٢٢ فقــد ارتفعــت النــسبة  . ضا النــساء املعوقــات مكاســب يف حتــصيل التعلــيم وحققــت أي

 يف املائـة يف عـام       ٣٧املئوية للنساء املعوقات احلاصالت علـى دبلـوم بعـد الدراسـة الثانويـة مـن                 
 يف ٤٦؛ فيمــا يتعلــق بالنــساء املعوقــات كانــت نــسبة  ٢٠٠٣ يف املائــة يف عــام ٤١ إىل ٢٠٠١

 يف املائـة    ٤٩، ارتفعـت إىل نـسبة       ٢٠٠١دراسة الثانوية يف عـام      املائة حاصلة على دبلوم بعد ال     
 .)٤(٢٠٠٣يف عام 

 
 اهلجرة  

ــددهم          - ٢٣ ــالغ ع ــدائمني اجلــدد الب ــيمني ال ــني املق ــن ب ــه م ــاه، أن ــا ورد يف اجلــدول أدن كم
) ١٣٤ ٤٥٢( يف املائـة     ٥١,٢٧، كانت نـسبة     ٢٠٠٥ الذين دخلوا كندا يف عام       ٢٦٢ ٢٣٦

ويزيد عـدد النـساء نـسبيا عـن     . من الذكور ) ١٢٧ ٧٨٤( يف املائة    ٤٨,٧٣من اإلناث ونسبة    
عدد الرجـال يف فئـة األسـرة، يف حـني أن األرقـام الكليـة للفئـات الـثالث األخـرى تـشري علـى                          

 Facts andواملعلومــات اإلضــافية متاحــة يف . يبــدو إىل مــزيج متــوازن نــسبيا مــن اجلنــسني مـا 

Figures 2005 – Immigration Overview: Permanent and Temporary Residents ة ، املتاحـ
 .http://www.cic.gc.ca/english/pub/facts2005/index.htmlعلى اإلنترنت على املوقع 

_________________ 
 )٢( Survey of Labour and Income Dynamics. 
ــا يف القــوى العاملــة، ولكنــهم يرغبــون يف احلــصول علــى عمــل،       )٣(  األشــخاص املعوقــون غــري املوجــودين حالي

احلواجز البدنية، واملواقف السلبية، وعـدم كفايـة تـدابري          . يشريون إىل وجود حواجز خمتلفة متنعهم من العمل       
العمل ورد فعلهم مع الوضع الصحي مجيعهـا مينـع املعـوقني مـن حتقيـق إمكانيـة حـصوهلم                استيعاهبم يف مكان    
 يف املائـة أن حالتـهم   ٢٨ومن بني املعوقني الذين خرجوا من اليد العاملـة، ذكـرت نـسبة    . على عمل مناسب 

املائـة ليـست    يف   ٢٨والنـسبة املئويـة للنـساء هـذه النـسبة البالغـة             . متنعهم كلية من العمل أو البحث عن عمل       
 .معروفة

 )٤( Survey of Labour and Income Dynamics. 

http://www.cic.gc.ca/english/pub/facts2005/index.html
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  إناث ذكور 

 اجملموع ملئويةالنسبة ا العدد النسبة املئوية العدد فئة املهاجر

 جمموع الفئة االقتصادية
 ١٥٦ ٣١٠ ٤٨,٢٤ ٧٥ ٤٠٥ ٥١,٧٦ ٨٠ ٩٠٥ )مبا يف ذلك املعالون(

 ٦٣ ٣٥٢ ٦٠,٤٦ ٣٨ ٣٠٥ ٣٩,٥٤ ٢٥ ٠٤٧ جمموع فئة العائلة
ــشمولني   ــخاص املــ ــوع األشــ جممــ

 ٣٥ ٧٦٨ ٤٨,١ ١٧ ٢٠٣ ٥١,٩ ١٨ ٥٦٥ باحلماية
ــسانية   ــباب اإلنــــ ــوع األســــ جممــــ

 ٦ ٨٠٦ ٥٢ ٣ ٥٣٩ ٤٨ ٣ ٢٦٧ السياسة العامة/ةودواعي الرأف
 ٢٦٢ ٢٣٦ ٥١,٢٧ ١٣٤ ٤٥٢ ٤٨,٧٣ ١٢٧ ٧٨٤ اجملموع 
 
 .Citizenship and Immigration Canada, Facts and Figures 2005 : املصدر 
  

 العنف ضد املرأة  
ض عــن التعــر)  يف املائــة مــن الرجــال٦( يف املائــة مــن النــساء ٧، أبلــغ ٢٠٠٤يف عــام  - ٢٤

ــدر           ــا ُيق ــو م ــسابقة، وه ــسنوات اخلمــس ال ــل خــالل ال ــى األق ــرة واحــدة عل لعنــف زوجــي م
، حــدث اخنفــاض طفيــف يف   ٢٠٠٤ و ١٩٩٩يف الفتــرة بــني عــامي   .  امــرأة٦٥٣ ٠٠٠ بـــ

، مل حيــدث تغــري هــام يف ) يف املائــة٧ يف املائــة إىل ٨مــن (مــستوى العنــف الزوجــي ضــد املــرأة 
 .مستوى العنف الزوجي ضد الرجل

، بلـغ عـدد     ٢٠٠٤ويف عـام    . واحتمال تعرض املرأة ألشكال عنـف أكـرب منـه للرجـل            - ٢٥
النــساء الالئــي تعرضــن للــضرب مــن جانــب شــركائهن ضــعف عــدد الرجــال؛ وتعــرض أربعــة  

 .أضعاف للخنق، أبلغ الضعف عن وقوع اعتداءات مستمرة
كثـر منـه أيـضا      واحتمال معاناة اإلنـاث ضـحايا العنـف الزوجـي مـن اجلـروح البدنيـة أ                 - ٢٦

 يف املائة من الضحايا اإلناث عن اإلصـابة جبـروح           ٤٤، أبلغت نسبة    ٢٠٠٤ويف عام   . للذكور
وكانـت اإلنـاث ضـحايا      .  يف املائة من الذكور ضحايا العنف الزوجي       ١٩نتيجة العنف مقابل    

العنف الزوجي أكثر احتماال أيضا بأكثر من ثالث مرات منه للضحايا الذكور للخـوف علـى                
 ). يف املائة١٠ يف املائة مقابل ٤٤(هتن حيا
وتكــشف الدراســة االستقــصائية املتعلقــة باإليــذاء عــن أن غالبيــة حــوادث العنــف بــني   - ٢٧

الزوجني ال حتدث مرة واحدة، واحتمال قيام النساء بـاإلبالغ عـن أهنـن مـستهدفات بعـشر أو                   
 يف  ٢٨بلـغ الـشرطة إال بنـسبة        بيد أنه ال تُ   . أكثر أحداث عنف بني الزوجني، أكثر منه للرجال       



CEDAW/C/CAN/7

 

18 07-48588 
 

ومييـل معـدل اإلبـالغ إىل التوقـف علـى خطـورة العنـف وتـواتره، ومـا إذا                    . املائة من احلـوادث   
 .كان األطفال شهودا

وقــد اخنفــض معــدل حــاالت القتــل بــني األزواج ضــحايا الــذكور واإلنــاث علــى حــد   - ٢٨
 ٥٧علق بالضحايا اإلنـاث بنـسبة       سواء على مدى العقود الثالثة املاضية، حيث هبط املعدل املت         

مثل العنف غري املميـت، إن احتمـال قتـل          .  يف املائة للضحايا الذكور    ٦٨يف املائة وهبط بنسبة     
وكان معدل حاالت القتـل بـني األزواج ضـد اإلنـاث     . املرأة بيد زوجها أكثر منه أيضا للرجل     

 .أعلى بثالث إىل مخس مرات من املعدل املتعلق بالذكور
اين نساء الشعوب األصـلية مـن معـدالت عنـف زوجـي أعلـى بكـثري؛ وفقـا للمـسح            ُتع - ٢٩

 يف املائــة مــن نــساء الــشعوب األصــلية عــن  ٢٤، أبلغــت نــسبة ٢٠٠٤االجتمــاعي العــام لعــام 
وقوعهن ضحايا العنف الزوجي طـوال فتـرة الـسنوات اخلمـس الـسابقة، وهـو مـا يزيـد ثـالث                      

وأعلــى مــن املعــدل )  يف املائــة٧( للــشعوب األصــلية مــرات عــن املعــدل املتعلــق بغــري املنتميــات
ومعـدالت حـاالت القتـل بـني األزواج أعلـى           ).  يف املائـة   ١٨(املتعلق برجال الشعوب األصلية     

 ٤,٦(ثالث مرات تقريبا لنساء الشعوب األصلية منه للنساء غري املنتميـات للـشعوب األصـلية                
 ).  نسمة، على التوايل١٠٠ ٠٠٠ لكل ٠,٦و 
 

 حليل القائم على نوع اجلنسالت  
طـوال الـسنني،   . يتزايد استخدام احلكومات يف كندا للتحليل القائم على نـوع اجلـنس     - ٣٠

نشأ التركيز يف تنفيذ التحليـل القـائم علـى نـوع اجلـنس مـن بنـاء قـدرة الفـرد علـى العمـل مـع                            
تحليـل القـائم   املنظمات، مبا يف ذلك إدارات ووكاالت احلكومة، كحاالت متكنها من جعـل ال  

ــذييل  . علــى نــوع اجلــنس وظيفــة مــستدامة   ــُنهج  ٣وُيرجــى الرجــوع إىل الت  لالطــالع علــى ال
الفيدرالية، واملتعلقة باملقاطعات واألقاليم للتحليل القائم على نوع اجلنس، وحسب االقتـضاء،            

 .تقدم معلومات إضافية يف قسم املتعلقة باحلكومة ذات الصلة يف هذا التقرير
 

 واة يف األجراملسا  
تكفــل احلكومــة الفيدراليــة، وحكومــات املقاطعــات واألقــاليم املــساواة يف األجــر عــن   - ٣١

العمل املتساوي خالل جمموعة من تشريعات املـساواة يف األجـر، ومعـايري العمـل، وتـشريعات                 
ــسياسات   ــوق اإلنــسان وال ــة للنــهج    ٤وُيرجــى الرجــوع إىل التــذييل   . حق  لالطــالع علــى حمل

 .ية واملتعلقة باملقاطعات واألقاليمالفيدرال
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 التعاون بني احلكومة الفيدرالية وحكومات املقاطعات واألقاليم  
تتعاون احلكومة الفيدرالية وحكومات املقاطعات واألقـاليم عـن طريـق خمتلـف احملافـل                - ٣٢

فيـذ أحكـام   الفيدرالية واملتعلقـة باملقاطعـات واألقـاليم يف الـسياسات والـربامج املـستخدمة يف تن         
وتناقش بعض هذه احملافل القضايا العامة، يف حني تركز األخرى علـى قـضايا حمـددة                . االتفاقية

واملالحظــات اخلتاميــة للجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد   . ميكــن أن توجــد يف االتفاقيــة
 .املرأة، وعلى سبيل املثال، اخلدمات الصحية أو االجتماعية 

 
 وضع املرأة  

لــى مــدى الــسنوات الــثالث املاضــية، أعطــى وزراء احلكومــة الفيدراليــة وحكومــات ع - ٣٣
املقاطعــات واألقــاليم املــسؤولون عــن وضــع املــرأة حــاالت نــساء الــشعوب األصــلية، وخباصــة    
عرضهن للعنف، أولويـة الختـاذ إجـراء بـشأن الوصـول إىل الـربامج واخلـدمات، والتعلـيم العـام                     

ــسياسة  ـــ   ٢٠٠٦ مــارس/ويف آذار. ووضــع ال ــسياسة املعــين ب ــشعوب  ”، مجــع حمفــل ال ــساء ال ن
 منـدوبا ميثلـون     ٢٥٠يربـو علـى      ملـا  “بنـاء جمتمعـات آمنـة ومتمتعـة بالـصحة         : األصلية والعنـف  

األمـــم األوىل، واإلنويـــت وامللـــونني، ودعـــاة، وصـــانعي سياســـات، ومـــسؤولني يف منظمـــات 
 احملفل فرصة الستطالع طرق لبنـاء       وأتاح. احلكومة الفيدرالية وحكومات املقاطعات واألقاليم    

. القدرة واختـاذ إجـراءات مجاعيـة أو فرديـة ملنـع ومعاجلـة العنـف ضـد نـساء الـشعوب األصـلية                      
إجــراء حــوار بــشأن املبــادرات املتعلقــة بالــسياسة والــربامج بــني : وأتــاح أيــضا فرصــة مــن أجــل

رسات املتعلقـة مبنـع     مسؤويل احلكومات ومنظمات نساء الشعوب األصلية؛ وتبادل أفضل املما        
وأتـاح احملفـل للمـشتركني تقـدمي نظـرة متعمقـة            . العنف؛ وعـرض الـربامج واخلـدمات الناجحـة        

إضافية يف التحـديات ولتحديـد احلـدود املمكنـة املتعلقـة بتحـسني توصـيل اخلـدمات، والتعلـيم                    
 . العام، وما إىل ذلك

 
 اللجنة الدائمة للمسؤولني املعنيني حبقوق اإلنسان  

ــة       - ٣٤ ــشاور احلكوم ــسان، تت ــيني حبقــوق اإلن ــة الدائمــة للمــسؤولني املعن ــق اللجن عــن طري
الفيدرالية وحكومات املقاطعات واألقاليم وتتبادل املعلومات بشأن املعاهدات الدوليـة حلقـوق            

ومجيـع  . اإلنسان، لتعزيز التنفيذ احمللـي لاللتزامـات الدوليـة لكنـدا فيمـا يتعلـق حبقـوق اإلنـسان                  
 الدولية حلقوق اإلنسان اليت تكون كندا طرفا فيها، مبا يف ذلك اتفاقية القـضاء علـى                 املعاهدات

وبتـسهيل تبـادل    . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، متثل بنودا دائمة على جـدول أعمـال اللجنـة              
املعلومات وأفضل املمارسات، تكفل اللجنة الوعي بااللتزامات املنصوص عليهـا يف املعاهـدات         

ك وجهات نظـر اهليئـات املنـشأة مبوجـب معاهـدات، الـيت ميكـن أن تـؤثر علـى وضـع               مبا يف ذل  
تـسهل للجنـة أيـضا إعـداد تقـارير          . السياسات والربامج، وتـسهم بـدورها يف تنفيـذ املعاهـدات          
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كندا اليت تقدم لألمم املتحدة بـشأن تنفيـذها معاهـدات حقـوق اإلنـسان ومناقـشة املالحظـات                
 .اخلتامية

 
 العدل  

ــاليم تنفــذ      م - ٣٥ ــع املقاطعــات واألق نــذ منتــصف مثانينــات القــرن املاضــي، مــا برحــت مجي
األوامر التوجيهية أو املبادئ التوجيهيـة للـشرطة وللمـدعني العـامني التـابعني للتـاج فيمـا يتعلـق                    

الــسياسات املؤيــدة لتوجيــه االهتــام، الــيت تقــضي بتوجيــه   : حبــاالت العنــف املــرتيل مبــا يف ذلــك 
كانت هناك أسباب معقولة وحمتملة تدعو لالعتقـاد بأنـه جـرى ارتكـاب جـرم،                االهتامات مىت   

والــسياسات املؤيــدة إلقامــة الــدعوى، الــيت تقــضي بإقامــة الــدعوى مــىت كانــت هنــاك توقعــات 
وقـام فريـق عامـل مـن مـسؤويل العـدل         . معقولة باإلدانة وأن إقامـة الـدعوى هـي للـصاحل العـام            

طعـات واألقـاليم باسـتعراض هـذه الـسياسات ووجـد أهنـا،              للحكومة االحتادية وحكومات املقا   
ــام      ــد أدت إىل حتـــــسني تـــــصدي نظـــ ــو الـــــصحيح، قـــ ــى النحـــ ــا علـــ ــسريها وتطبيقهـــ وتفـــ

 Spousal Abuse Policies and ”والتقريـر النـهائي املعنـون    . للعنـف املـرتيل   اجلنائيــــــة  العدالـة 

Legislation: Final Report of the Ad Hoc Federal-Provincial-Territorial Working Group 

Reviewing Spousal Abuse Policies and Legislation “) متـاح علـى   ) ٢٠٠٣أبريـل  /نيـسان
 ٢٠٠٤أبريــل /سانويف نيــ. http://canada.justice.gc.ca/en/ps/fm/reports/spousal.htmlاملوقــع 

قامــت وزارة العــدل يف كنــدا بتنفيــذ سياســة حمــامي التــاج إلقامــة الــدعوى فيمــا يتعلــق بإســاءة 
 .املعاملة الزوجية، اليت قامت بتنقيحها، وتطبق يف األقاليم

حكومـات املقاطعـات    /قامت وزارة العدل يف كندا، شـركائها مـن احلكومـة االحتاديـة             - ٣٦
ــادئ توج  ــاليم، بوضــع مب ــاج وغريهــم مــن مــوظفي     واألق ــة للــشرطة، واملــدعني العــامني للت يهي

اجلنائيــــة فيمــــا يتعلــــق بــــالتحقيق، وتوجيــــه االهتــــام وإقامــــة الــــدعوى يف حــــاالت    العدالــــة
وقــد صــدر ألول مــرة   . “التعقــب خلــسة ”الــيت ُيــشار إليهــا أحيانــا بـــ     /اجلنائيــة املــضايقات

تيـب للـشرطة وللمـدعني      كُ”،  ٢٠٠٤مارس  / وُنقح يف آذار   ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  يف
ــة     ــضايقات اجلنائي ــشأن امل ــاج ب ــابعني للت ــامني الت ــابعني    “الع ــامني الت ــشرطة، واحمل ــى ال  وزع عل

ــاج ــوظفي     للتـ ــن مـ ـــريهم مـ ــضائية وغــــ ــسلطة القـ ــالحيات، والـ ــدمات الـــضحايا، واإلصـ وخـ
ــة ــع  العدالـ ــة يف مجيـ ــدا  اجلنائيـ ـــاء كنـ ــى املو   . أحنــــ ــت علـ ــى اإلنترنـ ــاح علـ ــب متـ ــعوالكتيـ : قـ

http://canada.justice.gc.ca/en/ps/fm/pub/harassment/index.html. 
 

http://canada.justice.gc.ca/en/ps/fm/reports/spousal.html
http://canada.justice.gc.ca/en/ps/fm/pub/harassment/index.html
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 الرعاية الصحية  
تواصل احلكومة الفيدرالية وحكومات املقاطعات واألقاليم العمـل معـا لتحـسني ُسـبل               - ٣٧

العهـد الـدويل اخلـاص      انظر التقرير اخلامس لكندا بشأن      .  الرعاية الصحية يف كندا    الوصول إىل 
 . لالطالع على معلومات بشأن هذه املبادراتباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

خطـة الـسنوات العـشر    ويرد فيما يلي اسـتكمال بـشأن بعـض االلتزامـات الرئيـسية يف                - ٣٨
 : لتعزيز الرعاية الصحية

التزمــت احلكومــات بوضــع معــايري قائمــة علــى األدلــة ألوقــات االنتظــار مقبولــة طبيــا    • 
السرطان، والرعاية القلبية، والتصوير التشخيـصي، اسـتبدال املفاصـل          : خلمسة جماالت 
ــر ــادة النظـ ــانون األول. وإعـ ــاليم  ٢٠٠٥ديـــسمرب /ويف كـ ، أعلنـــت املقاطعـــات واألقـ

فري أنــواع معينــة مـن العــالج الطــيب وخــدمات  جمموعـة مــن داخــل األداء املـشتركة لتــو  
 .الفحص

ــة قـــــــضايا املـــــــوارد البـــــــشرية    •  وضـــــــعت احلكومـــــــات خطـــــــط عمـــــــل ملعاجلـــــ
، ٢٠٠٥ديــسمرب /وعلــى ســبيل املثــال، يف كــانون األول . ونــشرهتا بالــصحة، املتعلقــة

 Working Together: Saskatchewan’s Health Workforceنــشرت سسكتــشـــــــوان 

Action Plan http://health.gov.sk.ca/hplan_health_workforce_action_plan.pdf) (. 
 Health Human Resource Planning: Gainingونـــشرت نيـــو برونزويـــك   

Momentum.(http://www.gnb.ca/0051/pub/pdf/3582e-final-web.pdf)  . وأصــدرت
 :Manitoba’s Health Human Resources Planمانيتـــــوبا خطــــة عملـــــها،    

A Report on Suypply ٢٠٠٦أبريل /، يف نيسان. 
وكان هناك اتفاق بشأن وضـع اسـتراتيجية وطنيـة للمستحـضرات الـصيدالنية، مبـا يف                  • 

تـاب لـصيغ العقـاقري الوطنيـة، طائفـة          ذلك خيارات لتغطية العقاقري الباهظة التكلفـة، ك       
/ ويف متـوز . من املبادرات األخرى لتحسني آلية تكاليف األدوية املوصوفة من الطبيـب   

، اجتمع وزراء صحة املقاطعـات واألقـاليم ملناقـشة االسـتراتيجية الوطنيـة         ٢٠٠٦يوليه  
 .للمستحضرات الصيدالنية، وحددوا سبع خطوات يف وضعها

ــاين  •  ــشرين الثـ ــوفمرب /ويف تـ ــوزارات ٢٠٠٥نـ ــاء الـ ــع رؤسـ ــون  / اجتمـ ــاء الوطنيـ الزعمـ
للشعوب األصلية واتفقوا على اهلـدف املتمثـل يف سـد الثغـرة يف الوضـع الـصحي بـني                    

 . الشعوب األصلية والكنديني اآلخرين
 

http://health.gov.sk.ca/hplan_health_workforce_action_plan.pdf)
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 الترويج لالتفاقية  
تروج حكومـة كنـدا لزيـادة فهـم حقـوق اإلنـسان، واحلريـات األساسـية والقـيم ذات                     - ٣٩
وجيري تقدمي املساعدة التمويلية واملشورة التقنيـة للمنظمـات غـري احلكوميـة ومجاعـات               . لصلةا

وتـوزع جمانـا خمتلـف      . اجملتمع احمللي األنشطة اليت هتـدف إىل تثقيـف اجلمهـور حبقـوق اإلنـسان              
، والـصكوك الدوليـة   امليثـاق الكنـدي للحقـوق واحلريـات    وثائق حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك           

حلقــوق اإلنــسان، والتقــارير الدوريــة الــيت تقــدمها كنــدا إىل األمــم املتحــدة مبوجــب  األساســية 
ويــوفر موقــع علــى . خمتلــف معاهــدات األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان الــيت هــي طــرف فيهــا   

اإلنترنت معلومات عن حقوق اإلنسان يف كندا، ويشمل نسخا متوافرة مباشرة علـى الـشبكة               
رير الدورية اليت تقدمها كندا لألمم املتحـدة، واملالحظـات          من صكوك حقوق اإلنسان، والتقا    

ــق بتقـــــارير كنـــــدا          ــة لألمـــــم املتحـــــدة فيمـــــا يتعلـــ ــة لكـــــل جلنـــــة تابعـــ انظـــــر (اخلتاميـــ
http://www.pch.gc.ca/ddp-hrd.( 

ية لترويج وتنفيذ اتفاقيـة القـضاء       وتواصل احلكومة دعم اجلهود اليت تبذهلا البلدان النام        - ٤٠
، مـا برحـت     ٢٠٠٣فرباير  /وعلى سبيل املثال، منذ شباط    . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     

 مليـون دوالر،    ١٠,٥الوكالة الكندية للتنمية الدولية تقدم الدعم لربنامج مخـسي تبلـغ تكلفتـه              
، اإندونيـسي : نـوب شـرق آسـيا     ليدعم على وجه التحديد تنفيـذ االتفاقيـة يف سـبعة بلـدان يف ج              

ــور   ــد، وتيمـ ــام     -وتايلنـ ــبني، وفييـــت نـ ــشعبية، والفلـ ــة الـ ــة الو الدميقراطيـ ــشيت، ومجهوريـ  ليـ
 .وكمبوديا

أعلنـت حكومـة األقـاليم    : واألمثلة على مبادرات املقاطعـات واألقـاليم تـشمل مـا يلـي       - ٤١
رجال والنساء باملـساواة يف األقـاليم       متتع ال الشمالية الغربية التزامها باالتفاقية يف سياستها العامة        

ويف التقريـر الـسنوي الـذي       . الشمالية الغربيـة، الـيت نـشرهتا علـى موقعهـا علـى الـشبكة العامليـة                
نـــشره مكتـــب الـــسياسات املتعلقـــة بـــاملرأة يف نيوفواندالنـــد والبـــرادور، حـــددت االلتزامـــات 

 .املشتركة باالتفاقية
 

 التعاون الدويل  
تفاقية ال تتضمن التزاما ذا صلة مبنع التمييز ضد املرأة يف سياسـة التنميـة               يف حني أن اال    - ٤٢

. الدولية اليت تنتـهجها الدولـة، واصـلت كنـدا املـساواة بـني اجلنـسني يف تعاوهنـا الـدويل بأسـره                      
وكانــت كنــدا نــشطة يف تعزيــز حقــوق املــرأة واملــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف خمتلــف احملافــل   

أكدت كندا أن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين والتحليـل         . دان النامية الشريكة  الدولية ومع البل  
القائم على نوع اجلنس جيب أن حيرك مواجهة الكوارث الطبيعية وإدارة املخاطر، مبـا يف ذلـك                 

وواصــلت كنــدا أيــضا التــشديد علــى احلاجــة إىل   . سياســات وضــع الــربامج علــى حــد ســواء  

http://www.pch.gc.ca/ddp-hrd
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ت املشاريع املتعلقة بتمويل اإلغاثـة يف مواجهـة الكـوارث الطبيعيـة             التحليل اجلنساين يف اقتراحا   
 .وحاالت الطوارئ املعقدة

تــدعم كنــدا شــركاءها متعــددي األطــراف، مبــا يف ذلــك األمــم املتحــدة واملؤســسات    - ٤٣
املالية الدولية، لتعزيز نتـائجهم لتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني، مبـا يف ذلـك عـن طريـق مراعـاة                     

وعلــى ســبيل املثــال، ســاعدت كنــدا يف متويــل التقيــيم الــذي أجــراه   . نظــور اجلنــساينتعمــيم امل
، ووضـعت   ٢٠٠٦برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتعمـيم املنظـور اجلنـساين الـذي أجنـز يف عـام                  

الصيغة النهائية لنهج مؤسسي مشترك مع الـسويد واململكـة املتحـدة لـدعم اليونيـسيف يـشمل                  
 للـصندوق   ٢٠٠٣وباملثل، تقدمي التمويـل يف عـام        . فيها جمال عمل حرج   املساواة بني اجلنسني    

االســتئماين للــشؤون اجلنــسانية والتنميــة التــابع ملــصرف التنميــة األســيوي ممــا مكنــه مــن تعزيــز   
 .إضفاء الطابع املؤسسي وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف عمله

الـسياسات ومبـادرات البحـوث      وواصلت حكومة كندا دورها القيادي يف جمـال وضـع            - ٤٤
املتعلقة بقضايا املرأة، والسلم واألمن مركزة على تنفيذ قـرار جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة                    

 قـدمت كنـدا ردهـا علـى         ٢٠٠٤يوليـه   /يف متـوز  . بشأن املرأة، والسلم واألمن   ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥
 .١٣٢٥ الكامـل للقـرار      طلب األمني العام لألمم املتحدة للحصول على معلومات بشأن التنفيـذ          

(http://www.international.gc.ca/foreign_policy/human-rights/resolution-1325-response-

en.asp.(    أجرت كنـدا تقييمـا لتدريبـها لألفـراد املـشتركني يف عمليـات دعـم                 ٢٠٠٦ يف عام ،
ة عمـل كنـدا   سـتدرج نتـائج هـذا التقيـيم يف خطـ     . السالم فيمـا يتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني          

 .  بشأن املرأة، والسلم واألمن١٣٢٥لتنفيذ قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة 
وأدجمت كندا أيضا املساواة بني اجلنسني يف تعاوهنـا اإلمنـائي مـع البلـدان الـيت ختـوض                    - ٤٥

صراعات، وما بعد الصراع والتعمري، على سبيل املثال، قدم الدعم لـضحايا العنـف اجلنـسي،                
ملساعدة التقنية يف جمـال املـساواة بـني اجلنـسني، ممـا أدى إىل إنـشاء وحـدات معنيـة بـالعنف                       وا

العـائلي يف قـوات الــشرطة وإنـشاء أمــاكن إيـواء للنــساء، وإجـراء حبــث يف اشـتراك البنــات يف       
وقــد أثــرت النتــائج املستخلــصة مــن هــذا البحــث يف تــدريبات وبــرامج األمــم    . قــوات قتاليــة

 .ت نزع السالح، والتسريح وإعادة اإلدماجاملتحدة يف جماال
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 اجلزء الثاين
 التدابري اليت اعتمدهتا حكومة كندا  
 تدابري منع التمييز: ٢املادة   
 املساعدة القانونية  

ــواردة يف الفقــرة     - ٤٦ ــدا بالتوصــيات ال ــسلم حكومــة كن ــة  ٣٥٦ُت  مــن املالحظــات اخلتامي
 .ملدنية فضال عن متويل حاالت اختبار املساواةللجنة فيما يتعلق باملساعدة القانونية ا

ــسان  - ٤٧ ــرة بــني ني ــل /يف الفت ــة متــويال  ٢٠٠٦مــارس / وآذار٢٠٠٣أبري ، قــدمت احلكوم
وجـرى متديـد هـذا التمويـل لفتـرة          . مكرسا للمساعدة القانونية املدنية عن طريق اتفاقات تربع       

 .٢٠٠٧مارس / آذار٣١عام واحد،انتهت يف 
، رصــدت حكومــة كنــدا ٢٠٠٦مــارس / وآذار٢٠٠٣أبريــل / نيــسانويف الفتــرة بــني - ٤٨
 مليــون دوالر يف شــكل مــساعدة قانونيــة ألغــراض اهلجــرة واملهــاجرين يف  ٣٤,٥جمموعــه  مــا

واستخدم هـذا التمويـل ملـساعدة ومتثيـل         . )٥(ست دوائر اختصاص قضائي تقدم هذه اخلدمات      
ــة البــت     وفقــا لألحكــام (يف وضــع الالجــئني املهــاجرين والالجــئني املطــالبني عــن طريــق عملي

، عاجلـت املقاطعـات الـست       ٢٠٠٤-٢٠٠٣ ويف). الجـئني لقانون اهلجرة ومحايـة ال    التشريعية  
ــة؛ ويف ٤٦ ٣٥٠ ــاول  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ مطالبـ ــرى تنـ ــة٤٤ ٢٣١، جـ ــات  .  مطالبـ ــع بيانـ جتمـ

 . مصنفة حسب اجلنس فيما يتعلق مبتلقي هذه اخلدمات
جـرييب للمـساعدة القانونيـة يف تنـاول احتياجـات           ويتمثل هـدف صـندوق املـشروع الت        - ٤٩

مبــا يف ذلــك اهلجــرة (املــساعدة القانونيــة غــري امللبــاة يف جمــاالت مــستهدفة مــن القــانون املــدين   
بوضــع هنــج متــسمة بالفعاليــة والكفــاءة لتقــدمي خــدمات  ) والالجــئني، وقــانون األســرة والفقــر

تهدفة؛ وحتــسني ُســبل الوصــول إىل خــدمات  املــساعدة القانونيــة املدنيــة يف هــذه اجملــاالت املــس 
املساعدة القانونية املدنية؛ والتعريف بوضع وتنفيذ سياسة املـساعدة القانونيـة االحتاديـة املتعلقـة               

ــاليم  ــسان . باملقاطعــات واألق ــرة بــني ني ــل /ويف الفت ، تربعــت ٢٠٠٦مــارس / وآذار٢٠٠٣أبري
ــا للمــساعدة  ١٢ مليــون دوالر لتكــاليف ٣,١حكومــة كنــدا مببلــغ جمموعــه    مــشروعا منوذجي

 .القانونية

_________________ 
دوائر االختصاص القضائي املشتركة هي بريتش كولومبيا، والربتا، ومانيتوبا، وأونتاريو، وكيبك، ونيوفونـد              )٥( 

 .الند والبرادور
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ومــع أنــه ال جيــري مجــع بيانــات مــصنفة حــسب اجلــنس فيمــا يتعلــق مبتلقــي خــدمات     - ٥٠
 يف املائـة  ٧٠املساعدة القانونيـة، تـشري تقـديرات حكومـات املقاطعـات واألقـاليم إىل أن نـسبة              

جـرى  . ر مـن النـساء  تقريبا من األشخاص احلاصلني على خدمات متعلقة بقانون األسرة والفقـ  
متويل معظم املشاريع مدة السنوات الثالثة الكاملة استراتيجية جتديد املساعدة القانونية؛ جـرى             

 .)٦(متويل اثنني ملدة سنة واحدة فحسب
 :وقد أظهرت نتائج التقرير املرحلي فيما يتعلق باملشاريع املمولة ما يلي - ٥١

 امللباة يف املساعدة القانونية املدنيـة لتحـسني         يتناول كثري من املشاريع االحتياجات غري      • 
 .تقدمي املساعدة القانونية وعرض املزيد من اخلدمات

أي اسـتخدام  (االحتفاظ بوقت احملـامني للمـسائل القانونيـة بـدال مـن املـسائل اإلداريـة                • 
ــرة      ــانون اهلجـ ــة بقـ ــسائل املتعلقـ ــامني يف املـ ــة ملـــساعدة احملـ ــوظفي الـــشؤون القانونيـ مـ

 .أظهر نتائج واعدة) جئنيوالال
 .هناك حاجة لزيادة خدمات املساعدة القانونية املدنية، وال سيما يف األقاليم • 
املشاريع اليت هلا صالت مع خدمات اجملتمعات احمللية األخرى قادرة على تقـدمي مزيـد               • 

ونيـة  من الدعم الشامل للعمالء مبساعدهتم على تناول احتياجـاهتم القانونيـة وغـري القان              
 .على حد سواء

قــدمت اخلــدمات القانونيــة ألشــخاص كــانوا ســيعتربون غــري مــؤهلني للحــصول علــى   • 
 .املساعدة القانونية على حنو آخر

لتقـدمي خـدمات املـساعدة القانونيـة جيعـل مـن األسـهل للعمـالء                “ واجهة املتجر ”هنج   • 
 . على ما يبدو االستدالل على اخلدمات واالستعانة هبا

 : أن املشاريع واجهت أيضا عددا من التحدياتبيد - ٥٢
االفتقار إىل اهلياكل األساسية للمجتمعات احمللية، مما يسبب، بدوره، خيارات يف بـدء              • 

 املشروع وتشغيله؛
 االفتقار إىل التمويل الكايف لتنفيذ املشاريع النموذجية بالكامل لتلبية طلب العمالء؛ • 
 املصلحة الرئيسيني، واالفتقار إىل التزام أصحاب  • 
 .استمرار القلق إزاء مستقبل املشاريع النموذجية بإبرام اتفاقات التربع للمشاريع • 

_________________ 
 .٢٠٠٥يونيه / حزيرانمعظم احلاالت، يقوم موجز األداء على نتائج التقييم املرحلي اليت قُدمت يف )٦( 
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وفيما يتعلق حباالت اختبار املساواة، استمر متويل برنامج الطعون القضائية لفتـرة هـذا               - ٥٣
 .دراليةالتقرير فيما يتعلق بالطعون ذات الصلة بالقانون الفيدرايل والسياسة الفي

 
 الشكاوى املتعلقة بالتمييز ذي الصلة بنوع اجلنس  

، أشارت النـسبة املئويـة للـشكاوى املقدمـة للجنـة الكنديـة              ٢٠٠٥-٢٠٠٢من الفترة    - ٥٤
كــسبب للتمييــز ظــل مــستمرا نوعــا مــا، مــع نقــصان   ) األنثــى(حلقــوق اإلنــسان إىل أن جــنس 

 ١٥ و ٢٠٠٣ يف املائــة يف عــام ١٤، و ٢٠٠٢ يف املائــة يف عــام ١٤ (٢٠٠٥طفيــف يف عــام 
غالبية الشكاوى هلـذا الـسبب نـشأت    ). ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ١٠ و ٢٠٠٤يف املائة يف عام    

يـورد اجلـدول التـايل      . يف سياق العمل، وتعلقت باملضايقات، واملعاملة التفاضلية وإهناء اخلدمـة         
 .حتليال للشكاوى

 
 اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان  
هو الســـبب خالل الفتـرة مـن   ) األنثى( الشكاوى اليت أشري فيها إىل أن اجلنـــس        عــــدد  

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١
 

 اجملموع ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 ١ ٢٩٦ *٨٤ ١٥٣ ١٧٩ ١٤٧ ١٤٠ عدد الشكاوى املقبولة حسب السنة
       

 **اجملموع ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ االدعاءات
  املعاملة التفاضلية-العمل 

)٢١٧ ٢٨ ٥٩ ٥٧ ٤٤ ٢٩ )***٢٠٠٥ 
 ٣٧٠ ٣٢ ٧٨ ٩٨ ٧٩ ٨٣  املضايقات-العمل 
 ١٥ ٢ صفر ١ ٤ ٨  املساواة يف األجر-العمل 
  السياسات أو املمارسات-العمل 

)٤٧ ٦ ١٧ ١٢ ١٠ ٢ )****٢٠٠٥ 
 أشـــــكال، أو إعالنـــــات أو -العمـــــل 

 ١ صفر صفر صفر ١ صفر سارات التوظيفاستف
 ٣٢ ٦ ١٦ ٦ ٣ ١  رفض املساعدة-العمل 
 ٢٤ ٤ ٣ ٨ ٥ ٤  رفض التوظيف-العمل 
 ١٥٥ ٢٥ ٣٣ ٤٢ ٣٣ ٢٢  إهناء اخلدمة-العمل 

 ١ ١ صفر صفر صفر صفر اإلشعارات، والعالمات، والرموز
 ٦ ٢ صفر ١ ٢ ١  رفض اخلدمة-اخلدمات 



CEDAW/C/CAN/7  
 

07-48588 27 
 

 اجملموع ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 ١٤ ٣ ٥ ٥ ١ صفر اضلية املعاملة التف-اخلدمات 
 ١٧ ٣ ٢ ٦ ٤ ٢  املضايقات-اخلدمات 
 ١٦ ٢ ١ ٨ صفر ٥  السياسات أو املمارسات-اخلدمات 

 ٢ ١ صفر صفر ١ صفر عضوية النقابات
 ٩١٧ ١١٥ ٢١٤ ٢٤٤ ١٨٧ ١٥٧ اجملموع الكلي 

 
ى ويتعلــق مجيــع هــذه الــشكاو.  مــن الــشكاوى ذات الــصلة يف جمموعــة واحــدة٥٩٤جــرى جتميــع  * 

وبـالنظر إىل أن  . يف إدارة حكوميـة كـبرية  ) التمـريض (بقضية تصنيف العمل مهنة تـسود فيهـا املـرأة         
القانون األساسي للجنة الكندية حلقوق اإلنسان يويل االهتمام بالشكاوى املتعلقة بالقضايا اجلماعية           

و رابطــة بوصـفها مــسألة مفروغــا منــها، ومــىت كانــت الــشكاوى ال ميثلــها ضــروب مــساومة حمــدد أ 
موظفني، فمن الضروري قبول الشكاوى  املقدمة مـن كـل فـرد للمحافظـة علـى أي حقـوق ممكنـة                      

 .االنتصاف، حىت لو أجري حتقيق واحد ملعاجلة القضية
العدد الكلي لالدعاءات املـذكورة يتجـاوز العـدد الكلـي للـشكاوى الـيت ورد ألن بعـض الـشكاوى                     ** 

 .تناولت أكثر من ادعاء واحد
 شـكوى جديـدة تتعلـق    ٢٥٨ جـرى جتميـع      ٢٠٠٥ يف عام    - املعاملة التفاضلية    - العمل   -الدعاء  ا *** 

 ).أعاله* وفقا لـ (بتصنيف الوظائف واعتربت مبثابة شكوى واحدة فقط 
 شـــــكوى   ٤٣٩، جـرى جتميـع      ٢٠٠٥ يف عـام     - الـسياسات واملمارسـات      - العمل   -االدعاءات   **** 

 ).أعاله* وفقا لـ (ظائف واعتربت مبثابة شكوى واحدة فقط جـــــديدة تتعلق بتصنيف الو
 

 نساء الشعوب األصلية  
واملعلومات املتعلقة بالتحليل القائم على نوع اجلنس يف الربامج والسياسات والتـشريع             - ٥٥

ــرد علــى       ــشعوب األصــلية ميكــن الرجــوع إليهــا يف ال ــساء ال ــصلة بن وأنــشطة التفــاوض ذات ال
 القضايا اليت سيجري تناوهلا فيما يتعلق بالنظر يف التقريـر الـدوري الرابـع                يف قائمة  ١٤السؤال  

 .العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةلكندا بشأن 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/E.C.12.CAN.Q.4.Add.1.En? وثيقة مفتوحة. 

. ١٤ الشعوب األصلية متاحة أيـضا يف الـرد علـى الـسؤال              واملعلومات املتعلقة بربنامج   - ٥٦
 إىل أنـه ُيعـزز قـدرة نـساء الـشعوب األصـلية              ٢٠٠٥وقد أظهر تقيـيم للربنـامج أجـري يف عـام            

على احملافظـة علـى املنظمـات الوطنيـة والوصـول إىل مـصادر التمويـل األخـرى لتعزيـز عملـها،                      
 حـني سـاعد متويـل املـشاريع فـرادى نـساء          يف ذلك القضايا ذات الصلة حبقوق اإلنـسان، يف         مبا

ــايف         ــا الثق ــهام يف رفاهه ــة واإلس ــاهتن احمللي ــة يف جمتمع ــى أداء أدوار قيادي ــشعوب األصــلية عل ال
 . االقتصادي-واالجتماعي 
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، ُعـيِّن ممثـل وزاري للعمـل مـع الرابطـة الكنديـة لنـساء                ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٠ويف   - ٥٧
وىل يف وضع خطة للتشاور بشأن قضية املمتلكـات العقاريـة           الشعوب األصلية ومجعية األمم األ    

ــة ــة احلقــوق      . الزوجي ــدابري حلماي ــة هــو األول يف جممــوع الت ــى نطــاق الدول ــشاور عل وهــذا الت
وهذه قضية معقـدة ألهنـا متـس        . ولكفالة رفاه النساء، واألطفال واألسر اليت تعيش يف احملميات        

ومـن املفـروض   . الية القـضائية واملـسائل الدسـتورية   العالقات فيما بني احلكومات، ومسائل الو  
أن يكفل أي منوذج تشريعي مقترح متتع املقيمني يف احملميات بإمكانيـة احلـصول علـى احلقـوق      

 .وُسبل االنتصاف فيما يتعلق باملمتلكات العقارية الزوجية
لكيــة وباإلضــافة إىل ذلــك، وضــعت كنــدا مبــادئ توجيهيــة للحكــم الــذايت تتعلــق بامل   ٠- ٥٨

الزوجية ملساعدة املفاوضني االحتاديني يف كفالة تناول قضية املمتلكات الزوجية يف مفاوضـات             
احلكم الذايت وعدم تكرار الفجوة التشريعية يف القانون اهلندي فيما يتعلق باملمتلكات العقاريـة           

 .الزوجية يف أي نظام للحكم الذايت
 

 نهوض باملرأةالتدابري الرامية إىل كفالة ال: ٣املادة   
 التحليل القائم على نوع اجلنس  

 أنـشأت حكومـة كنـدا فريـق خـرباء مـن ثالثـة أعـضاء معـين             ٢٠٠٥سـبتمرب   /يف أيلول  - ٥٩
بآليات املساءلة لتحقيق املساواة بني اجلنسني، وذلك لدراسـة املـساءلة وإسـداء املـشورة بـشأن                 

وصـيات فريـق اخلـرباء فقـد طُرحـت          أمـا اسـتنتاجات وت    . تعزيز املـساواة بـني اجلنـسني يف كنـدا         
ــاين   ــشرين الثـ ــوم يف تـ ــشة يف جملـــس العمـ ــوفمرب /للمناقـ ــهائي يف  . ٢٠٠٥نـ ــر النـ ــشر التقريـ ونـ

 وميكـــن االطـــالع عليـــه علـــى موقـــع املـــرأة يف كنـــدا علـــى اإلنترنـــت يف  ٢٠٠٦يوليـــه /متـــوز
http://www.swc-cfc.gc.ca/resources/panel/report/index_e.html .      وترد متابعة التقريـر يف رد

 ).انظر أدناه (٢٠٠٦سبتمرب /احلكومة يف أيلول
قامت اللجنة الدائمة املعنية بوضع املرأة والتابعة جمللـس العمـوم           ، ٢٠٠٦مايو  /ويف أيار  - ٦٠

 البنـات البنـاء لتحقيـق النجـاح       : القائم على نـوع اجلـنس     التحليل  بإعادة عرض تقريرها املعنون     
(http://cmte.parl.gc.ca/cmte/CommitteePublication.aspx?SourceId=143449).الــذي ركــز  

ــا يتعلـــق باســـتخدام ونتـــائج التحليـــل القـــائم علـــى نـــوع اجلـــنس    وأورد . علـــى املـــساءلة فيمـ
ل القــائم علــى نــوع اجلــنس يف مجيــع  تــسع توصــيات لكفالــة التطبيــق املنــهجي للتحليــ   التقريــر

ــة   ــربامج الفيدرالي ــسياسات وأنــشطة ال  ٢٠٠٦ســبتمرب /وجيمــل رد احلكومــة املــؤرخ أيلــول  . ال
اإلجـــراءات الـــيت جـــرى االضـــطالع هبـــا لتنفيـــذ التحليـــل القـــائم علـــى نـــوع اجلـــنس لكفالـــة 

ملـساءلة عـن    رؤية التحليل القائم علـى نـوع اجلـنس علـى االقتراحـات اجلديـدة ولزيـادة ا                  تطبيق
. تطبيـــــــق التحليـــــــل القـــــــائم علـــــــى نـــــــوع اجلـــــــنس يف هياكـــــــل احلكومـــــــة وآلياهتـــــــا  

http://www.swc-cfc.gc.ca/resources/panel/report/index_e.html
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(http://cmte.parl.gc.ca/cmte/CommitteePublication.aspx?COM=10477&Lang=1&Sourc

eId=171841).. 
 

 العنف ضد النساء والبنات  
 ضـد النـساء     يتضمن النـهج املتعـدد التخصـصات الـذي تأخـذ بـه كنـدا ملعاجلـة العنـف                   - ٦١

ويـوفر القـانون   . استجابات تشريعية مقترنـة بوضـع الـربامج، والـسياسات واملبـادرات األخـرى          
اجلنـــائي لكنـــدا طائفـــة واســـعة مـــن احلمايـــة ضـــد العنـــف مبـــا يف ذلـــك األحكـــام الـــيت حتظـــر 

ــداء ــشويه األعــضاء      /االعت ــة، واالجتــار باألشــخاص، وت ــضايقات اجلنائي ــسي، وامل ــداء اجلن االعت
ــى، واالســتعداد اجلنــسي لألطفــال   التناســلي ــر باألطفــال، واســتغالل   (ة لألنث مبــا يف ذلــك التغري

ــسلوك      ــاء، وغـــري ذلـــك مـــن الـ ــال يف البغـ ــتغالل األطفـ ــة واسـ ــال يف األغـــراض اإلباحيـ األطفـ
ويقضي القانون اجلنائي لكندا أيـضا بأخـذ حـاالت إيـذاء أحـد الـزوجني                ). االستغاليل اجلنسي 

 . االعتبار بوصفها ظروفا مشددة ألغراض توقيع العقوبةلآلخر أو إيذاء األطفال يف
، أدخلـت تعـديالت القـانون اجلنـائي وقـانون األدلـة يف          ٢٠٠٥يناير  /ويف كانون الثاين   - ٦٢

كندا حيز النفاذ مما أدى إىل تسهيل قبول الشهادة اليت ُيديل هبا األطفال وغريهم مـن الـضحايا                  
) ار، أو العنــف اجلنــسي أو العنــف بــني الــزوجني مبــن فــيهم ضــحايا االجتــ(الــضعاف والــشهود 

وتوفري قدر أكرب من احلماية مبد نطـاق وزيـادة تـسهيل إتاحـة اسـتخدام معينـات الـشهادة مثـل               
وسيحـصل الـضحايا والـشهود      . السواتر، والتلفزيون ذي الدائرة املغلقة واألشـخاص الـداعمني        

هادة هذه وتـدابري أخـرى بنـاء علـى         عاما عن أي من املعينات الش      ١٨الذين تقل أعمارهم عن     
وجيوز أن حيصل الـضحايا الـضعاف اآلخـرين والـشهود مثـل النـساء الالئـي عـانني مـن                      . طلبها

العنف على معونة شهادة أو تدابري أخرى مىت رأى القاضي أهنا ضرورية للـضحية أو للـشاهدة          
ــة وصــادقة    ــشهادة كامل ــإلدالء ب ــة    . ل ــضايقات اجلنائي ــا  ا(وســيتمكن ضــحايا امل ــة عموم ملعروف

من أن يكون هلن حمـام ُيعـني لإلشـراف علـى اسـتجواهبن إذا كـان املتـهم ممـثال                    ) بالعقب خلسة 
 ُتــسهل أيــضا إنفــاذ القــانون اجلنــائي يف حالــة  ٢٠٠٦ينــاير /وإصــالحات كــانون الثــاين. لذاتــه

 يف حـاالت  انتهاك القانون املدين بعدم التعرض سواء باملنع أو باحلماية، اليت كثريا مـا تـستخدم      
 .العنف العائلي

ومركـــــــــــــــــــز الـــــــــــــــــــسياسات املعـــــــــــــــــــين بقـــــــــــــــــــضايا الـــــــــــــــــــضحايا   -٦٣
(http://canada.justice.gc.ca/en/ps/voc/index.html)  ،      يعمـل مـن     ٢٠٠٠الذي أنشئ يف عـام ،

أجل رفع معاناة ضحايا اجلرائم، مبـن فـيهم النـساء الالئـي عـانني مـن العنـف، يف نظـام العدالـة                        
رك يف اإلصـالح التـشريعي، واملـشاورات، ووضـع الـسياسات، والبحـث           واملركز ُيـشا  . اجلنائية

 .ومتويل املشاريع
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ووضعت طائفة مـن املـوارد واألدوات ملـساعدة املهنـيني املتخصـصني يف جمـال العدالـة                   - ٦٤
اجلنائية، ومنظمات اجملتمعات احملليـة و               علـى منـع وكـبح العنـف العـائلي والعنـف                            

 :سبيل املثال، على حنو أفضلضد املرأة، على 
تعزيز ُسبل الوصول للعدل فيما يتعلق باألشخاص الـصم الـذين وقعـوا ضـحايا العنـف                  • 

 املرتيل، مبا يف ذلك أدوات املوارد للقضاة؛
 يوفر معلومات عن العنـف املـرتيل وآثـاره علـى            كتيب الستجابة الشرطة للعنف املرتيل     • 

 األطفال؛
عنــف العــائلي كــان مــن شــأنه تثقيــف املــديرين التنفيــذيني    عقــد منتــدى وطــين عــن ال  • 

ــهج وتقــدمي       ــائلي، واســتطالع الن ــادرات العنــف الع ــق بقــضايا ومب ــشرطة فيمــا بتعل لل
 وصف موجز للممارسات اجليدة يف الشرطة ومواجهة اجملتمع احمللي للعنف العائلي؛

ة عنف الـشريك ضـد   شبكة وطنية لدعم وبناء قدرات العاملني يف خط املواجهة ملعاجل        • 
 مهاجرين ونساء األقليات الظاهرة؛

النــساء الناطقــات بالفرنــسية يف حالــة تــضامن عقــد منتــدى وطــين ملــدة يــومني بعنــوان  • 
احملفــل الــوطين املعــين بالنــساء الناطقــات     (األقليــات يف مكافحــة العنــف ضــد املــرأة     

ملمـثلني الرئيـسيني    الذي مجع بـني مقـدمي اخلـدمات وا        ) بالفرنسية يف حاالت األقليات   
 . من كل مقاطعة وإقليم ملناقشة القضايا املتعلقة بالعنف املرتيل

والتقرير اخلامس لكندا بشأن العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة               - ٦٥
ورد كندا على االسـتبيان     .(http://www.pch.gc.ca/progs/pdp-hrp/docs/cesc_e.cfm)والثقافية  
ــدم  ــرأة     املقـ ــد املـ ــالعنف ضـ ــة بـ ــة املعنيـ ــدة اخلاصـ ــم املتحـ ــررة األمـ ــن مقـ -http://www.swc)مـ

cfc.gc.ca/pubs/unreport/index_e.html)             تقدم معلومات إضافية عـن مبـادرات حكومـة كنـدا 
اليت تعاجل عنـف الـشريك احلمـيم ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك النتـائج الرئيـسية، ومؤشـرات األداء                        

 .مة يف تقييم املبادرة املتعلقة بالعنف العائليوُنهج القياس املستخد
 والفتـرة   ٢٠٠٣‐٢٠٠٢ترة  ــــائلي للف ـــة بالعنف الع  ـــــادرة املتعلق ــــرير أداء املب  ـــــــوتق - ٦٦

٢٠٠٤‐٢٠٠٣ (http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/familyviolence/pdfs/2004-

Family-Violence-Initiative_E.pdf)ري إىل أن املبــادرة املتعلقــة بــالعنف العــائلي مــا زالــت  ، ُتــش
وتـشمل النتـائج تعزيـز هنـج        . تؤدي دورا هاما يف اجلهود املبذولة ملنع ومواجهة العنـف العـائلي           

اإلدارة األفقيــة للمبــادرة، وحتــسني الــشراكات، والتركيــز علــى االحتياجــات الفريــدة لــسكان   
ويـورد تقريـر   . وصـقل اسـتراتيجيات نـشر املعلومـات    حمددين، وزيادة سرعة استجابتها للتباين      
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األداء حملــة عامــة الســتثمارات حكومــة كنــدا والتقــدم احملــرز والنتــائج يف منــع العنــف العــائلي     
 .٢٠٠٤مارس / لغاية آذار٢٠٠٢أبريل /والتدخل يف الفترة من نيسان

نف العــائلي ويــستخدم مركــز املــرأة يف كنــدا خمصــصه الــسنوي للمبــادرة املتعلقــة بــالع  - ٦٧
لتمويـل  ) ٢٠٠٧-٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٤-٢٠٠٣مليون دوالر على مدى أربع سنوات، مـن         ١(

املبادرات الوطنية الـيت ال تـضطلع هبـا سـوى منظمـات نـساء الـشعوب األصـلية املعنيـة بـالعنف                       
 .ضد نساء الشعوب األصلية

عمـل بوصـفه جـزءا     ويواصل املركز الوطين لتبادل املعلومات املتعلقة بـالعنف العـائلي ال           - ٦٨
واإلضـافات إىل جمموعـة مراجـع ومعلومـات مركـز تبـادل          . من املبادرة املتعلقة بالعنف العـائلي     

 ,Violence in Dating Relationships – Overview Paperاملعلومات تشمل نسخا مستكمال من

Violence against Women with Disabilities – Overview Paper and Transition Houses and 

Shelters for Abused Women in Canada .      وأسـفرت دراسـة لتقيـيم االحتياجـات أجريـت يف
 عن توصيات ستعزز قدرة مركز تبادل املعلومات علـى معاجلـة احتياجـات النـساء             ٢٠٠٥عام  

وميكن االطالع على قائمة املطبوعات املتاحة من مركز تبادل املعلومـات علـى             . ضحايا العنف 
 .http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/familyviolence/femabus_e.htmlاملوقع 

 
 نساء الشعوب األصلية  

، أعلن عن رصد مبلغ مخسة ماليـني دوالر يف شـكل متويـل علـى                ٢٠٠٥مايو  /يف أيار  - ٦٩
ملبادرة األخـوات يف الـروح، هـي محلـة قامـة هبـا نـساء                ) ٢٠١٠-٢٠٠٥(س سنوات   مدى مخ 

 لزيادة الوعي بشأن ارتفـاع معـدالت العنـف      ٢٠٠٤مارس  /الشعوب األصلية يف كندا يف آذار     
. (/www.sistersinspirit.ca)املتسم بطابع عنصري وطابع جنسي ضـد نـساء الـشعوب األصـلية              

حتديد عدد نساء الشعوب األصلية املفقودات واملقتـوالت،         إىل   ويدعم التمويل األنشطة الرامية   
وحتديد االجتاهات، وفهم األسباب اجلذريـة للعنـف والعوامـل األساسـية الـيت ُتـسهم يف العنـف              
ــربامج واخلــدمات الــيت      ــأثري علــى الــسياسات وال ذي الطــابع العنــصري والطــابع اجلنــسي، والت

درة األخــوات يف الــروح اســتراتيجية الــسياسات وستــضع مبــا. ُيقــصد هبــا القــضاء علــى العنــف
شاملة للعمل على الصعيدين الـوطين والـدويل علـى حـد سـواء يف القـضايا ذات الـصلة حبقـوق             

 .اإلنسان لنساء الشعوب األصلية
 :واملبادرات األخرى اليت تدعمها حكومة كندا يف الفترة املشمولة بالتقرير - ٧٠

ينــاير /العنف ضــد املــرأة، الــيت ُعقــدت يف كــانون الثــايننــدوة إقلــيم نونــافوت املعنيــة بــ • 
، مجعــت بــني مهنــيني وأفــراد مــن اجملتمــع احمللــي للتــشاور بــشأن القــضايا ذات  ٢٠٠٦

http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/familyviolence/femabus_e.html
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الصلة بارتفاع مستويات العنف ضد املرأة، ودراسـة الـسياسات واملـوارد املوجـودة يف       
 .إقليم نونافوت ملعاجلة العنف العائلي، واستكشاف احللول

اســتراتيجية وطنيــة ملنــع اإليــذاء يف ”ضــعت رابطــة نــساء بكتوتيــت إنويــت يف كنــدا و • 
بني املنظمات الـشريكة الـيت تعـاجل       هتدف إىل إقامة عالقات وثيقة      “ جمتمعات اإلنويت 

اإليذاء يف جمتمعات اإلنويت؛ وتنسيق جهود هذه املنظمات لتنفيذ اخلدمات والـربامج            
 . تعزيز الشفاءالعملية، فعالة واملناسبة ثقافيا

“ برنــامج إســداء املــشورة فيمــا يتعلــق باإليــذاء الزوجــي لقريــة أريــنكني إنليــت”كــان  • 
الذي يضطلع به مركز صداقة بوالرافك كـابلو مـشروعا منوذجيـا يتـألف مـن برنـامج                  
مناسب ثقافيا إلسداء املشورة للمسيئني، والضحايا، وبرنامج تثقيفي لتقدمي اخلـدمات           

ويهــدف الربنــامج إىل احلــد مــن حــوادث إيــذاء أحــد الــزوجني   . اولالبعيــدة عــن التنــ 
ويـشري تقيـيم للربنـامج النمـوذجي إىل أنـه           ). يف مشـال كنـدا    (لآلخر يف أرينكني إنليت     

 .واعد
 

 أماكن إيواء ضحايا العنف  
يساعد برنامج تدعيم املـآوى يف إصـالح، وتـرميم وحتـسني املـآوى القائمـة املخصـصة             - ٧١

ية العنف العائلي من النساء واألطفال والـشباب فـضال عـن الرجـال، ويف اقتنـاء                 ملن وقعوا ضح  
وبوجـه عـام، قـدم الـشركاء        . أو بناء أماكن إيواء جديدة ومساكن إيواء مؤقتة حسب احلاجـة          

 مليـون دوالر لتمويـل برنـامج تـدعيم     ٤٧الفيدراليون، ويف املقاطعات واألقـاليم مـا يربـو علـى      
 .  ٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٣املآوى يف الفترة من 

 إىل عــام ١٩٩٦ لربنــامج تــدعيم املــآوى إىل أنــه، مــن عــام  ٢٠٠٢خلــص تقيــيم عــام  - ٧٢
 يف املائة من املآوى ومساكن اإليواء املؤقتـة علـى متويـل لإلصـالحات            ٦٥، رتب نسبة    ٢٠٠١

 يف املائــة مــن مجيــع تكــاليف إصــالح أمــاكن اإليــواء  ٦٠والتحــسينات متويــل للربنــامج غطــت 
 .ذه املصروفات حسَّنت بصورة هامة احلالة املادية ألماكن اإليواء وسالمتهاوه. هذه
وخلــص التقيــيم أيــضا إىل أنــه، نتيجــة للتحــسينات، رتــب الربنــامج آثــارا إجيابيــة علــى   - ٧٣

وأفـاد ثلـث أمـاكن اإليـواء الـيت          . استخدام النساء ألماكن اإليواء وحسن برامج العنف العائلي       
ح وفقـا لربنـامج تـدعيم املـآوى عـن حتقيـق زيـادة يف عـدد النـساء                    حصلت على متويـل لإلصـال     

 يف املائــة تقريبــا وأفــادت أمــاكن اإليــواء ٣٠الالئــي حــضرن إىل أمــاكن اإليــواء وأفــادت نــسبة 
 آخـرين مـن النـساء واألطفـال،     ٥ ٥٦٧ يف املائـة، أي خدمـة   ٦القائمة عن حتقيق زيادة بلغت     
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 األغلبية أن أماكن اإليواء احملسَّنة سـاعدت النـساء          ، وأفادت ١٩٩٨ مقابل عام    ٢٠٠٠يف عام   
 .يف معاجلة مشاكل العنف العائلي على حنو أفضل واالنتقال إىل حالة عدم العنف

وباإلضافة إىل اإلصالحات، وسَّع برنامج تـدعيم املـآوى عـدد أمـاكن اإليـواء املتعلقـة                  - ٧٤
وكانـت  .  مـأوى  ٣٦ وحـدة يف     ٣٤٨ا   يف املائـة، بلـغ عـدده       ٧بالعنف العائلي يف كندا بنـسبة       

 من هذه األماكن خمصصة جملتمعات األمم األوىل، اليت مل تكن لديها مرافق إيواء قبـل عـام                  ١٤
 .وهذه التدابري تسهم يف حتقيق اهلدف العام ملبادرة العنف العائلي حلكومة كندا. ١٩٩٦

لــشباب يف الفتــرة  تــضمن تقيــيم برنــامج تــدعيم املــآوى تقييمــا للمــشاريع املمولــة ل        - ٧٥
ــرة ٢٠٠٠-١٩٩٦ ــسبة    . ٢٠٠١-٢٠٠٠ والفتـ ــادة بنـ ــق زيـ ــامج إىل حتقيـ ــل الربنـ وأدى متويـ
ومعظـم أمـاكن اإليـواء ختـدم        . يف املائة يف الطاقة االستيعابية يف مآوى الشباب املـستعرضة          ٢٦

وتتـراوح أعمـار    . الذكور واإلناث على حد سواء، اثنـان لإلنـاث فقـط وواحـد للـذكور فقـط                
 عامـا، وهنـاك مـأوى واحـد للحوامـل يف            ٢٤ و   ١٦ء العـاديني املـشمولني باخلدمـة بـني          العمال

حتسني املرافـق،   : تتمثل اآلثار الرئيسية هلذا الربنامج فيما يتعلق مبآوى الشباب يف         . سن املراهقة 
وتعزيز السالمة وتوسيع نطاق برامج املآوى اليت مسحت بزيادة معدالت شـغل أمـاكن اإليـواء                

 يف املائـة مـن الـشباب املـشمولني     ٧٩والحـظ التقيـيم أيـضا أن نـسبة          . دمـة العمـالء   وحتسني خ 
وكـان اسـتمرار احلاجـة لتمويـل إصـالحات          . باخلدمة كانت تعاين من مشاكل العنـف العـائلي        

 .أماكن اإليواء وتوسيع قدرهتا االستيعابية للوفاء باالحتياجات ماليا
 

 قانون اهلجرة ومحاية الالجئني  
ــ - ٧٦ ــشأن    ٢٠٠٢ذ عــام من ــان ب ــسنوية املقدمــة للربمل ــضمنت التقــارير ال ــانون اهلجــرة  ، ت ق

وهـذه  . حتليال قائما على نوع اجلنس آلثـار قـانون اهلجـرة ومحايـة املهـاجرين              ومحاية املهاجرين   
 www.cic.gc.ca, underالتقارير متاحة للجمهور وميكن االطـالع عليهـا علـى موقـع اإلنترنـت      

media and publications .إلدارة املواطنة واهلجرة حتت عنوان وسائط اإلعالم واملنشورات. 
ــد         - ٧٧ ــاجرين لتحدي ــة امله ــانون اهلجــرة ومحاي ــة ق ــع وأنظم ــيم لتفري ــات تقي ــت عملي أجري

العناصـر الـيت قـد تكـون هلـا آثـار ممكنـة علـى اجلنـسني ولـذلك تقتـضي القيـام جبمـع مزيـد مـن                
أما وضع اآلليات الالزمة جلمـع وحتليـل البيانـات ذات           . أو رصد املستمر  /البيانات، والبحث و  

الصلة بنوع اجلنس، والتدريب لبناء القدرات ووضع إطار عمـل لإلبـالغ عـن هـذه املعلومـات               
 .فقد حتددت بوصفها أولويات

ــورد  - ٧٨ ــوع اجلــنس      وي ــى ن ــائم عل ــل الق ــتراتيجي للتحلي ــار االس ) ٢٠١٠‐٢٠٠٥(اإلط
للتحليل القـائم علـى نـوع اجلـنس بـوزارة اجلنـسية واهلجـرة يف        األهداف واملبادئ االستراتيجية  
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وخطط فرع التحليل القائم علـى    . كندا واخلطوات الالزمة لتعزيز القدرة واألداء يف هذا اجملال        
وحـددت وزارة اجلنـسية واهلجـرة يف كنـدا يف           . نوع اجلنس أساسية إلطار العمل االستراتيجي     

جرة مخسة فروع ذات جماالت مـسؤولية خمتلفـة لقـانون           بشأن اهل  ٢٠٠٥تقريرها السنوي لعام    
ــة الالجــئني باعتبارهــا أجنــزت خطــط التحليــل القــائم علــى نــوع اجلــنس      فــرع : اهلجــرة ومحاي

تقيـيم املخـاطر والتخفيـف،      /اهلجـرة، وفـرع املقبوليـة     /الالجئني، وفرع اإلدماج، وفرع االنتقـاء     
 أولويات اإلبالغ املتعلقة بقـانون اهلجـرة        وهذه اخلطط حتدد طائفة من    . والسياسة االستراتيجية 

ويشري التقرير إىل التدابري املتخذة لتنفيذ خطط الفروع، وعلـى سـبيل املثـال،              . ومحاية الالجئني 
 .مجع البيانات املصنفة حسب اجلنس

 
 االجتار باملرأة واالستغالل: ٦املادة   

 
 االجتار بالنساء والبنات  

 األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود   اتفاقيــةصــدَّقت كنــدا علــى  - ٧٩
الوطنية، وبروتوكوليها، بروتوكول منع وقمع االجتار باألشـخاص وخباصـة النـساء واألطفـال،              

وبروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب  ) بروتوكــول االجتــار(واملعاقبــة عليــه 
 .٢٠٠٢مايو، / أيار١٣يف والبحر واجلو، 

واجلهــود املــستمرة الــيت تبــذهلا كنــدا ملكافحــة االجتــار بالبــشر علــى الــصعيدين احمللــي      - ٨٠
ويضطلع فريـق عامـل مـشترك بـني اإلدارات       . والدويل على حد سواء تسترشد باملعايري الدولية      

 إدارة ووكالة فيدراليـة، بتنـسيق اجلهـود الفيدراليـة           ١٧ومعين باالجتار باألشخاص، مؤلف من      
 . كندا ملعاجلة هذه القضية املعقدةاليت تبذهلا

وتتعـــاون كنـــدا مـــع الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة يف القـــضايا ذات الـــصلة باالجتـــار  - ٨١
باألشخاص، وتعمل مع نظرياهتا يف الواليات املتحدة على احلدود الكتـشاف واعتقـال األفـراد               

دعم كندا أيـضا منـع االجتـار        وت. الذين يرتكبون جرائم عرب احلدود، مبا يف ذلك االجتار بالبشر         
باألشــخاص وجهــود زيــادة الــوعي يف بلــدان املــصدر يف اخلــارج، عــن طريــق الــشراكات مــع   
ــة واملنظمــات املتعــددة األطــراف، مبــا يف ذلــك يف منــاطق مثــل غــرب      املنظمــات غــري احلكومي

 .أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الوسطى، وشرق أوروبا ومنطقة البحر الكارييب
/  تـشرين الثـاين  ٢٥ويف . وقد عززت كندا تصدي قانوهنا اجلنائي لالجتار باألشـخاص         - ٨٢

ــوفمرب، دخــل القــانون   ــائي   ، C-49ن ــانون اجلن ــانون لتعــديل الق ، )االجتــار باألشــخاص (وهــو ق
SC2005, c.43     حيز النفاذ ونص على ثالثة جرائم جديدة تـستوجب توجيـه االهتـام للتـصدي ،

ُيعاقب عليـه   (االجتار باألشخاص   : وهذه اجلرائم حتظر  . ار باألشخاص على وجه التحديد لالجت   
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، واحلـصول علـى منفعـة ماليـة أو ماديـة أخـرى بغـرض ارتكـاب                  )عقوبة أقصاها السجن املؤبد   
؛ واحتجــاز ) ســنوات١٠ُيعاقــب عليــه بعقوبــة أقــصاها الــسجن  (تــسهيل االجتــار بــشخص  أو
ــائق   أو ــائق ســفر الــضحية أو  -إتــالف الوث ــائق الــيت حتــدد شخــصيتها    مثــل وث  بغــرض - الوث

ــشخص     ــذلك ال ــسهيل االجتــار ب ــسجن مخــس     (ارتكــاب أو ت ــصاها ال ــة أق ــه بعقوب ُيعاقــب علي
 ).سنوات
مــايو /ولتعزيــز اجلهــود املــستمرة الــيت تبــذهلا كنــدا ملكافحــة االجتــار، صــدرت يف أيــار   - ٨٣

جتـار باالهتمـام    مبـادئ توجيهيـة جديـدة ملـوظفي اهلجـرة لـضمان أن حيظـى ضـحايا اال        ٢٠٠٦
والتـدابري اجلديـدة تـشمل    . فيما يتعلق بوضعهم من اهلجرة، حسبما تستوجب ظروفهم الفردية       

 يوما، والتمتـع بأهليـة فوريـة للحـصول          ١٢٠إصدار تصاريح إقامة مؤقتة لضحايا االجتار لغاية        
احلـصول  على مزايا الرعاية الـصحية مبوجـب الربنـامج الفيـدرايل املؤقـت للـصحة، مبـا يف ذلـك           

ــة        ــة املؤقت ــصريح اإلقام ــى ت ــازل عــن رســم احلــصول عل ــى املــشورة حــسب احلاجــة، والتن . عل
ــاجرين هبــم        ــتخلص مــن نفــوذ املت ــد مــصممة ملــساعدة ضــحايا االجتــار علــى ال ــدابري اجلدي والت

وضحايا االجتار غري مطالبني بالشهادة ضد املتـاجرين هبـم للحـصول علـى              . والتعايف من حمنتهم  
 .ؤقت هذاوضع اهلجرة امل

وللحصول على مزيد من املعلومات بشأن اجلهود اليت تبذهلا كنـدا ملكافحـة االجتـار باألشـخاص،              - ٨٤
 . http://canada.justice.gc.ca/en/news/nr/2005/doc_31486.html ُيرجى االطالع على

 
 االستغالل اجلنسي لألطفال والشابات  

الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة ، صــدقت كنــدا علــى ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول١٤يف  - ٨٥
 .حقوق الطفل بشأن بيع األطفال، واستغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية

محايـة األطفـال   (ئي  وهو قـانون لتعـديل القـانون اجلنـا       ،  C-2وقد عزز مشروع القانون      - ٨٦
أشـكال احلظـر الـيت يـنص        ،  S.C.2005,32،  وقـانون كنـدا للبينـة     ) واألشخاص الضعاف اآلخرين  

 ضد االستغالل اجلنسي لألطفال، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة باسـتغالل            عليها القانون اجلنائي  
 اســتغالل وسَّــع التعريــف، ونــص علــى جرميــة جديــدة ضــد(األطفــال يف إنتــاج املــواد اإلباحيــة 

وعـدَّل أيـضا جرميـة    ). األطفال يف إنتاج املواد السمعية اإلباحية، وضيَّق الدفاع وزاد العقوبات  
االســتغالل اجلنــسي لتــوفري احلمايــة علــى حنــو أفــضل لألشــخاص صــغار الــسن ممــن يــستغلون     

ودخلـت هـذه   . ضعفهم بالنص على زيادة العقوبات على جرائم االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال            
 أدخـل أيـضا     C-2ومشروع القـانون    . ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١يالت حيز النفاذ يف     التعد

الشهود بالشهادة؛ ودخلـت    /تعديالت لتعزيز األحكام اليت تسهل إدالء مجيع األطفال الضحايا        
 .٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢هذه التعديالت حيز النفاذ يف 

http://canada.justice.gc.ca/en/news/nr/2005/doc_31486.html


CEDAW/C/CAN/7

 

36 07-48588 
 

 وطنيــة حلمايــة األطفــال مــن االســتغالل  ، انطلقــت اســتراتيجية٢٠٠٤مــايو /ويف أيــار - ٨٧
 مليـون دوالر تقريبـا علـى        ٤٢وكجزء مـن هـذه االسـتراتيجية، ُرصـد          . اجلنسي على اإلنترنت  

مدى مخس سنوات لتوسيع نطاق مركز التنسيق الوطين لشرطة اخليالة الكندية امللكية وتزويـد              
وسيــستخدم بعــض هــذا . تإنفــاذ القــانون للتحقيــق يف اســتغالل األطفــال القــائم علــى اإلنترنــ 

التمويـل لتـوفري تعلـيم عــام وإبـالغ أفـضل، وبنـاء شــراكات أقـوى بـني احلكومـات، والــصناعة          
 .وأصحاب املصاحل األخرى

ــد    بCybertip.caوتعمــل  - ٨٨ ــة لكن ــسرية الوطني ــالغ عــن  ا وصــفها خــط املعلومــات ال لإلب
ــا يف  . االســتغالل اجلنــسي لألطفــال علــى اإلنترنــت   ــاير / كــانون الثــاين٢٤وقــد بــدأت رمسي ين

، بعد أن كانت تعمـل مـن قبـل كمـشروع منـوذجي نـاجح للمقاطعـة طـوال عـدد مـن                        ٢٠٠٥
 تــؤدي أيـضا دورا هامــا يف تعزيـز التثقيــف والتوعيـة بــشأن االســتغالل    Cybertip.caو . الـسنني 

 تقريـرا يف مجيـع      ٧ ٠٢٣ دم على الـصعيد الـوطين، قُـ       Cybertip.caومنذ بدء   . اجلنسي لألطفال 
 يف املائـة عـن الـسنة الـسابقة عـن عمـل خـط                ٤٣٠حناء كندا وحول العامل، متثل زيـادة بنـسبة          أ

وفضال عن ذلك، فإنه منـذ بدايتـه كمـشروع منـوذجي،     . املعلومات السرية كمشروع منوذجي   
وكــذلك، يف الفتــرة .  موقعــا علــى الــشبكة العامليــة٩٧٢ فــردا وإغــالق ١٧أســفر عــن اعتقــال 

إيـــذاء  تقريـــرا تقريبـــا عـــن احتمـــال حـــدوث ٥ ٧٧١  Cybertip.ca، تلقـــت ٢٠٠٦-٢٠٠٥
وللحـصول علـى مزيـد مـن املعلومـات، يرجـى االطـالع علـى         . جنسي لألطفال على اإلنترنت   

www.cybertip.ca. 
 حيــث يــستطيع أن جيــد cyberwise.caوأنــشأت حكومــة كنــدا أيــضا موقــع اإلنترنــت  - ٨٩
ألطفال، واملراهقون، واآلباء، واملدرسون واملهنيـون الـشباب أنـشطة البحـث والـتعلم ومـوارد                ا

وللحـــصول علـــى مزيـــد مـــن . اإلنترنــت األخـــرى الـــيت تعـــزز االســـتخدام املــأمون لإلنترنـــت  
 .www.cyberwise.caاملعلومات، انظر 

، تربعـت احلكومـة بـأموال للـصليب         ٢٠٠٥-٢٠٠٤ و   ٢٠٠٤-٢٠٠٣ويف الفترتني    - ٩٠
 Child Sexualاألمحــر الكنــدي لوضــع أداة مرجعيــة شــاملة ويــسهل الوصــول إليهــا، بعنــوان   

Abuse: Protection, Intervention and Canada’s Laws     ،للمهنـيني  وشـبه املهنـيني الكنـديني ،
 احلاجـة هلـذه األداة بـإجراء مـشاورات          وحتـددت . العاملني مع األطفال أو يف املهن ذات الصلة       

 .مع املهنيني يف امليدان
 

 املرأة يف احلياة السياسية واحلياة العامة: ٧املادة   
تعترف حكومة كنـدا بـأن املـشاركة النـشطة للمـرأة مـن اخلـربات املختلفـة يف القيـادة                       - ٩١

ليـة جديـدة يف كـانون       وقد أسفر انتخاب حكومة فيدرا    . وصنع القرار أساسية لتحقيق املساواة    

http://www.cybertip.ca/
http://www.cyberwise.ca/
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وجـرى  .  مقاعـد يف جملـس العمـوم       ٣٠٨ امـرأة مـن بـني        ٦٢ عـن انتخـاب      ٢٠٠٦ينـاير   /الثاين
وتـــدعم احلكومـــة املبـــادرة غـــري احلكوميـــة املعنونـــة . تعـــيني ســـت نـــساء يف مناصـــب وزاريـــة

د ، اليت متثل دورة حلملة ثنائية اللغة علـى اإلنترنـت ترمـي إىل زيـادة عـد                 “الوصول إىل البوابة  ”
 .النساء املنتخبات على مجيع مستويات املناصب العامة بتوفري األدوات العملية واإلرشاد

، كان أربعة من بني تـسعة مـن القـضاة يف احملكمـة العليـا لكنـدا مـن          ٢٠٠٤ومنذ عام    - ٩٢
وبوجـه عـام، فـإن نـسبة        . النساء، مما جعلها احملكمة العليا األكثر توازنا بـني اجلنـسني يف العـامل             

يف املائة من مجيع القضاة املعينني على الصعيد الفيدرايل من النساء، وتـشكل النـساء نـسبة                  ٢٦
 . يف املائة من جملس الشيوخ ٣٥
وقــام عــدد مــن الــسفارات الكنديــة، واملفوضــيات العليــا والقنــصليات بتنظــيم أنــشطة    - ٩٣

 للتحـدث عـن   سنوية لليوم الـدويل للمـرأة، تـضمنت اجلمـع بـني نائبـات حكوميـات منتخبـات               
جتــارهبن واحلــصول علــى اهتمــام وســائط اإلعــالم بعملــهن بأمــل عرضــهن كنمــاذج لألجيــال    

 .األصغر سنا من النساء
 

 نساء الشعوب األصلية  
ميكن الرجوع إىل املعلومات املتعلقة باشتراك نساء الـشعوب األصـلية يف أنـشطة اإلدارة                - ٩٤

يا املقــرر تناوهلــا فيمــا يتعلــق بــالنظر يف التقريــر  يف قائمــة القــضا١٤وذلــك يف الــرد علــى الــسؤال 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة الــدوري الرابــع لكنــدا بــشأن 

(www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/E.C.12.CAN.Q.4.Add.1.En?OpenDocument). 
ب األصــلية يف العمليــات  وتعمــل حكومــة كنــدا علــى زيــادة اشــتراك نــساء الــشعو        - ٩٥

السياسية، وخباصة بإشراك نساء الشعوب األصلية يف التفاوض على اتفاقات احلكم الـذايت مـع               
 رئيــسا مــن النــساء، وهــي ٦٣٣ مــن بــني ١٠٥، كــان ٢٠٠٦ويف عــام . رؤســاء األمــم األوىل
 .٢٠٠٤زيادة هامة منذ عام 

 العمالة: ١١املادة   
ــدا التــدابري اجلديــدة التاليــة، الــيت ســتفيد املــرأة    ، أدخلــت حكومــة ك٢٠٠٦يف عــام  - ٩٦ ن
 :أيضا
املبـــادرات الـــيت ُتـــسهل إمكانيـــة توظيـــف املهـــاجرين والوافـــدين اجلـــدد يف املـــستقبل   • 

والتمويــل لتــوفري طائفــة مــن املــساعدات اســتقرار املهــاجرين، مثــل مــساعدة الوافــدين  
 اجلدد بالتدريب اللغوي واستخدام اخلدمات ذات الصلة؛
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املبالغ اليت ختـصم مـن ضـريبة الـدخل ممـا يـساعد علـى ختفيـف الـضغوط الواقعـة علـى                         • 
 الكنديني ذوي الدخل املنخفض؛

إجراء دراسة جدوى لتقييم التدابري احلاليـة واملمكنـة ملعاجلـة التحـديات الـيت يواجههـا                  • 
لـدعم  العمال املشردون كبار السن، مبا يف ذلك احلاجة إىل حتسني التـدريب، وزيـادة ا              

 .املقدم للدخل مثل استحقاقات التقاعد املبكر
وقد تكون هناك بعض أنواع االستحقاقات االجتماعية احملددة غري املتاحـة للعمـال يف               - ٩٧

الوظائف غري النظامية؛ بيد أن كندا تتمتع بنظام اجتمـاعي جيـد اإلعـداد، يـوفر حـدا أدىن مـن         
 .طية للكندينيالدعم ويساعد على كفالة طائفة واسعة من التغ

 
 نساء الشعوب األصلية  

تساعد استراتيجية تنمية املوارد البشرية للشعوب األصـلية تلـك الـشعوب علـى التـهيؤ                 - ٩٨
ــه    ــة علي ــه واحملافظ ــل، واحلــصول علي ــن  . للعم ــرة م ــارس / إىل آذار١٩٩٩ويف الفت ، /٢٠٠٦م
لية يف احلـصول   من نـساء الـشعوب األصـ     ١٥٩ ٣٣٠ساعدت تلك االستراتيجية ما يربو على       

ــددها     ــغ ع ــدخالت بل ــى ت ــارات   ٢٤٤ ٦٠٠عل ــة امله ــدريب وتنمي ــل، والت ــدمت .  يف العم وق
 من نساء الشعوب األصـلية يف العثـور علـى عمـل،             ٣٧ ٤٠٠االستراتيجية الدعم ملا يربو على      

 . من نساء الشعوب األصلية يف العودة إىل املدارس١٨ ٠٠٠وما يربو على 
/  ملدة مخـس سـنوات إىل آذار       ٢٠٠٣ديسمرب  / يف كانون األول   وجتددت االستراتيجية  - ٩٩

، مع التأكيد على زيادة التعاون الفيدرايل واألقاليم وزيادة سرعة االسـتجابة إىل             ٢٠٠٩مارس  
التقرير اخلـامس لكنـدا بـشأن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق               انظر  . االحتياجات من املهارات  

 ).٩٨-٩٥الفقرات (طالع على معلومات إضافية لالاالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 

 املعوقون  
. هنــــاك عــــدة بــــرامج حلكومــــة كنــــدا هتــــدف إىل حتــــسني حالــــة عمالــــة املعــــوقني  -١٠٠

ــثريا ــا وكـــ ــكال    مـــ ــضا أشـــ ــربامج أيـــ ــذه الـــ ــدم هـــ ــن   تقـــ ــتمكني مـــ ــوقني للـــ ــم للمعـــ  دعـــ
ـــل مكــــان مــــشاركة ــدا   .العمـــــ ــة يف كنــ ــدا بــــشأن اإلعاقــ ، والتقريــــر الــــشامل الرابــــع لكنــ

Advancing the Inclusion of People with Disabilities 2006  ميكــن االطــالع عليــه فـــــــي
www.hrsdc.gc.ca/en/hip/odi/documents/advancingInclusion06/index.shtml . 

مـساعدة املعـوقني علـى    حمـل  اتفاقات سـوق العمـل للمعـوقني      ، حلت   ٢٠٠٤ويف عام    -١٠١
ومبواجهة اتفاقات سوق العمل للمعوقني، تسهم حكومة كنـدا بتمويـل بـرامج             . إمكانية العمل 

http://www.hrsdc.gc.ca/en/hip/odi/documents/advancingInclusion06/index.shtml
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 بلـغ   ٢٠٠٤ومنـذ عـام     . وخدمات املقاطعات لدعم اشتراك الكنديني املعوقني يف سوق العمـل         
 مليــون دوالرا يف ٢٢٣جــب اتفاقــات ســوق العمــل للمعــوقني   جممــوع التمويــل الفيــدرايل مبو 

 .السنة
 املعوقني على التهيؤ للعمل واحلصول عليه أو العمـل       صندوق الفرص للمعوقني  يساعد   -١٠٢

ويعمـل  . للحساب اخلاص، فضال عـن تنميـة املهـارات الالزمـة للمحافظـة علـى العمـل اجلديـد                  
 يف ذلك القطاع اخلاص، لـدعم النـهج االبتكاريـة           الربنامج يف شراكة مع منظمات املعوقني، مبا      

إلدماج املعوقني يف العمل أو العمـل للحـساب اخلـاص ومعاجلـة احلـواجز الـيت تعتـرض اشـتراك            
 . كندي تقريبا منذ نشأته٣٦ ٠٠٠وقد ساعد صندوق الفرص . الفرد يف سوق العمل

 
يــة، وحتــسني ُســبل ، جــرت تغــيريات لزيــادة مــدة االســتحقاقات الوالد٢٠٠٠يف عــام  -١٠٣

وجرى ختفيض عدد ساعات العمل اليت ميكـن التـأمني عليهـا الالزمـة              . الوصول إليها ومرونتها  
 ساعة، وجرى مـد مـدة   ٦٠٠ إىل ٧٠٠للتأهل للحصول على مجيع االستحقاقات اخلاصة من      

ــن   ــذين    ٣٥ أســابيع إىل ١٠االســتحقاقات م ــدين الل ــسماح للوال ــة بال  أســبوعا؛ وزادت املرون
وعـالوة  . ان إجازة والديـة واحـدة لقـضاء فتـرة انتظـار واحـدة فحـسب مـدهتا أسـبوعان                   يتقامس

 يف املائة من اسـتحقاقات الوالديـة   ٢٥ دوالرا أو   ٥٠على ذلك، ميكن أن حيصل الوالدان على        
 بلـغ جممـوع مـدفوعات       ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الفتـرة    . األسبوعية أيهما أكرب بدون استقطاعات    

ويف .  يف املائـة عـن العـام الـسابق         ٤,٤ بليـون دوالر، زيـادة بنـسبة         ٢,١االستحقاقات الوالدية   
، بلغــت النــسبة املئويــة جملمــوع املطالبــات الوالديــة الــيت قدمتــها النــساء  ٢٠٠٥-٢٠٠٤الفتــرة 
واشــتراك الرجــال يف اإلجــازة الوالديــة مــستمر يف .  يف املائــة للرجــال١٤,٨  يف املائــة و٨٥,٢
 .التزايد

 
 لفة معقولةرعاية الطفل بتك  

، وافــق الــوزراء الفيــدراليون، ووزراء املقاطعــات واألقــاليم املــسؤولون ٢٠٠٣يف عــام  -١٠٤
عن اخلدمات االجتماعية على إطار عمل متعدد األطراف بشأن التعلم املبكـر ورعايـة الطفـل،                

ومـن خـالل هـذه االتفاقـات، زودت         . ٢٠٠٠على أسـاس اتفـاق تنميـة الطفولـة املبكـرة لعـام              
-٢٠٠٤ مليون دوالر يف الفتـرة       ٦٥٠ كندا املقاطعات واألقاليم باستثمار موحد بلغ        حكومة
التقريـر اخلـامس لكنـدا      انظـر   . ٢٠٠٨-٢٠٠٧ مليون دوالر يف السنة يف       ٨٥٠، وبلغ   ٢٠٠٥

 للحـــصول علـــى بـــشأن العهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة
 ).٥٢-٤٩الفقرات (معلومات إضافية 
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وتتـألف  . ، أدخلـت حكومـة كنـدا هنجـا جديـدا لـدعم رعايـة الطفـل                ٢٠٠٦ويف عام    -١٠٥
خطة كندا للرعاية العامة للطفل مـن عنـصرين رئيـسيني يهـدفان إىل إعطـاء الوالـدين اخليـار يف                     

اسـتحقاق الرعايـة العامـة      : رعاية الطفل ليتمكن من حتقيق التـوازن بـني العمـل واحليـاة العائليـة              
ــسادسة كــي تــستخدمها    ١٠٠ يقــدم للطفــل الــذي  دوالر يف الــشهر لكــل طفــل دون ســن ال

األسرة كما يتراءى هلـا؛ وتـدابري جديـدة لـدعم إنـشاء أمـاكن جديـدة لرعايـة الطفـل، تبـدأ يف                        
٢٠٠٨-٢٠٠٧. 

 
 سيدات األعمال  

وطــوال أكثــر مــن عقــد، قــام  . تنــشئ النــساء مــشاريع جتاريــة بــضعف معــدل الرجــال  -١٠٦
ــدا بتنم  ــل ســيدات األعمــال وحتــسني قــدرهتن     مــصرف كن ــسهيل متوي ــة بت ــة املــشاريع التجاري ي

 :ويتضمن هذا زيادة الدعم املقدم للمشاريع التجارية اليت يرأسها النساء. اإلدارية
بلغــت حمفظــة النــساء يف العمــل التجــاري يف مــصرف كنــدا بتنميــة املــشاريع التجاريــة   • 

 سـيدة   ٦ ٢٠٠ف احملفظة من أكثـر مـن        وتتأل. ٢٠٠٦ بليون دوالر يف هناية عام       ١,٧
 .أعمال، حوايل ضعف العدد منذ تسعينيات القرن املاضي

 عميلـة مـن نـساء الـشعوب       ٧٠وتشمل حمفظة مصرف كندا لتنمية املشاريع التجاريـة          • 
 . مليون دوالر٦١,٦األصلية، مبجموع التزامات قائمة تبلغ 

 ٤٣٧ املــشاريع التجاريــة  ، اعتمــد مــصرف كنــدا لتنميــة   ٢٠٠٦-٢٠٠٥يف الفتــرة  • 
 قرضـا للمـشاريع التجاريـة الـيت ترأسـها نـساء، مبـا يف              ٢ ٠٢٨مليون دوالر يف شـكل      

 . ماليني دوالر لسيدات األعمال من نساء الشعوب األصلية٣ قرضا مببلغ ٢٤ذلك 
ــاد   •  ــرى اعتمـ ــغ  ٣٩٧جـ ــا مببلـ ــت    ٦١ قرضـ ــيت كانـ ــي الـ ــساء الالئـ ــون دوالر للنـ  مليـ

 . مرحلة البدءمشاريعهن التجارية يف
 مليـون دوالر يف عـام      ٢٥وأنشئ جملس كندا لتنمية املـشاريع التجاريـة صـندوقا مببلـغ              • 

ــاق       ٢٠٠٤ ــيع نطـ ــات يف توسـ ــال الراغبـ ــسيدات األعمـ ــال لـ ــبه رأس املـ ــل شـ  لتمويـ
وقـد اعتمـد يف إطـار هـذا     . مشاريعهن التجارية والبحث عن فرص جديدة يف الـسوق        

 .ا مليون دوالر تقريب١٨الربنامج 
والفريق العامل املشترك بني الوزارات واملعين بسيدات األعمال التـابع حلكومـة كنـدا،               -١٠٧

الـذي انــدمج مـع اللجنــة النــسائية لتنميـة املــشاريع التجاريـة الدوليــة، يــوفر شـبكة مــن التعــاون      
واملــشاركة النــشطة بــني اإلدارات والوكــاالت الفيدراليــة يعمــل بــشكل تعــاوين يف القــضايا         

 .امج املتعلقة بتنمية النساء الكنديات يف جمال األعمال التجاريةوالرب
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 سـيدات  -التوجـه العـاملي   (“ سيدات أعمـال الـصادرات الكنديـة    ”وبامللحق السنوي    -١٠٨
-http://www.dfait(وموقــــــــــــع اإلنترنــــــــــــت ) األعمــــــــــــال يف األســــــــــــواق الدوليــــــــــــة

maeci.gc.ca/businesswomen/menu-en.asp( .  يـــوردان بالتفـــصيل الـــربامج احلكوميـــة املتاحـــة
 .لسيدات األعمال

ــة مــن      -١٠٩ ــة مــشتركة بــني اإلدارات مكون ــة جلن ــة املــشاريع التجاري ــة لتنمي ــة الدولي واللجن
للمـشاريع الـصغرية   إدارة ووكالة حكومية فيدرالية تعمل بصورة مجاعيـة لتحقيـق النجـاح             ٢٩

 .واملتوسطة احلكم للشعوب األصلية يف أسواق التصدير، مبا يف ذلك املشاريع اململوكة للنساء
 

 الصحة: ١٢املادة   
 احلصول على الرعاية الصحية  

يضطلع مكتب صحة املرأة والتحليـل اجلنـساين، بالتعـاون مـع مراكـز التفـوق لربنـامج                   -١١٠
 ستوضـح كيـف أن االهتمـام باالحتياجـات الفريـدة واحلقـائق              صحة املرأة، إعـداد حلقـة عمـل       

أي، التحليـل   (الواقعة للفئات املتنوعة مثـل النـساء والرجـال، وفئـات األقليـات، ومـا إىل ذلـك                   
يضيف قيمة للسياسة، والبحـث ووضـع الـربامج فيمـا يتعلـق بأوقـات               ) القائم على نوع اجلنس   

 علــى الرعايــة يف الوقــت املناســب، ويتــيح فرصــة االنتظــار والقــضية األوســع املتعلقــة باحلــصول
 .للحكومات على مجيع املستويات لتعزيز ختطيط الصحة وتوصيل اخلدمات

ــرأة إىل ضـــمان إدمـــاج املنظـــورات اجلنـــسانية     -١١١ ــادرة مؤشـــرات صـــحة املـ وهتـــدف مبـ
د ومنظورات التنوع يف التطوير األوسع للمؤشرات الصحية وُنظم اإلبالغ واملساعدة علـى احلـ   

مــن التفاوتــات الــصحية وحتــسني صــحة املــرأة، فــضال عــن العدالــة واملــساواة بــني اجلنــسني يف   
 .كندا

 
 القضايا الصحية احملددة  

ــة         -١١٢ ــريوس نقــص املناع ــصدي لف ــة للت ــادرة الفيدرالي ــة باملب ــل أحــد األهــداف املتعلق يتمث
يف وضـع ُنهـج حمـددة       ) ٢٠٠٥ينـاير   /الـيت انطلقـت يف كـانون الثـاين        (اإليـدز يف كنـدا      /البشرية

املثليـون، ومتعـاط املخـدرات      (اإليـدز   /للسكان املعرضني لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية      
باحلقن، والـشعوب األصـلية، ونـزالء أمـاكن اإليـواء الفيدراليـة، والـشباب املعرضـون للخطـر،                   

املناعــة والنــساء املعرضــات للخطــر، واألشــخاص مــن البلــدان الــيت يــشكل فيهــا فــريوس نقــص  
اإليــدز /واألشــخاص الــذين يعيــشون بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية) البــشرية مرضــا مــستوطنا

واالجتــاه حنــو وضــع منهجيــة متكاملــة بالكامــل ملعاجلــة حكومــة كنــدا لفــريوس نقــص املناعــة     
وجيــري وضــع إطــار للعمــل اخلــاص بفئــات ســكانية حمــددة إلرشــاد العمــل يف  . اإليــدز/الــشربة

http://www.dfait-maeci.gc.ca/businesswomen/menu-en.asp
http://www.dfait-maeci.gc.ca/businesswomen/menu-en.asp
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وســيتناول صــندوق .  إعــداد تقــارير مرحليــة عــن كــل فئــة ســكانية ضــعيفة  وجيــري. املــستقبل
اإليـدز أولويـات    /املبادرة املتعلقة بالفئات السكانية احملددة املصابة بفريوس نقص املناعة البشرية         

اإليـدز  /السياسات والربامج الوطنية لألشـخاص الـذين يعيـشون بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية           
اإليدز يف كندا، مبـا يف      /ر تعرضا باإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية      والفئات السكانية األكث  

وتقــدم حكومــة كنــدا، عــن . ذلــك النــساء املعرضــات لإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية
طريق برامج عملها على صعيد اجملتمع احمللي الدعم للمنظمـات القائمـة علـى اجملتمعـات احملليـة                  

/ قاية، والدعم للنساء الالئـي يعـشن بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية              لتوصيل اخلدمات احمللية للو   
ومن السابق ألوانه تقيـيم أثـر       . اإليدز والنساء املعرضات لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية       

وسيــستخدم تقيــيم قــائم علــى النتــائج جلمــع نتــائج التقيــيم الــيت هلــا    . الــربامج املــذكورة أعــاله
 .مغزاها
 كندا الدعم لشعوب األمم األوىل الـيت تعـيش يف احملميـات لالضـطالع               وتقدم حكومة  -١١٣

بأعمــال الوقايــة والتعلــيم وبنــاء قــدرات اجملتمعــات احملليــة ملعاجلــة قــضية فــريوس نقــص املناعــة    
وقـد قامــت بعـض منظمــات الـشركاء الــوطنيني    . اإليــدز بـني نــساء الـشعوب األصــلية  /البـشرية 

املعنية باإليدز يف أوساط الـشعوب األصـلية ومجعيـة األمـم            حلكومة كندا، مثل الشبكة الكندية      
وستـستهدف أيـضا جهـود التـسويق االجتمـاعي          . األوىل، بإعداد مواد تثقيفية تـستهدف املـرأة       

 .نساء الشعوب األصلية
وميكن احلصول على معلومات إضافية بشأن املبـادرة الفيدراليـة ملعاجلـة فـريوس نقـص                 -١١٤

-http://www.phac:  يف كنـدا علـى العنـاوين التاليـة علـى الـشبكة العامليـة               اإليدز/املناعة البشرية 

aspc.gc.ca/aids-sida/fi-if/index.html; and http:// www.leadingtogether.ca/. 
وقد تضمن الدعم الذي تقدمـه كنـدا للمبـادرات الدوليـة ذات الـصلة بفـريوس نقـص                     -١١٥

 مليـون   ١٥وعلى سبيل املثال، قدمت كندا      . اء والبنات اإليدز تركيزا على النس   /املناعة البشرية 
الستحداث طريقة وقايـة ميكـن أن       ) ٢٠٠٧-٢٠٠٤(دوالر للشراكة الدولية ملبيدات اجلراثيم      

بيــد أن كنــدا تــدرك أن النــهج الــشامل لــصحة املــرأة ينبغــي أن  . تــتحكم فيهــا النــساء والبنــات
ويقدم متويـل هـام     . يل املثال، قطاع التعليم   يتجاوز الصحة اجلنسية واإلجنابية ويشمال، على سب      

ملبادرات الصحة على نطاق العـامل، ويـشمل تقـدمي الـدعم للبلـدان الـشريكة ومبـادرات خمتلفـة               
بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية، وحتسني احلالـة التغذويـة واألمـن الغـذائي، ومعاجلـة األمـراض                 

. اإليـدز بـني النـساء والبنـات       /ة البـشرية  اليت تشكل عبئـا ثقـيال، وال سـيما فـريوس نقـص املناعـ              
وتعمل حكومـة كنـدا أيـضا مـع البلـدان لتوسـيع نطـاق الـنظم الـصحية الوطنيـة لـضمان تـوفري                         

 .الرعاية واخلدمات العاجلة وإزالة احلواجز القائمة على نوع اجلنس لتحقيق النتائج الصحية
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 نساء الشعوب األصلية  
أن العهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتـــصادية  التقريـــر اخلـــامس لكنـــدا بـــش انظـــر  -١١٦

للحـــصول علـــى معلومـــات تفـــصيلية عـــن املبـــادرات  ) ١٤٨الفقـــرة (واالجتماعيـــة والثقافيـــة 
الفيدرالية اجلديدة ملعاجلة صحة الـشعوب األصـلية، مثـل الـصندوق االنتقـايل لـصحة الـشعوب                  

ع هاتـــان املبادرتـــان وستـــض. األصـــلية ومبـــادرة املـــوارد البـــشرية الـــصحية للـــشعوب األصـــلية
اجلديدتان هنجا حمددة للتحليل القائم على نوع اجلنس، وعلى سـبيل املثـال، بـإدراج شـرط أن                  
تراعــي خطــط اإلدمــاج والتكيــف منظــورات التحليــل القــائم علــى نــوع اجلــنس، وأن ُتــدخل،  
حــسب االقتــضاء، عناصــر حمــددة مــن التحليــل القــائم علــى نــوع اجلــنس يف مــشاريع التكيــف   

دماج؛ وأن توجه االستثمارات يف جمال تعزيز الصحة والوقاية من األمـراض وحتقيـق نتـائج              واإل
وبزيـادة أشـكال الـدعم املقـدم لطلبـة الرعايـة            . صحية أفضل للرجـال والنـساء علـى حـد سـواء           

الصحية من الشعوب األصلية، كثري منهم مـن النـساء عـادة، سـتهدف مبـادرة املـوارد البـشرية                    
 االقتــصادية لنــساء الــشعوب   -صــلية إىل حتــسني الــصحة االجتماعيــة    الــصحية للــشعوب األً 

األصلية، فضال عن زيادة وصول نـساء الـشعوب األصـلية إىل مقـدمي رعايـة صـحية متمكـنني                  
 .ثقافيا
ما زال التمويل املستمر يقدم للربنامج الـوطين للرعايـة املرتليـة واجملتمعيـة لألمـم األوىل                  -١١٧

امج نظامــا منــسقا للخــدمات ذات الــصلة بالــصحة علــى أســاس البيــت وميثــل الربنــ. واإلنويــت
واجملتمع احمللي من شأنه متكني املعوقني، واملصابني بأمراض مزمنة أو حـادة واملـسنني مـن تلقـي             

بسبب طبيعة الرعايـة املرتليـة، يرتـب الربنـامج          . الرعاية اليت حيتاجون إليها يف جمتمعاهتم األصلية      
وتـشري  . ، بالنظر إىل أن من األرجح أن يكن إما زبائن أو مقدمات رعاية            أثرا هاما على النساء   

وتقــدم مقــدمات .  يف املائــة مــن الزبــائن مــن اإلنــاث ٦٠بيانــات تنفيــذ الربنــامج إىل أن نــسبة  
الـشق األكـرب مـن الـدعم للمـستفيدين          ) “اميـة غـري النظ  ”أو مقدمات الرعايـة     (الرعاية األسرية   
 يف املائــة تقريبــا مــن مقــدمي الرعايــة األســرية يف اجملتمعــات احملليــة ٩٩بنــسبة . بالرعايــة املرتليــة

وتوفري فتـرة راحـة يف البيـت بـدعم مقـدمات الرعايـة ميثـل                . لألمم األوىل واإلنويت من اإلناث    
تشري بيانات الربنامج إىل أن جممـوع هـذه الرعايـة املؤقتـة زاد              (عنصر خدمة إلزاميا يف الربنامج      

ــرة  ســاعة يف١٠٠ ٠٠٠عــن  ــع ســاعات   ١٦، أي حــوايل ٢٠٠٥-٢٠٠٤ الفت ــة مجي  يف املائ
 ).برنامج الرعاية املرتلية واجملتمعية لألمم األوىل واإلنويت

، أنــشئ فريــق حبــث معــين بــصحة ومعاجلــة نــساء الــشعوب األصــلية   ٢٠٠٣ويف عــام  -١١٨
 . التزاما رمسي جتاه صحة نساء الشعوب األصلية والبحوث املتعلقة هبا
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، عززت احلكومـة التزامهـا يف إطـار اسـتراتيجية صـحة املـرأة       ٢٠٠٥أبريل / نيسان ويف -١١٩
تزكيــة املنظمــة الوطنيــة لــصحة الــشعوب األصــلية إلدارة مائــدة مــستديرة وطنيــة لــصحة نــساء  

ونتائج هذه املائدة املستديرة الوطنية توفر األسـاس لوضـع مؤشـرات            . وبنات الشعوب اًألصلية  
 األصـلية وإجـراء حتليـل قـائم علـى نـوع اجلـنس ومالئمـا ثقافيـا                   صحية خاصة بنـساء الـشعوب     

 .وبذلك تدعم املبادرات اجململة يف االستراتيجية
. وكجــزء مــن االســتثمارات اجلديــدة يف جمــال تعزيــز الــصحة والوقايــة مــن األمــراض    -١٢٠

 ماليني دوالر على مـدى مخـس سـنوات لتـوفري خـدمات صـحة األم                 ١١٠استثمرت احلكومة   
. أطفـال صـغار   / لنساء األمم األوىل واإلنويت احلوامل واألسر اليت لـديها أطفـال رضـع             والطفل

وفيما يتعلق باألمم األوىل اليت تعـيش يف احملميـات، سـيدعم هـذا التمويـل ُسـبل احلـصول علـى                      
أشكال الدعم السابقة للـوالدة، والزيـارات املرتليـة، وحتديـد األسـر املعرضـة خلطـر نتـائج سـوء             

وسـتبدأ هـذه االسـتثمارات يف مواءمـة         .  االقتضاء، اإلحالـة إىل خـدمات أخـرى        الصحة، وعند 
وفيمــا . الربجمــة يف جمتمعــات األمــم األوىل يف احملميــات، مــع مــا هــو متــاح للكنــديني اآلخــرين  

يتعلـق بالــشعوب األصـلية الــيت تعـيش يف الــشمال يتــيح هـذا التمويــل زيـادة ُســبل الوصــول إىل      
قــدمها حكومــة كنــدا لتكملــة خــدمات صــحة األم والطفــل الــيت   بــرامج تعزيــز الــصحة الــيت ت 

 .حيصلون عليها من املقاطعة أو اإلقليم الذي يعيشون فيه
 

 احلياة االقتصادية واالجتماعية: ١٣املادة   
 تدابري مكافحة الفقر  

. تقدم احلكومة طائفـة مـن أشـكال الـدعم لتعزيـز األمـن االقتـصادي جلميـع الكنـديني                    -١٢١
علق باألسر اليت لـديها أطفـال، هنـاك اإلعانـة الـضريبية الكنديـة لألطفـال، مبـا يف ذلـك          وفيما يت 

ــة لألطفــال  ــة الوطني ــرة . اإلعان  بليــون دوالر ٨,٩، أنفقــت احلكومــة ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الفت
ــادرة  ــار الــسن، هنــاك ضــمان الــشيخوخة، وتكملــة الــدخل     . علــى تلــك املب وفيمــا يتعلــق بكب

 بليــون ٥٠، الـيت تقـوم حكومـة كنـدا عـن طريقهـا بتحويـل        املـضمون، وخطـة معاشـات كنـدا    
، عــن ٢٠٠٥-٢٠٠٤وباإلضــافة إىل ذلــك، يف الفتــرة . دوالر ســنويا يف شــكل إعانــات دخــل

 بليـون دوالر يف شـكل إعانـات دخـل           ١٢,٧طريق برنامج التأمني علـى العمـل، جـرى تقـدمي            
ــربامج  وللحــصول علــى مزيــد مــن املعلومــات  . للكنــديني العــاطلني عــن العمــل   بــشأن هــذه ال

والــربامج الفيدراليــة األخــرى الــيت تعــزز األمــن االقتــصادي للكنــديني، ُيرجــى االطــالع علــى     
 . العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالتقارير األخرية لكندا بشأن 

يــة لألطفــال، ، كنتيجــة مباشــرة لإلعانــة الوطن٢٠٠٢ويــشري التحليــل إىل أنــه يف عــام   -١٢٢
 أسـرة مـن العـيش علـى دخـل مـنخفض، وهـو مـا                 ٤٥ ٩٠٠ طفل و    ١٠٦ ٠٠٠جرت محاية   
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أمـا مبـادرة اإلعانـة الوطنيـة لألطفـال فقـد رتبـت أيـضا أثـرا                  .  يف املائة  ٩,٧ميثل اخنفاضا نسبته    
هاما على أحد الوالدين الوحيدين، واألسـر املنخفـضة الـدخل الـيت لـديها أطفـال، مبـا يف ذلـك            

، وفــرت اإلعانــة ٢٠٠٢وعلــى ســبيل املثــال، يف عــام  . الــيت ترأســها أمهــات وحيــدات األســر 
 أسـرة وحيـدة العائـل مـن العـيش يف            ١٨ ٦٠٠ طفـل يف     ٣٥ ٠٠٠الوطنية لألطفال احلماية لــ      

 .دخل منخفض
اعتبــارا مــن : وقامــت حكومــة كنــدا باســتثمارات هامــة يف اإلعانــة الوطنيــة لألطفــال   -١٢٣

ــه /متــوز ١ ــغ  ، ز٢٠٠٦يولي ــات مببل  دوالرا للطفــل ســنويا لألســر املنخفــضة   ٢٥٠ادت اإلعان
ــدخل ــرة . الـ ــة     ٢٠٠٨-٢٠٠٧ويف الفتـ ــات الفيدراليـ ــوع اإلعانـ ــغ جممـ ــع أن يبلـ ــن املتوقـ ، مـ

 . باليني دوالر يف السنة١٠لألطفال، مبا يف ذلك تكملة اإلعانات الوطنية لألطفال، 
 

 برامج وخدمات الدعم  
 من التدابري اليت تستهدف املعـوقني مـن الرجـال والنـساء يف     نفذت حكومة كندا عددا   -١٢٤

 .هذه الفترة املشمولة بالتقرير
، أنشئت اللجنة االستشارية التقنية املعنيـة بالتـدابري الـضرائبية للمعـوقني         ٢٠٠٣يف عام    • 

ونفـذت  . بغية استعراض السياسات الضريبية للحكومة الفيدرالية اليت تتعلـق بـاملعوقني          
 وأكملـت التنفيـذ   ٢٠٠٥دا أغلبية توصيات اللجنة االستـشارية يف ميزانيـة     حكومة كن 
اخلـصم  حمـل  اخلـصم املتعلـق بـدعم املعـوقني     ، حلَّ ٢٠٠٤ويف عام   . ٢٠٠٦يف ميزانية   

 .مع خصم أوسع لدعم التعليم والعملاملتعلق بالرعاية من جانب املرافقني 
 اخلـصم الـضرييب للمعـوقني إىل         ناطق أهليـة احلـصول علـى       ٢٠٠٥وسَّعت ميزانية عام     • 

أمـا مبلـغ   . جانب قائمة النفقات اليت تتوفر فيها شروط اخلـصم املتعلـق بـدعم املعـوقني      
النفقات ذات الصلة باإلعاقة والـذي ميكـن أن يطالـب بـه مقـدمو الرعايـة بالنيابـة عـن                  

ضا  دوالر، هـذه احلـوافز الـضريبية تـدعمها أيـ     ١٠ ٠٠٠أقارهبم املعانني قـد ارتفـع إىل      
وزاد . الطلبة الذين تتوافر فيهم شروط احلصول على اخلصم الـضرييب املتعلـق باإلعاقـة             

 إىل ١ ٦٦١أيـــضا احلـــد األقـــصى لإلعانـــة الـــسنوية لإلعاقـــة املتعلقـــة باألطفـــال مـــن  
ــة عــام  ٢ ٠٤٤  يف ٢ ٣٠٠ إىل ٢ ٠٤٤، وزادت مــرة أخــرى مــن   ٢٠٠٥ يف ميزاني

وأيـضا، جـرى   .  بالتـضخم فيمـا بعـد   ؛ وسـيجري ربـط هـذا املبلـغ       ٢٠٠٦ميزانية عـام    
توسيع نطاق اإلعانة املتعلقة باألطفال لتشمل مزيدا من األسر اليت ترعى طفـال تتـوافر               
فيه شروط احلصول على اإلعانة وختفيض املعدالت الـيت ختفـض عنـدها إعانـة اإلعانـة                 

 .املتعلقة باألطفال عند ارتفاع دخل األسرة
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 حصول النساء على املسكن  
إن احتياجـــات النـــساء للمـــسكن معـــرف هبـــا متامـــا يف سياســـات وبـــرامج اإلســـكان   -١٢٥
ومع أن الربامج ليست موجهة للنساء على وجه التحديـد، تـستفيد النـساء جبـزء هـام                  . الكندية

ويرجـع هـذا إىل أن املـرأة، سـواء كانـت يف أسـرة معيـشية يعوهلـا                   . من هذه املساعدة اإلنسانية   
ية تعوهلـا أنثـى أو تعـيش وحـدها أو غـري ذلـك، ممثلـة بـصورة غـري              أحد األبوين أو أسـرة معيـش      

متناسبة بني الفئات املستهدفة يف الربامج؛ ومعدل احتياج األسر املعيشية اليت تعوهلا أنثى بوجـه             
 يف املائــة ٢١,٧( أكــرب منــه ٍلألســر املعيــشية الــيت يعوهلــا ذكــر  )٧(عــام للمــسكن بــصورة ملحــة

والنـسبة املئويـة علـى الـصعيد الـوطين لألسـر املعيـشية الـيت                ). تـوايل  يف املائـة علـى ال      ٩,٣مقابل  
 . يف املائة١٣,٧حتتاج للمسكن بصورة ملحة تبلغ 

املعلومات املتعلقة بالتدابري الـيت اختـذهتا حكومـة كنـدا لتلبيـة احتياجـات الكنـديني مـن                 -١٢٦
اخلــاص بــاحلقوق  التقريــر اخلــامس لكنــدا بــشأن العهــد الــدويل      املــساكن تــرد بالتفــصيل يف   

 ).١٣٩ إىل ١٢٣الفقرات (االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 :وتشمل التدابري املتخذة خالل الفترة املشمولة بالتقرير ما يلي -١٢٧
 بليون دوالر ملـساعدة الكنـديني، مبـا يف ذلـك         ١,٤استثمار ملرة واحدة ملبلغ يصل إىل        • 

ــور علــى مــسك    ــساء واألطفــال، للعث ــالغرض ومعقــول  كــثري مــن الن ن مــأمون، واف ب
التكلفـــة يف مجيـــع املقاطعـــات واألقـــاليم يـــشمل صـــندوقا اســـتئمانيا مببلـــغ يـــصل إىل   

مليــون دوالر لإلســكان املعقــول التكلفــة، وصــندوقا اســتئمانيا مببلــغ يــصل إىل     ٨٠٠
 مليـون   ٣٠٠ مليون دوالر لإلسكان يف الشمال، وصـندوقا اسـتئمانيا يـصل إىل              ٣٠٠

 .الشعوب األصلية خارج احملمياتدوالر إلسكان 
 مليــون دوالر علــى مــدى عــامني لتحــسني اإلمــداد بامليــاه واإلســكان يف   ٤٥٠رصــد  • 

 .احملميات، والتعليم، واألوضاع املعيشية لنساء، وأطفال وأسر الشعوب األصلية

_________________ 
ــالغرض         )٧(  ــاء املــسكن ب ــايري وف ــدرج أدىن مــن أي مــن مع ــشغل مــسكنا ين ــيت ت ــشية ال ــا يتطلــب  (األســر املعي مب

ــه )إصــالحات رئيــسية كفايــة غــرف النــوم حلجــم املقــيمني يف األســر املعيــشية وتكوينــهم، وفقــا     (، ومالءمت
ال تقــل تكلفــة املــسكن عــن (علــى حتمــل التكلفــة ، أو القــدرة )الشــتراكات املعــايري الوطنيــة لــشغل األمــاكن

 يف املائــة ٣٠، والــيت يــتعني عليهــا إنفــاق )يف املائــة مــن دخــل األســرة املعيــشية قبــل اســتقطاع الــضرائب  ٣٠
أكثر من دخلها قبل استقطاع الـضرائب بـدفع اإلجيـار املتوسـط للمـسكن البـديل يف الـسوق احملليـة الـذي               أو

 Research Highlight, Canada: املـصدر . لثالثـة، يقـال إهنـا يف حاجـة ملحـة للـسكن      تتوافر فيـه مجيـع املعـايري ا   

Mortgage and Housing Corporation001-04 االقتصادية -، اجملموعة االجتماعية ٢٠٠٤فرباير /، شباط. 
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تستثمر حكومة كندا واحد بليون دوالر يف إطار اإلسكان االقتصادي وجـرى توقيـع               • 
واالســتثمار الفيــدرايل . ت ثنائيــة مــع مجيــع املقاطعــات واألقــاليم يف هــذا الــصدداتفاقــا

تتمتــع املقاطعــات واألقــاليم  . جتــري مقابلتــه مــن املقاطعــات واألقــاليم وأطــراف ثالثــة  
باملرونة لتصميم وتنفيذ الربامج اليت تناسب على أفضل وجه احتياجاهتـا مـن اإلسـكان           

 ٢٦ ٩٠٠، مت تـسليم مـا يربـو علـى       ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣١واعتبارا من   . االقتصادي
وحدة سكن اقتصادي أو اإلعالن عنها على الصعيد الوطين يف إطار مبادرة اإلسـكان              

 .االقتصادي
 تقريبـا  ٦٣٣ ٠٠٠ بليون دوالر سـنويا يف املقـام األول لـدعم    ٢تقدم احلكومة حوايل   • 

ــاعي ال      ــسكن االجتم ــدخل يف ال ــضة ال ــشية املنخف ــن األســر املعي ــك   م ــا يف ذل ــائم، مب ق
 .العازبات واألسر املعيشية اليت تعوهلا أنثى واألسر املعيشية اليت يعوهلا أحد الوالدين

ــدة ثــالث ســنوات     ٢٠٠٣ويف عــام  •  ــا إلصــالح اإلســكان مل  أعــادت احلكومــة براجمه
وتقـدم هـذه الـربامج املـساعدة إىل مـالك البيـوت،             .  مليـون دوالر   ٣٨٤بتكلفة بلغـت    

نية املــستأجرة والوحــدات الــسكنية املقــسمة إىل غــرف مــؤجرة أو   والوحــدات الــسك
ــاز       ــسالمة؛ وإلجنـ ــصحة والـ ــايري الـ ــل املعـ ــوب كـ ــد األدىن املطلـ ــا إىل احلـ ــاء هبـ االرتقـ
اإلصالحات الطارئة يف البيوت يف املناطق الريفية؛ ولتمكني املعوقني مـن الوصـول إىل              

ايا العنف املرتيل، فـضال عـن       املساكن؛ وإلصالح، وجتديد وحتسن أماكن اإليواء لضح      
وقامـــت . إنـــشاء أمـــاكن إيـــواء جديـــدة أو مـــساكن إيـــواء مؤقـــت حـــسب احلاجـــة   

مقاطعات وأقاليم إما بتقاسم تكلفة الربامج الفيدراليـة لإلصـالح كانـت هلـا بـرامج                  ٩
مماثلــة ُنفــذت علــى مــستوى املقاطعــة ممــا زاد عــدد األســر املعيــشية الــيت ميكــن تقــدمي     

وقد أكد تقيـيم أجـري مـؤخرا لـربامج اإلصـالح            . يف مجيع أرجاء كندا   املساعدة إليها   
أمهيــة هــذه الــربامج يف املــسامهة يف اإلبقــاء علــى املــستوى الالئــق والــسعر املعقــول          

وأدخلـت حتـسينات علـى هـذه الـربامج      . للمساكن املخصصة لألسـر املعيـشية الكنديـة      
 وأضـافت التحـسينات     . تضمنت زيادة يف احلدود القصوى للمـساعدة       ٢٠٠٣يف عام   

 املـساعدة لألجنحـة امللحقـة باملـساكن اسـتيعاب كبـار الـسن               ٢٠٠٥األخرى يف عـام     
 .واملعوقني

جــرى متديــد املبــادرة الوطنيــة إليــواء املــشردين، مبــا يف ذلــك مبــادرة الــشراكة لــدعم      • 
 مليـون   ١٣٤,٨، بتمويل بلغ    ٢٠٠٧مارس  /اجملتمعات احمللية، ملدة عام واحد إىل آذار      

 .الردو
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مركز الشراكات، الذي يقدم املعلومات، واإلرشادات واألدوات األخرى للمـساعدة           • 
يف تــسهيل قيــام ومؤيــدي القطــاع اخلــاص وعــدم ابتغــاء الــربح ومــن يعتزمــون إنــشاء    

وقـام املركـز   . مساكن اقتصادية يشمل متويال أوليا وقروض تنمية مقترحة بدون فوائـد   
 ســـكنية اقتـــصادية يف الفتـــرة بـــني كـــانون  وحـــدة١٢ ٨٠٠بتـــسهيل إنـــشاء حـــوايل 

 .٢٠٠٥ديسمرب / وكانون األول٢٠٠٣يناير /الثاين
 مليون دوالر سنويا للمـساعدة يف تلبيـة احتياجـات    ٢٦١تقدم احلكومة ما ُيقدر مببلغ     • 

وهــذا يــدعم تــشييد املــساكن وإصــالحها، فــضال عــن تقــدمي    . اإلســكان يف احملميــات
، ٢٠٠٥ويف عـــام .  وحـــدة مـــستأجرة ٢٥ ٠٠٠إعانـــات ماليـــة مـــستمرة حلـــوايل    

 مليـــون دوالر أخـــرى علـــى مـــدى مخـــس ســـنوات  ٢٩٥خصـــصت حكومـــة كنـــدا 
بـرامج احلكومـة    . للمساعدة يف معاجلة األعمال غري املنجـزة يف اإلسـكان يف احملميـات            

والــشعوب األصــلية خــارج احملميــات  . إلصــالح املــساكن متاحــة أيــضا لألمــم األوىل  
ات الفيدرالية احلالية لإلسكان، على سبيل املثـال، املبـادرة املتعلقـة            مؤهلة جلميع املبادر  
 .باإلسكان االقتصادي

 
 برنامج مقدمات الرعاية املقيمات  

يساعد برنـامج مقـدمات الرعايـة املقيمـات املـستخدمني الكنـديني واملقـيمني الـدائمني                  -١٢٨
طفــال، تقــدمي املــساعدة يف علــى توظيــف مقــدمات رعايــة للعــيش والعمــل يف بيــوهتم رعايــة األ

عــدد مقــدمات الرعايــة املقيمــات الالئــي دخلــن كنــدا يف عــام  . البيــت لكبــار الــسن واملعــوقني
  .٦ ٦٥٩ ُيقدر بـ ٢٠٠٥
تتمتــع مقــدمات الرعايــة املقيمــات بــاحلق املطلــق يف طلــب اإلقامــة الدائمــة مــن داخــل   -١٢٩

وميثـل شـرط   . وام من تـاريخ دخـوهلن  كندا بعد العمل يف ميداهنن مدة عامني من أصل ثالثة أع 
 .اإلقامة يف البيت عنصرا حيويا يف برنامج مقدمات الرعاية املقيمات يف البيت

وللمحافظة على سالمة الربنامج، تشترط أنظمة اهلجرة ومحايـة الالجـئني الـصادرة يف               -١٣٠
  توقيـــع املـــشتركني علـــى عقـــود تتمـــشى مـــع معـــايري العمـــل يف املقاطعـــات مـــع ٢٠٠٢عـــام 

وتــضع قــوانني العمــل يف املقاطعــات واألقــاليم معــايري العمــل، مثــل احلــد األدىن  . مــستخدميهم
لألجـر، واألجـر مقابـل العمـل اإلضـايف واألجـر يف اإلجـازات واحلـد األقـصى للمبـالغ املتعلقــة           

وتقـرر حكومـة    . وتوفر قوانني العمل هذه أيضا آلية شكاوى للمـستخدمني        . باملسكن واملأكل 
ياجات احلالية لسوق العمل من مقدمات الرعاية املقيمات يف البيـت، وتكفـل وفـاء               كندا االحت 

وقبـل اعتمـاد الطلـب، جيـب أن      . عرض األجور وشروط العمـل يف الوظيفـة مبعـايري املقاطعـات           
تكــون احلكومــة مقتنعــة بوجــود عقــد عمــل حقيقــي؛ وأن يكــون املــستخدم قــادرا علــى دفــع    
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اخلربة الـضروريان ألداء الوظيفـة؛ وأن   /قدمة الطلب تعليم األجور املذكورة؛ وأن يكون لدى م     
تكون ملقدمة الطلب القدرة على التخاطب بإحدى اللغـتني الـرمسيتني لكنـدا وأن تكـون قـادرة         

 .على العمل بدون اخلضوع لإلشراف
حيــث تنــشأ ( متــول حكومــة كنــدا الربنــامج الكنــدي للتوجيــه يف اخلــارج يف الفلــبني    -١٣١

، الذي يقـدم املـشورة قبـل الرحيـل للمهـاجرين احملـتملني الوافـدين إىل                 )لرعايةمعظم مقدمات ا  
ــة املقيمــات يف البيــوت    ــيهم مقــدمات الرعاي ــدا، مبــن ف ومــن شــأن هــذا مــساعدهتن علــى   . كن

ويـوزع كتيـب علـى كـل مقدمـة رعايـة مـع             . التكيف علـى احليـاة الكنديـة توعيتـهن حبقـوقهن          
هــا، واملعلومــات املتعلقــة باالتــصال مبجموعــات تــصريح عملــها، يتــضمن معلومــات عــن حقوق

الـــدعوة والتمـــاس العـــون عـــن طريـــق قـــوانني العمـــل يف املقاطعـــات إذا واجهـــن حالـــة عمـــل 
وفـــضال عـــن ذلـــك، جيـــري وضـــع اســـتراتيجية اتـــصاالت منقحـــة لزيـــادة وعـــي   . اســـتغاللية

 .املستخدمني بالتزاماهتم عند تعيني مقدمة رعاية مقيمة بالبيت
 

 املرأة الريفية: ١٤املادة   
تنفــذ املبــادرة الفيدراليــة للتنميــة االقتــصادية لــشمال أونتــاريو برنــامج تنميــة اجملتمعــات  -١٣٢

 شــركة تنميــة للمجتمعــات احملليــة تقــع يف مجيــع ٦١احملليــة يف أونتــاريو، الــذي يقــدم الــدعم لـــ 
 تــستهدف املــرأة يف وتقــدم املبــادرة الــدعم للمــشاريع الــيت. منــاطق أونتــاريو الريفيــة والــشمالية

ــع أحنــاء املقاطعــة  ــرة مــن  . مجي ــسان١ويف الفت ــل / ني ، ٢٠٠٦مــارس / آذار٣١ إىل ٢٠٠٣أبري
 مليــون ٢٢حــصلت مــشاريع جتاريــة ترأســها نــساء علــى قــروض بلغــت قيمتــها مــا يربــو علــى  

 امــرأة علــى املــشورة واخلــدمات األخــرى لبــدء أو توســيع أعمــاهلن  ٣ ٣٦٦دوالر، وحــصلت 
 .التجارية
 مـشروعا بلغـت قيمتـها       ١٦، استثمرت املبـادرة يف      ٢٠٠٦ إىل   ٢٠٠٣ويف الفترة من     -١٣٣
 مليـون   ١,٦واقترضت هذه املشاريع مبلغا إضـافيا بلـغ         .  مليون دوالر واستهدفت النساء    ١,٢
وتراوحــت هــذه املــشاريع بــني تقــدمي املــساعدة إىل مركــز بــارو للمــشاريع النــسائية يف  . دوالر

ــرب أونتــاريو،    ــرة األعمــال       مشــال غ ــة وعلــى مباش ــيم األعمــال التجاري ــدريب علــى تنظ والت
 .التجارية، واحلصول على الدعم الرأمسايل للمشاريع التجارية اململوكة للنساء

ــشمالية         -١٣٤ ــة وال ــاطق الريفي ــال يف املن ــع شــبكة ســيدات األعم ــضا م ــادرة أي ــشترك املب وت
وتـوفر املبـادرة لـصاحبات املـشاريع     . اطعـة ألونتاريو لتعزيـز خـدماهتا للنـساء يف مجيـع أحنـاء املق         

التجارية ُسبل الوصول إىل األشخاص، والربامج، واملعلومات واخلدمات التجاريـة املعـدة علـى              
، ٢٠٠٦-٢٠٠٥يف الفتــرة . وجــه التحديــد حــسب احتياجــات ســيدات األعمــال يف املقاطعــة

 . عميال١٨ ٠٠٠قدمت شبكة سيدات األعمال خدمات ملا يربو على 
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 زء الثالثاجل
 التدابري اليت اعتمدهتا حكومات املقاطعات  

 

نيوفواندالند والبرادور
  

 تدابري منع التمييز: ٢املادة   
 املساعدة القانونية  

ــام    -١٣٥ ــة لع ــة احلكوم ــشمل   ٢٠٠٦تــضمنت ميزاني ــة لت ــل املــساعدة القانوني ــادة يف متوي  زي
 .قاطعةحمامني وأشخاص دعم إضافيني يف جماالت معينة يف امل

واإلحصاءات املتعلقة بالطلبات اليت قدمتها اإلناث للحـصول علـى املـساعدة القانونيـة               -١٣٦
 :والطلبات املعتمدة ترد على النحو التايل

 ٢٠٠٦‐٢٠٠٥ ٢٠٠٥‐٢٠٠٤ ٢٠٠٤‐٢٠٠٣ نوع القانون

    
    الطلبات املقدمة

 ٥٢٢ ٢ ٦٨٢ ٢ ٦٨٦ ٢ املدين

 ٥٧٩ ٦٩٠ ٦٧٠ اجلنائي

 ١٣٥ ١٤٤ ١٩٧ الشباب

 ١٠ ٩ ١٥ اهلجرة

 ٢٤٦ ٣ ٥٢٥ ٣ ٥٦٨ ٣ جمموع الطلبات املقدمة

    
    الطلبات املعتمدة

 )٪٤٥ (١ ١٤٧ )٪٤٧ (١ ٢٨٢ )٪٤٣ (١ ١٧٣ املدين
 )٪٦٢ (٣٦١ )٪٦٠ (٤٢٠ )٪٥٧ (٣٨٨ اجلنائي
 )٪٧٥ (١٠٢ )٪٧٧ (١١٢ )٪٨٩ (١٧٧ الشباب
 )٪٤٠ (٦ )٪٤٤ (٤ )٪٦٦ (١٠ اهلجرة
 )٪٥١ (١ ٦٧٦ )٪٥١ (١ ٨١٨ )٪٤٨ (١ ٧٤٨  الطلبات املعتمدةجمموع
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 الطلبات ذات الصلة بالتمييز على أساس نوع اجلنس  
، قبلــت جلنــة حقــوق ٢٠٠٦مــايو / إىل أيــار٢٠٠٣ينــاير /يف الفتــرة مــن كــانون الثــاين -١٣٧

 شـكوى مـن التمييـز بـسبب         ٣٢وكانـت هنـاك     .  شكوى ذات صلة بنوع اجلنس     ٧١اإلنسان  
 ١٥ شكوى من املـضايقات اجلنـسية و        ١٥ شكاوى باحلمل على وجه التحديد، و        ٩: ساجلن

 .شكوى على أساس احلالة الزواجية
 

 نساء الشعوب األصلية  
، انعقــد املــؤمتر األول لنــساء الــشعوب األصــلية علــى نطــاق       ٢٠٠٦مــارس /يف آذار -١٣٨

، املشتركات على حتديـد اخلطـوات      “الطريق إىل احلياة الطيبة   ”وساعد املؤمتر املعنون    . املقاطعة
الثقافـة،  : ومشلـت القـضايا الـيت حتـددت       . الضرورية لتحـسني نوعيـة احليـاة يف جمتمعـاهتن احملليـة           

والرعايــة الــصحية، واحلكــم الرشــيد، والعنــف، والعــدل، والتعلــيم والتــدريب، واإلســكان،         
 .والوصول إىل الربامج والتمويل، والعمالة

 
  املودعات يف احلبسنساء الشعوب األصلية  

 يف املائـة تقريبـا مـن النـساء          ١٠، كانـت نـسبة      ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٣يف الفترة بـني عـامي        -١٣٩
ومــن اجلــدير . املودعــات يف إصــالحية نيوفواندالنــد والبــرادور للنــساء مــن الــشعوب األصــلية  

 مـن   يف املائـة ١ والبرادور أقل مـن   دبالذكر أن جمموع سكان الشعوب األصلية يف نيوفواندالن       
ــشعوب اًألصــلية        ــساء ال ــق لن ــذلك، مــع أن العــدد املطل ــشباب، ول ــار وال ــسكان الكب إمجــايل ال

 .احملتجزات منخفض، يتسم عدد تلك اإليداعات بعدم التناسب مع التكوين العام للسكان
 والبـرادور اسـتمر يف      دبيد أن عدد نساء الـشعوب األصـلية احملتجـزات يف نيوفواندالنـ             -١٤٠

حـدوث  : وقد ُيعـزى االخنفـاض يف هـذا العـدد إىل عـدد مـن العوامـل                . الوقتاالخنفاض مبرور   
تغري يف أمناط إصدار األحكام اليت اعتمدها القضاة احملليون يف منطقة البـرادور؛ وزيـادة الـدعم         
القــائم علــى اجملتمعــات احملليــة الــذي ُيقــدم لنــساء الــشعوب األصــلية، مثــل املراكــز االجتماعيــة  

وتستـشري  . لضحايا، وبرامج عـالج اإلدمـان واجملموعـات النـسائية للـدعوة           املأمونة، وخدمات ا  
احلكومة منظمات الشعوب األصـلية يف البـرادور لتحديـد أنـواع الـربامج القائمـة علـى اجملتمـع            
احمللي اليت ستكون فعالة إىل أبعـد حـد يف منـع النـشاط اإلجرامـي، واإلقـالل إىل أدىن حـد مـن                  

رائم وكفالـة إعـادة اإلدمـاج األسـلم ملـرتكيب اجلـرائم يف اجملتمـع                معدل العودة إىل ارتكـاب اجلـ      
وستوضع تلك الربامج بالتعاون مع منظمات الشعوب األصلية، مبا يف ذلك اجملموعـات             . احمللي

 .النسائية للدعوة
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 التدابري الرامية إىل كفالة النهوض باملرأة: ٣املادة   
 العنف ضد النساء والبنات  

ويـــورد التـــشريع . ٢٠٠٦يوليـــه / متـــوز١حيـــز النفـــاذ يف منـــع العنـــف قـــانون دخـــل  -١٤١
ــة الطارئــة ملــساعدة ضــحايا العنــف      اســتجابات جديــدة لنطــاق العــدل يف شــكل أوامــر احلماي

ــار وأطفــاهلم يف حــاالت الطــوارئ   ــة   . العــائلي الكب ويــسد التــشريع فجــوة يف إجــراءات العدال
القـانون  رية أكثر من تلك املتاحة عـن طريـق   للضحايا بتوفري طائفة أوسع من االستجابات الفو      

 .؛ ويالحظ مع ذلك، أن مجيع استجابات العدالة اجلنائية للعنف العائلي ستظل قائمةاجلنائي
 والبـرادور خطـة جديـدة ملنـع         د، بدأت حكومـة نيوفواندالنـ     ٢٠٠٦أبريل  /ويف نيسان  -١٤٢

لـى منـع العنـف ضـد        عاختـاذ إجـراءات ضـد العنـف         وتركـز خطـة     . العنف مدهتا ست سـنوات    
ــوقني          ــسن واملع ــار ال ــشعوب األصــلية، وكب ــال ال ــساء وأطف ــشباب، ون ــال وال ــساء، واألطف الن

. وغريهم من ضحايا العنف بسبب االنتماء اإلثين، أو التوجـه اجلنـسي، أو الوضـع االقتـصادي                
 .‘املبادرة املتعلقة مبنع العنف’وستنفذ اخلطة تلك اإلجراءات عن طريق 

ــرة -١٤٣ ــى     ٢٠٠٥-٢٠٠٣ ويف الفت ــة وجلــنيت عل ــسيق إقليمي ــل ســت جلــان تن ، جــرى متوي
وباإلضافة إىل حتسني تنسيق اخلـدمات      . صعيد املقاطعة لتنسيق اخلدمات وتعزيز الوعي بالعنف      

اإلقليمية، أدى هذا التمويل إىل عقد عدة مؤمترات، وحلقات عمـل، وأحـداث خاصـة أخـرى                 
 .ُتشرك اجملتمع احمللي يف الوعي مبنع العنف

، أجنز خـبري تقيـيم خـارجي تقييمـا بنَّـاء للمبـادرة املتعلقـة مبنـع         ٢٠٠٤مارس  /ويف آذار  -١٤٤
ومتثلت النتيجة اإلمجالية يف أن املبادرة املتعلقـة مبنـع العنـف هـي مبـادرة مـشجعة جتمـع            . العنف

ة بني إدارات احلكومة وُتشكل حلقة وصل هلـا مغزاهـا بـني احلكومـة واجملتمـع احمللـي يف معاجلـ                    
ــة   ــسياسة االجتماعي ــسية لل ــر أشــار إىل أن اإلصــالح القــصري   . هــذه القــضية الرئي ــد أن التقري بي

األجــل والطويــل األجــل علــى حــد ســواء مطلــوب للوفــاء بواليــة املبــادرة املتعلقــة مبنــع العنــف   
ــها ــع العنــف      . ورؤيت ــة مبن ــادرة املتعلق ــة العمــل مــع أصــحاب املــصلحة يف املب وتواصــل احلكوم

 .التحسينات اليت اقترحها تقرير التقييميتعلق ب فيما
، وافقـــت اللجنـــة االستـــشارية للـــوزراء املـــسؤولني عـــن  ٢٠٠٤-٢٠٠٣ويف الفتـــرة  -١٤٥

 ممثل عن احلكومة واجملتمع احمللي، علـى        ٢٠املبادرة املتعلقة مبنع العنف، اليت تضم يف عضويتها         
 . ةأهداف ومرامي املبادرة املتعلقة مبنع العنف وتقييم املبادر

 لغايــة ٢٠٠٣وقــد أجنــزت خطــة عمــل ســنوية للمبــادرة املتعلقــة مبنــع العنــف يف عــام    -١٤٦
 . ومشلت أهدافا خاصة باإلدارات وأهدافا لعملية واسعة جلميع الشركاء٢٠٠٥
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وتــستخدم اإلدارات الــشريكة إطــار العمــل املــشترك بــني اإلدارات لــسياسة مناهــضة     -١٤٧
 يف وضـع الـسياسة      “جـذور منـع العنـف     ” ُتشجع استخدام     اليت ٢٠٠٠العنف، املنفذة يف عام     

. وجيمــل إطــار العمــل التــزام كــل إدارة بتعزيــز الــسياسة ذات الــصلة مبنــع العنــف  . االجتماعيــة
 Collaborating with Community: Introduction  Rationale املعنونـة  ٢٠٠٣وأدت وثيقة عام 

and a Guide for Government  مـل سياسـة مناهـضة العنـف، إىل إنـشاء      ، وهي ملحـق إلطـار ع
فريق عامـل تـابع لـوزارة العـدل للتعـاون علـى صـعيد اجملتمـع احمللـي فيمـا يتعلـق بتـصدي نظـام                  

ووضع هذا الفريـق اسـتراتيجية طويلـة األجـل فـضال عـن ُنهـج ُتركـز                  . العدل للعنف ضد املرأة   
 . على احللول يف األجل القصري

. ية جمتمعيـــة لزيـــادة الـــوعي العـــام مبنـــع العنـــف  اســـتراتيج٢٠٠٥ووضـــعت يف عـــام  -١٤٨
 . واضطلعت احلكومة والشركاء من اجملتمع احمللي مبجموعة متنوعة واسعة من األنشطة

، أنـشئت جلنـة وزاريـة معنيـة بـالعنف ضـد املـرأة السـتعراض القـضايا                   ٢٠٠٥ويف عام    -١٤٩
ــضا       ــدة ق ــة يف ع ــشورة للحكوم ــرأة إلســداء امل ــالعنف ضــد امل ــصلة ب ــيريات  ذات ال ــل التغ يا مث

 .الضرورية يف قانون األسرة
 

 نساء الشعوب األصلية  
، مــن أجــل نــساء وأطفــال الــشعوب األصــلية يف      ٢٠٠٥ديــسمرب /يف كــانون األول -١٥٠

ــ ــف يف       دنيوفواندالن ــضحايا العن ــدمي اخلــدمات ل ــع العنــف وتق ــى من ــرادور للمــساعدة عل  والب
 :وتضمنت املشاريع ما يلي. جمتمعاهتم احمللية

 مكَّـن   -اللجنة املعنية بصحة إنويت البرادور، برنامج العالج النهاري جملتمع هوبديل            • 
التمويـل اجملموعــة مـن تــسهيل برنــامج مدتـه مخــسة أســابيع لعـالج اإلدمــان يف اجملتمــع     

ــي ــى       . احملل ــي للحــصول عل ــرك جمــتمعهم احملل ــراد ت ــى األف ــتعني عل يف املاضــي، كــان ي
 .العالج

 يرمـي   -نو ششتييو، ملجأ نساء الشعوب األوليـة املتعلقـة مبنـع العنـف              األمة األوىل إلي   • 
ودرب امللجــأ العــاملني يف . هــذا املــشروع إىل زيــادة الــوعي بــالعنف بــني نــساء اإلينــو

اخلــط األمــامي ومــوظفي رابطــات الــشعوب األصــلية والنــساء األخريــات مــن اجملتمــع   
عنف وكيفيـة ومكـان احلـصول       احمللي على خمتلف أنواع العنف، وعالمات وأعراض ال       

 .على املساعدة عند التعرض حلالة عنف
 حـصول  -، تعزيز دائرة املنع لنساء وأطفال الشعوب األصـلية     داحتاد هنود نيوفواندالن   • 

مثانيــة عــشر مــشتركا مــن الرابطــات احملليــة علــى تــدريب ملــدة ثالثــة أيــام علــى أنــواع   
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طفـال، اإلجـراءات الـيت ميكـن أن تـنجح        اإليذاء واإلمهال، واملؤشرات واآلثار علـى األ      
 .  ملنع اإليذاء واإلمهال على صعيد األفراد، واملنظمات واجملتمع احمللي

 األمــة األوىل يف نياوبوكــك، إجيــاد -اخلــدمات الــصحية واالجتماعيــة يف كــون ريفــر   • 
  بدعم من املبـادرة املتعلقـة مبنـع العنـف، متكنـت هـذه              -مكان لسماع نسائنا وأطفالنا     

اجلماعة من إجياد مكان ميكن الوصول إليه لتنفيذ برامج لدعم منـع العنـف ضـد نـساء                  
وأطفال الشعوب األصـلية، ممـا وفـر مكـان الجتمـاع أخـصائي دعـم للمجتمـع احمللـي                    

 .للشباب، وتوفري الربامج والدعم لضحايا اإليذاء أو جرائم العنف
 خــدمات الترمجــة للــشعوب  وباإلضــافة إىل ذالــك، تعمــل احلكومــة مــن أجــل حتــسني   -١٥١

 . األولية يف نظام العدالة
 

 أماكن إيواء ضحايا العنف  
، أعلنــت احلكومــة عــن زيــادة يف التمويــل لــدعم تــشغيل مثانيــة ٢٠٠٦يف ميزانيــة عــام  -١٥٢

 .مراكز نسائية يف مجيع أحناء املقاطعة
ركـز  ، دعمـت احلكومـة افتتـاح هـوب هـافن، وهـو مـأوى جديـد وم                 ٢٠٠٤ويف عام    -١٥٣

 .موارد للنساء وأطفاهلن الفارين من حاالت اإليذاء يف غرب البرادور
 أعلــن عــن متويــل لــدعم مــأوى نــساء هــوب ديــل لتــوفري موظــف   - ٢٠٠٥ويف عــام  -١٥٤

متفرغ، ودعم حلـاالت الطـوارئ مثـل الغـذاء، واألسـرة، واملـراحيض واالحتياجـات األساسـية                  
الت اجملتمــع احمللــي املناســبة ملــساعدة  األخــرى، فــضال عــن ضــمان وجــود اتــصاالت مــع وكــا  

 . النساء الالئي يواجهن أزمات
 

 املرأة يف احلياة السياسية والعامة: ٧املادة   
أكــدت احلكومــة التزامهــا بتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني يف سياســات االســتئجار          -١٥٥

 .والتعيني جلميع اإلدارات، والوكاالت، واجملالس واللجان
 والبـرادور لتقـدمي   د، اشتركت احلكومة مع احتاد بلديات نيوفواندالنـ       ٢٠٠٥ويف عام    -١٥٦

جمموعة حلقات دراسية على نطاق املقاطعة مـع املنظمـات النـسائية احملليـة الـيت تـسعى لتحقيـق         
وأسـفرت انتخابـات    . ٢٠٠٥املساواة لتشجيع املرأة علـى خـوض االنتخابـات البلديـة يف عـام               

 . يف املائة من املناصب البلدية٢٩ساء لشغل عن انتخاب ن٢٠٠٥البلدية لعام 
، وجهــت الــدعوة لإلعــراب عــن االهتمــام بــشغل مناصــب الــرئيس    ٢٠٠٦ويف عــام  -١٥٧

وجـرت مـسابقة    . وأعضاء اجمللس للخدمة يف اجمللس االستشاري املعين بوضع املرأة يف املقاطعة          
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لتعـيني قائمـا علـى      عامة لشغل منـصب الـرئيس مـن أجـل زيـادة الـشفافية ولـضمان أن يكـون ا                   
وجلميــع املعيــنني اجلــدد يف اجمللــس منظــورات داعيــة لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني     . اجلــدارة

 .واجتماعية قوية ويشتملون على متثيل متنوع
 

 نساء الشعوب األصلية  
فيما يتعلق بنساء الشعوب األصلية الالئي يؤدين أدوارا قيادية، هنـاك حـاالت متعـددة                -١٥٨

 نساء الـشعوب األصـلية أفرادهـا يف أدوار قياديـة تـشمل علـى سـبيل املثـال ال احلـصر                       متثل فيها 
وزيرة نوناتسيفوت املسؤولة عن وضع املرأة، ورئيسة جملس رابطة اإلينـو يف شـشتييو واملـديرة                

 .العامة لألمة األوىل يف ميوبوكت
ــق        -١٥٩ ــاوت حــسب فري ــاوض تتف ــة التف ــشعوب األصــلية يف أفرق ــساء ال ــل ن ــشعوب متثي ال

وعلى سبيل املثال، تـألف فريـق التفـاوض علـى اتفـاق احلكـم الـذايت لألمـة األوىل يف                     . األصلية
ميوبوكت من نساء ميكماك يف املقـام األول؛ ويـضم فريـق التفـاوض بـشأن مطالبـات أراضـي                    
رابطة اإلنويت يف البرادور أغلبية ضئيلة من املفاوضني الذكور؛ وال توجد نساء مـن اإلينـو يف     

وتوجـد أغلبيـة صـغرية مـن نـساء اإلينـو يف       . ريق التفاوض بشأن مطالبـات أراضـي أمـة اإلينـو      ف
ــة اخلــدمات املتعلقــة باألطفــال، والــشباب واألســرة، ودعــم      أفرقــة تفــاوض اإلينــو بــشأن أيلول

 .الدخل، والتعليم
 

 التعليم: ١٠املادة   
 نساء وبنات الشعوب األصلية  

عمــل مــع مجاعــات الــشعوب األصــلية، ومنــاطق املــدارس تتعــاون احلكومــة، وتــدعم وت -١٦٠
احمللية وأعضاء جمالس الرابطات لتنفيذ تعليم متوازن جلميع تالميـذ الـشعوب األصـلية مبـا فـيهم                  

وجتري إتاحة مجيـع املنـاهج الدراسـية املقـررة، واملـوارد ومـا يـرتبط بـذلك مـن الـدعم                      . اإلناث
لـشعوب األصـلية الدراسـة يف املـدارس الثانويـة           باملدرسني مـن أجـل حتـسني ودعـم إمتـام طلبـة ا             

ــى االحتياجــات         . بنجــاح ــن التركيــز عل ــهج الــشامل م ــؤدي هــذا الن ــل معقــود يف أن ي واألم
الروحية، والفكريـة، والعاطفيـة، واملتعلقـة باحليـاة الوظيفيـة واالحتياجـات البدنيـة إىل مـساعدة                  

 التعليم الثانوي وااللتحـاق بـالتعليم   تلميذات الشعوب األصلية ليصبحن أكثر ثقة بالنفس بإمتام    
 .يف املرحلة الالحقة للتعليم الثانوي وحتقيق النجاح فيها

وبرامج الدراسات االجتماعية والتعليم الديين على صعيد املقاطعة تكفل بوجه خـاص              -١٦١
ن إتاحة الفرصة لتلميذات الشعوب األصلية يف املقاطعة املعرفة بتراث شعوهبن األصلية وثقافتـه            

التقليدية، مع اكتساب املهارات الـضرورية للعـيش يف االقتـصاد العـاملي ومـن مث متابعـة التعلـيم                   
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ــانوي   ــيم الث ــاث       . الالحــق للتعل ــشمل دراســة عــن إن ــضافرة ت ــودا مت ــربامج جه ــذل هــذه ال وتب
 .الشعوب األصلية اليت جرى متكينهن بوصفهن صاحبات أدوار حتتذى

نني أخــصائي الــربامج، األول أخــصائي وضــع بــرامج وقــد اســتأجرت وزارة التعلــيم اثــ -١٦٢
تعليمية للشعوب األصلية مسؤول عن املساعدة يف وضع مناهج دراسـية مناسـبة ثقافيـا والثـاين                 

ويعمـل االثنـان يف أنـشطة تنميـة     . خبري استشاري يف االضطرابات اليت حيدثها الكحول للجنني    
شعوب األصـلية يف املقاطعـة فيمـا يتعلـق     مهنية خمتلفة تشمل التعـاون والتـشاور مـع مجاعـات الـ          

بالقضايا ذات الصلة بتعليم الشعوب األصلية ووضع الربامج املتعلقة باالضطرابات الـيت حيـدثها      
 .الكحول للجنني واملبادرات املتعلقة مبنعها

 والبــرادور، بتــوفري دتقــوم احلكومــة، بالتعــاون مــع جامعــة موموريــال يف نيوفواندالنــ   -١٦٣
هنية لتأهيل ومتكني مدرسات ومساعدات مدرسـات الـشعوب األصـلية لتقـدمي تعلـيم               التنمية امل 

 . مناسب ثقافيا ودقيق أكادمييا يف غرف تدرسيهم
ــواد       -١٦٤ ــوارد وامل ــة بتطــوير امل ــشعوب األصــلية، تقــوم احلكوم ــاون مــع جامعــات ال وبالتع

الـيت تقـضي علـى القوالـب        املناسبة ثقافيا لدعم املنـاهج الدراسـية املقـررة علـى صـعيد املقاطعـة                
 .اجلامدة وتعزز التحصيل األكادميي لتالميذ الشعوب األصلية

ُيطلق عليهـا الـصالت     (ونتيجة الستراتيجية الفنون اجلميلة املمولة على صعيد املقاطعة          -١٦٥
، جرى استحداث مورد حمدد حيتوي على خـصائص ثقافيـة إلنـاث الـشعوب األصـلية                 )الثقافية

هن مناذج ألدوار حتتذى وجيـري توزيعـه علـى مجيـع مـدارس املقاطعـة خـالل                  يف املقاطعة بوصف  
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦السنة الدراسية 

وقد اختذت احلكومة ترتيبات للمساعدة يف اسـتئجار مـوظفي اتـصال ملـدارس اجملتمـع                 -١٦٦
احمللــي ولــشعب اإلينــو يف ششيتــشيو وناتواشــيش، يتمثــل دورهــم يف تــشجيع ودعــم االلتحــاق 

وجيـري تقاسـم تكـاليف    . عزيـز إقامـة عالقـات أفـضل بـني املدرسـة واجملتمـع احمللـي          باملدارس وت 
 . هذه املناصب مع حكومة كندا

وجرى توفري حلقات عمل خمتلفة وتنمية مهنية  بالتعاون مع شعب اإلينـو يف جمـاالت                 -١٦٧
ع وكـذلك، ُعقـدت اجتماعـات مـ    . اللغة، وتطوير املنـاهج الدراسـية وتقـدمي اخلـدمات اخلاصـة          

 .أصحاب املصلحة الستطالع اخليارات واعتماد مدرسي اإلينو
هنـاك مناقــشة جاريــة لتوســيع برنــامج التعلـيم األهلــي والــشمايل يف جامعــة موموريــال    -١٦٨

 .ليشمل شعب اإلينو فضال عن إنويت
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 العمالة: ١١املادة   
 التدابري املتعلقة بالعمالة  

 منــو مجيــع أســواق العمــل فعليــا منــذ ســبعينيات  يف حــني أدى تزايــد اشــتراك املــرأة إىل -١٦٩
ــن مؤشــرات ســوق العمــل          ــة وراء الرجــل يف عــدد م ــرأة متخلف ــت امل ــا زال ــرن املاضــي، م الق

وعالوة على ذلـك، بـرغم تزايـد الفـرص يف           . الرئيسية، مبا يف ذلك االشتراك، العمالة واألجور      
ة يف بعض هذه املهـن، وال سـيما يف          املهن اليت يسيطر عليها الذكور تقليديا، يتسم اشتراك املرأ        

 .احلرف اليت تتطلب املهارة، باالخنفاض للغاية
ــة       -١٧٠ ــشأن أســواق العمــل يف املقاطع ــصلة ب ــة وذات ال ــى املعلومــات احلالي وللحــصول عل

ــة     . ضــروري لفهــم التحــديات والفــرص االســتراتيجية الــيت تواجــه املقاطعــة يف الــسنوات املقبل
، ُشعبة تنمية سـوق العمـل جلمـع         ٢٠٠٦مايو  /احلكومة، يف أيار  ولتحقيق هذا اهلدف، أنشأت     

وهـذه املعلومـات احليويـة سـتعزز اجلهـود الـيت تبـذهلا              . املعلومات املتعلقة بسوق العمل ونشرها    
احلكومة وشركاء اجملتمع احمللي اآلخرين للمساعدة يف زيادة االشتراك بـني الفئـات غـري املمثلـة              

 مبا يف ذلك النـساء، واملعوقـون، والـسكان األصـليون، والعمـال      بالقدر الكايف يف سوق العمل،  
 .كبار السن والشباب

وأنشئت مشاريع منوذجية توفر للوالدين الوحيدين الـدخل التكميلـي والعمـل والـدعم               -١٧١
 .للحياة الوظيفية

 توجيه لربنامج احلـرف   ’، الذي يقدم    “دور املرأة يف تنمية املوارد    ”متول احلكومة جلنة     -١٧٢
 .ويتيح الفرصة للمرأة الستكشاف احلرف غري التقليدية‘ والتكنولوجيا

 يف املائــة تقريبــا مــن مجيــع ٥٠ونــسبة . وجيــري رصــد اشــتراك املــرأة يف بــرامج العمــل  -١٧٣
تقـدم خـدمات إسـداء      . الوظائف اليت خصصها برنـامج العمـل برعايـة احلكومـة تـشغلها نـساء              

 . ملتمسي اخلدمة مبن فيهم النساء يف املهن غري التقليديةاملشورة فيما يتعلق باحلياة الوظيفية
، ٢٠٠٤نـوفمرب   /، الـصادرين يف تـشرين الثـاين       ولوائحـه  دعم الـدخل والعمالـة    وقانون   -١٧٤

يــضعان يف صــورة عــصرية الــُنهج الراميــة إىل تقــدمي االســتحقاقات وتــوفري الــدعم للعثــور علــى  
ــه ورصــده  ــة تطــوير ال. العمــل، واحلــصول علي تــشريع تتــضمن حتلــيال قائمــا علــى نــوع   وعملي

يضمن القانون واللوائح عدم وجود أي متييز ضد املـرأة؛ ويـسمح بتقـدمي اسـتحقاقات                . اجلنس
لدعم الدخل بدون متييز لألشخاص املعوقني باستثناء اإلعفاءات املتعلقة باإليرادات العالية الـيت             

 لإليـرادات؛ وال ُيـشترك عنـوان        تقدم للرجال والنساء على حد سواء احلاصـلني علـى إضـافات           
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إقامة حمدد، على سبيل املثال، ريفي أم حضري، الـذي ميكـن أن يتنـاول بـصورة خمتلفـة األمـن                     
  .االقتصادي للمرأة اليت تعيش يف املناطق الريفية يف املقاطعة

 
 رعاية األطفال بتكلفة معقولة  

لألســر املنخفــضة واملتوســطة يقــدم برنــامج إعانــة خــدمات رعايــة الطفــل الــدعم املــايل  -١٧٥
 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ويف عـامي  . الدخل الـيت حتتـاج لرعايـة الطفـل للوصـول للعمـل أو التـدريب             

جرى رفع احلد األدىن ملستوى الدخل للحصول على هذه اإلعانة بالسماح آلالف أخرى مـن               
 .األسر بالوصول إىل الربنامج

 
 الصحة: ١٢املادة   
 الوصول إىل الرعاية الصحية  

، أدى اســتعراض لنظــام الرعايــة الــصحية يف املقاطعــة إىل إعــادة تنظــيم ٢٠٠٤يف عــام  -١٧٦
 هيئات صحية إقليمية لتوفري التنسيق والتخطيط على حنـو أفـضل            ٤ إىل   ١٤اجملالس الصحية الـ    

 .لالحتياجات الصحية للمناطق واحلد من ازدواج اخلدمة
 

 القضايا الصحية احملددة  
 مجيع النـساء يف املقاطعـة باخلـدمات املتعلقـة باحلمـل والالحقـة للـوالدة                 ميكن أن تنتفع   -١٧٧

وتقدم الرعايـة الـسابقة للـوالدة والرعايـة أثنـاء الـوالدة يف       . عن طريق اهليئات الصحية اإلقليمية 
ــة داخــل          ــشفيات اإلقليمي ــن املست ــدم م ــدعم املق ــق ال ــسمة خبطــر شــديد عــن طري احلــاالت املت

وم أطبـاء العائلـة، واملمرضـات وممارسـات التمـريض علـى الـصعيد           ويق. املستشفيات وخارجها 
ــة أيــضا إىل النــساء احلوامــل وبعــد      ــة بتقــدمي الرعاي ــة الــصحية األولي اإلقليمــي يف مراكــز الرعاي

ــوالدة ــات احملليــة ويف الفتــرة الالحقــة        . ال ــدم ممرضــات صــحة اجملتمع وباإلضــافة إىل ذلــك تق
 . للوالدة
 التثقيفـي للـوالدة جلميـع النـساء يف املقاطعـة عـن طريـق جمموعـة         وتقدم املقاطعة الدعم  -١٧٨

، متاحـة جمانـا يف شـكل مطبـوع وعلـى موقـع       “حياة جديدة”من الكتيبات املوجهة للوالدين،  
 .إدارة خدمات الصحة واجملتمع احمللي على الشبكة العاملية

 ٢٠٠٥لـصادرة يف عـام       ا ومعايري التثقيف والدعم للحمل، والوالدة والوالدية املبكرة،       -١٧٩
تعزيز التساوق على صعيد املقاطعة يف املرامي، واملؤشرات، واألهداف املتعلقة بتـوفري التثقيـف              

 .والدعم جلميع النساء يف املقاطعة أثناء احلمل، والوالدة، والوالدية
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واجلهود مستمرة لزيادة معدل ومدة الرضاعة الطبيعية يف املقاطعة مع قبـول التعـاريف               -١٨٠
املوحدة للرضاعة الطبيعة والتوصيات ذات الـصلة بالرضـاعة الطبيعيـة اخلالـصة مـن الـوالدة إىل                  

 .سن ستة أشهر
ونــوادي األطفــال األصــحاء، بوصــفها جــزء مــن برنــامج مركــز مــوارد األســرة، تــوفر   -١٨١

 .دعما إضافيا للنساء واألسر املعرضات خلطر أشد عند احلمل
 برنامج مبـادرات فحـص عنـق الـرحم ليـصل إىل مجيـع         ، اتسع نطاق  ٢٠٠٣ومنذ عام    -١٨٢

وهــذا الربنــامج يعمــل علــى تثقيــف اجلمهــور واملهنــيني الــصحيني بــشأن أمهيــة . منــاطق الــصحة
 .الفحص واألخطار ذات الصلة بسرطان عنق الرحم

، أعلنت احلكومة عن افتتاح مركز جديـد لفحـص الثـديني يف وسـط               ٢٠٠٦ويف عام    -١٨٣
توسـعات يف مركـز فحـص الثـديني القـائم يف سـان جـونز فـضال عـن متويـل                    وعن   دنيوفواندالن

جديد إلجراءات التخصيب يف األنابيب، اليت تتيح، ألول مرة، حـصول املرضـى علـى العـالج                 
 .يف املقاطعة

وهنــاك اســتراتيجية جديــدة علــى صــعيد املقاطعــة فيمــا يتعلــق بفــريوس نقــص املناعــة      -١٨٤
 .عداداإليدز متر مبراحل اإل/البشرية

 
 نساء الشعوب األصلية  

ــام   -١٨٥ ــذ عـ ــة     ٢٠٠٥منـ ــضايا احمليطـ ــة القـ ــل ملعاجلـ ــدم التمويـ ــة تقـ ــا برحـــت احلكومـ ، مـ
وقـد حتـدد هـذا املوضـوع بوصـفه ذا           . باالضطرابات اليت حيـدثها الكحـول للجـنني يف املقاطعـة          

 .أولوية صحية عليا يف جمتمعات الشعوب األصلية يف املقاطعة
دل املرتفــع حلــوادث االنتحــار يف جمتمعــات الــشعوب األصــلية، ستتقاســم   ملعاجلــة املعــ -١٨٦

 .٢٠٠٦احلكومة تكاليف مبادرة ملنع االنتحار مدهتا سنتان مع حكومة كندا بدء من عام 
 

 احلياة االقتصادية واالجتماعية: ١٣املادة   
 تدابري مكافحة الفقر  

كومـــة، التزمـــت حكومـــة كجـــزء مـــن اســـتراتيجية احلـــد مـــن الفقـــر علـــى نطـــاق احل -١٨٧
ومشـل هـذا زيـادات يف       .  والبرادور بتعزيز شبكة الـسالمة االجتماعيـة يف املقاطعـة          دنيوفواندالن

 والبرادور وإعانة كبار الـسن ذوي الـدخل املـنخفض عـن             دإعانة ضريبة الدخل يف نيوفواندالن    
ــشة وجمموعــة اســتثمارات جــرت يف مي     ــالرقم القيــاس لتكــاليف املعي ــربط ب ــة عــام  طريــق ال زاني

ــسبة     . ٢٠٠٦ ــادة بن ــشمل زي ــة ت ــواردة يف امليزاني ــادرات ال ــم   ٥واملب ــدالت دع ــة يف مع  يف املائ
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 وكذلك ربط معدالت دعـم الـدخل بـالرقم القياسـي لتكـاليف              ٢٠٠٧-٢٠٠٦الدخل للفترة   
، والتمويل ملعاجلة االحتياجات احملـددة للمـستفيدين بـدعم          )٢٠٠٧يوليه  /يبدأ يف متوز  (املعيشة  
، )علـى سـبيل املثـال، اإلعاقـة، وكـرب حجـم األسـرة             ( مما أدى إىل ارتفاع إعانـة اإلجيـار          الدخل

 دوالتغـــيريات يف طريقـــة حـــساب اإلجيـــار فيمـــا يتعلـــق باملـــستأجرين مـــن شـــركة نيوفواندالنـــ 
والبرادور لإلسكان الذين حيصلون على دخل من العمل، وتوسيع تغطية األدوية الـيت تـصرف               

ــشمل    ــب لت ــأمر الطبي ــار      ٩٧ ٠٠٠ب ــال والكب ــدم لألطف ــدعم املق ــادة يف ال ــرد إضــايف، والزي  ف
 .املعوقني وتعزيز املساعدة القانونية املدنية وخدمات عدالة األسرة

ويف حالــة . وتعــرض املــرأة للفقــر كــثريا مــا يكــون مــستترا يف اإلحــصاءات العاديــة        -١٨٨
 -ل والنـساء صـغرية جـدا        استخدام أي مقاييس عادية، تكون مستويات الفقر اإلمجالية للرجـا         

ــة     ــن                 معين ــضة أدىن م ــة املنخف ــسبة املئوي ــدخل   (أي أن الن ــدنيا لل ــل احلــدود ال مث
ولفهم الفروق بـني اجلنـسني وحقيقـة فقـر          . تكون نفسها تقريبا  ) املنخفض يف إحصاءات كندا   

خـرى مثـل نـوع      املرأة على حنو أفضل، ال بد من حتليل ُعمق الفقر ودوامه فضال عـن عوامـل أ                
 داحلـد مـن الفقـر يف نيوفواندالنـ        ”وتقريـر املعلومـات األساسـية ودفتـر العمـل املعنـون             . األسرة

 لبعض نتـائج  ، يورد استعراضا عاما     ٢٠٠٥الذي ُنشر يف عام     . “العمل إلجياد حل  : والبرادور
 .ذلك التحليل

 مـن   ١١,٥ء مقابـل     من النـسا   ١٢,٨ ُتشري إىل أن نسبة      ٢٠٠٤والبيانات املتاحة لعام     -١٨٩
ويف حـني   . الرجال تندرج أدىن مـن احلـدود الـدنيا للـدخل املـنخفض بعـد اسـتقطاع الـضرائب                  

ــة نيوفواندالنــ         ــسابق، إن حكوم ــالتقرير ال ــشمولة ب ــرة امل ــا عــن الفت ــذا اخنفاضــا طفيف ــل ه  دميث
ح والنــسبة املئويــة للنــساء العازبــات الالئــي تتــراو . والبــرادور ملتزمــة خبفــض مــستويات الفقــر 

، واألســر الــيت تعوهلــا أنثــى مبفردهــا  )٢٠٠٤ يف عــام ٥٧,٥( عامــا ٦٤ و ١٨أعمــارهن بــني 
 الــذين يعيــشون يف أســر تعوهلــا أمهــات - األمهــات واألطفــال - يف املائــة مــن األفــراد ٤٦,٣(

 ٥٥والـذين تتـراوح أعمـارهم بـني         ) مبفردهن تندرج أدىن من احلدود الـدنيا للـدخل املـنخفض          
يل حسب اجلنس غري متاح، لكن بوجه عـام تبلـغ نـسبة هـذه الفئـة العمريـة                   التحل( عاما   ٦٤ و

ــة٢٠ ــثرية لالنزعــاج بوجــه خــاص  ) يف املائ ــدخل    . ، م ــدنيا لل ــات احلــدود ال ويف حــني أن بيان
املنخفض غري متاحة على صـعيد املقاطعـة فيمـا يتعلـق باألشـخاص املعـوقني، تؤكـد املعلومـات                    

تعلقــة بالعوامــل الــيت حتــد مــن املــشاركة والنــشاط لعــام  األخــرى مثــل الدراســة االستقــصائية امل
 .  أدلة على ارتفاع مستويات الفقر بني هذه الفئة٢٠٠١
 والبرادور استراتيجية للحـد مـن الفقـر، وضـعت مبـسامهة             دولدى حكومة نيوفواندالن   -١٩٠

 ٢٠٠٦وأجـرت ميزانيـة عـام       . من مجاعات نسائية، مـع مراعـاة نـوع اجلـنس كمبـدأ تـوجيهي              
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موعة من االستثمارات للحد من الفقر، وزيادة االعتماد على الذات وتعزيز شـبكة الـسالمة               جم
وكجزء من النهج املتكامل والشامل والتركيز على املنع، جرى متويـل           . االجتماعية يف املقاطعة  

وباإلضـافة إىل  .  مليـون دوالر للحـد مـن الفقـر    ٦٤ مبادرة متثل التزاما مستمرا سنويا مببلغ     ٢٠
 والبـرادور رصـد مبلـغ إضـايف قـدره           د، أعلنت حكومة نيوفواندالنـ    ٢٠٠٦مايو  /، يف أيار  ذلك
وجمـاالت التركيـز األوليـة    .  مليون دوالر ألغـراض الـتعلم املبكـر ورعايـة الطفـل املـنظمني           ٥,٥
 : تشمل
 دعم العمال ذوي األجر املنخفض وأسرهم؛ • 
 دعم تنمية مهارات العمل؛ • 
 الــدخل العمــل عــن طريــق رفــع احلــواجز املاليــة تقــدمي أشــكال دعـم املــستفيدين بــدعم  • 

 الدعم األخرى الضرورية؛
 دعم نظام التعليم ليكون أكثر استجابة؛ • 
 تعزيز شبكة السالمة االجتماعية؛ • 
 دعم التعلم املبكر ورعاية الطفل؛ • 
 .حتسني الوصول إىل التعليم يف املرحلة الالحقة للتعليم الثانوي • 
شمل املبــادرات الرئيــسية اســتثمارا ســنويا لتــوفري تغطيــة األدويــة الــيت ُتــصرف بــأمر وتــ -١٩١

الطبيب ملزيد من املقيمني ذوي الدخل املنخفض، والتمويل إللغاء معظم الرسوم املدرسية الـيت              
يتحملـها الوالــدان، وتوســيع بــرامج حمـو أميــة الكبــار وبــرامج التحـول، وزيــادة معــدالت دعــم    

 . املائة ورصد أموال إضافية لربط معدالت دعم الدخل برقم قياسي يف٥الدخل بنسبة 
 :وهذه تشمل.  تركز على الفئات الضعيفة٢٠٠٦وعدة مبادرات يف ميزانية عام  -١٩٢
 زيادة أنواع الدعم املقدمة لألطفال والكبار املعوقني؛ • 
 رصد أموال لعقد مؤمتر سنوي ثان لنساء الشعوب اًألصلية؛ • 
 والبــرادور لتنميــة ســوق العمــل جــرى تقــدمي د نيوفواندالنــ- اتفــاق كنــدا عــن طريــق • 

أموال لوضع استراتيجية هجرة على صعيد املقاطعة، تتـضمن تركيـزا علـى احتياجـات              
 املهاجرات؛

توسيع نطاق تغطية األدوية اليت ُتصرف بأمر الطبيب لتشمل طائفة أوسـع مـن األفـراد         • 
 ٦٤ و ٥٥نــساء الالئــي تتــراوح أعمــارهن بــني  ذوي الــدخل املــنخفض، مبــن فــيهم ال 
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عامــــا، وهــــي فئــــة تعــــرف بأهنــــا ضــــعيفة بوجــــه خــــاص، والوالــــدان الوحيــــدان،    
 .العازبات واألسر األخرى اليت تعمل مقابل أجور منخفضة/والعزاب

ــرة بــني عــامي       -١٩٣ ــادرات علــى اســتثمارات أخــرى جــرت يف الفت  ٢٠٠٣تقــوم هــذه املب
 :  تشمل للحد من الفقر، وهي٢٠٠٥ و

 ٢٠٠٥برنامج خفض الضريبة على الـدخل املـنخفض، الـذي بـدأ يف الـسنة الـضريبية                   • 
ويلغــي ضـــريبة الـــدخل علـــى صـــعيد املقاطعـــة لألفـــراد الـــذين يبلـــغ دخلـــهم الـــصايف  

وحيـصل األفـراد    .  دوالر ١٩ ٠٠٠ دوالر، ولألسر اليت يبلغ دخلها الصايف        ١٢ ٠٠٠
ــهم الـــصايف   ــغ دخلـ ــذين يبلـ ــها الـــصايف    دوال١٤ ٦٠٠الـ ــغ دخلـ ــر الـــيت يبلـ ر واألسـ

 . دوالر على ختفيضات ضريبية جزئية٢١ ٩٠٠
ــة        •  ــيم الالحــق للمرحل ــشأن التعل ــيم ب ــصادر عــن وزارة التعل ــيض ال ــاب األب ــذ الكت تنفي

الثانويــة، مبــا يف ذلــك املبــادرات الراميــة إىل إتاحــة فــرص التعلــيم يف املرحلــة الالحقــة    
ول إليهـا بتكلفـة معقولـة، مثـل جتميـد رسـوم التعلـيم          للتعليم الثانوي اليت يـسهل الوصـ      

 .وزيادة املنح املقدمة ملؤسسات التعليم الالحق للمرحلة الثانوية
، املتـاح للمقـيمني   ٢٠٠٦-٢٠٠٥برنامج ترتيل تكلفة وقـود تدفئـة البيـوت يف الفتـرة       • 

ميثـل   دوالر أو أقـل أو الـذي         ٣٠ ٠٠٠يف املقاطعة الذين يبلغ دخـل أسـرهم املعيـشية           
 .وقود تدفئة البيوت مصدر تدفئتهم األساسي

املقاطعة لإلسـكان االقتـصادي التمويـل       / من االتفاقات الفيدرالية   ٢ و ١ستقدم املرحلة    • 
 مليـــون دوالر مـــن أمـــوال ٥,٣١ (٢٠١٠-٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٧-٢٠٠٦مـــن الفتـــرة 

ــة ل إلنــشاء مــساكن اقتــصادية جديــدة لإلجيــار لألســر املعيــشية ذات الــدخ       ) املقاطع
 .املنخفض إىل املتوسط

، رفعــت حكومــة ٢٠٠٦ينــاير / وكــانون الثــاين٢٠٠٥يونيــه /يف الفتــرة مــن حزيــران  • 
 دوالرات يف ٦,٥٠ دوالرات إىل ٦ والبــرادور احلــد األدىن لألجــر مــن  دنيوفواندالنــ

 دوالرات يف ٧الــساعة كجــزء مــن الزيــادات املقــررة، ســترفع احلــد األدىن لألجــر إىل  
 .٢٠٠٧يناير /ن الثاينالساعة يف كانو

 ولـذلك   ٢٠٠٦مـايو   /كثري من هذه املبـادرات جديـدة ومل تنفـذ بالكامـل حبلـول أيـار                -١٩٤
وجرى االلتزام برصد اآلثار، مبا يف ذلـك إجـراء حتليـل    . فإن البيانات الكمية ليست متاحة بعد     

 .حسب نوع اجلنس وإلجراء التعديالت حسب االقتضاء
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 احلــد األدىن لألجــر باألمهيــة للنــساء، الالئــي يزيــد احتمــال وقــد اتــسمت الزيــادات يف -١٩٥
 . عملهن مقابل أجور منخفضة أكثر من الرجال

 
 برامج وخدمات الدعم  

يواصـل اتفـاق سـوق العمـل للمعـوقني، الـذي يـوفر املـشاركة الفيدراليـة يف التكــاليف           -١٩٦
عم املتعلـق باإلعـداد للعمـل،       لطائفة من أشكال الدعم واخلـدمات املتعلقـة بالعمالـة، تقـدمي الـد             

ويـدعم هـذا الربنـامج      . واحلصول عليه واحملافظة عليه فيما يتعلق باملعوقني، مبن فـيهم املعوقـات           
ــة      ــانوي، والعمــل املــدعوم وخــدمات دعــم العمال احلــصول علــى التــدريب الالحــق للتعلــيم الث

 .القائمة على اجملتمع احمللي
 والبـــرادور فـــرص د حكومــة نيوفواندالنـــ ، زادت٢٠٠٦وكجــزء مـــن ميزانيـــة عـــام   -١٩٧

احلـــصول علـــى البـــدل اخلـــاص لرفـــاه الطفـــل، الـــذي يعـــوض بعـــض تكـــاليف اخلـــدمات          
. أو البدنية يف البيـت    /أشكال الدعم املتكبدة يف إعالة األطفال ذوي اإلعاقة اإلمنائية و         /اإلضافية

 املاليـة اإلضـافية، الـيت       والقصد من الربنامج هو املساعدة يف اإلقالل إىل أدىن حد من التكـاليف            
 .ميكن أن توجد عندما ترعى األسرة طفال معاقا يف البيت

 
 حصول املرأة على املسكن  

ــة لــضحايا   دتتمثــل سياســة شــركة نيوفواندالنــ  -١٩٨ ــرادور لإلســكان يف إيــالء األولوي  والب
هلـؤالء  العنف العائلي يف إطـار برنـامج اإلسـكان غـري اهلـادف لتحقيـق الـربح ولـذلك يعتـرب أن                       
ومـا  . الضحايا أولوية يف احلصول على املساكن املتاح على مقدمي الطلبات املعتمدين العاديني           

 أســرة ١٥٠برحــت الــشركة تنفــذ بنجــاح الــسياسة املتعلقــة بــضحايا العنــف العــائلي وتــساعد  
 .تقريبا كل عام يف استعادة سيطرهتا وإعادة بناء حياهتا

ء حتليل للربامج القائمة، تـستخدم الـشركة منظـورا     وعند وضع سياسة جديدة أو إجرا      -١٩٩
مل جير االضطالع بتحليل كامل قائم علـى نـوع اجلـنس لـربامج اإلسـكان              . شامال لنوع اجلنس  

 .االجتماعي
ويشترك مكتب الـسياسات املتعلقـة بـاملرأة يف فـريقني عـاملني تـابعني للمجتمـع احمللـي                    -٢٠٠

مل معين بسياسة اإلسكان؛ وفريق عامل معـين بـدعم          فريق عا : واحلكومة فيما يتعلق باإلسكان   
 .اإلسكان
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جزيرة األمري إدوارد

   
 تدابري منع التمييز: ٢املادة   
 املساعدة القانونية  

، انتـهى برنــامج أوامـر دعــم األسـرة، الــذي ركـز علــى احلـصول علــى      ٢٠٠٣يف عـام   -٢٠١
ــن ا       ــل للحــد م ــزوجني والطف ــة بأحــد ال ــدعم املتعلق ــر ال ــة    أوام ــساعدة الرعاي ــى م ــاد عل العتم

االجتماعية، وانتقـل احملـامون الثالثـة العـاملون يف هـذا الربنـامج إىل مكتـب املـساعدة القانونيـة                     
، ٢٠٠٦ويف عـام  . لتوفري املـساعدة القانونيـة العائليـة مللتمـسي اخلدمـة ذوي الـدخل املـنخفض               

ويـل حـاالت عائليـة فرديـة إىل         غريت مؤسسة القانون متويلها للمساعدة القانونية لألسرة من مت        
وأكثـر مــن نــصف  . منحـة مببلــغ إمجـايل ســنوي للمقاطعـة ألغــراض املــساعدة القانونيـة العائليــة    

 مليون دوالر خمصص للمـساعدة      ١,٢ البالغة   ٢٠٠٦-٢٠٠٥ميزانية املساعدة القانونية للفترة     
عدة القانونيـة يف   امـرأة علـى املـسا      ٤١٦ حصلت   ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفترة   . القانونية العائلية 

ومثلـت  .  امرأة حصلت على املـساعدة القانونيـة العائليـة         ١٩٧ ادوارد أيالند مبا يف ذلك       سبرن
 ٧٦ يف املائة من جممـوع املـستفيدين باملـساعدة القانونيـة، ولكنـها مثلـت نـسبة                   ٢٧املرأة نسبة   

 .يف املائة من املستفيدين باملساعدة القانونية العائلية
 

 علقة بالتمييز ذي الصلة بنوع اجلنسالشكاوى املت  
مبـا يف  (الشكاوى التالية املقدمة للجنة حقوق اإلنسان كانت متعلقة بالتمييز اجلنـساين      -٢٠٢

ــام       ــه ع ــز بوج ــل، والتميي ــضايقات، واحلم ــصلة بامل ــشكاوى ذات ال ــك ال ــضت بعــض  ). ذل رف
ى، وحكـم يف    احلاالت بـسبب افتقارهـا إىل الوقـائع املوضـوعية؛ وجـرت تـسوية حـاالت أخـر                 

 .بعض احلاالت بعد جلسة استماع رمسية
 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 
٢٢ ٢٠ ١٥ ١٠ ١٣ ١٥ ٩ 
  

 نساء الشعوب األصلية يف احلبس  
 يف املائـة مـن سـكان بـرنس إدوارد أيالنـد، ومل تتجـاوز قـط                  ٢متثل الشعوب األصـلية      -٢٠٣
ونـساء الـشعوب األصـلية غـري ممـثالت         .  يف احلـبس    يف املائة مرتكيب اجلرائم املوضوعني     ٢نسبة  

وقــد نــشرت جلنــة بــرنس إدوارد أيالنــد إلعــادة   . متثــيال زائــدا يف ســجن بــرنس إدوارد أيالنــد 
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 لتحديـــــد االحتياجــــات مـــــن  ٢٠٠٥أكتــــوبر  /إدمــــاج اإلنــــاث تقريـــــرا يف تــــشرين األول   
ن فـــيهن مرتكبـــات اخلـــدمات، وال              ، واحلـــواجز ملرتكبـــات اجلـــرائم، مبـــ/الـــربامج

وميثـل هـذا التقريـر خطـوة أوىل جتـاه وضـع بـرامج أكثـر                 . اجلرائم املنتميـات للـشعوب األصـلية      
 .تساوقا وترابطا ملرتكبات اجلرائم يف برنس إدوارد أيالند

 
 التدابري الرامية إىل كفالة النهوض باملرأة: ٣املادة   
 العنف ضد النساء والبنات  

لقـانون ضــحايا العنـف العــائلي يف بـرنس إدوارد أيالنــد،    أجــري خلـص التقيــيم الـذي    -٢٠٤
، إىل أن أوامــر احلمايــة الطارئــة فعالــة يف مــساعدة ضــحايا العنــف   ٢٠٠١الــذي ُنــشر يف عــام 

العـائلي بتــوفري إغاثـة فوريــة، وإبعـاد املــدعى عليـه عــن حمـل اإلقامــة، وتـوفري مزايــا إضـافية غــري        
بالدراسـة االستقـصائية عـن    أغلبية الضحايا املـشمولني  وأعربت  . متاحة يف التشريعات األخرى   

وأعــرب الــضحايا الــذين وصــلوا إىل  . ارتياحهــا لعمليــة احلــصول علــى أوامــر احلمايــة الطارئــة  
ــوه         ــذي تلق ــدعم ال ــشديد لل ــاح ال ــة عــن االرتي ــساكن االنتقالي ــة امل ــضحايا ورابط . خــدمات ال

وتقـوم جلنـة    . الم العـام بالقـانون    وتضمنت التوصـيات التـدريب اإلضـايف للـشرطة وزيـادة اإلعـ            
ــانون،   ــالترويج بـــصورة نـــشطة لزيـــادة االنتفـــاع بالقـ ، .                            توجيهيـــة بـ

 . وآليات ضمان اجلودة لرصد استجابة الشرطة للعنف العائلي
وتضمن ضحايا اجلرميـة الـذين مشلتـهم الدراسـة االستقـصائية املتعلقـة برضـا الـضحايا،                   -٢٠٥
 يف املائـة مـن الـضحايا اإلنـاث، ومعظمهـن مـن ضـحايا              ٧٠ نـسبة    ٢٠٠٤أجريت يف عام    اليت  

وكــان املــشتركون يف الدراســة االستقــصائية راضــني جــدا  . العنــف العــائلي واالعتــداء اجلنــسي
. ومـسؤويل العدالـة اجلنائيـة اآلخـرين      “ خـدمات الـضحايا   ”بوجه عـام باخلـدمات املقدمـة مـن          

رطة، باملقارنة بالدراسات االستقصائية الـسابقة املتعلقـة بالـضحايا          وزاد الرضا عن استجابة الش    
والتقريــر املتعلــق بالدراســة االستقــصائية متــاح علــى . الــيت أجريــت يف مثانينيــات القــرن املاضــي

 . www.gov.pe.ca/photos/original/Victimsurvey.pdfالشبكة العاملية على املوقع 
 تنقيحــات للــسياسة ٢٠٠٤وتــضمنت املبــادرات املتعلقــة بتطــوير الــسياسات يف عــام    -٢٠٦

املتعلقة بالتدابري البديلة على صعيد املقاطعة والسياسة املتعلقـة بتوجيـه االهتـام باإليـذاء الزوجـي                 
 .سؤولني، وردع اإليذاء الزوجيزيادة التركيز على سالمة الضحية، واعتبار اجلناة م

، نــشرت اللجنــة االستــشارية خلــدمات الــضحايا يف بــرنس إدوارد      ٢٠٠٥ويف عــام  -٢٠٧
أيالنــد ومركــز أزمــات االغتــصاب واالعتــداء اجلنــسي يف بــرنس إدوارد أيالنــد تقريــرا بعنــوان  

ف اجملمـل   وكان اهلد . “تذكر الصدمة وآثارها على نظام العدالة اجلنائية      : من تعرضن للعنف  ”

http://www.gov.pe.ca/photos/original/Victimsurvey.pdf
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ملشروع البحث واستخدامه املعرفة اجلديدة عن كيفية ختزين املخ لذكرى الـصدمة بغيـة وضـع                
اســتراتيجيات لــتمكني مــسؤويل نظــام العدالــة اجلنائيــة مــن حتــسني الــدعم املقــدم ملــن تعرضــن    

 .للعنف
، ُنشر تقرير مرحلي عن مشروع السياسات والربوتوكـوالت املتعلقـة   ٢٠٠٦ويف عام    -٢٠٨

وأكد التقريـر املرحلـي قيمـة       . ٢٠٠٣ و   ١٩٩٩يذاء املرأة، الذي أجري يف الفترة بني عامي         بإ
يف قطاعات العدالة، والطـوارئ يف املستـشفيات، وخـدمات املـساعدة            (الربوتوكوالت الثمانية   

ــة ــر  . الــيت وضــعت أو اســتكملت خــالل املــشروع، والنجــاح يف فهمهــا   ) املالي وأوصــى التقري
ابـط أفقيـة ذات صـلة رمسيـة يف مجيـع قطاعـات اخلـدمات؛ وحتديـد املـسؤولية                    إقامة رو : يلي مبا

 .عن احملافظة على الربوتوكوالت؛ والتدريب املستمر
                واليتها اخلمسية الثانية وهي مـسؤولة عـن تنفيـذ اسـتراتيجية الـسنوات               -٢٠٩

 ). ٢٠٠٧-٢٠٠٢(اخلمس احلالية بشأن منع العنف داخل األسرة 
. وتشمل محلة الشريط األرجـواين الـسنوية ضـد العنـف تركيـزا علـى الفئـات الـضعيفة          -٢١٠

ــة  ــا يف ذلـــك  ٣٠ ٠٠٠وتـــوزع احلملـ ــرطة، مبـ ــة معلومـــات وأشـ ــة ٢٠٠٠ بطاقـ ــة باللغـ  بطاقـ
العنـف بـني البنـات، وأثـر مـشاهدة          :  على الـشباب   ٢٠٠٦وينصب تركيز محلة عام     . الفرنسية

املمارســة الفمويــة للجــنس مــع البــنني بــصورة (“ اداالصــطي”العنــف خــالل ســنوات املراهقــة، 
، متثـل املوضـوع     ٢٠٠٥ويف عـام    . ، وسالمة اإلنترنت، والعنـف يف األلعـاب الرياضـية         )عرضية

 اآلثار اليت ترتبها مشاهدة العنف على األطفـال؛ ويف          ٢٠٠٤يف العنف ضد املسنات؛ ويف عام       
 .  ملاذا تبقى املرأة يف عالقة استغاللية٢٠٠٣عام 

 
 أماكن إيواء ضحايا العنف  

، زادت املقاطعــة التمويــل ألمــاكن إيــواء النــساء وأنــشطة تقــدمي  ٢٠٠٢-٢٠٠١منــذ  -٢١١
ــسبة     ــة بنـ ــري التقليديـ ــة غـ ــدمات اجملتمعيـ ــن  ٦٦اخلـ ــة، مـ ــرة ٣٣٣ ٣٠٠ يف املائـ  دوالر يف الفتـ

ــرة ٥٥٣ ٨٠٠ إىل ٢٠٠٢-٢٠٠١ ــز  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ دوالر يف الفتـ ــل ملركـ ؛ وزادت التمويـ
ــرنس إد ــد بـ ــسبة   وارد أيالنـ ــسي بنـ ــداء اجلنـ ــصاب واالعتـ ــات االغتـ ــن  ١٢٤بأزمـ ــة مـ  يف املائـ

ــرة ٩٢ ٨٠٠ ــرة ٢٠٧ ٣٠٠ إىل ٢٠٠٢-٢٠٠١ دوالر يف الفتــــــ -٢٠٠٥ دوالر يف الفتــــــ
٢٠٠٦. 
وأماكن اإليواء، وأنشطة اخلدمات اجملتمعية غري التقليدية، ومراكز األزمـات يف بـرنس      -٢١٢

ــشعوب    ــساء ال ــد متاحــة لن ــا    إدوارد أيالن ــة أو خارجه ــشن يف احملمي ــواء كــن يع .  األصــلية، س
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وباإلضافة إىل ذلك، يضطلع اجمللس األهلي لربنس إدوارد أيالند بتشغيل مأوى للنـساء الالئـي               
 .تعرضن ألزمة، مع إيالء األولوية لنساء الشعوب األصلية

 االجتار باملرأة واالستغالل: ٦املادة   
 االجتار بالنساء والبنات  

، بــدأ مــسؤولو بــرنس إدوارد أيالنــد االجتمــاع لوضــع خطــة ملواجهــة ٢٠٠٦عــام يف  -٢١٣
ويتم التعرف على حاالت االجتار يف املقاطعـة، لكـن اخلـدمات املتاحـة              . حاالت االجتار بالبشر  

خـدمات  : وهـذه اخلـدمات تـشمل مـا يلـي         . بوجه عام لضحايا اجلرائم متاحة لـضحايا االجتـار        
ت، واملـساعدة، والـدعم لـضحايا اجلـرائم يف عمليـة حتقيـق العدالـة                الضحايا، اليت توفر املعلومـا    

اجلنائية بأسرها؛ ورابطة املـساكن االنتقاليـة، الـيت تـوفر املـأوى الطـوارئ، واإلسـكان املؤقـت،                   
وخط لألزمات، واخلدمات اجملتمعية غـري التقليديـة، ملـساعدة األطفـال ضـحايا العنـف املـرتيل؛                  

زمات االغتصاب واالعتـداء اجلنـسي، الـذي يـوفر خـط أزمـات              ومركز برنس إدوارد أيالند أل    
ويقدم املشورة ملن تعرضن لإليـذاء واالعتـداء اجلنـسي؛ ووكـاالت إسـداء املـشورة فيمـا يتعلـق          

 .بالصحة العقلية ووكاالت تقدمي خدمات األسرة
 

 االستغالل اجلنسي لألطفال والشباب  
يف عـام   انون خـدمات األسـرة والطفـل        قـ الـذي حـل حمـل       قانون محاية الطفـل،     أضاف   -٢١٤
ــسي ”، ٢٠٠٠ ــتغالل اجلن ــف “ االس ــذاء”إىل تعري ــذي  “ اإلي ــل ال أوذي نتيجــة ”أدرج الطف

 .بوصفه طفال حباجة إىل احلماية“ استغالله جنسيا ألغراض البغاء
 

 املرأة يف احلياة السياسية والعامة: ٧املادة   
 يف املائــة يف ١٧ائــة يف اهليئــة التــشريعية؛ و  يف امل٢١، بلــغ متثيــل املــرأة ٢٠٠٦يف عــام  -٢١٥

 يف املائــة كقاضــيات يف ٢٥ يف املائــة كنائبــات وزراء يف املقاطعــة؛ و ١٥اجمللــس التنفيــذي؛ و 
 يف املائــة كقاضــيات يف احملــاكم علــى صــعيد املقاطعــة؛ وصــفر يف املائــة   ٢٣احملكمــة العليــا، و 

كـان هنـاك    ). مقعد واحد شاغر  (س الشيوخ    يف املائة يف جمل    ٦٧كأعضاء يف جملس العموم؛ و      
 يف املائــة يف عــدد النــساء الالئــي يــشغلن هــذه      ٢٠ يف املائــة إىل  ٢٣,٥مــن (نقــص طفيــف  

 .١٩٩٨املناصب، باملقارنة بعام 
ــة، والنـــساء     -٢١٦ ــرأة، ومـــسؤولو املقاطعـ ويـــشترك اجمللـــس االستـــشاري املعـــين بوضـــع املـ

وضـمت  . برنس إدوارد أيالند للنساء ي احلكومة     الناشطات يف األحزاب السياسية يف ائتالف       
األنــشطة خــرباء استــشاريني وحلقــات عمــل مــع النــساء عــن احلــواجز الــيت تعتــرض املــرأة يف      
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احلكومــة، واســتمرار العمــل مــع األحــزاب الــسياسية لــدعم املرشــحات، وجــرت محلــة توعيــة   
 .٢٠٠٦مايو /متعددة األنصار يف املدارس من أجل املرأة يف أيار

وحــدد اجمللــس أمهيــة اًإلصــالح االنتخــايب كوســيلة لزيــادة أعــداد النــساء يف احليــاة           -٢١٧
وأعـد اجمللـس دليـل سياسـات عـن املـرأة واإلصـالح          . السياسية والعامة يف برنس إدوارد أيالنـد      

االنتخايب وقام برعاية حلقة عمل عن املرأة واإلصالح االنتخـايب باالشـتراك مـع االئـتالف مـن                  
 .٢٠٠٥سبتمرب / احلكومة يف أيلولأجل املرأة يف

 
 نساء الشعوب األصلية  

ــرة  -٢١٨ ــة  ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف الفت ــدم املقاطع ــشعوب  ٢٠ ٠٠٠، تق ــساء ال  دوالر لرابطــة ن
ورابطـة نـساء الـشعوب األصـلية متثـل مجيـع            . األصلية للمساعدة يف نفقاهتـا األساسـية للتـشغيل        

ــد، يف     ــرنس إدوارد أيالن ــشعوب األصــلية يف ب ــساء ال ــصاحلهن   ن ــروج مل ــا، وت ــة وخارجه احملمي
وتــشغل ســيدة منــصب رئيــسة . وشــواغلهن علــى الــُصعد االجتماعيــة واالقتــصادية والــسياسية 
 .العشرية األكرب من عشرييت املكماك يف برنس إدوارد أيالند

 
 التعليم: ١٠املادة   
 نساء وبنات الشعوب األصلية  

ت الـشعوب األصـلية لبـدء برنـامج عمـل      ، تعاونت املقاطعة مـع منظمـا  ٢٠٠٥يف عام   -٢١٩
صــيفي للمبتــدئني يف احليــاة الوظيفيــة لطلبــة الــشعوب األصــلية يف املرحلــة الالحقــة للتعلــيم          
الثانوي، ورعاية حلقتني دراسيتني بـشأن قيـادة الـشباب وتنميـة اجملتمـع احمللـي وتقـدمي برنـامج                    

 .صيفي لتنمية املهارات العالجية واالجتماعية
، أنــشئ منــصب أخــصائي متفــرغ لتعلــيم الــشعوب األصــلية والتعلــيم ٢٠٠٦ ويف عـام  -٢٢٠

وبعـض التـدابري الـيت     . املتنوع لتعزيز الـدعم املقـدم لطلبـة الـشعوب األصـلية والطلبـة املهـاجرين               
بـرامج  : ُنفذت لكفالة إمتام الدراسة الثانوية بنجاح واليت أفادت بنات الشعوب األصلية تشمل           

ــة العامــة، ممــا أدى إىل نقــص هائــل يف معــدل تــسرب طلبــة    التعلــيم البــديل يف املــد  ارس الثانوي
الشعوب األصلية الذين يعيشون يف احملمية؛ وبرامج على صـعيدي املـدارس األوليـة واإلعداديـة                
لتعزيــز تــذوق ثقافــة وتقاليــد شــعب امليكمــاك، واشــتراك أســر الــشعوب األصــلية يف مبــادرات   

 .واالنتقال من املدرسة اإلعدادية إىل املدرسة الثانويةاجملتمع احمللي املتعلقة باملدارس، 
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 العمالة: ١١املادة   
 التدابري املتعلقة بالعمال  

تـــسترشد اإلدارات والوكـــاالت بـــسياسة التنـــوع والعدالـــة الـــيت تنتـــهجها املقاطعـــة،   -٢٢١
مبـا يف ذلـك     (، يف إزالة احلواجز اليت تواجـه فئـات معينـة            ٢٠٠٢مايو عام   /املعمول هبا منذ أيار   

الــسكان األصــليون، واملعوقــون، وأفــراد األقليــات الظــاهرة، والنــساء والرجــال يف املهــن غــري     
 .، وتكفل املساواة يف املعاملة يف اخلدمة املدنية)التقليدية
، أصدر اجمللس االستشاري املعين بوضـع املـرأة دليـل سياسـات بـشأن             ٢٠٠٣ويف عام    -٢٢٢

جـر مـع توصـيات بـشأن أمهيـة تقيـيم وقيـاس العمـل غـري املـدفوع            املرأة والعمل غري املدفوع األ    
األجر ومسامهته يف االقتصاد، وأصدر دليـل سياسـات بـشأن رعايـة الطفولـة املبكـرة والتعلـيم،                  
وهو جمال حيظى باهتمام شديد من النساء يف القـوة العاملـة يف بـرنس إدوارد أيالنـد؛ ويف عـام                     

قات األمومـة والوالديـة، مـع توصـيات بتحـسني           ، صدر دليـل سياسـات بـشأن اسـتحقا         ٢٠٠٤
 .العمالة وكفالة االستحقاقات االجتماعية املتساوية والكافية للوالدين اجلديدين

ــاين  -٢٢٣ ــذ كــانون الث ــاير /ومن ــسات     ٢٠٠٦ين ــق اســتعراض معــني يعقــد جل ــرح فري ــا ب ، م
ع املــرأة يف  وقــدم اجمللــس االستــشاري املعــين بوضــ .قــانون معــايري العمــلاســتماع عامــة بــشأن 

ــرأة،         ــصادية ويف العمــل للم ــة االقت ــق العدال ــة إىل حتقي ــدابري الرامي ــشأن الت ــة توصــيات ب املقاطع
وتعــاون اجمللــس أيــضا مــع مجاعــات اجملتمــع احمللــي  . ســيما اســتحقاقات األمومــة والوالديــة وال

 النظــامي بــشأن التوصــيات املتعلقــة بــالتغيريات الراميــة إىل دعــم املــرأة يف ترتيبــات العمــل غــري   
ويف دعــم العمــال للحــصول علــى ) األشــغال املومسيــة، أو غــري املتفرغــة، أو املؤقتــة، أو بعقــود(

 . دخل كاف للعيش به
، ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ١، املعمـول بـه يف       قانون الـصحة والـسالمة املهنيـة      وهتدف أنظمة    -٢٢٤

 .فردهم املوظفني العاملني مبإىل منع العنف يف مكان العمل وكفالة صحة وسالمة
 

 رعاية الطفل بتكلفة معقولة  
ــرة  -٢٢٥  ــة ٢٠٠٦-٢٠٠٥يف الفتــــ ــتثمرت احلكومــــ  دوالر يف ٤٥٠ ٠٠٠، اســــ

ـــ        ــدين ل ــدعم للوال ــادة ال ــل بزي ــة الطف ــة لرعاي ــة املالي ــامج اإلعان ــل   ٦٣٠برن ــسن قب ــال يف ال  طف
ساب وســيعفى التمويــل الفيــدرايل لالختيــار يف                رعايــة الطفــل مــن حــ . املدرســي

 .الدخل مستفيدين من املساعدة االجتماعية
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 الصحة: ١٢املادة   
 القضايا الصحية احملددة  

برنـامج بـرنس إدوارد أيالنـد لفحـص         : تشمل تدابري معاجلة قضايا صحة املرأة ما يلـي         -٢٢٦
 بتـشجيع الفحـص املنـتظم لعينـات ُعنـق الـرحم             ٢٠٠١عينات ُعنق الرحم، الذي ُنفـذ يف عـام          

معـدل الفحـص الكلـي للنـساء الالئـي تتـراوح أعمـارهن بـني           (رطان ُعنـق الـرحم      الكتشاف س 
؛ وبرنـامج بـرنس إدوارد      ) يف املائـة يف بـرنس إدوارد أيالنـد         ٥٨ عام مـستمر بنـسبة       ٦٩ و   ٢٠

ــصميمه يف الفتــرة          ــد ت ــر فيــه أعي ــد النظ ــة، الــذي أعي ــة اإلجنابي ــد للرعاي  ١٩٩٩-١٩٩٨أيالن
يثي الوالدة واألسرة إىل احلد األمثل طوال الفتـرة الـسابقة           للوصول بصحة اجلنني، واألم، وحد    

للوالدة والفترة الالحقة للوالدة؛ وعيادة برنس إدوارد أيالند لفحص الثـديني، الـيت أنـشئت يف                
 إلتاحـــة االكتـــشاف املبكـــر لـــسرطان الثـــدي للنـــساء الالئـــي تتـــراوح   ١٩٩٩-١٩٩٨عـــام 

 . بيب عاما بدون اإلحالة من ط٦٩ و ٥٠أعمارهن بني 
 

 احلياة االقتصادية واالجتماعية: ١٣املادة   
 تدابري مكافحة الفقر  

بدأت برنس إدوارد أيالند الزيـادات التاليـة يف رسـوم اخلـدمات االجتماعيـة يف الفتـرة                 -٢٢٧
ــسان  ــني ني ــل /ب ــسان٢٠٠٣أبري ــل / و ني ــسفر؛   /ســت دوالرات: ٢٠٠٦أبري ــدل ال ســهر يف ب

شـــهر يف / دوالرا٢٥؛ و )مكـــان اإلقامـــة( للمـــأوى شـــهر يف احلـــد األقـــصى/دوالرات ١٠ و
شـهر يف بـدل الطفـل      / دوالرا ٣٥شهر لفحوص العيون؛ و     / دوالر ٢اإلعفاء املتعلق باألجر؛ و     

وباإلضـافة إىل  . يوم يف مرفق الرعاية يف اجملتمع احمللـي يف اليـوم  / دوالرات٤املتمتع بالصحة، و    
 للطفـل مبثابـة دخـل للمـستفيدين مـن مـساعدة             ذلك، مع أن املقاطعة تعترب االسـتحقاق الـوطين        

 ٢٠٠١الرعايـــة االجتماعيـــة، تـــدفقات الزيـــادات يف االســـتحقاق الـــوطين للطفـــل منـــذ عـــام   
ــع بالــصحة      ــة يف شــكل بــدل للطفــل املتمت ــة االجتماعي  ٩٥(للمــستفيدين مــن مــساعدة الرعاي

 ).دوالرا للطفل يف الشهر
 

 برامج وخدمات الدعم  
ــة    ، جــ٢٠٠١منــذ عــام  -٢٢٨ رى فــصل الــدعم املتعلــق باإلعاقــة عــن دعــم مــساعدة الرعاي

 يف املائة من العمـالء بربنـامج        ٨٠ ارتياح نسبة    ٢٠٠٣وُيظهر تقييم جرى يف عام      . االجتماعية
 .الدعم املتعلق باإلعاقة
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 حصول املرأة على املسكن  
يدرالية واملقاطعـة   ُوقعت املرحلة الثانية من اتفاق اإلسكان االقتصادي بني احلكومة الف          -٢٩٨

 مليـــون دوالر حـــىت عـــام ٤,١٦، ويبلـــغ جممـــوع التمويـــل ٢٠٠٥نـــوفمرب /يف تـــشرين الثـــاين
ســيؤدي هــذا التمويــل إىل زيــادة عــدد وحــدات مــساكن ذوي الــدخل املــنخفض يف   . ٢٠٠٩
 .املقاطعة

 
 املرأة الريفية: ١٤املادة   

. ف املـرأة علـى وجـه التحديـد        للمساعدة يف دعم اجملتمعات الريفية، ولكنـه ال يـستهد          -٢٣٠
وتشمل التحديات يف كفالة حتقيق املساواة االقتصادية املـرأة الريفيـة االفتقـار إىل فـرص العمـل                  

ــة    ــاطق الريفي ــة يف املن ــة والتنظيمي ــيم    . يف املناصــب اإلداري ــى تعل ــساء احلاصــالت عل ــسبة الن ون
 طبيعـة منخفـضة املهـارة    جامعي ويعشن يف مناطق ريفية مرتفعة، ولكـن األشـغال املتاحـة ذات         

 .ومومسية
 

نوفا سكوتشيا
 

 تدابري منع التمييز: ٢املادة   
 الشكاوى املتعلقة بالتمييز ذي الصلة بنوع اجلنس  

ــشيا       -٢٣١ ــا سكوت ــة نوف ــاه بيانــات عــن عــدد الــشكاوى املقدمــة إىل جلن ــورد اجلــداول أدن ت
ت العمــل واخلــدمات ومكــان أو احلمــل يف جمــاال/حلقــوق اإلنــسان فيمــا يتعلــق بنــوع اجلــنس و

 .اإلقامة
 

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
 

 إهناء توسط 
ــة إىل  إحالـــــــــ
 استمرار *جملس حتقيق

     العمل
 ٣٠ ٤ ١٧ ١٠ نوع اجلنس

 ٩ ٢ ٦ ٢ احلمل
     اخلدمات

    ١ نوع اجلنس
     مكان اإلقامة
 ١    نوع اجلنس
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٢٠٠٤-٢٠٠٣ 
 

 إهناء توسط 
ــة إىل  إحالـــــــــ
 راستمرا *جملس حتقيق

     العمل
 ٤٨  ١٢ ٥ نوع اجلنس

 ١٧  ٧ ٣ احلمل
     اخلدمات

 ١   ١ نوع اجلنس
     مكان اإلقامة
 ١    نوع اجلنس

   * 
رابطــة نــساء الــشعوب األصــلية يف نوفــا سكوتــشيا عــضو نــشط يف احملفــل الثالثــي          -٢٣٢

 كثري من جمتمعـات األمـم        كندا لديها برامج للمجتمعات احمللية يف      - نوفا سكوتشيا    -ميكماو
ويقـدم التمويـل لرابطـة نـساء الـشعوب األصـلية يف نوفـا سكوتــشيا        . األوىل يف نوفـا سكوتـشيا  

لتمكينها من أن تكون مسامهة نشطة يف احملفل الثالثي، مع ممثلني على مجيـع مـستويات احملفـل         
 .ويف مجيع اللجان العاملة

يل لتدخالت أكثـر فعاليـة ضـد العنـف، مبـا            وعن طريق حمفل وطين على الصعيد الفدرا       -٢٣٣
 .يف ذلك الوعي العام والعالج الشامل

 
 نساء الشعوب األصلية يف احلبس  

 نــسمة، ١٧ ٠١٥ للــشعوب األصــلية يف نوفــا سكوتــشيا بـــ ٢٠٠١حــدد تعــداد عــام  -٢٣٤
يا وتــرد فيمــا يلــي البيانــات املتعلقــة بالقــضا.  يف املائــة مــن ســكان نوفــا سكوتــشيا٢حــوايل  أو

، فيما يتعلق بـاحلبس، واسـتمرار احلـبس،    ٢٠٠٦-٢٠٠٥املسلمة هبا يف نظام العدالة يف الفترة  
، فيمــا يتعلــق بالوضــع حتــت املراقبــة القــضائية واإلجــراءات البديلــة ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الفتــرة 

 :حيال مرتكيب اجلرائم غري اخلطرية
ــة مــن مجيــع قــضايا اإلنــاث املــ  ٣كانــت نــسبة : احلــبس •  سلم هبــا كــان احلكــم   يف املائ

ــسبة       ــشعوب األصــلية الراشــدات ون ــساء ال ــن ن ــاحلبس م ــابات   ١٨ب ــن ش ــة م  يف املائ
وعلى وجه اإلمجايل، مثلت النساء والشابات على حد سـواء نـسبة       . الشعوب األصلية 

 . يف املائة من القضايا املُسلم هبا للحكم باحلبس يف نوفا سكوتشيا٨



CEDAW/C/CAN/7  
 

07-48588 73 
 

 املائــة مــن مجيــع قــضايا اإلنــاث املــسلم هبــا        يف١٠كانــت نــسبة  : اســتمرار احلــبس  • 
 يف املائـة مـن شـابات       ٨الستمرار احلبس من نساء الشعوب األصلية الراشدات ونسبة         

 يف املائـة مـن مجيـع        ١٠وعلـى وجـه اإلمجـال، مثلـت النـساء نـسبة             . الشعوب األصـلية  
 يف  ٨ القضايا الُمسلم هبا الستمرار احلـبس يف نوفـا سكوتـشيا ومثلـت الـشابات نـسبة                

 .املائة
 يف املائة من مجيع قضايا اإلنـاث الُمـسلم   ٦كانت نسبة : الوضع حتت املراقبة القضائية   • 

 يف  ٤هبا للوضع حتت املراقبة القضائية مـن نـساء الـشعوب األصـلية الراشـدات ونـسبة                  
 يف  ١٧وعلى وجـه اإلمجـال، مثلـت النـساء نـسبة            . املائة من شابات الشعوب األصلية    

يع القـضايا الُمـسلم هبـا للوضـع حتـت املراقبـة القـضائية يف نوفـا سكوتـشيا                    املائة من مج  
 . يف املائة١٦ومثلت الشابات نسبة 

كانـت  : نظام مـنح فرصـة ملـرتكيب اجلـرائم البـسيطة ألول مـرة بـأداء خدمـة للمجتمـع                    • 
  يف املائة من مجيع األوامر القضائية إحالة النساء إىل نظـام مـنح فرصـة ملـرتكيب                 ٤نسبة  

اجلـــرائم البـــسيطة ألول مـــرة بـــأداء خدمـــة للمجتمـــع مـــن نـــساء الـــشعوب األصـــلية  
 يف املائـة مـن مجيـع األوامـر     ٤٠وعلى وجـه اإلمجـال، مثلـت النـساء نـسبة          . الراشدات

القــضائية باإلحالــة إىل نظــام مــنح الفرصــة ملــرتكيب اجلــرائم البــسيطة ألول مــرة بــأداء    
 .خدمة للمجتمع يف نوفا سكوتشيا

ــ -٢٣٥ ــضائيني        تق ــوظفني الق ــا للم ــق برناجمه ــن طري ــانوين، ع ــدعم الق ــاك لل وم شــبكة امليكم
وبرناجمها للقانون العريف، بتقدمي الدعم بصورة نشطة لنـساء الـشعوب األصـلية الالئـي يـدخلن                 

 القـانون اجلنـائي    مـن    ٧١٨وميثل برنامج القانون العـريف خيـارا مبوجـب املـادة            . يف نزاع قانوين  
وال ميكــن أن حيـال إىل هــذا الربنـامج علــى أسـاس اهتــام    . ؤولني عــن أفعـاهلم العتبـار اجلنــاة مـس  

ــني      ــارهم ب ــراوح أعم ــذين تت ــشباب ال ــسبق إال ال ــا١٧ و ١٢م ــع إحــاالت   .  عام وجتــري مجي
الراشــدين علــى أســاس اهتــام الحــق، إال يف حالــة اشــتراك برنــامج القــانون العــريف مــع برنــامج   

 .رطة امللكية للخيالة الكنديةالعدالة التعويضية الذي تضطلع به الش
، قـــدمت شـــبكة امليكمـــاو للـــدعم القـــانوين خـــدمات      ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الفتـــرة  -٢٣٦

ـــ  ـــ :  إحالــة٨٢اســتجابة ل  شــابة، ١٤ ذكــور راشــدين، و ٥ نــساء راشــدات، و ٣إحــاالت ل
 . شابا٦٠وإحاالت لـ 

 الثقافيـة يف  وتعقد شـبكة امليكمـاك للـدعم القـانوين اجتماعـات نـصف سـنوية للتوعيـة                 -٢٣٧
وحتــدث هــذه االجتماعــات يف أكــرب مــرفقني يف املقاطعــة، ومهــا  . إصــالحيات نوفــا سكوتــشيا
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وتـؤدي حلقـات العمـل هـذه إىل زيـادة الفهـم بـني        . مرفق الـشباب ومرفـق معهـد نوفـا للنـساء        
 .موظفي اإلصالحيات وهتيئ الفرص للرتالء لبناء االحترام واالرتباط باجملتمع احمللي

اختذت إجراءات لتحسني استخدام برنـامج العدالـة البديلـة، مبـا يف ذلـك حلقـات       وقد   -٢٣٨
العمل احمللية واللجان املشتركة حلل املشاكل، واملقاالت املنتظمة يف وسائط امليكماو لإلعـالم،             
مبــا يف ذلــك              عــن احلقــوق الــيت يتمتــع هبــا املتــهم، وشــراكة جديــدة مــع اخلــدمات    

دا واجمللس الوطين لإلفراج املشروط استخدام األحكام املتعلقـة بـاإلفراج عـن        اإلصالحية يف كن  
 .القانون اجلنائي من ٨٤املنتمني للشعوب األصلية مبوجب املادة 

 
 التدابري الرامية إىل كفالة النهوض باملرأة: ٣املادة   
 العنف ضد النساء والبنات  

ــر صــدر يف كــانون األول   -٢٣٩ ــا لتقري ــسمرب /وفق ــوان ٢٠٠٥دي ــسي يف  ، بعن ــداء اجلن االعت
، ُيـــشري التقريـــر إىل أن معـــدل االعتـــداء اجلنـــسي يف نوفـــا صـــورة إحـــصائية: نوفـــا سكوتـــشيا

 عامـا وأكثـر يف      ١٥ نـسمة بلغـت مـن العمـر          ١ ٠٠٠ لكل   ٤٠ بلغ   ٢٠٠٤سكوتشيا يف عام    
واألغلبيـة  .  عامـا  ٢٥معظـم الـضحايا مـن اإلنـاث وأكثـر مـن النـصف دون سـن                  . ٢٠٠٤عام  

وتشري اإلحـصاءات إىل أنـه، يف       . الساحقة من ضحايا االعتداء اجلنسي ال تبلغ الشرطة باجلرمية        
ــشيا        ــا سكوت ــسية يف نوف ــشرطة واحملــاكم للجــرائم اجلن ــتجابة ال ــد األخــري، اخنفــضت اس . العق

ــه االهتامــات للمتــهمني كمــا       ــداء اجلنــسي الــيت أدت إىل توجي ــسبة حــاالت االعت واخنفــضت ن
ام بالسجن صادرة على من أدينوا باالعتداء اجلنـسي كمـا زادت األحكـام              اخنفض عدد األحك  

 . وليست هذه هي احلال فيما يتعلق جبرائم العنف األخرى. بالتربئة
، صــدرت نــسخة منقحــة مــن الكتيــب املعنــون      ٢٠٠٣ديــسمرب /ويف كــانون األول -٢٤٠

”Changes: A book for women in abusive relationships“ .  هـذا الكتيـب يـستخدم    ومـا زال
 ١٨ ٠٠٠ نــسخة والنــسخ املــأخوذة مــن اإلنترنــت ٧ ٥٠٠بكثافــة، وبلغــت الُنــسخ املطبوعــة 

 .عن طريق مراكز العالج. نسخة
 . http://gov.ns.ca/staw/pub.htmوهذه الوثائق متاحة على اإلنترنت على املوقع  -٢٤١

 
 نساء الشعوب األصلية  

كماو لالستشفاء األسري، اليت تقدم طائفة من خـدمات         متول حكومة كندا مراكز املي     -٢٤٢
وتعمــل املراكــز بــصورة وثيقــة مــع . الــدعم للنــساء واألطفــال ضــحايا املعاملــة الــسيئة يف املــرتل
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شبكة من تسعة مآوى رئيسية للنـساء يف نوفـا سكوتـشيا، تقـدم أيـضا الـدعم لـضحايا املعاملـة              
 .السيئة يف املرتل

تفاصـــيل املتعلقـــة بقـــانون التـــدخل ملنـــع العنـــف العـــائلي يف وميكـــن االطـــالع علـــى ال -٢٤٣
 مـن التقريـر اخلـامس لكنـدا بـشأن العهـد             ٤٨٤ و   ٤٨٣يف الفقـرتني    ) ٢٠٠٣(سكوتشيا   نوفا

 .الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
أن وأصدر جملـس نوفـا سكوتـشيا االستـشاري املعـين بوضـع املـرأة صـحيفة وقـائع بـش                     -٢٤٤

 .http://gov.ns.ca/staw/pub.htmنساء الشعوب األصلية، وهي متاحة على املوقع 
وقام اجمللس برعاية وفد لـنوفا سكوتشيا ضم سيدة رئيسة حلـضور منتـدى الـسياسات                -٢٤٥

ــة يف آذار ــارس /الوطني ــف      ٢٠٠٥م ــى العن ــشعوب األصــلية وركــز عل ــساء ال ــضايا ن  املعــين بق
ــائلي ــشاء . الع ــرات يف اخلــدمات     وأدى هــذا إىل إن ــد الثغ ــشيا لتحدي ــا سكوت ــق عامــل لنوف  فري

 .وإعداد برامج وخدمات مناسبة ثقافيا
 

 أماكن إيواء ضحايا العنف  
وأيـضا،  . يوجد تسعة منازل انتقالية يف مجيع أحناء املقاطعة بتمويل ثابـت مـن املقاطعـة              -٢٤٦

 دوالر لتـــدريب ٥٠ ٠٠٠وقُـــدم . زاد التمويـــل املقـــدم ملمرضـــات فحـــص االعتـــداء اجلنـــسي
 دوالر خطة مقترحة لتقييم االحتياجات يف مجيـع أحنـاء           ٣ ٠٠٠العاملني يف مراكز املرأة وقُدم      

 .املقاطعة
ومراكز امليكمـاك لالستـشفاء األسـري ُتقـدم خـدمات املـأوى للنـساء ضـحايا العنـف               ٠-٢٤٧

 .املرتيل فضال عن برامج التعليم وبرامج املساعدة االجتماعية
 

 املرأة يف احلياة السياسية والعامة: ٧املادة   
 مقعـدا يف    ٥٢تشغل النساء تسعة مقاعد من مقاعد اهليئـة التـشريعية للمقاطعـة البالغـة                -٢٤٨

 يف برملــان ١١ومــن بــني األعــضاء الفيــدراليني البــالغ عــددهم   )  يف املائــة١٧(نوفــا سكوتــشيا 
 االنتخابـات البلديـة الـيت جـرت     ويف).  يف املائـة ٩(سكوتشيا، ال توجد إال سـيدة واحـدة     نوفا

ومثلـت النـساء    )  يف املائـة   ٢٠,٨( سـيدة كمستـشارة يف البلديـة         ٩٢، انتخبـت    ٢٠٠٤يف عام   
وشـكلت النـساء نـسبة    .  يف املائة من األعضاء املنتخبني يف اجمللس اإلقليمي للمـدارس ٤٨نسبة  
 انتخابــات مقاطعــات  يف املائــة مــن املرشــحني يف٢٣,٣ يف املائــة و ١٨,٥ يف املائــة، و ٢٦,٤

 . على التوايل٢٠٠٦ وعام ٢٠٠٣، وعام ١٩٩٩نوفا سكوتشيا يف عام 
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ــرة  -٢٤٩ ــة     ٢٠٠٤-٢٠٠٣ويف الفت ــع أحنــاء املقاطع ــات عمــل يف مجي ، ُعقــدت مخــس حلق
لتشجيع اخنراط املـرأة يف الـسياسة وحتديـد االهتمـام واحلاجـة إىل عقـد حلقـة دراسـية لتـدريب             

ــرأة علـــى إدارة احلمـــالت  ــامي  .املـ ــذلك، عقـــدت يف عـ ــة لـ ــة ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ ونتيجـ  احللقـ
الدراسية لتدريب املرأة على إدارة احلمالت يف نوفـا سكوتـشيا، ومـن املزمـع عقـد حلقـة ثالثـة                     

 امرأة يف احللقـة الدراسـية املتعلقـة بـإدارة احلمـالت،             ٦٠واشترك حوايل   . ٢٠٠٧يف ربيع عام    
 .وترشحت بعد ذلك مخس مشتركات لشغل مناصب عامة

، هــــو كتــــاب يقــــدم Votes for Women، جــــرى حتــــديث ٢٠٠٤وفـــــــــي عــــام  -٢٥٠
ــة معلومـــــــات للنـــــــساء املهتمـــــــات بالترشـــــــيح ملناصـــــــب ُتـــــــشغل باالنتخـــــــاب    عمليـــــ

http://www.gov.ns.ca/staw/pubs2004)(.          د علـى    ومنذ صدور هذا الكتاب طُلبت منه مـا يزيـ
 .  نسخة٩ ٠٠٠
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 ٨٩ رئيـــسا و ١٣ جملـــس عـــشائر مـــن جممـــوع يبلـــغ ١٣توجــد يف نوفـــا سكوتـــشيا   -٢٥١
 يف ١٨( مستــشارا ١٦و )  يف املائــة٢٣(ومــن بــني هــؤالء، توجــد ثــالث رؤســاء   . مستــشارا

 .من النساء) املائة
 Kwikmug Maw ”مليكمـاو   مبادرة حقوق شـعب ا ١٣وقد فوض رؤساء امليكماو الـ  -٢٥٢

Klusuag“وتقــدم حكومــة كنــدا التمويــل .  لالضــطالع بعمليــة املفاوضــات يف نوفــا سكوتــشيا
“ سكوتـشيا  عمليـة ُصـنع يف نوفـا      ”األساسي لـضمان قـدرة املبـادرة علـى أداء دور دينـامي يف               

، وتـسترشد  واملبادرة مسؤولة أمام الرؤساء، ثالثة منهم من النـساء . بالنيابة عن شعب امليكماو   
بثالثة مستشارين أقدم من شعب امليكماو، أحدهم سيدة وهي خبرية قانونية بارزة من شـعب               

 .واملدير التنفيذي للمبادرة حمامية من شعب امليكماو. امليكماو
 

 التعليم: ١٠املادة   
 نساء وبنات الشعوب األصلية  

 مـن   ٩ذات الـصف    ميـ تلإىل مـساعدة    “ Techsploration” يهدف برنامج تكسبلوريشن   -٢٥٣
خمتلف البيئات للتعلم بشأن احلياة الوظيفية يف جماالت العلـوم، واملهـين والتكنولـوجي، ومقابلـة         

ويستـضيف الربنـامج كـل      . إناث تـؤدي أدوارا حتتـذى واستكـشاف أمـاكن العمـل االبتكاريـة             
مـم   مدرسـة مـن مجيـع أحنـاء املقاطعـة، مبـا يف ذلـك ثـالث مـدارس لأل           ١٦ شابة مـن     ١٠٠عام  
ومع أنه ال توجد إحصاءات، تـشري املعلومـات غـري الرمسيـة إىل أن معـدل ختـرج بنـات                     . األوىل

http://www.gov.ns.ca/staw/pubs2004)
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امليكماو مـن املـدارس الثانويـة جيـد، ولكـن بـنني امليكمـاو ال يتخرجـون مـن املـدارس الثانويـة                        
 .مبعدل مماثل ملعدل البنات

 Learning for life II: brighter futures” بعنــوان ٢٠٠٥وصــدر منــشور يف عــام  -٢٥٤

together“ .)http://brighterfuturestogether.ednet.ns.ca/(، يــــورد بالتفــــصيل ســــتة مواضــــيع 
وهنـــاك مـــشروعان منوذجيـــان مـــدهتما ثـــالث ســـنوات  . متعلقـــة بالنجـــاح األكـــادميي للطلبـــة

 طلبــة امليكمــاو يــدخالن عامهمــا الثــاين، ويبحثــان يف أفــضل    لتعزيــز جنــاح)٢٠٠٨-٢٠٠٥(
 .املمارسات يف مواقع البيان العملي ومشروع ألخصائيي اتصال بني البيت واملدرسة

بعقــد ) سـلطة تعلـيم شـعب امليكمـاو    (وجتـري املفاوضـات مـع ميكمـاو كينـا مـاتنيوي        -٢٥٥
ويلتحقـون مبـدارس املقاطعـة، وتقـدمي        اتفاق خدمة مشتركة لطلبة امليكمـاو املقـيمني يف احملميـة            

 .أشكال من الدعم لطلبة امليكماو امللتحقني مبدارس املقاطعة
ــالتعليم بعــــد املرحلــــة الثانويــــة، هنــــاك مقاعــــد يف الكليــــة احملليــــة     -٢٥٦ وفيمــــا يتعلــــق بــ
وتقوم جامعة سان فرانسس ذابييه بوضـع       . سكوتشيا جمنبة يف برامج معينة لطلبة امليكماو       لنوفا
 التعلـيم لطلبـة امليكمـاو الـذين يـدخلون مهنـة            سامج مدته سـنتان للحـصول علـى بكـالوريو         برن

وهنــاك طائفــة مــن املــنح الدراســية واجلــوائز وضــعها احملفــل الثالثــي         لــشباب  . التــدريس
ــة    ــة الثانوي ــيم بعــد املرحل ــذين يــستعدون للتعل ــة داهلوســي للحقــوق   . امليكمــاو ال وتــضطلع كلي

. د األصليني وامليكماو، وهناك برنامج مماثل قيد املناقـشة للدراسـات الطبيـة            بربنامج قوي للسو  
ــة     وتـــضطلع جامعـــة داهلوســـي أيـــضا بربنـــامج لـــسنة انتقـــال للـــسماح لطلبـــة امليكمـــاو وطلبـ

 .سكوتشيا األفارقة للتأهل للقبول باجلامعة نوفا
 

  العمالة١١املادة   
 التدابري املتعلقة بالعمالة  

ــا سكوتــشيا بــشأن األمــن االقتــصادي    ٢٠٠٢ام أنــشئت يف عــ -٢٥٧  املائــدة املــستديرة لنوف
ــرأة ــاطر يف      . للمـ ــوف باملخـ ــرأة احملفـ ــل املـ ــل لعمـ ــل يف حتليـ ــستديرة بالعمـ ــدة املـ ــدأت املائـ وبـ
 .سكوتشيا، بغية وضع توصيات بشأن طرق ختفيف اآلثار السلبية لذلك العمل نوفا
 بوضع املرأة بيانـا مـوجزا لـوزارة العمـل           وقدم جملس نوفا سكوتشيا االستشاري املعين      -٢٥٨

 بـشأن استعراضـه للجـزء املتعلـق مبعـايري العمـل يف              ٢٠٠٥ديـسمرب   /الفيدرالية يف كـانون األول    
ــرأة والعمــل    ــدا خبــصوص امل ــانون العمــل يف كن ــام اجمللــس، يف عــام   . ق ــك، ق وباإلضــافة إىل ذل

، قـدم توصـيات بـشأن تـدهور         ،بتقدمي بيان موجز إلدارة نوفا سكوتـشيا للبيئـة والعمـل          ٢٠٠٤
وقامت حكومة نوفـا سكوتـشيا      . قيمة  احلد األدىن لألجر، وهي مسألة متس النساء يف الغالب          

http://brighterfuturestogether.ednet.ns.ca/
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والبيــان املــوجز متــاح علــى املوقــع     . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥بزيــادة احلــد األدىن لألجــر يف عــامي    
http://www.gov.ns.ca/staw. 

 
 نساء الشعوب األصلية  

يوفر صندوق التنمية االقتصادية لألمم األوىل، الـذي أنـشئ بوصـفه صـندوقا مـشتركا                 -٢٥٩
بني احلكومة الفيدرالية وحكومة املقاطعة من خالل اجلهود الـيت بذلتـها جلنـة احملفـل الـسداسي                  

تعــزز تنميــة العاملــة للتنميــة االقتــصادية، وســيلة لوضــع املــشاريع الــيت ُتحــسن فــرص العمــل، و  
وقــام هــذا الــصندوق برعايــة معــسكرات التلمــذة الــصناعية  . األعمــال التجاريــة، وتــبين الطاقــة

للشباب، ودورات للشابات فيما يتعلق برعاية الطفل واجللـوس مـع األطفـال وشـبكات لتنميـة         
 .األعمال التجارية وحلقات دراسية للحرفيات من شعب امليكماو

ــر  مــن ٤٧١ و ٤٦٣ مــن املعلومــات يف الفقــرتني  وميكــن االطــالع علــى مزيــد   -٢٦٠ التقري
 .اخلامس لكندا بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادي واالجتماعية والثقافية

 
 رعاية الطفل بتكلفة معقولة  

-٤٧٨ميكــن االطــالع علــى املعلومــات املتعلقــة مببــادرات رعايــة الطفــل يف الفقــرات   -٢٦١
دا بشأن العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة     التقرير اخلامس لكن من   ٤٨٠
 .والثقافية
 مكــان جديــد ١ ٥٠٠، أعلنــت نوفــا سكوتــشيا خطــة إلنــشاء ٢٠٠٦ويف ربيــع عــام  -٢٦٢

لرعاية الطفل على مدى السنوات العشر املقبلة وجتري مشاورات بشأن وضع برنـامج للرعايـة               
 .ع أحناء املقاطعةالنهارية يف بيوت عائلية مرخصة يف مجي

 
 الصحة: ١٢املادة   
 احلصول على الرعاية الصحية  

التقريـر اخلـامس لكنـدا     مـن  ٥٠٠يرد موجز لربنامج حبوث التوازن الصحي يف الفقرة   -٢٦٣
وعلـى وجـه التحديـد    . بشأن العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           

ذه نـساء الـشعوب األصـلية، وبوسـعه أن ينقـل النتـائج إىل تلـك            مشل الربنامج يف تصميمه وتنفي    
 ). http://healthyb.dal.ca(اجملتمعات احمللية 

وإحدى نتائج خطة السنوات الثالث ملبادرة التنوع واإلدمـاج االجتمـاعي، اجململـة يف               -٢٦٤
ــدا  مــن ٤٩٥الفقــرة  ــر اخلــامس لكن ــصادية    التقري ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب ــشأن العهــد ال  ب

http://www.gov.ns.ca/staw
http://healthyb.dal.ca/
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تتمثل يف املبادئ التوجيهية للمقاطعة فيمـا يتعلـق بالكفـاءة الثقافيـة بـني               واالجتماعية والثقافية،   
 .مقدمي الرعاية الصحية األولية، وهم يف الغالب من النساء

 الــصحية األوليــة ومبــادرة التوعيــة بالثقافــة الــصحية تزيــد الــوعي بــني مقــدمي الرعايــة   -٢٦٥
 .لقضايا الثقافة الصحية وكيفية مساعدة املرضى على فهم املعلومات الصحية على حنو أفضل

 
 القضايا الصحية احملددة  

، وزعت ملصقات بشأن أمهية فحص سرطان الثدي باللغـة االنكليزيـة            ٢٠٠٥يف عام    -٢٦٦
 .والفرنسية وبلغات امليكماو

 مليون دوالر لتحسني نتـائج      ٢,١ نوفا سكوتشيا    ، رصدت حكومة  ٢٠٠١ومنذ عام    -٢٦٧
وبــذلت . إســاءة اســتعمال املخــدرات وإدمــان القمــار للريفيــات والــشباب يف نوفــا سكوتــشيا  

ويف الفتـرة   . جهود لتحسني ُسبل وصول النـساء والـشباب إىل سلـسلة مـن اخلـدمات اجملتمعيـة                
بــرامج العــالج   ، زاد عــدد الــشباب املــشتركني يف    ٢٠٠٤-٢٠٠٣ إىل ٢٠٠٢-٢٠٠١مــن 

وبوجــه عــام زاد عــدد .  يف املائــة٧٠ يف املائــة وزاد عــدد النــساء املــشتركات بنــسبة ٥١بنــسبة 
 . يف املائة١٢موظفي السلطات الصحية املتفرغني بنسبة 

 سـاعة طـوال أيـام األسـبوع     ٢٤وجرى توسيع فريق األزمات الصحية العقليـة العامـل        -٢٦٨
واشـتراك الفريـق أيـضا مـع        . لطفـل ليـشمل عنـصرا متـنقال       يف مركز إيزاك والنت كيالم لصحة ا      

ــي        ــشابات الالئ ــيهم ال ــضعاف، مبــن ف ــسكان ال ــار للوصــول إىل ال فريــق األزمــات املتنقــل للكب
 .يصلن بسهولة إىل خدمات الصحة العقلية يف بيئة نظامية إىل حد أبعد ال

 التوحــد،  بــدأ برنــامج جديــد مدتــه ثــالث ســنوات بــشأن ٢٠٠٥يونيــه /ويف حزيــران -٢٦٩
 .ملساعدة األمهات واآلباء على تربية أطفاهلم الذين يعانون من التوحد بصورة فعالة

ــة        -٢٧٠ ــشاريني، واملدرســني والطلب ــن اخلــرباء االست ــة م ــات عمــل ألفرق ــد حلق وجــرى عق
وقد حدد برنـامج مسـو البنـات، وهـو          . وحتسني اخنراط البنات يف التربية البدنية والنشاط البدين       

مـارس  / آذار٢٥بلدية بتمويل من املقاطعة لتشجيع النشاط البدين للبنات، الفتـرة مـن     برنامج لل 
، أسبوع النشاط البدين لنشاط البلدية اإلقليمية يف هاليفـاكس، مـع            ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١إىل  

 ).(/http://www.activehalifax.ca/girlsكثري من األحداث األنشطة 
يهـــــدف إىل منـــــع “ أن حتـــــدث تغـــــيرياميكـــــن ”وصـــــدر دليـــــل جديـــــد بعنـــــوان  -٢٧١

ــه   والتـــــــــصدي ــية والترفيـــــــ ــة واملـــــــــضايقة يف األلعـــــــــاب الرياضـــــــ ــاءة املعاملـــــــ . إلســـــــ
http://www.gov.ns.ca/hpp/physicalActivity/publications.asp). 
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أقـراص  ، )levonorgestrol (Plan B)(، أصبح عقار ليفونورجييـسترول  ٢٠٠٦ويف عام  -٢٧٢
 .، بدون أمر الطبيب، مما أدى إىل حتسني الصحة اإلجنابية”morning-after pill“منع احلمل 

ــوع اجلــنس وفــريوس نقــص املناعــة        -٢٧٣ ــضمن معلومــات أساســية عــن ن ــر يت وصــدر تقري
، ومنذ ذلك احلني، جيـرى حتليـل كامـل قـائم علـى نـوع          ٢٠٠٣اإليدز يف خريف عام     /البشرية

 .اإليدز/املناعة البشريةاجلنس الستراتيجية املقاطعة فيما يتعلق بفريوس نقص 
هناك محلـة جاريـة لتعزيـز فحـص فـريوس نقـص املناعـة البـشرية أثنـاء احلمـل، وجيـري                        -٢٧٤

اآلن توفري التدريب للموظفني العاملني يف البيوت االنتقاليـة فيمـا يتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة                   
 .اإليدز/البشرية

 
 نساء الشعوب األصلية  

يـوجز الـشواغل    “ توفري الرعاية الصحية، وحتقيق الصحة    ”عنون  يوجز التقرير الناتج امل    -٢٧٥
الــصحية الرئيــسية وسيــساعد يف وضــع سياســة لــصحة الــشعوب األصــلية ســتكون مرتبطــة بـــ    

وسينـصب تركيـز   ). انظر مقدمة هذا التقريـر   (“خطة السنوات العشر لتعزيز الرعاية الصحية     ”
 املبكــرة وتعزيــز الــصحة عــن طريــق  هــذه الــسياسة علــى تقويــة األســر، ودعــم تنــشئة الطفولــة  

 .املدارس
التقرير اخلامس لكندا بـشأن العهـد       ” من   ٨٩٤الفقرة  “ مبادرة التوتن ”وترد تفاصيل    -٢٧٦

 .“الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 

 احلياة االقتصادية واالجتماعية: ١٣املادة   
 تدابري مكافحة الفقر  

لتغيريات اليت جرت يف نظام مساعدة الدخل وزيـادات يف املعـدالت لغايـة     يرد موجز ل   -٢٧٧
التقرير اخلامس لكندا بشأن العهد الـدويل      ” من   ٤٧٥ و   ٤٧٤ وذلك يف الفقرتني     ٢٠٠٥عام  

 .“اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ل الشخــصي ، جــرت زيــادة فئــات البــد٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين األول١واعتبــارا مــن  -٢٧٨
 دوالرا للـــشخص األعـــزب ١٥ دوالرات يف الـــشهر وزيـــادة فئـــات املـــأوى مببلـــغ  ١٠مببلـــغ 

وزادت ميزانيــة إدارة اخلــدمات اجملتمعيــة يف الفتــرة  . دوالرا لألســرة املعيــشية يف الــشهر ٢٠ و
 . مليون دوالر٧٤٨ مليون دوالر إىل ٣٢ مببلغ ٢٠٠٧-٢٠٠٦
يـة، نقـصت النـسبة املئويـة لإلنـاث ذوات الـدخل             ونقال عـن دائـرة اإلحـصاءات الكند        -٢٧٩

 .٢٠٠٤ و ٢٠٠٠ يف املائة بني عامي ٢املنخفض يف نوفا سكوتشيا بأقل قليال من 
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وبغية معاجلـة ارتفـاع معـدالت الفقـر واخنفـاض عمالـة النـساء املعوقـات، جيـري عقـد                      -٢٨٠
يـع إدارات احلكومـة   حلقات عمل جمتمعية للنـساء املعوقـات، وإبـالغ التوصـيات الناجتـة إىل مج         

 .للمرأة“ جدار العجز”بشأن طرق هدم 
 

 حصول املرأة على املسكن  
مبوجب مبادرة حكومة كندا للـشراكات اجملتمعيـة الداعمـة، أنفقـت نوفـا سكوتـشيا،                 -٢٨١

وميكـن  .  مليون دوالر لدعم املرافـق الـيت متوهلـا املبـادرة           ٦,٥ حوايل   ٢٠٠٦-٢٠٠٥يف الفترة   
التقرير اخلامس لكندا بـشأن      من   ٣٨٨ات إضافية بشأن املبادرة يف الفقرة       االطالع على معلوم  

 .العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
، خصـــصت نوفـــا سكوتـــشيا مجيـــع األمـــوال  ٢٠٠٦ مـــارس/ آذار٣١واعتبـــارا مـــن  -٢٨٢

 مليــون ٣٦,٣ ( نوفــا سكوتــشيا بــشأن برنــامج اإلســكان االقتــصادي -مبوجــب اتفــاق كنــدا 
وميكــن االطــالع علــى معلومــات إضــافية يف  .  وحــدة ســكنية٩٢٨دوالر إلنــشاء أو إصــالح 

ــرتني  ــن ٤٩٠ و ٤٨٩الفق ــاحلقوق       م ــدويل اخلــاص ب ــد ال ــشأن العه ــدا ب ــر اخلــامس لكن التقري
 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

مــة الفيدراليــة  مبوجــب اتفــاق احلكو٢٠٠٥ســبتمرب /ووضــع برنــامج جديــد يف أيلــول  -٢٨٣
الربنـــامج النمـــوذجي للطلبـــة ”وحكومـــة املقاطعـــة بـــشأن اإلســـكان االقتـــصادي أطلـــق عليـــه 

 .، الذي يقدم إعانات مالية لإلسكان للطلبة اجلامعيني الذين يربون أطفاال منفردين“املنفردين
 دوالر ألخـصائي شـباب غـري متفـرغ يف           ١٠ ٠٠٠وجرى ترتيـب تقـدمي منحـة مببلـغ           -٢٨٤

 .٢٠٠٦، عن طريق أمانة الشباب يف عام “ن الداعم لألمهات الشاباتاإلسكا”
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برونزويك نيو

  
 تدابري منع التمييز: ٢املادة   
 الشكاوى من التمييز ذي الصلة بنوع اجلنس  

ــرة مـــن  -٢٨٥ ــة ٢٠٠٤مـــارس / آذار٣١ إىل ٢٠٠٣أبريـــل / نيـــسان١يف الفتـ ، تلقـــت جلنـ
مقدمـة علـى   )  يف املائة من جمموع الـشكاوى ١١( شكوى   ٣١برونزويك حلقوق اإلنسان     نيو

علـــى أســـاس )  يف املائـــة٧( شـــكوى أخـــرى ٢٠وقـــدمت . أســـاس التمييـــز بـــسبب اجلـــنس 
 .املضايقات اجلنسية

، تلقــت اللجنــة ٢٠٠٥مــارس / آذار٣١ إىل ٢٠٠٤أبريــل / نيــسان١ويف الفتــرة مــن  -٢٨٦
 يف ٤( شــكوى ١٤ و مقدمــة علــى أســاس التمييــز بــسبب اجلــنس  )  يف املائــة٧( شــكوى ٢٦
 .مقدمة على أساس املضايقات اجلنسية) املائة
، تلقــت اللجنــة ٢٠٠٦مــارس / آذار٣١ إىل ٢٠٠٥أبريــل / نيــسان١ويف الفتــرة مــن  -٢٨٧
 يف  ٧( شـكوى    ٢٢مقدمـة علـى أسـاس التمييـز بـسبب اجلـنس و              )  يف املائـة   ١١( شكوى   ٣٣
 .مقدمة على أساس املضايقات اجلنسية) املائة

 
 لشعوب األصليةنساء ا  

ــسهيل،    ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠وقعــت يف عــامي   -٢٨٨ ــى ت ــاق عل ــشأن االتف ــاهم ب  مــذكرات تف
وحيثمــا أمكــن، وضــع وتعزيــز الــربامج واخلــدمات القائمــة علــى اجملتمــع احمللــي وذات الــصلة     

 .بالعدالة فيما يتعلق بالشعوب األصلية يف نيو برونزويك
 

 نساء الشعوب األصلية يف احلبس  
رتكبــات اجلــرائم ال            إىل شــيوخ معيــنني مــن الــشعوب األصــلية فيمــا ميكــن مل -٢٨٩

ويف نيــو برونزويــك، ليــست أعــداد نــساء الــشعوب  . يتعلــق بإســداء املــشورة الروحيــة وغريهــا
 . األصلية نزيالت السجون مفرطة
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 التدابري الرامية إىل كفالة النهوض باملرأة: ٣املادة   
 تالعنف ضد النساء والبنا  

ميثل مشروع حمكمة العنف العائلي جـزءا مـن خطـة العمـل الثانيـة للحكومـة، املعنونـة                    -٢٩٠
 وااللتزامـات الـواردة يف خطـة العمـل          .“٢٠١٠‐٢٠٠٥التقـدم لألمـام     : عامل أفضل للمـرأة   ”

وجــرى اختيــار املبــادرات اســتنادا إىل    . هــذه اســتمرار للمبــادرات مــن خطــة العمــل األوىل     
ــن خــال   ــصيحتني وردت م ــك،      ن ــو برونزوي ــع أحنــاء ني ــدم يف مجي ــدريب املق ــشاورات والت ل امل

ــائج املستخلــصة مــن الفحــوص الدقيقــة للثغــرات القائمــة يف توصــيل اخلــدمات، وأفــضل      والنت
املمارســات يف الواليــات القــضائية األخــرى، واإلســهامات املــستمر مــن الفريــق العامــل املعــين   

يـار موقـع حملكمـة العنـف العـائلي هلـذا املـشروع              وجـرى اخت  . بالعنف ضد املرأة والتابع للـوزير     
 .النموذجي األويل

وبتنفيذ اخلدمات املتعلقة باالعتداء اجلنسي على نطاق املقاطعة، مـن املتوقـع أن تكـون       -٢٩١
 .خدمة مجيع ضحايا االعتداء اجلنسي يف نيو برونزويك أفضل بكثري

 
 نساء الشعوب األصلية  

طين املعين بنساء الشعوب األصلية والعنف الـذي نظمـه وزراء           نتيجة حملفل السياسة الو    -٢٩٢
وضع املرأة يف احلكومة الفيدرالية واملقاطعات واألقاليم، بدأ وزير نيو برونزويك املسؤول عـن              
وضع املرأة العمل مع نساء الشعوب األصلية يف نيو برونزويك للتعرف على اخلطـوات احملـددة      

 . نف ضد نساء الشعوب األصلية يف املقاطعةاليت يتعني اختاذها ملعاجلة الع
 

 أماكن إيواء ضحايا العنف  
لالطالع على املعلومات املتعلقـة بتمويـل مراكـز أزمـات وأمـاكن إيـواء النـساء، انظـر                    -٢٩٣

ــدا بــشأن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق     مــن ٤٥٩ إىل ٤٥٦الفقــرات  التقريــر اخلــامس لكن
 ويوجد يف نيو برونزويك مرتل انتقايل واحد لنساء الـشعوب           االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

 يف احملميـة وخارجهـا علـى حـد      خيدم نساء الشعوب األصـلية يالذ، “Gignoo House”األصلية 
 .سواء

 
 االجتار باملرأة واالستغالل: ٦املادة   

عم يف نيو برونزويك، يتمتع ضحايا االجتار باحلق يف احلصول على مجيع خـدمات الـد               -٢٩٤
 .املتاحة لضحايا اجلرائم
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 املرأة يف احلياة السياسية والعامة: ٧املادة   
ويف أواخـر  .  منـصبا نـواب الـوزراء   ٢٦، شغلت النساء سـبعة مـن بـني          ٢٠٠٥يف عام    -٢٩٥
 يف املائـة مـن القـضاة املعيـنني علـى صـعيد املقاطعـة مـن النـساء                    ١٦، كانـت نـسبة      ٢٠٠٥عام  

 يف ٨ يف املائـة العـام الـسابق ومـن     ١٣ بعد أن كانت النـسبة  ،) قاضيا٣٢قاضيات من بني    ٥(
 يف املائة من أعضاء اجلمعيـة التـشريعية يف نيـو برونزويـك مـن       ١١وكان  . ١٩٩٦املائة يف عام    

) ٥٥ مـن بـني      ١٠( يف املائـة     ١٨، بعد أن كانت النسبة      ) عضوا ٥٥ أعضاء من بني     ٦(النساء  
 . يف نيو برونزويك من النساء١٥وىل الـ وأربع من زعماء األمم األ. ١٩٩٩يف عام 
وأنــشأت حكومــة نيــو برونزويــك جلنــة معنيــة بالدميقراطيــة التــشريعية، مكلفــة بتقــدمي   -٢٩٦

وهذا يشمل إجـراء مـشاورات بـشأن التمثيـل          . توصيات بشأن تعزيز وحتديث النظام االنتخايب     
 . األكثر إنصافا وفعالية يف اجلمعية التشريعية

لس االستشاري املعين بوضع املرأة، باالشـتراك مـع اللجنـة املعنيـة بالدميقراطيـة           وبدأ اجمل  -٢٩٧
التــشريعية، محلــة توعيــة عامــة إلبــالغ النــساء بعمــل اللجنــة مــن أجــل متثيــل املــرأة يف املناصــب  

 . وعقدت إحدى عشرة جلسة إعالمية يف مجيع أحناء املقاطعة. العامة
 

 التعليم: ١٠املادة   
 يف  ٢,٤مـن   ) التعليم العام  (١٢-٧ل التسرب جلميع الطالبات يف الصف       اخنفض معد  -٢٩٨

ويف نفــس الــسنة بلــغ معــدل تــسرب . ٢٠٠٥ يف املائــة يف عــام ١,٩ إىل ١٩٩٤املائــة يف عــام 
ــنني  ــة٢,٨الب ــذين      .  يف املائ ــشعوب األصــلية ال ــال ال ــسرب أطف ــدل ت ــة أن مع ــدرك احلكوم وت

 ويلتحقون باملدارس العامة أعلى منـه لعامـة الـسكان،    يعيشون يف اجملتمعات احمللية لألمم األوىل  
 بـأن يظـل األطفـال يف نيـو برونزويـك        قـانون التعلـيم   ويقضي  . وتعمل على حتسني هذه احلاجة    

وهناك عدة برامج وخـدمات قائمـة ملـساعدة    .  عاما أو التخرج١٨يف املدارس حىت بلوغ سن     
 .ا على دبلوم التعليم الثانويمجيع األطفال على البقاء يف املدارس إىل أن حيصلو

ومتثل برامج وخدمات التعليم البديل جانبا مـن سلـسلة متـصلة مـن تـدخالت املنـاطق                    -٢٩٩
وقـد وضـعت منـاذج عديـدة لـربامج وخـدمات التعلـيم البـديل يف                 . التعليمية خلدمة مجيع الطلبة   

ــة   ــة االحتياجــات احمللي ــرامج ا . مجيــع أحنــاء املقاطعــة لتلبي ــديل علــى  وتركــز مراكــز وب ــتعلم الب ل
اســـتراتيجيات التـــدخل الـــسلوكي، واألكـــادميي واملهـــين املـــصممة لتلبيـــة احتياجـــات الطلبـــة   

 .املختلفني املشمولني باخلدمة
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ــرة      -٣٠٠ ــة يف الفتـ ــصحية للمقاطعـ ــة الـ ــال باخلطـ ــة  ٢٠٠٨-٢٠٠٤وعمـ ــدت حكومـ ، أعـ
 أطبـــاء، برونزويـــك جمموعـــة متنوعـــة مـــن املبـــادرات لـــدعم تـــدريب األفـــراد ليـــصبحوا    نيـــو
 :وتشمل املبادرات ما يلي. ممرضات، أو مهنيني صحيني آخرين أو

 ؛)األطباء(اإلعانات املالية لطلبة الطب  • 
 ؛)األطباء(التدريب اإلضايف لفترة التخصص يف الطب  • 
 ؛)األطباء(برامج التدريب العملي يف الريف يف الصيف  • 
 ؛)املمرضات(رد رسوم برامج جتديد املعلومات  • 
 ؛)املمرضات املمارسات(إعانة تعليم طالبات التمريض املمارسات  • 
 ).املهنيون الصحيون ذوو الصلة(برنامج اإلعانة الدراسية يف جمال الصحة يف املقاطعة  • 
هتدف أي من هذه الربامج النساء على وجه التحديـد، تـصل النـساء إىل هـذه الـربامج                    -٣٠١

 ذكـرا علـى إعانـات دراسـية         ١٧ أنثى و    ٢٣ثال، حصلت   وعلى سبيل امل  . بصورة غري متناسبة  
 ذكور على إعانـات دراسـية يف املهـن الـصحية            ٨ أنثى و    ٣٣لدراسة الطب، يف حني حصلت      

 .ذات الصلة
 

 نساء وبنات الشعوب األصلية  
ــم األوىل       -٣٠٢ ــة األمـ ــيم طلبـ ــى تعلـ ــاص علـ ــه خـ ــز بوجـ ــري التركيـ ــة  . جيـ ــوم حكومـ وتقـ
جيات وأهداف حملو األمية لكي تعاجل على وجه التحديـد حتـصيل            برونزويك بوضع استراتي   نيو

طلبة األمم األوىل، وتعمل على أساس تعاوين مع جمتمعات األمم األوىل لتحـسني نتـائج الـتعلم               
. لطلبة األمم األوىل يف نظام التعلـيم العـام، فـضال عـن امللـتحقني باملـدارس يف جمتمعـاهتم احملليـة                     

تكــون بــرامج املــدارس العامــة حــساسة مــن الناحيــة الثقافيــة وأن  وتواصــل احلكومــة كفالــة أن 
تكون املناهج الدراسية واخلدمات احملددة مدعومة، وعلى سبيل املثـال دورات اللغـة وأحـداث               

 .التوعية
 

 العمالة: ١١املادة   
 مـن التقريـر اخلـامس لكنـدا بـشأن العهـد             ٤٣٩-٤٣٧ُيرجى االطالع علـى الفقـرات        -٣٠٣

 . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالدويل اخلاص
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 التدابري املتعلقة بالعمال  
 دوالر يف شكل منح دراسية ُتمنح للطلبـة املقيـدين يف       ١٥٠ ٠٠٠خصصت احلكومة    -٣٠٤

والغرض مـن هـذا     . برامج التدريب غري التقليدي يف شبكة الكليات اجملتمعية يف نيو برونزويك          
لنساء على استكـشاف جمموعـة متنوعـة أوسـع مـن خيـارات احليـاة             املنح الدراسية هو تشجيع ا    

الوظيفية يف اجملاالت غري التقليديـة مثـل اجملـاالت التقنيـة أو احلرفيـة، وملعاجلـة أوجـه الـنقص يف                      
 منحة دراسية رسـوم التعلـيم بالكامـل يف          ٥٧وقد منحت   . املهارات والعمل يف نيو برونزويك    

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦ السنة األوىل للدراسة يف الفترة
ويـوفر هـذا الربنـامج      . وواصلت احلكومـة برنـامج اإلرشـاد الـصيفي لطالبـات الـصيف             -٣٠٥

ويتــيح هلــم الربنــامج فرصــة .  طالبــة كــل عــام٤٤ أســبوعا مــن العمــل الــصيفي لـــ ١٤املــستمر 
للحصول على إرشاد موظفي اخلدمة املدنيـة يف مناصـب املـستوى األقـدم أو النـساء العـامالت                   

 .ف غري التقليديةيف الوظائ
 

 رعاية الطفل بتكلفة معقولة  
 مليـون دوالر  ٣١، ستـستمر نيـو برونزويـك مـا يربـو علـى              ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف الفترة    -٣٠٦

يف مبادرات رعاية الطفل لدعم أجور العاملني يف جمال رعاية الطفل ممـا يـدعم احلـصول عليهـا                   
 . جمال رعاية الطفلبتكلفة معقولة وُيساعد القيام باستثمارات طويلة األجل يف

 . ١٩٩٩ مكانا للرعاية النهارية أكثر مما كان موجودا يف عام ٢ ٩٣٣وهناك  -٣٠٧
ــة       -٣٠٨ ــصورة هائلـ ــل بـ ــة للطفـ ــة النهاريـ ــوظفي الرعايـ ــور مـ ــط أجـ ــد زاد متوسـ ــن : وقـ مـ
، حيـــث سيحـــصل املوظفـــون املـــدربون ٢٠٠٦ إىل هنايـــة عـــام ٢٠٠١دوالر يف عـــام  ٧,٠٤

سيحصل املوظفـون   ( دوالر يف الساعة     ١١,١٥ة الطفل على ما ُيعادل      العاملون يف مرافق رعاي   
 ). يف املائة دوالر يف الساعة٩,٦٠غري املدربني على ما ُيعادل 

 طفـال إضـافيا مـن املـساعدة املاليـة          ٩٩٦، اسـتفادت أسـر      ٢٠٠٤سـبتمرب   /ومنذ أيلول  -٣٠٩
يـو برونزويـك يف برنـامج املـساعدة         اهلامة لرعاية أطفاهلم نتيجة للتغريات اجلوهرية اليت أجرهتا ن        

التقريـر اخلـامس لكنـدا بـشأن         مـن    ٤٥٤املتعلقة بالرعاية النهارية، على النحو اجململ يف الفقرة         
 . د الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةهالع
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 الصحة: ١٢املادة   
 احلصول على الرعاية الصحية  

ــى     -٣١٠ ــل حتــسني احلــصول عل ــة ذات      ميث ــن اجملــاالت األربع ــدا م ــة واخلــدمات واح الرعاي
 جمـاال   ١٤وجيري تنفيذ مبادرات هامـة يف       . األولوية يف خطة الصحة يف مقاطعة نيو برونزويك       

 .بدء من تطوير مراكز صحة اجملتمعات احمللية إىل حتسني خدمات اإلسعاف
الوصــول إىل أطبــاء  -واســتجابة النظــام الــصحي ُتــضاهي متامــا أحنــاء كنــدا األخــرى    -٣١١

العائلة أعلى من املتوسط الكندي، وُتظهر مقاييس النتائج حتسينات، مثـل وعلـى سـبيل املثـال،                
يف الوصــول إىل خــدمات الرعايــة الفوريــة، وخــدمات الــصحة الروتينيــة، والرعايــة يف البيــت،    

 .لصحية يف املائة من سكان نيو برونزويك عن االرتياح خلدمات الرعاية ا٩٠وأعربت نسبة 
ولالطــالع علــى شــرح كامــل للخطــة الــصحية للمقاطعــة، والتقريــر التقييمــي للرعايــة   -٣١٢

 http://www.gnb.ca/0051/pdf/healthplan-2004-2008_e.pdf and، انظر ٢٠٠٥الصحية لعام 

http://www.gnb.ca/0051/pub/pdf/3780e-final-compressed.pdf . 
 

 القضايا الصحية احملددة  
 موقعا للفحـص بتـصوير      ١٦قوم دائرة نيو برونزويك لفحص سرطان الثدي بتشغيل         ت -٣١٣

واسـتنادا  .  عامـا  ٦٩ و   ٥٠الثدي بأشعة أكس، تستهدف النساء الالئي تتراوح أعمارهن بـني           
، بلغـت نـسبة االشـتراك الـذي يغطـي عـامني للـسكان              ٢٠٠٥إىل البيانات اليت ُنشرت يف عـام        

دف الطويــل األجــل للخدمــة هــو زيــادة نــسب االشــتراك الــذي واهلــ.  يف املائــة٥٥املــستهدفني 
 يف املائــة، الــذي يتوقــع أن يــؤدي إىل خفــض الوفيــات بــسبب ســرطان    ٧٠يغطــي عــامني إىل 

 . يف املائة٣٠الثدي بنسبة 
ومتثــل مبــادرات الطفولــة املبكــرة خــدمات تنــصب علــى الوقايــة للحوامــل، واألطفــال   -٣١٤

مبــا يف ذلــك إســداء (ل اخلــدمات التثقيــف الــسابق للــوالدة وتــشم. الرضــع، واألطفــال الــصغار
 ).املشورة فيما يتعلق بالتغذية واملكمالت التغذوية

ــة         -٣١٥ ــشجيع الرضــاعة الطبيعي ــة لت ــصحة العاملي ــة ال ــادرة منظم ــك مب ــو برونزوي ــروج ني وت
 -بيعيـة   يف املائة من األمهات اجلـدد بالرضـاعة الط    ٧٠لألطفال، مما أدى إىل قيام ما يربو على         

 .١٩٩٤ يف املائة منذ عام ١٥بزيادة بنسبة 
اإليــدز، /وحكومــة نيــو برونزويــك ملتزمــة مبنــع انتــشار فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  -٣١٦

ويقـدم موظفـو الـصحة العامـة اإلقليميـون بـرامج            . وتعمل مع عدد من مجاعـات اجملتمـع احمللـي         
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لـي وإصـالحيات املقاطعـة واإلصـالحيات        الختبار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية يف اجملتمـع احمل            
 .ويقدم الربنامج املشورة قبل االختبار وبعده لألفراد املهتمني. الفيدرالية
قـانون األمـاكن اخلاليـة مـن        ، نفذت نيـو برونزويـك       ٢٠٠٤أكتوبر  /ويف تشرين األول   -٣١٧
وينفـذ  . يـة ، وحذرت التدخني يف مجيع األمـاكن العامـة املغلقـة وأمـاكن العمـل الداخل                التدخني

القانون عن طريق هنج منسق يشمل مفتشي الصحة العامة، وتـراخيص املـشروبات الكحوليـة،               
ــسالمة  ــصحة وال ــشي ال ــرة    . ومفت ــانون يف الفت ــة اهتامــات مبوجــب الق -٢٠٠٤ووجهــت ثالث

٢٠٠٥. 
 

 نساء الشعوب األصلية  
لفـوارق الـصحية   يف اجلهود اليت تبذهلا حكومة نيو برونزويك للمساعدة يف احلـد مـن ا       -٣١٨

القائمة بـني شـعوب األمـم األوىل يف نيـو برونزويـك وسـكان نيـو برونزويـك اآلخـرين، تلتـزم                       
مبـا يف ذلـك     (احلكومة، مع جمتمعات األمم األوىل يف برونزويك، ومنظمات الشعوب األصـلية            

وحكومـة كنـدا، التعهـد بالتمويـل وحتديـد      ) التمثيل من منظمة الشعوب األصلية يف برونزويك  
 .الفرص املمكنة لذلك يف إطار صندوق انتقايل لصحة الشعوب األصلية

ــام      -٣١٩ ــابقة حــدثت يف ع ــال س ــتنادا إىل أعم ــم     ٢٠٠٥واس ــواء بفه ــى حــد س ــام عل  للقي
ــو برونزويــك يف      مــشاكل الفــوارق الــصحية والتــشاور مــع جمتمعــات الــشعوب األصــلية يف ني

كـن اختاذهـا ملعاجلـة التفاوتـات الـصحية بـني           اجملاالت احملددة ذات األولوية واإلجـراءات الـيت مي        
الــشعوب األصــلية يف نيــو برونزويــك، ســتتعاون احلكومــة بوضــع خطــة قائمــة علــى املقاطعــة     
لتعديل اخلدمات الصحية لكي تليب على حنو أفـضل احتياجـات عيوهبـا األصـلية بغيـة احلـد مـن          

 .الفوارق القائمة حاليا
ية اإلقليميـة ومـا زالـت تتخـذ معـا خطـوات لتلبيـة               وقد اختذا احلكومة وسلطاهتا الصح     -٣٢٠

 :وتشمل املبادرات ما يلي. االحتياجات الصحية لسكاهنا األصليني
التدريب على التوعية الثقافية للشعوب األصـلية ملعاجلـة توصـيل اخلـدمات، ميثـل جمـاال                  • 

 حمددا بوصفه ذا أولوية يف املناقشات املتعلقة مبخطط صحة الشعوب األصلية؛
 بإدخــال خــدمات الــصحة العقليــة عــن ُبعــد وخــدمات مــرض    ٢٠٠٦القيــام يف عــام  • 

ــد          ــصحية بالتحدي ــصحة واخلــدمات ال ــان بال ــا شــاغالن متعلق ــد، ومه ــن ُبع ــسكر ع ال
 يواجهان الشعوب األصلية؛

اخلــدمات اإلضــافية للــصحة عــن ُبعــد يف جمــاالت االضــطرابات الــيت حيــدثها الكحــول   • 
 .للجنني والصحة العقلية
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 احلياة االقتصادية واالجتماعية: ١٣املادة   
 برامج وخدمات الدعم  

التقريـر اخلـامس لكنـدا بـشأن         مـن    ٤٤٦ و   ٤٣٩-٤٣٧ُيرجى الرجوع إىل الفقـرات       -٣٢١
 .العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

األعمـــال الـــذين وُتقـــدم حكومـــة نيـــو برونزويـــك إعانـــة زائـــدة يف األجـــر ألربـــاب    -٣٢٢
 .يستخدمون شخصا معوقا

وتقــدم احلكومــة أيــضا خــدمات الــدعم للمــستخدمني وأربــاب أعمــاهلم فيمــا يتعلــق      -٣٢٣
والقصد مـن ذلـك   . بالدعم املطلوب إلدخال الشخص املعوق أو إعادة إدخاله يف القوة العاملة       

ت الدائمـــة هــو تقـــدمي التــدريب خيـــارات الـــدعم املتعلقــة بالعمـــل لألشــخاص ذوي اإلعاقـــا    
الطويلة األجل الذين حيتاجون إىل اكتساب املهارات الصاحلة للعرض يف السوق ملـساعدهتم              أو

تقدم هذه اخلدمات بالتعاون الكامل مع الشخص املعوق وفقـا          . على االنضمام إىل اليد العاملة    
والغــرض مــن ذلــك هــو اإلقــالل مــن احلــواجز الــيت يواجههــا الــشخص   . الحتياجاتــه وقدراتــه

عوق ليكون قادرا على املنافسة شأنه يف ذلك شـأن األشـخاص غـري املعـوقني كمـا يتنافـسون                  امل
 .على العمل

 

 كيبك
  

 تدابري منع التمييز: ٢املادة   
، أصــدرت حكومــة كيبــك أو عــدَّلت    ٢٠٠٦  و ١٩٩٨يف الفتــرة مــا بــني عــامي     -٣٢٤
وباإلضـافة  .  التمييز ضـدها   قانونا متس حقوق املرأة وأوضاعها املعيشية وصممت ملكافحة        ١٥

 :إىل القوانني الواردة حتت العناوين املختلفة يف هذا التقرير يرد ما يلي
، الـذي دخـل حيـز    قانون تعديل أحكام تشريعية خمتلفـة تتعلـق بـاألزواج حبكـم الواقـع             • 

، عدَّل تعريف الـزوج حبكـم الواقـع يف مجيـع تـشريعات كيبـك،                ١٩٩٩النفاذ يف عام    
 . ونا باالقتران حبكم الواقع، بصرف النظر عن اجلنساالعتراف قان

، ٢٠٠٢ منـذ عـام      ظيم االقتران املدين ووضع قواعـد جديـدة للبنـوة         قانون تن ومبوجب   • 
جرى االعتراف بالزوجني حبكم الواقع بـصرف النظـر عـن اجلـنس بوصـفهما زوجـني                 

ن عليهـا   قانونيني وميكـن، يف بعـض احلـاالت، أن حيـصال علـى اسـتحقاقات ال حيـصلو                 
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وبنــاء . خالفــا لــذلك، مثــل املعــاش التقاعــدي ألحــد الــزوجني البــاقي علــى قيــد احليــاة
عليه، جرى تعديل خطة املعاشات التقاعدية يف كيبك لالعتراف باستحقاق الـزوجني            
ــاة يف       ــاقي علــى قيــد احلي ــزوج الب مــن نفــس اجلــنس يف احلــصول علــى اســتحقاقات ال

 .١٩٨٥أبريل /ننيسا ٤حاالت الوفاة اليت حدثت منذ 
 

 املساعدة القانونية  
جــرى رفــع مــستويات األهليــة املاليــة للحــصول علــى املــساعدة القانونيــة يف كيبــك يف  -٣٢٥

، وبــذلك تتــيح ٢٠١٠ وستــستمر يف االرتفــاع تــدرجييا حــىت عــام ٢٠٠٦ينــاير /كــانون الثــاين
 يف املائـة    ٣٦,٣ نـسبة    ومتثـل الزيـادة   . فرص أكرب لوصول األفراد األقـل يـسرا إىل نظـام العدالـة            

 ٩٠٠ ٠٠٠للشخص األعزب وستؤدي إىل زيادة املـستفيدين احملـتملني مـن النظـام إىل حـوايل               
 شخـصا حـصلوا علـى املـساعدة         ٢١٣ ٣٠٢ومـن بـني الــ       . مستفيد جديد يف السنوات املقبلـة     

 .  يف املائة من النساء ٤٣,٤، كانت نسبة ٢٠٠٥-٢٠٠٤القانونية يف الفترة 
 

 املتعلقة بالتمييز ذي الصلة بنوع اجلنسالشكاوى   
 ملفـا   ٣ ٣٧٠ ملفـا مـن بـني الــ          ٤١٩، كـان    ٢٠٠٦ وعـام    ٢٠٠٢يف الفترة بني عام      -٣٢٦

 يف املائـة مـن اجملمـوع تتعلـق     ١٢,٤فتحتها جلنة حقـوق اإلنـسان وحقـوق الـشباب، أي نـسبة        
ل نقــصا بنــسبة وهــذا ميثــ. بــشكاوى بــشأن التمييــز أو املــضايقة بــسبب نــوع اجلــنس أو احلمــل

وفيمــا يتعلــق بالــشكاوى مــن التمييــز . ٢٠٠١ إىل ١٩٩٨يف املائــة باملقارنــة بــالفترة مــن  ٧,٦
 دعـوى قانونيـة وجـرى التوصـل إىل          ٣٨املضايقة اليت عرضت على احملاكم، رفعـت اللجنـة           أو
 . تسوية ألسباب تتعلق بنوع اجلنس، أو احلمل أو الوضع املدين أثناء نفس الفترة٢٤
 

 اء الشعوب األصليةنس  
 دوالر ١٨٠ ٠٠٠، مــا برحــت حكومــة كيبــك تقــدم متــويال يبلــغ   ٢٠٠١منــذ عــام  -٣٢٧

سنويا للرسالة العامة اليت تضطلع هبا منظمة الشعوب األصلية يف كيبك احملدودة، وهي منظمـة               
مكرسة للدفاع عن حقوق نساء الشعوب األصلية وحتـسني أوضـاعهن املعيـشية بتـشجيع عـدم              

ــة، واملــساواة يف احلقــوق والــصحة، ودعمهــن يف االخنــراط يف اجملتمــع احمللــي   العنــف، و . العدال
ــدرها    ــادة ق ــل زي ــذا ميث ـــ  ٣٠ ٠٠٠وه ــى ال ــدم   ١٥٠ ٠٠٠ دوالر عل ــسنوي املق ــر ال  يف التقري

 .وقد ُيقدم أيضا متويل سريع للمشاريع اليت تقدمها املنظمة. ١٩٩٨للمنظمة منذ عام 
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 ية إىل كفالة النهوض باملرأةالتدابري الرام: ٣املادة   
االشـتراك يف  تصادف الفترة املشمولة هبـذا التقريـر تنفيـذ املـرحلتني الثانيـة والثالثـة مـن                -٣٢٨
خطـة العمـل املتعلقـة بـاملرأة يف مجيـع أحنـاء             ، أي   إعالن السياسة املتعلقة بوضـع املـرأة      : املستقبل

حتقيق املساواة جلميـع    : ٢٠٠٣‐٢٠٠٠ وخطة العمل للفترة     ٢٠٠٠‐١٩٩٧كيبك يف الفترة    
 .نساء كيبك

 
 التحليل القائم على نوع اجلنس  

بدأ العمل بالتحليل القائم على نوع اجلنس يف حكومـة كيبـك علـى أسـاس جتـرييب يف               -٣٢٩
ــن   ــرة م ــضل املمارســات    ١١ باشــتراك ٢٠٠٤ إىل ١٩٩٧الفت ــد أف ــة حتدي ــة، بغي  إدارة ووكال

التحليــل القــائم علــى نــوع اجلــنس يف أنــشطة احلكومــة  واقتــراح احللــول املرنــة لكفالــة إدخــال  
 .بصورة تتسم بالفعالية والكفاءة

وقـد كانـت للمرحلــة التجريبيـة التحليـل القــائم علـى نـوع اجلــنس يف حكومـة كيبــك         -٣٣٠
وعلــى ســبيل املثــال، أخــذ عــدد مــن  . انعكاســات امتــدت علــى                 املــشاريع ذاهتــا 

ــدة خــالل ا   ــدابري املعتم ــل  الت ــرة، مث ــوم واالبتكــار  لفت ــك للعل وسياســة ، )٢٠٠١ (سياســة كيب
اسـتراتيجية التـدخل مـن أجـل العمـال       ) ٢٠٠٢ (احلكومة بشأن تعليم الكبار والتعلـيم املـستمر       

ــر    ــن العم ــالغني م ــر  ٤٥الب ــا وأكث ــساء   ) ٢٠٠٣( عام ــة للرجــال والن ــار اخلــربات املختلف . اعتب
االجتماعيــة، الــيت بــدأت تــدخل تــدرجييا  وعــالوة علــى ذلــك، فــإن وزارة الــصحة واخلــدمات  

التحليل القائم على نوع اجلـنس يف ختطـيط اخلـدمات الـصحية واالجتماعيـة، مـا برحـت تـوفر                     
التدريب على التحليل القائم علـى نـوع اجلـنس للمـديرين واملـوظفني املهنـيني يف شـبكتها منـذ                     

 .٢٠٠٣عام 
: علـى نــوع اجلـنس يف حكومـة كيبــك   جتربــة التحليـل القـائم   ”ووفقـا للتقريـر املعنـون     -٣٣١

، تعهـدت حكومـة كيبـك بـأن ُتـدرج           ٢٠٠٥الذي ُنـشر يف عـام       “ دروسها املستفادة وآثارها  
 مــن ١٥قــل عــن  ي مجيــع اإلدارات والوكــاالت التحليــل القــائم علــى نــوع اجلــنس فيمــا ال       

 .٢٠٠٨سياسات، وتدابري، وإصالحات وخدمات احلكومة حبلول عام 
 

 البناتالعنف ضد النساء و  
يف كيبك، كما هي احلال يف كل مكان يف كندا، هناك أشكال معينة من العنـف بـني                   -٣٣٢

، يعتــرب الــوزير ٢٠٠٤ومنــذ عــام . تعتــرب أفعــاال إجراميــة الــزوجني فــضال عــن اإليــذاء اجلنــسي
املسؤول عـن وضـع املـرأة، إىل جانـب وزيـر العـدل، مـسؤوال عـن تنـسيق تـدخل احلكومـة يف                         

 . الزوجني واإليذاء اجلنسيجمال العنف بني 
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جرى حتديث سياسة التدخل املتعـددة القطاعـات بـشأن العنـف بـني الـزوجني املعنونـة             -٣٣٣
”révenir, dépister, contrer la violence conjugae“]  منــع، واكتــشاف ووقــف العنــف بــني

 . بـشأن العنـف املـرتيل      ٢٠٠٩‐٢٠٠٤خطة عمل احلكومة للفتـرة      بتنفيذ  ) ١٩٩٥] (الزوجني
ــضمن خطــة العمــل   ــر تعرضــا للعنــف بــني      ٧٢وتت ــات األكث ــها بالفئ ــق كــثريا من ــا، يتعل  التزام

الــزوجني، مبــا فــيهن املهــاجرات، والنــساء مــن اجملتمعــات الثقافيــة، والنــساء املــسنات والنــساء    
 التزاما على وجه التحديد مبنـع والقـضاء علـى العنـف الزوجـي بـني نـساء                   ٢٠يتعلق  . املعوقات

ــشأن العنــف    ٢٠٠٦مــارس /وبــدأت يف آذار. صــليةالــشعوب األ ــة مــدهتا ســنتان ب ــة توعي  محل
 . مليون دوالر١,٤الزوجي، واستهدفت النساء الضعيفات بوجه خاص، مليزانية بلغت 

 ٢٠٠٦وفيما يتعلق بالتشريع، أسفر تنفيذ خطـة العمـل عـن اعتمـاد احلكومـة يف عـام                    -٣٣٤
، ممــا جيعــل بإمكــان الــضحية أن تفــسخ  “دين يف القــانون املــ١٩٧٤,١قــانون إدخــال املــادة  ”

عقدها إذا كانت سالمتها أو سالمة طفلها معرضة للخطر بسبب العنـف مـن جانـب زوج أو                  
 .ب اإليذاء ذي الطابع اجلنسيسببزوج سابق، أو 

 وخطـة العمـل ذات   أصدرت حكومة كيبك بشأن االعتداء اجلنسي،  ٢٠٠١ويف عام    -٣٣٥
 هذه املبادئ التوجيهية، ُتسلم احلكومـة بالطـابع اإلجرامـي           ويف. ٢٠٠٦-٢٠٠١الصلة للفترة   

وتنفيـذ هـذه املبـادئ التوجيهيـة يهـدف          . وغري املقبول اجتماعيا جلميع أشكال العنـف اجلنـسي        
على وجه التحديد إىل تشجيع اإلبالغ عن هذه اجلـرائم، وتقـدمي املـساعدة وخـدمات احلمايـة                  

رية للــضحايا، وغالبيتــهم العظمــى مــن النــساء، يف املناســبة علــى حنــو أفــضل لالحتياجــات الكــث
مجيع مناطق كيبك، وتعزيز اإلشراف على حنو أفضل على مجيع مرتكيب العنف اجلنسي للحـد               

 .من احتمال تكرار اجلرائم
ــغ     -٣٣٦ ــدا بل ــادئ   ٢١وقــدمت حكومــة كيبــك متــويال جدي ــذ هــذه املب ــون دوالر لتنفي  ملي

ــة ــرة . التوجيهيـ ــ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفتـ ــدره  ، ُخـ ــايف قـ ــغ إضـ ــون دوالر ١,٢صص مبلـ  مليـ
ـــ ــداءات ذات الطــابع اجلنــسي   مــن  ٣٨ ل   الــيت تتمثــل مراكــز تقــدمي املــساعدة ومكافحــة االعت

ويقـع بعـض    .  مليون دوالر  ٧,٢واليتها يف مكافحة العنف اجلنسي، لذلك بلغ جمموع متويلها          
اء والبنـات يف سـن   هذه املراكز بالقرب مـن جمتمعـات الـشعوب األصـلية تقـدم اخلـدمات للنـس          

واملراكــز الواقعــة يف مراكــز احلــضر ُتقــدم أيــضا اخلــدمات . املراهقــة مــن هــذه اجملتمعــات احملليــة
 .للنساء والبنات يف سن املراهقة من اجملتمعات الثقافية

 املكلفـــة مبنـــع االعتـــداء علـــى  ١٣ الــــ “SPACE”وتـــدعم احلكومـــة أيـــضا وكـــاالت   -٣٣٧
وحــصلت هــذه الوكــاالت علــى متويــل يربــو علــى   .  اجلنــسياألطفــال، مبــا يف ذلــك االعتــداء 

 .٢٠٠٦-٢٠٠٥مليون دوالر يف الفترة  ١,٧
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 The Centres d’aide aux victimes ”وتقدم مراكز مساعدة ضحايا األفعال اإلجرامية  -٣٣٨

d’actes criminels (CAVACS) “      على خدمات متعـددة لـضحايا األفعـال اإلجراميـة وعـائالهتم 
مبا يف ذلك املعلومات املتعلقـة بـاإلجراءات القانونيـة بـشأن حقـوق الـضحايا وُسـبل                وللشهود،  
 . يف املائة من املتعاملني مع هذه املراكز من النساء٧٠حوايل . االنتصاف

يف الفتـرة   .  مركـزا يف مجيـع أحنـاء املقاطعـة         ١٦تقدم حكومـة كيبـك إعانـات ماليـة لــ             -٣٣٩
ــل هــذه املراكــز  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ــل  ٧إىل  زاد متوي ــون دوالر يف ٢,٥ ماليــني دوالر، مقاب  ملي
ــرة  ــة للــشعوب      . ٢٠٠٣-٢٠٠٢الفت ــالقرب مــن اجملتمعــات احمللي وبعــض هــذه املراكــز يقــع ب

ــك   (األصــلية  ــصى مشــال كيب ــع واحــد يف أق ــاث    )يق ــدم خــدمات حبــسب احتياجــات إن ، وتق
 .الشعوب األصلية واإلنويت ضحايا األفعال اإلجرامية

 
 ا العنفأماكن إيواء ضحاي  

سيخصص مبلـغ   : زادت حكومة كيبك بصورة كبرية دعمها مكافحة العنف الزوجي         -٣٤٠
 ١٧ومن هذا املبلغ، قـدم      . ٢٠٠٩-٢٠٠٣ مليون دوالر للمصروفات يف الفترة       ٩٠يصل إىل   

 أماكن إيواء للنـساء ضـحايا العنـف الزوجـي وأطفـاهلن، وبـذلك يـصل                 ١٠٦مليون دوالر إىل    
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . ٢٠٠٦-٢٠٠٥ون دوالر سنويا، يف الفترة       ملي ٤٧,٤جمموع التمويل   

 ١٤,٨ مركــزا نــسائيا، وبــذلك بلــغ جممــوع التمويــل  ١٢٢ مليــون دوالر إىل ٣,٥قُــدم مبلــغ 
 مليـون دوالر يف  ١,٥وأسهمت احلكومة أيضا مببلـغ     . ٢٠٠٦-٢٠٠٥مليون دوالر يف الفترة     

 مليـون دوالر يف     ٤,٥ جممـوع التمويـل       خدمة لـألزواج سـيئ املعاملـة، وبـذلك بلـغ           ٣٢تقدمي  
 .٢٠٠٦-٢٠٠٥الفترة 
وزيــادة الــدعم املقــدم ألمــاكن اإليــواء ومراكــز األزمــات للمــرأة دليــل علــى اعتــراف     -٣٤١

 مـساكن بـالقرب     ١٠وحتـصل   . حكومة كيبك خبدمات هذه الشبكة لضحايا العنـف الزوجـي         
وباإلضـافة  . ها األساسـي الـسنوي  من جمتمعات الشعوب األصلية على مبالغ باإلضافة إىل متويلـ         
، خـدمات لنـساء الـشعوب       ٢٠٠٥إىل ذلك، يقدم مكانان لإليواء يف احلضر، أحـدمها يف عـام             

 .األصلية وأطفاهلن على وجه التحديد
 

 االجتار باملرأة واالستغالل: ٦املادة   
، أنـشأت حكومـة كيبـك جلنـة عاملـة مـشتركة بـني اإلدارات لدراسـة                  ٢٠٠٥يف عام    -٣٤٢

 .تدابري احلمائية املقدمة للنساء املهاجرات ضحايا االجتار واقتراح آليات ملكافحة االجتارال
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 املرأة يف احلياة السياسية والعامة: ٧املادة   
 ١٩٩٨ يف عـام     ٢١,٨ارتفعت النسبة املئويـة للنـساء يف اجلمعيـة الوطنيـة لكيبـك مـن                 -٣٤٣
ــام ٣٢,٧إىل  ــامني، ارت  . ٢٠٠٥ يف ع ــن     وخــالل نفــس الع ــوزيرات م ــة لل ــسبة املئوي فعــت الن

وعلى صعيد البلديات، ارتفعت نـسبة النـساء يف مناصـب رؤسـاء البلديـة مـن               . ٣٧ إىل   ٢٢,٧
، وارتفعت نسبة مستشارات املدينـة      ٢٠٠٥ يف عام    ١٣,١ إىل   ١٩٩٨ يف املائة يف عام      ١٠,١

 . يف املائة٢٦,٦ يف املائة إىل ٢٢,٤من 
 للنـساء بـني شـاغلي املناصـب املتفـرغني األقـدم يف إدارات               وزادت أيضا النسبة املئويـة     -٣٤٤

ــام    ــني ع ــا ب ــة ووكاالهت ــصورة  . ٣٥,٨ إىل ٢٦,٨ مــن ٢٠٠٦ و ١٩٩٨احلكوم ــضا ب وزاد أي
 يف حمكمـة كيبـك إىل       ١٩٩٨ يف املائـة يف عـام        ١٨,٨هامة عدد القاضيات من متوسط نـسبته        

 .٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٣٠,٤
 أنشأهتا حكومة كيبك لترغيب النساء يف شـغل مناصـب الـسلطة    ومن بني احلوافز اليت   -٣٤٥

 وبرنـامج املـساعدة املاليـة هـذا، الـذي أنـشئ يف          .تكافؤ فرص الوصول إىل صنع القـرار      برنامج  
، مبيزانية سنوية تبلغ مليون دوالر، مـصمم لـدعم املنظمـات احملليـة واإلقليميـة الـيت                  ١٩٩٩عام  

يع املــصممة لزيــادة عــدد النــساء يف مناصــب صــنع القــرار ال هتــدف إىل حتقيــق الــربح يف املــشار
 امتـدت أهليـة الربنـامج    ٢٠٠٤ويف عام  . على الصعيدين احمللي واإلقليمي يف مجيع أحناء كيبك       

 .إىل املشاريع املتعلقة بنساء الشعوب األصلية
،  جمموعة شراكة استشارية معنية باملرأة وسياسة البلديـة        ٢٠٠٤وأنشئت أيضا يف عام      -٣٤٦

”Table des partenaires – Femmes et politique municipale“ .     وتـشمل اجملموعـة عـددا مـن
املنظمــات مبــا يف ذلــك احتــاد بلــديات كيبــك، واالحتــاد الفيــدرايل للبلــديات يف كيبــك، وكــبري  
ــة وشــبكة مــن اجملموعــات      مــوظفي الــشؤون االنتخابيــة، وفريــق املــرأة، والــسياسة والدميقراطي

ويتمثــل غرضــها يف املــشاركة يف األدوات الراميــة إىل تــشجيع  . النــسائية اإلقليميــةاالستــشارية 
 . اخنراط النساء يف سياسة البلدية

القــانون املتعلـق بــوزارة  واملـؤمترات اإلقليميــة ألعـضاء املكاتــب املنتخـبني، الــيت نظمهـا      -٣٤٧
ة مـن رؤسـاء البلـديات        متثـل حمافـل استـشارية مؤلفـ        التنمية االقتصادية، واالكتشاف والتـصدير    

 - نـسمة، ومـديري املؤسـسات واجلماعـات االقتـصادية      ٥ ٠٠٠اليت يزيد عـدد سـكاهنا علـى         
وأصــبحت هــذه املــؤمترات الوســيط الرئيــسي حلكومــة  . االجتماعيــة، مثــل اجلماعــات النــسائية

إقليمـي   مـن القـانون إىل كـل مـؤمتر           ٩وتطلب املادة   . كيبك يف احلوار املتعلق بالتنمية اإلقليمية     
أن يــضع خطــة تنميــة إقليميــة مــدهتا مخــس ســنوات تعطــي األولويــة الشــتراك املــرأة يف احليــاة     



CEDAW/C/CAN/7  
 

07-48588 95 
 

واختذ بعض هذه املـؤمترات بالفعـل مبـادرات يف هـذا            . الدميقراطية طبقا ملبادئ املساواة والعدل    
 .االجتاه، باإلضافة إىل تطبيق التحليل القائم على نوع اجلنس

 
 التعليم: ١٠املادة   

ــة وخرجيــي الكليــات واجلامعــات     -٣٤٨ ــة علــى مــستوى طلب ــساء أغلبي وظلــت . شــكلت الن
ويف الفتــرة . النــسبة املئويــة للــدرجات املمنوحــة للنــساء مــستقرة نــسبيا علــى مجيــع املــستويات  

 يف املائــة، وهــي أعلــى ٥٩,٢، بلغــت نــسبة النجــاح يف الكليــات بــني النــساء  ٢٠٠٤-٢٠٠٣
وبلغـت نـسبة النجـاح يف احلـصول علـى درجـة يف املرحلـة                .  نقطـة منـها بـني الرجـال        ٢٢,٣ بـ

 نقطـة عنـها     ١٤,٢، وهـي أعلـى بــ        ٢٠٠٤ يف املائة بني النـساء يف عـام          ٣٦,٤اجلامعية األوىل   
وعلى مستوى الدراسات العليـا، بلغـت النـسبة للرجـال والنـساء علـى حـد سـواء          . بني الرجال 

 .على درجة يف املائة فيما يتعلق بالنجاح يف احلصول ٩حوايل 
ــساء كيبــك يف        -٣٤٩ ــهوض بن ــرامج لإلســراع بالن ــدابري وب ــة كيبــك ت ــد وضــعت حكوم وق

وعلـى ســبيل املثــال،  .  املعلومــات واالتــصاالتت وتكنولوجيـا يالعلـوم، واالبتكــار التكنولــوج 
، ٢٠٠١-٢٠٠٠الـيت بـدأت يف الفتـرة    ، “Excelle Science”التفوق يف العلـوم  تعترف مسابقة 

 .أة اليت حتتذى يف امليادين اليت عادة ما ُتظهر اهتماما قليال هباوتشجع أدوار املر
، الـيت كانـت يف   )!Chapeau, les filles(“ !حتية للبنـات ”وهذه املسابقة إضافية ملبادرة  -٣٥٠

ومبـادرة   Excelle Scienceقـد رتبـت علـى مـا يبـدو مـسابقة       . ٢٠٠٥طبعتـها العاشـرة يف عـام    
Chapeau, les filles! جيابيا علـى النـهوض بـاملرأة يف امليـادين الـيت يـسيطر عليهـا الـذكور         إأثرا .

 يف املائة يف تـسجيل املـرأة للتـدريب املهـين            ٨ومنذ بدأت املبادرة، لوحظ حدوث زيادة بنسبة        
 يسيطر عليـه الـذكور، يف الوقـت ذاتـه يف ميـدان التـدريب الـتقين، ازداد أيـضا العـدد                       يف ميدان 

وبلـغ عـدد النـساء احلاصـالت علـى       .  يف ميدان يسيطر عليه الـذكور      النسيب للنساء يف التدريب   
درجات يف التدريب يف ميدان يسيطر عليه الذكور أكثر من الضعف يف جمـال التـدريب املهـين                  

 .وزاد يف مجيع قطاعات التدريب التقين تقريبا
 قاعـــدة بيانـــات توجيهيـــة ٢٠٠٣-٢٠٠٢وباإلضـــافة إىل ذلـــك، أنـــشئت يف الفتـــرة  -٣٥١
ســبة بــني الفــائزين يف هــذه املــسابقات والــشابات الالئــي يقمــن باختيــار حيــاهتن الوظيفيــة    حمو

 .بتسهيل تبادل املعلومات وعرض أدوار نسائية منوذجية حتتذى عليهن
وقــد اختــذت حكومــة كيبــك عــددا مــن التــدابري الراميــة إىل حتقيــق تــوازن بــني التعلــيم   -٣٥٢

 بتحــديث الــدورة التدريبيــة املعنونــة  ٢٠٠٣م يف عــام ومــن بــني هــذه التــدابري القيــا . واألمومــة
، الراميـة إىل زيـادة الـوعي    )Un nourrisson… et de l’ambition(“ والطموح... طفل رضيع ”
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بني موظفي جملس التعليم بشأن عواقب احلمل يف سن املراهقة واألمومـة، وإعـدادهم ملـساعدة                
 .البنات يف هذه احلالة مواصلة تعليمهن املدرسي

وتقـــدم احلكومـــة أيـــضا التـــدريب لآلبـــاء واألمهـــات الـــشباب الـــراغبني يف مواصـــلة    -٣٥٣
“ مكـاين حتـت الــشمس  ”، قـدمت مبــادرة  ٢٠٠٢ومنــذ عـام  . اســـتئناف التعلـيم الثــــانوي    أو

)Ma place au soleil(   شخـصا، معظمهـم مـن النـساء، للحـصول      ٣ ١٥٨، التـدريب ملـساعدة 
 . العاملةعلى دبلوم واالنضمام إىل القوة

 ٢٠٠١وجرت تغيريات يف برنامج حكومة كيبك للقروض واملنح الدراسية منـذ عـام               -٣٥٤
، ٢٠٠٢ومنـذ عـام     . لتلبية االحتياجات املالية لآلباء واألمهات الشباب علـى حنـو أكثـر فعاليـة             

ــال، أصــبحت الطالبــات احلوامــل أو الالئــي وضــعن وأزواجهــن مــؤهلني هلــذا       علــى ســبيل املث
 .لو كانوا يدرسون على أساس عدم التفرغالربنامج و

 
 العمالة: ١١املادة   
 التدابري املتعلقة بالعمالة  

ــسبة    -٣٥٥ ــساء ن ــام     ٤٦,٥شــكلت الن ــك يف ع ــة يف كيب ــد العامل ــن الي ــة م . ٢٠٠٥ يف املائ
، علـى سـبيل املثـال، حـصلت النـساء       ٢٠٠٠فمنذ عـام    . وحتسن وضعهن يف عدد من النواحي     

ومـن هـذا العـدد،      .  وظيفـة الـيت أنـشئت يف كيبـك         ٣٩٠ ٠٠٠ئة مـن الــ       يف املا  ٦٣على نسبة   
 وظيفـة،   ١٨٧ ٠٠٠ يف املائـة أو      ٦٥ يف املائة وظائف على أساس التفرغ، منها         ٧٠متثل نسبة   

 .ذهبت للنساء
ــها خبــصوص العــامالت،    ٢٠٠١ويف عــام  -٣٥٦ ــدأت حكومــة كيبــك اســتراتيجية تدخل ، ب

”Stratégie d’intervention à l’égard de la main-d’œuvre feminine“    بتعزيـز ودعـم إدمـاج ،
االعتـراف  : وتـشمل االسـتراتيجية هـدفني رئيـسيني       . املرأة يف القوة العاملـة واسـتمرار توظيفهـا        

باملــشاكل الــيت تواجههــا العــامالت وأخــذها يف االعتبــار، وتنظــيم وتقــدمي اخلــدمات لتلبيــة          
تسلم حكومة كيبك بالطبيعة اخلاصة باملـشاكل الـيت         وباعتماد هذه االستراتيجية،    . احتياجاهتن

تواجهها بعض النساء يف سوق العمل، وخباصة نساء الـشعوب األصـلية، والنـساء املهـاجرات،                
ــدة،          ــدة وحي ــا وال ــيت ترعاه ــة ال ــسات األســر القائم ــاهرة، ورئي ــات الظ ــضاء األقلي ــساء أع والن

 .قاتواملراهقات واألمهات الصغريات احلوامل، والنساء املعا
 :والتدابري املتخذة يف إطار هذه االستراتيجية تشمل ما يلي -٣٥٧
ــدم ألصــحاب          •  ــيت ُتق ــرأة ال ــة امل ــضايا عمال ــق بق ــا يتعل ــدريب فيم ــة والت دورات التوعي

 املصلحة الرئيسيني يف جمال دعم العمالة؛
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 التدريب القصري األجل الذي يتيح للمرأة فرصة الكتساب مؤهالت إضافية؛ • 
ت عمل بشأن املعلومات والتوعية، وال سيما يف الوظائف غـري التقليديـة، هبـدف          حلقا • 

 .تنويع اخليارات املهنية للمرأة
ــد أدى  -٣٥٨ ــاملني يف      ”وق ــة للمــوظفني الع ــدء خطــة للمعاشــات التقاعدي ــسهيل ب ــانون ت ق

، إىل حتـــسني األوضـــاع ٢٠٠٢الـــذي دخـــل حيـــز النفـــاذ يف عـــام “ خـــدمات رعايـــة الطفـــل
 . ملوظفي رعاية الطفل وغالبيتهم من النساءاالقتصادية

“ قانون تعديل القـانون املتعلـق مبعـايري العمـل واألحكـام التـشريعية األخـرى               ”ويؤدي   -٣٥٩
، إىل حتــسني أوضــاع العمــل للعــاملني يف املنــازل، والعمــال الــزراعيني   ٢٠٠٢عــام املعتمــد يف 

 وهـذا القـانون يـنص علـى احلـق يف          .ومقدمي الرعاية لألطفـال، واملعـوقني، واملرضـى واملـسنني         
التمتع مبكان عمل خال مـن املـضايقات، وأخـذ إجـازة لرعايـة أحـد أفـراد األسـرة األقـربني أو                       

وتتعلــق األحكــام األخــرى باحلــد . طفــل، ورفــض العمــل أكثــر مــن عــدد معــني مــن الــساعات 
ــازة بـــسبب حـــادث، واإلجـــازة بـــس    ــية، واإلجـ بب األدىن لفتـــرات الراحـــة، واإلجـــازة املرضـ

االلتزامات العائلية، وخطط التأمني اجلماعي والتقاعد وإعادة إدماج املوظـف يف وضـعه املعتـاد        
وأدرجت أيضا تعديالت يف حساب األجر يف العطـالت، ليـستفيد منـها             . بنفس االستحقاقات 

 .األجراء غري املتفرغني يف املقام األول
ظامية، مثل العمل غـري املتفـرغ، أو        ومن األرجح أن تنخرط النساء يف األعمال غري الن         -٣٦٠

، أنـشأت احلكومـة فريقـا عـامال لدراسـة           ٢٠٠٥ويف عـام    . املؤقت أو العمل للحساب اخلـاص     
والفريق العامـل   . احتياجات احلماية االجتماعية لألشخاص العاملني يف وكاالت العمل املؤقت        

تـــدابري للحمايـــة مكلـــف حبـــصر املمارســـات التعاقديـــة يف ميـــدان التنـــسيب املؤقـــت واقتـــراح 
 .االجتماعية

، توفر فرصـا    ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١وبدأ العمل خبطة كيبك لتأمني الوالدية منذ         -٣٦١
وتوفر اخلطة بـدالت أكثـر سـخاء للمـستفيدين          . أفضل للحصول على إجازة األمومة والوالدية     

ت، هـي متثـل فتـرة     شـهرا األوىل مـن حيـاة الطفـل يف البيـ     ١٢من هـذه اإلجـازة وال                
وجــرى أيــضا توســيع نطــاق األهليــة للخطــة لتــشمل العــاملني حلــساهبم    . أطــول عــن ذي قبــل 

ــاء    ــة لآلب ــدم اســتحقاقات الوالدي ــة   . اخلــاص، وتق ــون ١,٠٨وخيــصص ســنويا للخطــة قراب  بلي
 .دوالر
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 رعاية الطفل بتكلفة معقولة  
 اخلامـسة، احملـددة مببلـغ       ميثل احلصول على رعاية بتكلفة منخفـضة لألطفـال دون سـن            -٣٦٢

وجــرى مــد نطــاق .  دوالرات يف اليــوم، وســيلة أساســية لــدعم الوالــدين ملواصــلة دراســاهتما٧
رعايــة الطفــل املدعومــة ذلــك بلــغ عــدد األمــاكن املتاحــة لرعايــة الطفــل الــيت دعمتــها حكومــة  

 .٢٠٠ ٠٠٠ حوايل ٢٠٠٦كيبك يف عام 
ن كيبــك، فإهنــا تعمــل مــن أجــل فــتح وإذ تــدرك احلكومــة ضــرورة خدمــة مجيــع ســكا -٣٦٣

ــؤ                      ــار ملـ ــالء االعتبـ ــع إيـ ــلية، مـ ــشعوب األصـ ــي للـ ــع احمللـ ــل جمتمـ ــرة لكـ ــة مبكـ ــز طفولـ  مراكـ
وبلــغ جممــوع التمويــل املقــدم خلــدمات رعايــة الطفــل للــشعوب  . وثقافــات الــسكان األصــليني

دوالر يف الفتـرة   مليـون  ١٦,٨ مليون دوالر، مقابل ١٨,٥ ٢٠٠٦-٢٠٠٥األصلية يف الفترة   
٢٠٠٥-٢٠٠٤. 
ــرة    -٣٦٤ ــى وجــه اإلمجــال، يف الفت ــات   ٢٠٠٦-٢٠٠٥وعل ــة كيبــك إعان ــدمت حكوم ، ق

 مليــون دوالر ملراكــز الطفولــة املبكــرة، مــن أجــل خــدمات الرعايــة    ١,٦تــشغيلية تقــرب مــن  
  يف٣٥النهارية واخلـدمات العائليـة لرعايـة الطفـل الـيت هتـدف إىل حتقيـق الـربح، بزيـادة بنـسبة                       

 .٢٠٠٣-٢٠٠٢ مليون دوالر املقدمة يف الفترة ١,٢املائة ما يقرب من 
 

 املساواة يف األجر  
اســتخدمت حكومــة كيبــك إجــراءات إضــافية لــتمكني الــشركات الــيت مل تنجــز بعــد    -٣٦٥

ويف حالـة الـشركات الـيت تتـألف اليـد           . عملياهتا املتعلقة باملساواة يف األجـر لإلسـراع جبهودهـا         
مــن اإلنــاث يف املقــام األول، أدركــت احلكومــة أن عــدم وجــود فئــات وظــائف    العاملــة فيهــا 

. يؤديها الذكور يف الغالب ال يعين عدم وجود متييـز يف األجـر قائمـا علـى أسـاس نـوع اجلـنس               
 أنظمة لتوفري فئتني من الوظائف اليت يؤديها الـذكور يف الغالـب             ٢٠٠٥وهكذا طُبقت يف عام     

، صـرحت   ٢٠٠٤وعالوة على ذلـك، منـذ عـام         . غراض املقارنة للشركات اليت تفتقر إليها، أل    
احلكومة لرب عمل وعدد من الرابطات املعتمدة بعقد اتفاق لوضع برنـامج مـستقل للمـساواة                

 .يف األجر فيما يتعلق بفئات الوظائف اليت متثلها
 نتــائج هامــة تــشري البيانــات إىل أن ثلــث قــانون املــساواة يف األجــر وقــد حقــق تطبيــق  -٣٦٦

العمليات الـيت أجنـزت فيمـا يتعلـق باملـساواة يف األجـر سـتؤدي إىل إجـراء تعـديالت يف األجـر                        
والنتـائج اإلجيابيـة األخـرى    . يف املائـة ٨,١ يف املائة و    ٣,٩متثل زيادات تتراوح يف املتوسط بني       

ل تشمل حتسني مناخ وعالقات العمل، وزيـادة اإلنتاجيـة، وإدراكـا أكـثري إجيابيـة للعدالـة داخـ                  
 .الشركات، ومعرفة أفضل بالوظائف ذات الصلة وسياسات أجور مستكملة أو مطبقة حديثا
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 الصحة: ١٢املادة   
ــرة  باإلضــافة إىل  -٣٦٧ ــرأة ورفاههــا وأحواهلــا   : ٢٠٠٠‐١٩٩٧خطــة العمــل للفت صــحة امل

حــددت حكومــة كيبــك هــدفني جديــدين لــصحة املــرأة ورفاههــا يف الوثيقــة املعنونــة املعيــشية، 
األهداف الوزارية وخطة العمل فهـم صـحة العمـل ورفاههـا            . رأة    لإلصغاء الحتياجاتنا     للم”
إدمـــاج احتياجـــات املـــرأة يف ختطـــيط الرعايـــة     ) أ(ويتمثـــل اهلـــدفان يف  ). ٢٠٠٩-٢٠٠٢(

مواءمــة الرعايــة واخلــدمات الحتياجــات ) ب(واخلــدمات علــى صــعيدي املقاطعــة واإلقلــيم؛ و 
، صـدرت دراسـة أحاديـة       ٢٠٠٥ويف عـام    . تمـع املـرأة واحتياجاتـه     زيادة فهم جم  ) ج(املرأة؛ و   

 .أوجزت املشاكل الصحية واالجتماعية واالحتياجات األخرى اخلاصة باملرأة
 القضايا الصحية احملددة  

 طائفــة واســعة مــن التــدابري ٢٠١٢-٢٠٠٣ -يــورد الربنــامج الــوطين للــصحة العامــة  -٣٦٨
وعلى سبيل املثـال، ميثـل برنـامج       . ها، ووقايتها ومحايتها  ذات الصلة لرصد صحة املرأة، وتعزيز     

 و  ٥٠كيبك لفحص سرطان الثدي برناجما منظما ُيقدم للنـساء الالئـي تتـراوح أعمـارهن بـني                  
 . عاما يف مجيع أحناء كيبك٦٩
 يف ٢٣، كانــت نــسبة ٢٠٠٤ســبتمرب / وأيلــول٢٠٠٢أبريــل /ويف الفتــرة بــني نيــسان -٣٦٩

ومنـذ  . جري هلـم اختبـار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية مـن النـساء                 شخصا أ  ١ ٢٩٤املائة من   
، قــدمت حكومــة كيبــك خــدمات فحــص متكاملــة ومغفلــة حــاالت اإلصــابة         ٢٠٠١عــام 

باألمراض اليت تنتقل باالتـصال اجلنـسي وعـن طريـق الـدم، مثـل فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                       
ني للخطـر، مبـن فـيهم األشـخاص         واألشكال األخرى التهاب الكبد الفريوسي، لألفراد املعرضـ       

خطـة كيبـك ملكافحـة      و  . صغار السن والنساء الالئـي يكتـسنب دخلـهن مـن األنـشطة اجلنـسية              
، وحـاالت اإلصـابة     Cاإليـدز، اإلصـابة بفـريوس الكبـد         /اإلصابة بفريوس نقص املناعـة البـشرية      

تـورد أيـضا   ، ٢٠٠٩‐٢٠٠٣ مبادئ توجيهية للفترة ‐باألمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي  
عددا من التدابري احملددة ملساعدة املرأة، وخباصة العرض املنهجي لفحص فـريوس نقـص املناعـة                

 .البشرية لدى احلوامل
 

 احلياة االقتصادية واالجتماعية: ١٣املادة   
 تدابري مكافحة الفقر  

ا علـى  ، آثـار ٢٠٠٢، املعتمد يف عـام  قانون مكافحة الفقر واإلقصاء االجتماعي    يرتب   -٣٧٠
وتـشري اإلحـصاءات إىل     . األوضاع املعيشية للمرأة اليت ُتعاين من الفقر أو اإلقـصاء االجتمـاعي           
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بلغـت النـسبة املئويـة للنـساء        : حدوث حتسن يف حالة املرأة خالل الفترة املـشمولة هبـذا التقريـر            
 .١٩٩٨ يف املائة يف عام ٢٤,٤، مقابل ٢٠٠٤ يف املائة يف عام ١٧املنخفضات الدخل 

 بأنـه ابتكـاري مـن ناحيـة مراعاتـه           قانون مكافحـة الفقـر واإلقـصاء االجتمـاعي        ويتسم   -٣٧١
خبطــة عمــل احلكومــة ، كــان القــانون مــصحوبا ٢٠٠٤ويف عــام . للفــوارق اجلنــسانية يف الفقــر

، وهو ما جيمع معا تـدابري متثـل اسـتثمارات تبلـغ جمموعهـا               ملكافحة الفقر واإلقصاء االجتماعي   
 .ر على مدى السنوات اخلمس املقبلة بليون دوال٢,٥
، ما برحت حكومة كيبك تـستخدم آليـة جديـدة لتـستعرض سـنويا         ٢٠٠٢ومنذ عام    -٣٧٢

احلد األدىن لألجر، ويتمثل مؤشره الرئيسي يف النسبة بني احلـد األدىن لألجـر ومتوسـط األجـر          
دد الرجــال بــني ويرتــب هــذا أثــرا إجيابيــا علــى النــساء، الالئــي يتجــاوز عــددهن عــ. يف الــساعة

ــى احلــد األدىن لألجــر    ــام     . احلاصــلني عل ــذ ع ــه من ــك، إن ــى ذل ــالوة عل ، يف بعــض ٢٠٠٤وع
قطاعات صناعة املالبس، حيث تتوىل النـساء معظـم األشـغال، وضـعت أنظمـة جديـدة معـايري                   

 ).١٩٧٩ (القانون املتعلق مبعايري العمللشروط العمل تفوق املعايري العامة املنصوص عليها يف 
 ”ORSEF““ فأور سـي  ”وتدعم حكومة كيبك ست وكاالت إقليمية، تعرف باسم          -٣٧٣

وهـذه الوكـاالت اإلقليميـة، الـيت توقفـت يف      . اليت تتمثل واليتها يف مساعدة سـيدات األعمـال        
، متثـل هيئـات ال هتـدف إىل حتقيـق الـربح وترمـي إىل تعزيـز ُسـبل                    ٢٠٠٣ و   ٢٠٠٢الفترة بني   

ريق القروض ومساعدة سيدات األعمال يف ختطـيط األعمـال   حصول املرأة على التمويل عن ط 
/  آب ٣١وحبلـول   .  دوالر سـنويا لكـل صـندوق       ١٦٥ ٠٠٠وتقدم حكومة كيبـك     . التجارية

ــا للحــصول علــى قــروض، وأنــشئت   ١٤٢أغــسطس، قُبــل    ١٩٦ وظيفــة وأدجمــت  ٣٦١ طلب
ون دوالر   مليـ  ٢,٤ومنذ إنشاء هذه الوكاالت، مثلـت القـروض مـا يربـو علـى               . وظيفة أخرى 

 . مليون دوالر١١,٩مبشاريع بلغ جمموعها ما يقرب من 
 

 برامج وخدمات الدعم  
، جـــرى ربـــط اســـتحقاقات مـــساعدة العمالـــة بـــالرقم القياســـي يف ٢٠٠٥منـــذ عـــام  -٣٧٤

يناير كل عام، ملدة مخـس سـنوات، علـى أسـاس املعـايري ذات الـصلة مبعوقـات                  /كانون الثاين  ١
 .ةالعمالة املؤقتة أو الشديد

، أصـدرت  ٢٠٠٥ يف عـام    خطة عمل احلكومـة ملكافحـة الفقـر واإلقـصاء االجتمـاعي            -٣٧٥
ــانون مــساعدة الفــرد واألســرة حكومــة كيبــك   الــذي يــسمح للمــستفيدين مبــساعدة العمــل   ق

 دوالرا يف الــشهر ١٣٠القــادرين علــى العمــل باحلــصول علــى مــساعدة ماليــة إضــافية قــدرها    
/  ويف كـانون الثـاين     .ندماج يف العمل أو املشاركة االجتماعيـة      للمساعدة يف اجلهود املبذولة لال    
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ــاير  ــشئ ٢٠٠٦ينـ ــاعيتني     أنـ ــصاحبة االجتمـ ــة واملـ ــامج املعونـ ــدمات   برنـ ــاق اخلـ ــيع نطـ لتوسـ
 .بربنامج مساعدة العمالةللمستفيدين 

، ما برحت حكومة كيبك تقـدم لألسـر الـيت تعـول             ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاين ١ومنذ   -٣٧٦
 دوالر مـن الـدخل املتعلـق بإعـادة       ١٠٠ى مساعدة العمالة إعفاء شهريا قدره       طفال وحتصل عل  

وهذه األهلية املوسعة للحـصول علـى اإلعفـاء، الـيت مل يكـن              . الطفل يف حساب االستحقاقات   
ُيسمح هبا من قبل إال لألسر املستفيدة اليت تعول أطفاال دون سن اخلامسة، سـترتب أثـرا هامـا                   

 . سيما الالئي يرأسن أسرا تعوهلا والدة وحيدةعلى كثري من النساء، وال
 أداة فعالة ُتمكـن املـرأة الـيت حتـصل علـى             برنامج كيبك جلباية مدفوعات اإلعالة    وميثل   -٣٧٧

ويف .  يف املائــة مــن احلــاالت، باحلــصول علــى املبــالغ املــستحقة هلــا ٩٥,٦مــدفوعات إعالــة يف 
 .فوعات اإلعالة يف موعدها وبالكامل يف املائة من مد٧٩، متت نسبة ٢٠٠٥-٢٠٠٤الفترة 
اخلصم الضرييب القابل لالسترداد ملساعدة األطفال، الذي دخل حيز النفـاذ منـذ             وميثل   -٣٧٨
ويقـدم  . ، إجراء عاما يوفر الدعم املايل لألسر، وال سيما األسـر املنخفـضة الـدخل              ٢٠٠٥عام  

والر علــى متويــل التــدابري  مليــون د٥٤٧ بليــون دوالر، بزيــادة قــدرها ٢ســنويا مــا يقــرب مــن 
وتوجد أيضا عـالوة عمـل لتعزيـز الـدخل الـذي حيـصل عليـه            . املعمول هبا يف السنوات السابقة    

وهذه التدابري مفيدة بوجه خاص للنساء، وهـن أكثـر          . العمال ذوو الدخل املنخفض واملتوسط    
 .عددا من الرجال يف العيش بدخل منخفض

 
 حصول املرأة على املسكن  

، عن مـصروفات تكميليـة      ٢٠٠٦-٢٠٠٥يف ميزانيتها للفترة     نت حكومة كيبك،  أعل -٣٧٩
احلـصول علـى    وحدة سكنية جديدة مبوجـب برنـامج   ٢ ٦٠٠ مليون دوالر لتشييد ١٤٥تبلغ  

 مليــون دوالر ١٥ باإلضــافة إىل  لألســر املعيــشية املنخفــضة الــدخل،   “AccèsLogis”املــسكن 
ذه املـصروفات سـتكون مفيـدة بوجـه خـاص للنـساء،         وه. لتجديد املساكن االجتماعية القائمة   

 يف املائـة أو أكثـر مـن دخلـهن           ٣٠إذ تعني علـى نـسبة أكـرب منـهن، باملقارنـة بالرجـال، إنفـاق                 
 .على اإلسكان
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 أونتاريو

  
 تدابري منع التمييز: ٢املادة   
 املساعدة القانونية  

 ولكنـــها متـــول مـــن اجلمهـــور  ، منظمـــة مـــستقلة“املـــساعدة القانونيـــة يف أونتـــاريو” -٣٨٠
ومــسؤولة أمــام اجلمهــور وال هتــدف إىل حتقيــق الــربح، وهــي مكلفــة بــإدارة برنــامج املقاطعــة    

 يف املائة من املتعاملني مع املنظمة فيمـا يتعلـق بقـانون األسـرة               ٧٠وحوايل  . للمساعدة القانونية 
ر علـى اخلـدمات    مليـون دوال ٥٨,٨، أنفقـت املنظمـة   ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفتـرة    . من النساء 

. يف متثيـل املتعـاملني فيمـا يتعلـق بقـانون األسـرة            ) باستثناء التكاليف اإلداريـة   (القانونية املباشرة   
 يف املائـة مـن جممـوع اخلـدمات القانونيـة املباشـرة الـيت قدمتـها املنظمـة                    ٢١وقد مثل هذا نسبة     
 .خالل هذه الفترة

 شهادة لألفـراد الـذين   ٢٩ ٩٠٠  ، أصدرت املنظمة حوايل   ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفترة    -٣٨١
أي احملــامون يف احملكمــة الــذين يقــدمون  (وســاعد حمــامو الواجــب . هلــم صــلة برتاعــات عائليــة 

 شــخص يف مــسائل قــانون األســرة ١٣٦ ٠٠٠) املــساعدة واملــشورة لألشــخاص غــري املمــثلني 
املـشورة  وقـدم حمـامو إسـداء املـشورة سـاعتني مـن             . بتكلفة بلـغ جمموعهـا تـسعة ماليـني دوالر         

 . دوالر٤٢٥ ٠٠٠ امرأة يف أماكن إيواء بتكلفة بلغ جمموعها ٢ ٥٨٣القانونية، جمانا، لـ 
الـيت مولتـها املنظمـة      (وخالل هذه الفترة، قـدمت العيـادات القانونيـة للمجتمـع احمللـي               -٣٨٢
 خدمــة قانونيــة مباشــرة لألشــخاص يف ١٤٦ ٠٠٠مــا يربــو علــى )  مليــون دوالر٥٧,٧مببلــغ 

ومتثلـت إحـدى املبـادرات      . لقانون املتعلقة بالفقر مثل املساعدة االجتماعية واإلسكان      جماالت ا 
 يف  ٢٠٠٥-٢٠٠٤الرئيسية الـيت اضـطلعت هبـا العيـادات القانونيـة للمجتمـع احمللـي يف الفتـرة                   

 .العمل مع حكومة أونتاريو إلصالح نظام املساعدة االجتماعية
ة مـشروعا تـدريبيا علـى االسـتجابة للعنـف           ، بدأت املنظمـ   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الفترة    -٣٨٣

 دوالر لتعزيز ُسبل انتصاف أكثـر تنـسيقا       ٣٥٠ ٠٠٠املرتيل مدته مخس سنوات بتكلفة قدرها       
وهـذا املـشروع، الـذي اشـتركت يف متويلـه املنظمـة             . وفعالية للنساء الالئي يواجهن عنفا مرتليا     

نظمـة ومـوظفي العيـادات القانونيـة يف         ومديرية املـرأة يف أونتـاريو، سـيوفر التـدريب ملـوظفي امل            
اجملتمع احمللي على أفضل املمارسات لتحديد وتقدمي اخلدمات الفعالة، مبا يف ذلـك اإلحـاالت،               

 . لضحايا العنف املرتيل
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 الشكاوى املتعلقة بالتمييز القائم على نوع اجلنس  
ن بــسلطة إنفــاذ ، تتمتــع جلنــة أونتــاريو حلقــوق اإلنــساقــانون حقــوق اإلنــسانمبوجــب  -٣٨٤

وهذا يشمل املضايقات اجلنسية والتحرش اجلنـسي،       . احلق يف التحرر من التمييز بسبب اجلنس      
ومــع أن . واملعاملــة غــري العادلــة فيمــا يتعلــق باحلمــل، أو الرضــاعة الطبيعيــة أو اهلويــة اجلنــسانية 

. سالنساء شكلن غالبية مقدمي الشكاوى، ميكن ألي شخص أن يقـدم شـكوى متـصلة بـاجلن                
ــشري إىل أســباب          ــذلك ميكــن أن ت ــات ول ــني القطاع ــشتركة ب ــضا م ــشكاوى أي ــد تكــون ال وق

وتشمل األرقام املقدمة مجيع الشكاوى اليت ُتدرج سـبب اجلـنس، بـصرف النظـر عـن                 . متعددة
 .جنس أو نوع جنس مقدم الشكوى، أو وجود أسباب أخرى

، تلقـت جلنـة أونتـاريو     ٢٠٠٦مـايو   / وأيـار  ٢٠٠٣ينـاير   /ويف الفترة بـني كـانون الثـاين        -٣٨٥
.  يف املائـة مـن مجيـع احلـاالت         ٣٠,٥٦ شكوى متعلقة بـاجلنس، متثـل        ٢ ٨٠٠حلقوق اإلنسان   

 شــكوى تـذكر سـبب اجلــنس إىل حمكمـة أونتــاريو    ١٦٠وخـالل هـذه الفتــرة، أحالـت اللجنـة     
نـاه  ويـشمل اجلـدول أد    .  يف املائة من مجيع احلاالت اليت أحيلت       ٢٧,٧٧حلقوق اإلنسان، متثل    

 . حتليال هلذه األرقام
  

 احلاالت اليت أحيلت إىل احملكمة احلاالت اليت تلقتها اللجنة 

 عدد احلاالت السنة املالية/التواريخ
ــسبة املئويــــــة جلميــــــع    النــــ
 عدد احلاالت احلاالت اليت تلقتها اللجنة

النــسبة املئويــة جلميــع احلــاالت
 اليت أحيلت إىل احملكمة

 -ينـــاير /كـــانون الثـــاين١
 ٪٥٧,١٤ ١٦ ٪٢٣,١٢ ١٤٢ ٢٠٠٣مارس  / آذار٣١

١٧,٥٤ ٥٠ ٪٣٥,٨٦ ٨٧٨ ٢٠٠٤-٢٠٠٣٪ 
٣٢,٢١ ٤٨ ٪٣٦,٥٤ ٨٨٠ ٢٠٠٥-٢٠٠٤٪ 
٣١,٩٤ ٤٦ ٪٣٠,٣٤ ٧٣٢ ٢٠٠٦-٢٠٠٥٪ 

-٢٠٠٦أبريـل  / نيسان ١
 ٪٠,٠٠ صفر ٪٢٦,٩٦ ١٦٨ ٢٠٠٦مايو / أيار١
 ٪٢٧,٧٧املتوسط  ١٦٠اجملموع  ٪٣٠,٥٦املتوسط  ٢ ٨٠٠اجملموع 

 
 نساء الشعوب األصلية  

وقد تعاون برنامج اللجنة حلقوق اإلنسان للشعوب األصـلية مـع احتـاد هنـود أونتـاريو                  -٣٨٦
يف مبادرتني لتعزيز الوعي وفهم قانون حقوق اإلنسان بني اجملتمعات احملليـة للـشعوب األصـلية                

ضع ونشر كتيـب عـن      وتعلقت املبادرة األوىل بو   . وحتسني فرص حصوهلا على خدمات اللجنة     
كــري، أوجيبــوي (أنــواع احلمايــة الــيت يوفرهــا القــانون بــثالث مــن لغــات الــشعوب األصــلية   
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 مـن   ٢٥٠ووزع هذا الكتيـب علـى مـا يربـو علـى             . فضال عن االنكليزية والفرنسية   ) وموهوك
وأســفر املــشروع الثــاين عــن القيــام يف . العــشائر، واملنظمــات، ومقــدمي اخلــدمات يف أونتــاريو

 بنــشر مقــال يف صــحيفة أنبــاء الــشعوب األصــلية الــيت ُيــصدرها االحتــاد  ٢٠٠٥يونيــه /انحزيــر
(Anishinabek News)عن كيف ميكن أن ُتساعد اللجنة يف حالة حدوث متييز أو مضايقة . 

 
 نساء الشعوب األصلية يف احلبس   

 مـن العمـر   البـالغني (هناك متثيـل زائـد لنـساء الـشعوب األصـلية يف إصـالحيات الكبـار           -٣٨٧
، مثلـت اجملرمـات املنتميـات       ٢٠٠٦-٢٠٠٥وعلـى سـبيل املثـال، يف الفتـرة          ).  عاما فأكثر  ١٨

 يف املائــة مــن الرتيــالت احملكــوم علــيهن يف أونتــاريو بنــسبة       ١٠,٧للــشعوب األصــلية نــسبة   
ــاريو     ١١,٧ ــسهن يف أونت ــي اســتمر حب ــالت الالئ ــة مــن الرتي ــشعوب  . يف املائ ــساء ال ــد أن ن بي

 يف املائــة مــن عــدد اإلنــاث يف ١,٥ عامـا ال ميــثلن إال  ١٥الئــي تزيــد أعمــارهن عــن األصـلية ال 
 .أونتاريو
وقد وضعت حكومة أونتاريو برناجمني جديدين للمـساعدة يف إعـادة تأهيـل اجملرمـات                -٣٨٨

 جلــسات، مــصمم ١٠، املؤلــف مــن “توجيــه املــرأة”وبرنــامج . املنتميــات للــشعوب األصــلية
الربنامج املكثـف   ”و  .  امتالك حياهتن يف املاضي، واحلاصر واملستقبل      لتشجيع املشتركات على  

، الذي يستهدف نساء الشعوب األًصلية الالئي حيـتجن املزيـد مـن املـشورة للحـد مـن                   “للمرأة
خماطر العـودة إىل اإلجـرام، يرمـي إىل إشـراك، وتـشجيع، وحفـز املـشتركات ودعـم جهـودهن              

وعلــى ســبيل املثــال الــتفكري (امنــة وراء الــسلوك اإلجرامــي إلعــادة التأهيــل ملعاجلــة العوامــل الك
  اسـتعمال املخـدرات، والغـضب، والعنـف، والعالقـات بالـشريك،            ةإسـاء /اإلجرامي واستعمال 

سـيقوم امليـسرون   . مـن منظـور للـشعوب األصـلية    ) ونواحي القصور يف التربية، وفقدان الثقافـة     
 .ات مؤسسية وجمتمعية على حد سواءاملنتمون للشعوب األصلية بتقدمي الربامج يف بيئ

 
 التدابري الرامية إىل كفالة النهوض باملرأة: ٣املادة   
 العنف ضد النساء والبنات  

 واليــة قـضائية خبطــة  ٤٩ليـشمل  “ حمكمــة العنـف العــائلي ”وسـعت أونتــاريو برنـامج    -٣٨٩
ويف . ٥٤ لتــوفري حمكمــة عنــف عــائلي متخصــصة يف مجيــع الواليــات القــضائية البــالغ عــددها    

ــة تنــسيق جمتمعيــة للعنــف العــائلي علــى متويــل بلــغ    ٣٩، حــصلت ٢٠٠٦-٢٠٠٥الفتــرة   جلن
 .مليون دوالر للمساعدة يف تعزيز روابط أفضل لنظام اخلدمات ١,٥
ــرة     -٣٩٠ ــت يف الفت ــة أجري ــهت دراس ــة إىل أن   ٢٠٠٥-٢٠٠٤وانت ــادة اإلدان ــدالت إع  مبع

لي كـانوا أقـل احتمـاال مـن اجلنـاة الـذين مثلـوا أمـام                 اجلناة الذين مثلوا أمام حمكمة العنف العـائ       
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حمـاكم أونتــاريو األخــرى إلعــادة إدانتـهم جبرميــة زوجيــة أو جرميــة عنـف أخــرى وكــانوا أكثــر    
احتمــاال إلعــادة إدانتــهم جبرميــة زوجيــة أو جرميــة عنــف أخــرى وكــانوا أكثــر احتمــاال إلعــادة  

 حمكمـة العنـف العـائلي كـانوا أكثـر احتمـاال يف        واجلناة الذين مثلـوا أمـام     . إدانتهم جبرمية إدارية  
احلــصول علــى عقوبــة بالــسجن لإلدانــة األصــلية بــالعنف العــائلي مــن اجلنــاة الــذين مثلــوا أمــام  

. حماكم أونتاريو األخرى وكانوا أكثر احتماال باحلصول علـى عقوبـة بالـسجن إلعـادة اإلدانـة                
ــرة     ــيم أجــري يف الفت ــضا، خلــص تقي ــام٢٠٠٦-٢٠٠٥وأي ــداءات   لربن ج االســتجابة إزاء اعت

 .الشركاء حلدوث تغيريات إجيابية يف املواقف بني اجلناة الذين أمتوا الربنامج
وأجرت احلكومة تقييمـا ألثـر اسـتجابة الـشرطة النموذجيـة للعنـف العـائلي، واملبـادئ                   -٣٩١

ظهــر وأ. ١٠٥١التوجيهيــة الــصادرة ملعاجلــة العنــف العــائلي، علــى عمــل دوائــر شــرطة البلديــة 
التقييم أن املبادئ التوجيهية قد حققت مبادئ إجيابية، مثل تعزيز عالقات العمل مـع الـشرطة،                
وحمامي التاج، ومسؤويل برنامج مساعدة الضحايا والشهود ودوائر مساعدة وإحالـة الـضحايا             

رر وتضطلع شرطة مقاطعة أونتـاريو بعمليـة مماثلـة مـن املقـ            . يف األزمات، وأماكن اإليواء احمللية    
 .٢٠٠٧يوليه /إجنازها حبلول متوز

، جــرى تنفيــذ سياســة للــشرطة تقــضي بقيــام الــضباط باســتيفاء أداة   ٢٠٠٣ويف عــام  -٣٩٢
، “التقرير التكميلي عن العنـف العـائلي  ”الداللة على خطر التعرض للعنف العائلي، املعروفة بـ     

 .اميف مجيع أحداث العنف العائلي، بصرف النظر عما إذا كان قد وجه اهت
، وضعت شرطة مقاطعة أونتـاريو ونفـذت سياسـة إبـالغ عـن الـرتاع                ٢٠٠٥ويف عام    -٣٩٣

العائلي مساعدة الضباط يف التعـرف علـى املؤشـرات علـى أعمـال العنـف املمكنـة يف املـستقبل                     
ويف حني تشمل أحداث العنـف العـائلي أي شـراكة تتـضمن أو تـضمنت عالقـة                  . داخل األسر 

العائلية حوادث العنف أو التهديد بالعنف اليت تتضمن أيـا مـن أفـراد              جنسية، تشمل املنازعات    
 .األسرة غري املقربني، مبا يف ذلك أفراد األسرة املمتدة من أي درجة

، أنــشأت احلكومــة الفريــق اجملتمعــي العامــل املعــين ٢٠٠٥ديــسمرب /ويف كــانون األول -٣٩٤
 عامة ملعاجلة جرائم الكراهية واإليقـاع       جبرائم الكراهية إلسداء املشورة بشأن وضع استراتيجية      

 دوالر لــدعم فريــق القــوات املــشتركة  ٢٠٠ ٠٠٠وقــدمت احلكومــة أيــضا . بــضحايا اجلــرائم
 .التطرف/املعين بالتحقيق يف جرائم الكراهية

ــاجل         -٣٩٥ ــستهدفة تعـ ــادرات مـ ــى مبـ ــائلي علـ ــالعنف العـ ــة بـ ــل املتعلقـ ــة العمـ ــز خطـ وتركـ
وقون، وكبار الـسن، وجمتمعـات الـشعوب األصـلية، واجملتمعـات      االحتياجات اليت ينفرد هبا املع   

وتتعـرض هـذه الفئـات خلطـر عنـف عـائلي            . الـشمالية /الزراعيـة /والريفيـة /العرقية/الثقافية/اإلثنية
 .زائد وحصوهلا على الدعم حمدود بسبب اللغة، أو اإلعاقة، أو اجلغرافية أو الثقافة
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 الـذي تـديره وزارة سـالمة اجملتمـع احمللـي           “مركز علوم الطب الـشرعي    ”وقد اضطلع    -٣٩٦
لتحديــد احلــاالت الــيت “ احلــاالت املعلقــة”وخــدمات اإلصــالحيات مــشروعا إلعــادة فحــص  

ميكن فيها استخالص احلمض النووي مـن العينـات املعـروف أهنـا مجعـت وقـت وقـوع اجلرميـة                     
يف حـني أن  .  على املـرأة األصلية، مبا يف ذلك جرائم القتل، واالعتداء اخلطري واالعتداء اجلنسي         

 ٢٠٠٢هـــذا مـــشروع مـــستمر، أجنـــزت نـــسبة كـــبرية مـــن العمـــل يف الفتـــرة مـــا بـــني عـــامي 
 وحـدة  -، اشترك اجمللس مع دائرة شرطة تورنتـو  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢ويف الفترة بني    . ٢٠٠٤ و

جرائم اجلنس إعادة فـتح مجيـع قـضايا االعتـداء اجلنـسي الـيت مل حتـل والرجـوع هبـا إىل حـوايل                         
ونتيجــة لــذلك، جــرى تقــدمي عــدد مــن اجلنــاة للعدالــة اطمأنــت الــضحايا إىل عــدم  . عامــا ٢٠

 .نسياهنن
 

 نساء الشعوب األصلية  
ــسقني        -٣٩٧ ــسنوي األول للمن ــؤمتر ال ــم األوىل امل ــة لألم ــر شــرطة تابع ــالث دوائ حــضرت ث

ة لألمـم   وقـد اتـصلت دوائـر الـشرطة التابعـ         . ٢٠٠٦أبريـل   /املعنيني بالعنف العـائلي، يف نيـسان      
األوىل مبــوظفي وزارة ســالمة اجملتمعــات احملليــة وخــدمات اإلصــالحيات فيمــا يتعلــق مبجموعــة 

 .متنوعة من القضايا اليت تتناول العنف العائلي واستجابة الشرطة النموذجية للعنف العائلي
 

 أماكن إيواء ضحايا العنف  
ل دعــم مراكــز األزمــات،  زاد متويــل احلكومــة لــربامج العنــف ضــد املــرأة، الــيت تــشم    -٣٩٨

يف : وكانت خمصصات التمويل السنوي علـى النحـو التـايل         . وأماكن اإليواء واإلسكان املؤقت   
 مليـون  ١١٢,٥: ٢٠٠٦-٢٠٠٥ مليون دوالر؛ ويف الفتـرة      ١١٨,٢: ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة  

: ٢٠٠٤-٢٠٠٣ مليــــون دوالر؛ ويف الفتــــرة ١٠٢,٢: ٢٠٠٥-٢٠٠٤دوالر؛ ويف الفتــــرة 
، أعلنت احلكومة أيضا أهنـا ستـستثمر        ٢٠٠٤ديسمرب  /ويف كانون األول  . الر مليون دو  ٩١,٩
 مليــون دوالر تقريبــا يف متويــل جديــد علــى مــدى أربــع ســنوات لتحــسني دعــم اجملتمعــات  ٥٨

 .احمللية للنساء الالئي تعرضن لإليذاء وأطفاهلن
الفتــرة بــني أزمــات االقتــصاد يف /ووســعت أونتــاريو شــبكتها ملراكــز االعتــداء اجلنــسي -٣٩٩

ــامي  ــة       ٣٨ إىل ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣ع ــابع خلدم ــدة ومركــز ت ــة مراكــز جدي ــشاء ثالث ــزا بإن  مرك
، بـدأت احلكومـة     ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الفتـرة    . السكان الناطقني بالفرنسية على وجه التحديد     

ــسبة      ــذه املراكــز بن ــسنوي هل ــل ال ــادة التموي ــة٨يف زي ــة   .  يف املائ ــضا ملركــز اللغ وخصــصت أي
وباإلضــافة إىل ذلــك، نفــذت  . ويــل متــساو مــع املراكــز يف نفــس املنــاطق  الفرنــسية مــستوى مت



CEDAW/C/CAN/7  
 

07-48588 107 
 

أونتـاريو نظامـا جديـدا جلمــع البيانـات مـن شـأنه إظهــار زيـادة يف اسـتخدام اخلـدمات املقدمــة          
 .للنساء ضحايا العنف

ــادة التمويــل ملعاجلــة الثغــرات يف اخلــدمات املقدمــة       -٤٠٠ وتوســيع نطــاق هــذه املراكــز وزي
ة باللغـة الفرنـسية أسـفر عـن حتقيـق زيـادات ملحوظـة يف عـدد النـساء الناطقـات                      للنساء الناطقـ  

 .الالئي حصلن على خدمات جيدة) مبن فيهم املهاجرات(باللغة الفرنسية 
 مليون دوالر ملبادرات متعلقة بالتـدريب تـشمل         ٥,٩وباإلضافة إىل ذلك، رصد مبلغ       -٤٠١
 :ما يلي
قرار وإسداء املشورة، وأماكن اإليـواء، وخطـوط   تدريب            يف وكاالت االست               • 

األزمــات، وبــرامج االســتجابة العتــداء الــشريك، وبــرامج اإلصــالحيات، واملــساعدة    
ــامج    ــب برن ــة ومكات ــسابقة    “Ontario Works”القانوني ــة ال ــاملني يف جمــال الرعاي والع

ــوالدة ــات      لل ــدريب متخــصص يف اجملتمع ــضاة، وكــذلك ت ــاء والق ــساعدي األطب ، وم
ــساء       النا ــد الن ــاراهتم يف حتدي ــادة مه ــشعوب األصــلية لزي ــات ال ــسية وجمتمع ــة بالفرن طق

 املعرضات خلطر العنف وتقدمي الدعم الفعال واإلحالة إىل موارد اجملتمع احمللي؛
اجتمــاع لفريــق خــرباء لتــدريب مــوظفي إدارة الطــوارئ، وأفرقــة خــرباء لتعلــيم اللغــة    • 

 رباء بشأن اإليراين، واألصدقاء واألسر؛االنكليزية واللغة الفرنسية، وفريق خ
املـؤمتر األول مــن نوعـه برئاســة حكومــة أونتـاريو واملعــين بـالعنف العــائلي، املعقــود يف      • 

 مـن   ٥٥٠ متحـدث وحـضره      ١٠٠، الذي قدم أكثر من      ٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين 
 .املهنيني الذين ناقشوا أفضل املمارسات يف منع العنف ودعم الضحايا

هنــاك تفاوتــات بــني نــساء الــشعوب األصــلية الالئــي يعــشن يف احملميــة وخارجهــا يف  و -٤٠٢
وحتـصل أمـاكن اإليـواء علـى التمويـل ملـساعدة            . الوصول إىل أماكن اإليواء ومراكـز األزمـات       

ــواء طارئــة خــارج      العمــالء الــذين يعيــشون يف جمتمعــات نائيــة وريفيــة للوصــول إىل أمــاكن إي
 .عةاحملمية، وممولة من املقاط

وبعــض التحــديات الــيت تعتــرض وصــول نــساء الــشعوب األصــلية إىل أمــاكن اإليــواء     -٤٠٣
ــة يف        ــواء كافي ــاكن إي ــار إىل أم ــات، واالفتق ــشمل نقــص اإلســكان يف احملمي ــواء ت ومراكــز اإلي
اجملتمعات النائية واملعزولـة، واالفتقـار إىل املـوارد املاليـة والنقـل للوصـول إىل اخلـدمات خـارج                    

 ).كثريا ما تكون يف أماكن بعيدة (جمتمعاهتم
وكثري من املهاجرات والالجئات ميـانعن أيـضا يف احلـصول علـى اخلـدمات خوفـا مـن                    -٤٠٤

 ).على سبيل املثال فقدان الكفالة(القضايا املتعلقة باهلجرة 
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 االجتار باملرأة واستغالهلا: ٦املادة   
 االستغالل اجلنسي لألطفال والشباب  

ة أونتـــاريو أن مجيـــع األطفـــال حباجـــة إىل احلمايـــة، وخباصـــة أكثـــرهم ُتـــدرك حكومـــ -٤٠٥
قـانون تعـديل القـانون التـشريعي املتعلـق          ”،  ٢١٠وسيؤدي مشروع القانون    . تعرضهم للخطر 

إىل حتسني حياة األطفـال الـضعاف وحتـسني أشـكال        ،  “٢٠٠٥خبدمات الطفل واألسرة، لعام     
إلقامــة الدائمــة لألطفــال والــشباب احملــالني إىل  احلمايــة، وتــوفري مزيــد مــن اخليــارات ألمــاكن ا 

 .مجعيات إعانة األطفال وتعزيز املساءلة يف نظام محاية األطفال
وكجزء من اجلهود املبذولة لزيـادة كـبح اسـتغالل األطفـال يف إنتـاج املـواد اإلباحيـة،                    -٤٠٦

إلنترنـت يف  أنشأت احلكومة فرقة عمل معنية باجلرائم الـيت ترتكـب ضـد األطفـال عـن طريـق ا              
 واعتمدت استراتيجية على صعيد املقاطعة للجرائم اليت ترتكب ضد األطفـال عـن        ٢٠٠٤عام  

وصــدرت وثــائق إىل حــامي التــاج ملــساعدهتم يف  . ٢٠٠٦يونيــه /طريــق اإلنترنــت يف حزيــران 
 .إقامة الدعوى إلقامة جرائم ضد األطفال عن طريق اإلنترنت

 ية والعامةاملرأة يف احلياة السياس: ٧املادة   
، بلغــت نــسبة متثيــل النــساء كأعــضاء يف اجلمعيــة  ٢٠٠٦يوليــه / متــوز٢٦اعتبــارا مــن  -٤٠٧

.  يف املائـة   ٣٠ يف املائـة ونـسبة متثيـل النـساء كـوزيرات يف أونتـاريو                ٢٣,٣التشريعية ألونتاريو   
أة وقــد التــزم زعمــاء األحــزاب الــسياسية الرئيــسية الثالثــة يف أونتــاريو لترشــيح أكثــر مــن امــر    

 ).٢٠٠٦يونيه /حزيران(ملنصب ُيشغل باالنتخاب ومعاجلة نقص متثيل املرأة يف السياسية 
 

 نساء الشعوب األصلية  
مؤسـسة النـساء يف     ” دوالر يف شكل متويـل لــ         ٥ ٠٠٠قدمت مديرية أونتاريو للمرأة      -٤٠٨
 . أونتاريو لعقد منتدى لتعزيز قيادة نساء الشعوب األصلية يف٢٠٠٦مارس /يف آذار “القيادة

 
 التعليم: ١٠املادة   
 نساء وبنات الشعوب األصلية  

ــشعوب          -٤٠٩ ــة ال ــام لطلب ــة إىل حتــسني النجــاح الع ــة الرامي ــدابري اجلاري ــن الت ــاك كــثري م هن
ويقـوم مكتـب احلكومـة بتعلـيم الـشعوب األصـلية بوضـع إطـار عمـل لـسياسة تعلـيم                      . األصلية

 دمي التعليم اجليـد لطلبـة األمـة األوىل، وامللـونني          الشعوب األصلية، سيكون األساس لتحسني تق     
 .واإلنويت يف أونتاريو
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ــل         -٤١٠ ــق متوي ــشعوب األصــلية عــن طري ــة ال ــضا بتحــسني جنــاح طلب ــة أي ــة ملتزم واحلكوم
، قـدم   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الفترة   . مشاريع جناح الطلبة اليت تركز على طلبة الشعوب األصلية        

ل سـبعة مـشاريع متعلقـة بالـسبل البديلـة قيـام طلبـة                مليون دوالر للمجـالس مـن أجـ        ٢,٣مبلغ  
مــدرس معــين بنجــاح  ”ويوجــد يف كــل مدرســة  . الــشعوب األصــلية بإمتــام تعلــيمهم الثــانوي  

 . ملساعدة الطلبة املعرضني للخطر“ الطلبة
ولتقيــيم جنــاح هــذه الــسياسات والــربامج، أجنــز مــشروع للتحديــد الــذايت هلويــة طلبــة    -٤١١

وتنتــهج ســبعة جمــالس  . ة متابعــة وحتليــل جنــاح طلبــة الــشعوب األصــلية  الــشعوب األصــلية بغيــ 
وهنـاك  . تعليمية يف مشال غرب أونتاريو سياسة للتحديـد الـذايت هلويـة طلبـة الـشعوب األصـلية                 

مــشروع جتــرييب بــشأن التحديــد الــذايت هلويــة طلبــة الــشعوب األصــلية جيــري متويلــه أيــضا مــن   
 .اجمللس التعليمي ملنطقة تورنتو

وأظهرت احلكومة أيـضا التزامـا واضـحا بتـوفري تـدريب وتعلـيم الحـق ملرحلـة التعلـيم                 -٤١٢
ويف . الثانوي على حنو يسهل الوصول إليـه وعـايل اجلـودة للـشعوب األصـلية مبـن فـيهم النـساء         

 ماليــني دوالر لــربامج وخــدمات ٩،  قــدمت احلكومــة مــا يربــو علــى  ٢٠٠٦-٢٠٠٥الفتــرة 
ــة يف    مــن طلبــة ٧ ٦٠٠لــدعم حــوايل  الــشعوب األصــلية يف املرحلــة الالحقــة للدراســة الثانوي

 . كليات وجامعات عامة يف أونتاريو
وكجزء من هـذا االسـتثمار، قـدم مبلـغ مليـون دوالر يف متويـل السـتراتيجية الوصـول                     -٤١٣

ــة      ــة يف الكليــات واجلامعــات لتحــسني الوصــول والفــرص لطلب والفــرص لــدعم مــشاريع جتريبي
انـصب تركيـز املـشاريع التجريبيـة علـى          .  املرحلة الالحقة للدراسة الثانوية    الشعوب األصلية يف  

ومثلـت اسـتراتيجية الوصـول والفـرص جـزءا مـن خطـة           . حتسني التوعية، والتحـول واالسـتبقاء     
، لـدعم االشــتراك  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ مليــون دوالر يف الفتـرة  ١٠,٢حكومـة أونتـاريو السـتثمار    

در الكــايف، مبــن فــيهم الــشعوب األصــلية، يف التعلــيم الالحــق  املتزايــد للفئــات غــري املمثلــة بالقــ 
 .للمرحلة الثانوية

 ماليني دوالر يف إطار اسـتراتيجية تعلـيم         ٦، قدمت احلكومة حوايل     ١٩٩١ ومنذ عام    -٤١٤
وتدريب الشعوب األصلية للمساعدة يف زيادة معدالت اشتراك وإجناز طلبة الشعوب األصـلية             

يادة إحساس ووعي مؤسسات التعلـيم يف املرحلـة الالحقـة للتعلـيم     يف الكليات واجلامعات، وز   
ــشعوب         ــادة اشــتراك ال ــة زي ــا الواقع ــضاياها وحقائقه ــشعوب األصــلية، وق ــات ال ــانوي ثقاف الث

ويف . األصلية يف القرارات اليت تـؤثر علـى التعلـيم الالحـق للمرحلـة الثانويـة للـشعوب األصـلية                   
يم وتـدريب الـشعوب األصـلية إىل أن االسـتراتيجية          ، خلص تقييم الستراتيجية تعلـ     ١٩٩٦عام  
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وتعتــزم احلكومــة . حققــت جناحــا يف إحــراز تقــدم حنــو حتقيــق أهــدافها وأهنــا ينبغــي أن تــستمر 
 .إجراء استعراض آخر لالستراتيجية

 
 العمالة: ١١املادة   
 التدابري املتعلقة بالعمالة  

 الوظيفـة الـيت نفـذهتا احلكومـة يف عـام      ترتب خطة اإلجازة العائلية ألسباب طبية محاية      -٤١٥
 يف املائـة مـن مجيـع    ٦١ومـا يربـو علـى    .  آثارا إجيابيـة علـى دخـول املـرأة سـوق العمـل            ٢٠٠٥

مقــدمي الرعايــة العائليــة مــن النــساء الالئــي يقــدمن الرعايــة لفــرد مــسن يف األســرة ُيعــاين مــن    
 . مشكلة صحية

لنــاتج عــن الرعايــة الــيت يقــدموهنا يقــل  واملوظفــون الــذين يعــانون مــن زيــادة الــضغط ا  -٤١٦
احتمــال دخــوهلم ســوق العمــل أو، يف حالــة تــوظيفهم، يزيــد احتمــال فقــدهم العمــل بــسبب    
املـــسؤوليات املتعلقـــة بتقـــدمي الرعايـــة أو بـــسبب معانـــاهتم مـــن اإلجهـــاد العـــاطفي أو البـــدين   

 املــشمولني ، تــسمح للمــوظفني“٢٠٠٠قــانون معــايري العمــل، لعــام ”وتعــديالت . العقلــي أو
بالقانون باحلصول على إجازة غايـة مثانيـة أسـابيع مـع محايـة الوظيفـة لتقـدمي الرعايـة أو الـدعم                     

وإىل جانـب التغـيريات الـيت جـرت يف الربنـامج الفيـدرايل للتـأمني علـى                  . لفرد معني يف األسـرة    
ىل سـتة   الوظائف، حيق ملـوظفي األونتـاريو املـستفيدين هبـذه اإلجـازة احلـصول علـى مـا يـصل إ                    

 . أسابيع من االستحقاقات مبوجب الربنامج الفيدرايل اجلديد للرعاية احلنونة
ــة بــصورة مباشــرة أو غــري مباشــرة علــى      -٤١٧ ــارا إجيابي ــادرات األخــرى الــيت رتبــت آث واملب

 :دخول النساء سوق العمل تشمل ما يلي
ل يف أونتـاريو طلـب      مينع التشريع اجلديد أرباب العم    ): ٢٠٠٦(إهناء التقاعد اإللزامي     • 

 . عاما٦٥تقاعد املوظفني عند بلوغ 
جــرى تعــديل الئحــة أونتــاريو يف ): ٢٠٠٧-٢٠٠٣(زيــادات يف احلــد األدىن لألجــر  • 

ــانون األول ــسمرب /كــ ــغ   ٢٠٠٣ديــ ــنويا إىل أن يبلــ ــر ســ ــد األدىن لألجــ ــادة احلــ  لزيــ
نـساء  ، مثلت ال  ٢٠٠٠ويف عام   . ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١دوالرات يف الساعة حبول      ٨

 . يف املائة من احلاصلني على احلد األدىن لألجر٦٤نسبة 
تعــود التعــديالت اإلضــافية للمــساواة يف ): ٢٠٠٣ (قــانون املــساواة يف األجــرإعمــال  • 

. األجر بالفائدة على العامالت يف أدىن قطاعات النساء أجرا يف القطاع العـام األوسـع         
 مليــون ٤٠٠مــا يربــو علــى ودفــع .  حالــة١ ٠٠٢، جــرى تــسوية ٢٠٠٣ومنــذ عــام 

 .دوالر لوظائف القطاع العام األوسع على مدى ست سنوات
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ــة بالعــامالت الــضعيفات  •  ــادة التوعي ــة املــساواة يف األجــر   : زي أنــشئت شــراكة بــني جلن
 .ووزارة العمل لتبادل املعلومات املتعلقة مبعايري املساواة يف األجر والعمل

نت تتضمن روابـط للمعلومـات واخلـدمات الـيت هتـم            بوابة إنتر ): ٢٠٠٤(بوابة النساء    • 
 ٢٠٠٥أكتـوبر   / إىل تـشرين األول    ٢٠٠٤نـوفمرب   /ويف الفترة من تـشرين الثـاين      . املرأة

 .٤٦٧ ٥١٠بلغ جمموع االتصاالت بالبوابة 
 مليـون دوالر   ٢وتستثمر احلكومة، كجزء مـن خطـة عملـها ملكافحـة العنـف املـرتيل،                 -٤١٨

ــادرات تــدريب   علــى العمــل للنــساء الالئــي تعرضــن للعنــف والنــساء املعرضــات    ســنويا يف مب
وتقــدم احلكومــة عــددا مــن الــربامج مثــل التــدريب الــسابق للتلمــذة    . للوقــوع ضــحايا العنــف 

الصناعية والتدريب على تكنولوجيا املعلومات ملـساعدة النـساء العـاطالت وغـري املـستخدمات               
 .بالقدر الكايف وتعزيز استقالهلن االقتصادي

 
 رعاية األطفال بتكلفة معقولة  

 مليــون دوالر يف شــكل أمــوال فيدراليــة للمــساعدة يف دعــم   ١٢٢,٥تقــدم احلكومــة  -٤١٩
، أنـشئ  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الفتـرة  . التوسع يف رعاية الطفل علـى حنـو جيـد وبتكلفـة معقولـة           

 . دار حضانة أطفال مدعومة٤ ٠٠٠
فــضل أخطــة ”ة برناجمهــا املعنــون ، نفــذت احلكومــ٢٠٠٤نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين -٤٢٠
لتعزيز التنشئة الصحية، والـتعلم املبكـر والرعايـة لألطفـال مـن املرحلـة الـسابقة للـوالدة                 “ بداية

وألغت أونتاريو أيضا القيود املفروضة على إعانات رعايـة األطفـال للوالـدين             . إىل السنة األوىل  
 .سجلة ملدخرات التعليماملشمولني باخلطط املسجلة ملدخرات التقاعد واخلطط امل

 
 الصحة: ١٢املادة   
 احلصول على الرعاية الصحية  

، أعلنت احلكومة إنشاء معهد صحة املرأة، وهو جهـاز تـابع            ٢٠٠٥أغسطس  /يف آب  -٤٢١
للمقاطعة مكلـف بتعزيـز صـحة املـرأة مبعاجلـة احتياجـات املـرأة عـن طريـق البحـوث، والتعلـيم                  

، سيـضم عمـل جملـس    ٢٠٠٧أبريل /توقع تشغيله يف نيسان  واملعهد، الذي ي  . وخدمات املرضى 
 .١٩٩٨أونتاريو لصحة املرأة، وهو جملس استشاري مستقل أنشئ يف عام 

ولتعزيز املـساءلة، تقـدم احلكومـة التمويـل إلدمـاج مؤشـرات صـحة املـرأة يف التقـارير                     -٤٢٢
يتعلـق بـصحة املـرأة      السنوية للمستشفيات، بالسماح للمستشفيات بقياس ومقارنة أدائها فيمـا          

عن طريق مؤشـرات مقـسمة حـسب اجلـنس هبـدف حتـسني احلـصول علـى اخلـدمات الـصحية                      
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بتمويل من جملـس    “ POWER”بدأ العمل أيضا يف دراسة بعنوان       . وختفيف عملية صنع القرار   
، سيـشمل   )مشروع لتقرير أداء قائم علـى أدلـة صـحة املـرأة يف أونتـاريو              (أونتاريو لصحة املرأة    

 قائمة علـى األدلـة تقـيس عـبء املـرض، واحلـصول علـى خـدمات الرعايـة الـصحية،                      مؤشرات
والعوامــل املنــذرة خبطــر اإلصــابة بــأمراض مزمنــة وبعجــز، ونوعيــة ونتــائج الرعايــة فيمــا يتعلــق  

 .باألسباب الرئيسية لالعتالل والوفيات بني النساء
مــشاريع مــع جملــس وجتــري معاجلــة قــضية احلــصول علــى الرعايــة الــصحية عــن طريــق  -٤٢٣

ــرأة ومنظمــات أخــرى    ــصحة امل ــاريو ل ــوذج     . أونت ــداد توصــيات لوضــع من ــة إع ــشمل األمثل وت
وهـو مـشروع   “ Cancer care Ontario”للكـشف الوقـائي لـسرطان عنـق الـرحم مـع مـشروع        

 احلليمي عنـد اإلنـسان، وإنـشاء فريـق خـرباء      منوذج الختبار               كشف فريوس الورم    
 .ألمومة يف أونتاريو إلسداء املشورة فيما يتعلق بتوفري رعاية األمومة يف أونتاريومعين برعاية ا

ومتثـــل نوعيـــة الرعايـــة ونوعيـــة احليـــاة قـــضيتان هامتـــان أيـــضا لـــصحة املـــرأة وجـــرى  -٤٢٤
ــل     ــشاريع مث ــق م ــن طري ــهما ع ــدة     ”معاجلت ــة املعق ــول يف الرعاي ــتحكم يف الب ــة ال حتــسني رعاي

كـبريا مـن القـائمني بدراسـة واختبـار وتنفيـذ أفـضل املمارسـات                ، الذي يـضم عـددا       “املستمرة
وجيــري اســتخدام هــذا النمــوذج . القائمــة علــى األدلــة يف رعايــة الــتحكم يف البــول لــدى املــرأة

 .لتحسني نوعية الرعاية يف جماالت أخرى
 

 القضايا الصحية احملددة  
للمبـادرات املتعلقـة بالوقايـة       منظمـة وبرنـامج      ٨٠تقدم احلكومة التمويل ملا يربو على        -٤٢٥

اإليدز وعالجه، وبرامج التثقيف والدعم فيمـا يتعلـق بفـريوس     /من فريوس نقص املناعة البشرية    
اإليـدز  /اإليـدز للرجـال والنـساء املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية        /نقص املناعـة البـشرية    

 واملبـادرات يـسهل الوصـول       وهذه املنظمات . اإليدز/واملتضررين بفريوس نقص املناعة البشرية    
. إليها تصل إليها النساء، ويقوم عدد متزايد من هـذه املنظمـات بإعـداد بـرامج خاصـة بالنـساء                   

، ٢٠٠٦-٢٠٠٥وطبقــا للبيانــات الــيت مجعهــا مكتــب اإليــدز، يف األشــهر الــست األوىل مــن   
  امرأة تقريبا علـى خـدمات مـن منظمـات خلـدمات إيـدز قائمـة علـى اجملتمـع                    ٢ ٩٠٠حصلت  

 .احمللي متوهلا احلكومة
وفضال عن ذلك، يقـوم فريـق عامـل تـابع للمقاطعـة، مؤلـف مـن بـاحثني، ومنظمـات                      -٤٢٦

خلدمات اإليدز القائمة على اجملتمع احمللي، ووحدات صـحة عامـة، باستكـشاف القـضايا ذات           
بحـث  وأجنـز الفريـق استعراضـا شـامال ألعمـال ال     . الصلة باملرأة وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية       

املتعلقة مببادرات الوقاية اليت تستهدف املرأة وأجرى استقصاء للمنظمات الـيت تقـدم اخلـدمات               
اإليــدز وتقــدمي  /للمــرأة لتحديــد مــستوى معلوماهتــا املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية       
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ومتثـل هـذه األنـشطة خطـوة أوىل يف قيـام الفريـق بإعـداد اسـتراتيجية متعلقـة بـاملرأة                      . اخلدمات
 .اإليدز يف أونتاريو/فريوس نقص املناعة البشريةو

وبرنامج أونتاريو الختبار فريوس نقص املناعة البشرية قبل الوالدة والالئـي يفكـرن يف               -٤٢٧
 يف ٩٠، أجـرت نـسبة     ٢٠٠٥ويف عام   . احلمل على إجراء اختبار فريوس نقص املناعة البشرية       

ويـؤدي  .  املتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية        املائة تقريبا مـن احلوامـل يف أونتـاريو االختبـار          
اختبــار فــريوس نقــص املناعــة البــشرية قبــل الــوالدة إىل خفــض خطــر التعــرض النتقــال فــريوس  
نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفـل ويـشجع وصـول املـرأة املـصابة بفـريوس نقـص املناعـة                      

 .مات فعالة بشأن الوقايةالبشرية إىل خدمات العالج والدعم، ففضال عن تقدمي معلو
 

 احلياة االقتصادية واالجتماعية: ١٣املادة   
 تدابري ملكافحة الفقر  

وحتـدد  . جيوز ألي مقيم يف أونتاريو أن يقدم طلبا للحـصول علـى مـساعدة اجتماعيـة                -٤٢٨
، ارتفعـت   ٢٠٠٣ومنـذ عـام     . األهلية على أساس االحتياجات املالية إضـافة إىل معـايري أخـرى           

وباإلضافة إىل ذلك تقوم املقاطعـة بـصرف الزيـادات       .  يف املائة  ٥ملساعدة االجتماعية  بـ     نسبة ا 
 املتعلقـة بتكملـة االسـتحقاقات الوطنيـة للطفـل           ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤الفيدرالية لألعوام   

وقامــت احلكومــة أيــضا بترشــيد أداء املــساعدة االجتماعيــة وألغــت  . لألســر الــيت تعــول أطفــاال
 .بية لكي ُيعامل مواطنو أونتاريو الضعاف بعدالة وكرامةالقواعد العقا

 
 برامج وخدمات الدعم  

اختــذت احلكومــة خطــوات لكفالــة أن تكــون خــدمات الــدعم يف أونتــاريو يف متنــاول   -٤٢٩
 مليون دوالر لتغطيـة املـصروفات       ٢، قُدم   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الفترة   . البنات املعوقات /النساء

 اإليــواء ومــساكن اإليــواء املؤقــت ممــا ســاعد علــى تــسهيل وصــول  الرأمساليــة الــصغرية ألمــاكن
مستعملي كراسي املقعدين إىل أماكن اإليواء الطـارئ، باإلضـافة إىل بنـود اإلصـالح والـصيانة                 

وتوجـد  .  مليون دوالر لـنفس الغـرض      ١,٣٥، قدم مبلغ    ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفترة   . األخرى
 .حديد للنساء املعوقاتيف بعض أماكن اإليواء أسرة خمصصة على وجه الت

وإذا وصــلت امــرأة معوقــة إىل مــأوى طــوارئ أو كانــت حباجــة إىل خــدمات الــدعم،   -٤٣٠
على سبيل املثال، ميكن أن يتصل املـأوى        . تستطيع أماكن اإليواء والوكاالت املمولة مساعدهتا     

ُتعـاين مـن    باملعهد الوطين الكندي للعمي للمساعدة يف تـوفري اخلـدمات الـضرورية للمـرأة الـيت                 
 .ضعف يف النظر
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وبعــض التحــديات الــيت تواجــه كفالــة وصــول النــساء والبنــات املعوقــات إىل خــدمات  -٤٣١
الدعم تشمل توفري التمويل الكايف ألماكن اإليواء لكفالـة سـهولة الوصـول إليهـا متامـا وكفالـة            

هل الوصـول   النقل املناسب يف حاالت الطوارئ للوصول إىل أماكن اإليـواء مـزودة بأسـرة ُيـس               
 .إليها
واسـتراتيجية  . وهناك ثغرات يف اخلدمات والربامج املتعلقة بنـساء وبنـات األمـم األوىل       -٤٣٢

املــداواة والتعــايف للــسكان األصــليني، متاحــة للــسكان األصــليني يف احملميــات وخارجهــا يف         
ة هــذه ومتــول احلكومــ. اجملتمعــات احلــضرية والريفيــة، تعــاجل بعــض هــذه الثغــرات يف أونتــاريو  

 شـريكا مـن الـشعوب األصـلية، لتـوفري      ١٥االستراتيجية، اليت متثل شراكة بني أربع وزارات و    
هنج شامل ومناسـب لثقافتـها للحـد مـن العنـف داخـل أسـر الـشعوب األصـلية وحتـسني احلالـة                        

 .الصحية العامة للشعوب األصلية يف أونتاريو
 يف اخلدمات املقدمـة لنـساء وبنـات         وبعض التحديات اليت تواجه القضاء على الثغرات       -٤٣٣

األمم األوىل تشمل القضايا املتعلقة بإمكانية وصول من يعيـشون يف جمتمعـات نائيـة ومعزولـة،                 
واالفتقار إىل املوارد والتدريب املناسبني ثقافيا، أصحاب املصلحة مبا يف ذلك اجملتمعـات احملليـة               

 .وجمالس العشائر
 

 حصول املرأة على املسكن  
 وحـدة رئيـسية جديـدة       ٥٠٠، أعلنت احلكومـة عـن إنـشاء         ٢٠٠٦-٢٠٠٥يف الفترة    -٤٣٤

 . مليون دوالر خلدمات الدعم١لضحايا العنف العائلي وقدمت 
 

 مانيتوبا
  

 تدابري منع التمييز: ٢املادة   
 املساعدة القانونية  

ــز   -٤٣٥ ــتح مركــ ــاين “ Woman's Place”افتــ ــشرين الثــ ــوفمرب /ي تــ ــة ٢٠٠٤نــ ، ملعاجلــ
حتياجــات اخلاصــة بالنــساء، مبــا يف ذلــك تقــدمي اخلــدمات القانونيــة اجملانيــة لنــساء الــشعوب   اال

ويقدم املركز اخلـدمات بالتعـاون      . األصلية واملهاجرات ذوات الدخل املنخفض يف املقام األول       
). Legal Aid Manitoba(مع الوكاالت األخرى، مبـا فيهـا وكالـة مانيتوبـا للمـساعدة القانونيـة       

 . امرأة١٢٥، قُدمت خدمات قانونية لـ ٢٠٠٦-٢٠٠٥الفترة ويف 
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، خفضت وكالة مانيتوبا للمساعدة القانونية اخلـدمات        ٢٠٠٣يناير  /ويف كانون الثاين   -٤٣٦
االنفصال، والطـالق، وحـاالت تعـديل نفقـة األطفـال،          (املتعلقة بالقانون احمللي والقانون املدين      

أثرت هـذه التخفيـضات علـى النـساء         . سبب العجز املايل  ب) وحاالت الوصاية غري املتنازع فيها    
، زاد التمويــل املقــدم مــن املقاطعــة، وأعيــدت هــذه ٢٠٠٥أبريــل /ويف نيــسان. يف املقــام األول

عـدا حـاالت الطـالق غـري املتنـازع فيهـا وحـاالت الوصـاية غـري                  (اخلدمات إىل ما كانت عليـه       
 إىل حـدوث زيـادة بنـسبة    ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٤وتشري اإلحصاءات يف الفترة مـن       ). املتنازع فيها 

 .يف عدد الشهادات الصادرة للنساء) ٣٥١( يف املائة ٤,٨
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ شــهادة للنــساء يف الفتــرة ٧ ٢٢٧“ املــساعدة القانونيــة”وأصــدرت  -٤٣٧

وباإلضــافة إىل ذلــك، اســتنادا إىل اإلحــصاءات . ٢٠٠٦-٢٠٠٥ شــهادة يف الفتــرة ٧ ٧٣٧ و
 امــرأة حــصلت علــى املــساعدة ٢٢ ٨١٥دات، تــشري التقــديرات إىل أن العامــة املتعلقــة بالــشها

ــرة       ــوح يف الفت ــاب املفت ــق خــدمات حمــامي احلراســة والب  وحــصلت ٢٠٠٦-٢٠٠٥عــن طري
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤ على املساعدة يف الفترة ١٩ ٩٤٠

 
 التمييز املتعلق بنوع اجلنس  

 ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٣الشكاوى املقدمة إىل جلنة مانيتوبا حلقوق اإلنسان، 
 التصرف يف الشكاوى املسجلة شكاوى التمييز بسبب اجلنس الشكاوى اليت سويت السنة

  شكوى مسجلة٧٧ ٣٣٦ ٢٠٠٣
 
 شـــــــكاوى ١٠إضـــــــافة إىل (

 )سويت قبل التسجيل

ــا   ١٧ ــل أن يبــت فيه  شــكوى ســويت قب
 اجمللس

ــازل  ٩  شـــكاوى ُســـحبت أو جـــرى التنـ
 عنها
  شكوى رفضتها اللجنة٣١
 اطة من اللجنة بوست شكاوى سوي٣
  شكاوى أحيلت للتحكيم١٠
  شكاوى قام األطراف بتسويتها٣

 شكوى واحدة حفظت ألسباب أخرى
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 التصرف يف الشكاوى املسجلة شكاوى التمييز بسبب اجلنس الشكاوى اليت سويت السنة

  شكوى مسجلة٩٤ ٤٢٧ ٢٠٠٤
 
ــافة إىل (  شـــــــكوى ٢٥إضـــــ

 )سويت قبل التسجيل

 شــكاوى ُســويت قبــل أن تبــت فيهــا  ١٠
 اللجنة
 شــكوى ُســحبت أو جــرى التنــازل    ١١
 عنها
  شكوى رفضتها اللجنة٢٣

 *احدة حفظتها اللجنةشكوى و
  شكاوى سويت بواسطة من اللجنة٣
  شكاوى أحيلت للتحكيم٣
  شكوى سويت قبل التحكيم٤٣

  شكوى مسجلة٥٣ ٣٢٥ ٢٠٠٥
 
ــافة إىل (  شـــــــكوى ٢١إضـــــ

 )ُسويت قبل التسجيل

ــا   ١٦ ــل أن تبــت فيه  شــكوى ســويت قب
 اللجنة

ــازل  ٩  شـــكاوى ُســـحبت أو جـــرى التنـ
 عنها
  شكوى رفضتها اللجنة١٧
 *وى حفظتها اللجنة شك٢

ــن       ــطة مـ ــويت بواسـ ــدة سـ ــكوى واحـ شـ
 اللجنة 

  شكاوى أحيلت للتحكيم٧
 شكوى واحدة سويت قبل التحكيم

ــاين  ــانون الثـ / كـ
ــاير  ــار-ينــ /  أيــ

 ٢٠٠٦مايو 

  شكوى مسجلة١٧ ١٠٤
 
ــافة إىل (  شــــــــكاوى ٤إضــــــ

 )سويت قبل التسجيل

 شــكاوى ســويت قبــل أن تبــت فيهــا     ٧
 اللجنة

  التنازل عنها شكوى ُسحبت أو جرى٢
  شكاوى رفضتها اللجنة٨

 .عرض التسوية معقول * 
  

 نساء الشعوب األصلية  
منظمـة   إىل زادت مانيتوبا بصورة تدرجييـة التمويـل األساسـي ومتويـل املـشاريع املقـدم               -٤٣٨

ورســالتها  ، الــيت تــشمل واليتــها  )Mothers of Red Nations(“ أمهــات األمــم احلمــراء  ”
بالنيابـة عـن نـساء       والـدعوة  ،يةصل الوعي حبقوق اإلنسان لنساء الشعوب األ      التثقيف، وزيادة ”

 .(http://morn.cimnet.ca/cim/92C270_397T18351.dhtm)الشعوب األصلية يف مانيتوبا 
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 نساء الشعوب األصلية احملبوسات  
ــا؛ ومــن هــذا     ١٢٠توجــد  -٤٣٩ ــا حمبوســة يف إصــالحيات املقاطعــة ويف مانيتوب  امــرأة تقريب

وقـد قـدمت الـسجينات شـكاوى إىل         .  يف املائـة   ٧٠العدد متثل نساء الشعوب األصـلية حـوايل         
جلنة مانيتوبا حلقـوق اإلنـسان بـدعوى عـدم تلبيـة االحتياجـات اخلاصـة للـسجينات؛ وأحيلـت                    

 مليـون دوالر    ٢٥، كانـت مانيتوبـا رصـد        ٢٠٠٦أبريـل   /ويف نيسان . تلك الشكاوى للوساطة  
 .دة للنساءلبدء تشييد إصالحية جدي

التدابري الرامية إىل معاجلة ارتفـاع النـسبة املئويـة لنـساء الـشعوب األصـلية املـسجونات                   -٤٤٠
 :تشمل ما يلي

عملية التخطيط لإلصالحية اجلديدة للنساء ستشمل وضـع بـرامج مناسـبة مـن الناحيـة              • 
 .الثقافية لنساء الشعوب األصلية

 برنامج دائرة التغـيري، الـذي       - اجلنس   وضعت إصالحيات مانيتوبا برامج حسب نوع      • 
 .سيضم إحدى املسنات وأخصائية دعم ثقايف

ويعمل يف إصالحية النساء يف مانيتوبا امرأة مسنة واحـدة، وقـسيس واحـد وأخـصائية                 • 
وتقدم السيدة املسنة وأخصائية الـدعم الثقـايف خـدمات للرتيـالت احملكـوم       . دعم ثقايف 

ــة واملودعــات يف احلــ   ــيهن بعقوب ــل احلــرف اخلاصــة    عل ــشطة مــن قبي ــاطي أن بس االحتي
للشعوب األصلية، و              الطبـول، ومـشاركة اجلماعـات، والطـب التقليـدي،                

ويقدمان أيضا خـدمات    . والتطهري بالدخان، والتوعية الثقافية وموارد اجملتمعات احمللية      
 .املشورة الشخصية

كـــبريا مـــن املودعـــات يف احلـــبس  ويف تـــاريخ هـــذا التقريـــر، ضـــمت مانيتوبـــا عـــددا   • 
 وبلغــت النــسبة املئويــة للمحبوســات  -االحتيــاطي باملقارنــة بــاحملكوم علــيهن بعقوبــة  

وتطلـــب هـــذا إجـــراء تغـــيريات يف الـــربامج للـــسماح . يف املائـــة تقريبـــا ٧٠احتياطيـــا 
 . الرتيالت يف احلبس االحتياطي القصري األجل باالشتراك

ــس    •  ــن وكــاالت     وحيــصل املركــز اإلصــالحي للن ــى خــدمات م ــضا عل ــا أي اء يف مانيتوب
جمتمعية خمتلفة للمساعدة يف تقدمي الربامج، وعلى سبيل املثال، برنـامج التـدريب علـى               

 .، الذي ينفذ من منظور للشعوب األصلية“Triple P”تربية األطفال املعنون 
والــربامج اجلديــدة الــيت توضــع جيــب أن تكــون حــسب نــوع اجلــنس وتــشمل منظــور    • 

 . الشعوب األصلية قاسم مشترك يف الربنامج بأكمله
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 التدابري الرامية إىل كفالة النهوض باملرأة: ٣املادة   
 العنف ضد النساء والبنات  

ــاق   -٤٤١ ــيع نطـــ ــرى توســـ ــا  ”جـــ ــائلي يف مانيتوبـــ ــدائي للعنـــــف العـــ ــشروع االبتـــ “ املـــ
 ليـــــــشمل مجيـــــــع حـــــــاالت االعتـــــــداء اجلنـــــــسي  ٢٠٠٥نـــــــوفمرب /الثـــــــاين تـــــــشرين يف

(www.manitobacourts.mb.ca/domestic_violence.html) .  وقـــد أدخــــل هــــذا النظــــام إلدارة
احلاالت قدرات كثرية يف نظام العدالـة، وال سـيما يف جمـال اخلـدمات املقدمـة لـضحايا العنـف                     

وفــاز املــشروع االبتــدائي جبــائزة األمــم املتحــدة للخدمــة العامــة    . العــائلي، وحقــق نتــائج هــام 
 . اخلدماتلتحسني تقدمي 

التقريـر اخلـامس     من   ٣٠٧واملبادرات يف جمال العنف ضد املرأة يرد شرحها يف الفقرة            -٤٤٢
وتــشمل . لكنــدا بــشأن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة        

 :املبادرات اإلضافية ما يلي
مبـادرة  : العنـف العـائلي  منـع  ”، بـدأت املبـادرة املعنونـة     ٢٠٠٤ينـاير   /يف كانون الثـاين    • 

 .“متعلقة مبكان العمل
جرى توسـيع نطـاق وحـدة منـع العنـف العـائلي يف وينيـبج لزيـادة قـدرهتا علـى تقـدمي                         • 

برامج تثقيفية وطويلة األجل فيما يتعلـق بـالعنف العـائلي يـستهدف النـساء، والعمـالء                 
 .علممن ثقافات متعددة، ومن الشعوب األصلية والعمالء العاجزين عن الت

أعدت دورات أساسـي وتـدريب مـستمر ملـوظفي املراقبـة القـضائية وامللـتحقني اجلـدد                   • 
 .بدائرة شرطة وينيبج، تركز على نظرية وقضايا العنف العائلي

، الــيت تــوفر تــدخالت  “ اجلنــائيوحــدة اجملــرمني اخلطــرين جــدا يف التنظــيم ”أنــشئت  • 
 .ئلي اخلطرين جدا من مرتكيب العنف العا٣٠جمتمعية مكثفة ورصد لـ 

أنشئت وحدة التدخل يف العنـف العـائلي ملـساعدة األسـر إذا مل ُتـسفر احلـوادث ذات                    • 
 .الصلة بالعنف العائلي عن اهتامات أو اعتقاالت

 ).٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٣يف عام (جرى متويل مؤمترين معنيني مبنع العنف العائلي  • 
 وتوسـيع نطـاق     “ائلي مالحقـة خلـسة    القانون املتعلق بالعنف الع   ”جرت تعديالت يف     • 

فئــــات األشــــخاص الــــذين ينطبــــق علــــيهم القــــانون حتــــسني احلمايــــة لألطفــــال         
(http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/2004/c01304e.php). 
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، الــــــذي “قــــــانون تنفيــــــذ األحكــــــام القــــــضائية الكنديــــــة    ”جــــــرى إصــــــدار   • 
صادرة يف املقاطعــــات مانيتوبــــا بتنفيــــذ أوامــــر احلمايــــة املدنيــــة الــــ لــــشرطة يــــسمح

ــة ــا      الكنديـــــ ــاكم مانيتوبـــــ ــسجال يف حمـــــ ــر مـــــ ــان األمـــــ ــواء كـــــ ــرى ســـــ األخـــــ
(http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/e116e.php). 

وبوجه عام، تتـضمن تقييمـات اخلـدمات املقدمـة مـن قطـاع خـدمات العنـف العـائلي                     -٤٤٣
 ليـشمل اآلثـار الـيت       وجيري إعـداد اقتـراح بـإجراء تقيـيم أوسـع          . وصفا لتلك اخلدمات  

 .ترتبها خدمات املنع والتدخل على العنف العائلي والثغرات فيها
ــضعيفات         -٤٤٤ ــساء الـ ــات والنـ ــد البنـ ــف ضـ ــة العنـ ــة إىل مكافحـ ــدابري الراميـ ــشمل التـ وتـ

 :واملهمشات ما يلي
تقدم حكومة مانيتوبا ورابطة احلياة يف اجملتمعات احمللية املعلومات والدعم لألشـخاص             • 

وقني عقليـــا الـــذين يواجهـــون العدالـــة بوصـــفهم ضـــحايا، أو شـــهود أو جمـــرمني   املعـــ
(www.aclmb.ca/justice.htm) .        ويوىل اهتمام خاص للنساء املعوقات عقليا املعرضـات
 . لإليذاء يف عالقاهتن الشخصية

خــدمات املــشورة املتخصــصة “ املــشورة للمهــاجراتخــدمات إســداء ”تقــدم رابطــة  • 
 . من العنف العائلينيئات الالئي يعانات والالجللمهاجر

 حلقـــة عمـــل بـــشأن املهـــاجرات، ٢٠٠٦يونيـــه / حزيـــران٢٠ُعقـــدت يف وينيـــبج يف  • 
 .والعنف العائلي والتشرد

الـشباب  ”قدموا يف وينيبج ثالثة بـرامج جمتمعيـة لتوعيـة املهـاجرين واملـشروع املعنـون                 • 
 .“التوجيه العائلي/الوافدون اجلدد والترفيه

التعريـف  ) ٢٠٠٤أكتـوبر   /تـشرين األول  (للوافـدين اجلـدد     “ برنامج الدخول ”مل  يش • 
بقوانني مانيتوبا، ومحاية األطفال، واإلجراءات، والعنف العـائلي وسـبل االنتـصاف يف            

 .حالة التعرض لإليذاء وخدمات الشرطة
 

 نساء الشعوب األصلية  
 :نساء الشعوب األصلية ما يليتشمل سياسات وبرامج مانيتوبا اليت تعاجل العن ضد  -٤٤٥
يــدرس الفريــق العامــل املــشترك بــني اإلدارات واملعــين بــاألخوات املخطوفــات التمييــز    • 

 .والعنف ضد نساء الشعوب األصلية سيقدم توصيات بشأهنا
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يقــدم التمويــل لربنــامج دعــم قــائم علــى اجملتمــع احمللــي لتقــدمي خــدمات حمــسَّنة لنــساء    • 
ة الـواقعني يف دائـرة العـن العـائلي، ولتقـدمي خـدمات أخـرى                وأطفال الـشعوب األصـلي    

 .“مركز انتقال الشعوب األصلية”مناسبة ثقافيا مثل 
ــرة   •  ــل يف الفت ــدم التموي ــة ٢٠٠٦-٢٠٠٥قُ مــشروع متحــدون ضــد  ” مــن ٢ للمرحل

ــصرية ــشيك احملــدودة    “ العن ــا ين كانيت ــق شــركة ك ــن طري ــون   . ع ــة املنتم ــل الطلب وميث
 . من هذا املشروعللشعوب األصلية جزءا

تنميـة القـدرة مـن أجـل        ”على متويـل ملـشاريع مثـل        “ أمهات األمم احلمراء  ”حصلت   • 
ــة     “التغــيري ــة لنــساء الــشعوب األصــلية للمــساعدة يف تنمي ، لــدعم ميــسر تنميــة جمتمعي

ــشعوب األصــلية مــن أجــل اســتجابة        ــادة ال ــدرات وقي ــة ق ــات؛ وتنمي ــساء يف األزم الن
ونــساء الــشعوب األصــلية املــشتركات يف العــصابات؛ وعقــد  اجملتمعــات احملليــة لبنــات 

 .٢٠٠٥مارس /، يف آذار“شفاؤنا يف أيدينا”املؤمتر الوطين املعنون 
 

 أماكن إيواء ضحايا العنف  
 مليـون  ٦,٣يتجاوز التمويل املقدم لعشرة أماكن إيواء للنـساء يف مجيـع أحنـاء مانيتوبـا           -٤٤٦

ويقـدم التمويـل أيـضا إىل       . ١٩٩٩ يف املائة منذ عام      ٧٤ة  دوالر سنويا؛ وقد زاد التمويل بنسب     
بــرامج اإلســكان املؤقــت، ومراكــز املــوارد للمــرأة، وبــرامج إســداء املــشورة الطويلــة األجــل،     

ويبلـغ  . التبادل، وبرامج إسـداء املـشورة للـزوجني وبـرامج مـن أجـل الرجـال               /ومراكز الوصول 
 مليـون  ١١بربنـامج منـع العنـف العـائلي حـوايل      جمموع التمويل املقـدم إىل الوكـاالت املرتبطـة         

 .دوالر
 برنــامج لتــوفري أمــاكن اإليــواء والــدعم أثنــاء األزمــات ٢٠٠٦يونيــه /وبـدأ يف حزيــران  -٤٤٧

، تــستهدف الراشــدين  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ دوالر للفتــرة ١٠٠ ٠٠٠للمعــوقني، مبيزانيــة بلغــت   
 .عيشية غري الشركاء احلميمنيذوي اإلعاقات الذين يقعوا ضحايا العنف من أفراد األسرة امل

 يف املائـة تقريبـا      ٧٠، مثلـت نـساء الـشعوب األصـلية نـسبة            ٢٠٠٦سـبتمرب   /ويف أيلول  -٤٤٨
ومـن بـني هـؤالء      . من النساء الالئي حيصلن على خدمات اإليواء املمولة مـن حكومـة املقاطعـة             

ومعـايري الـربامج    . ميـة  يف املائة تقريبا تعيش يف حممية قبل قبوهلـا يف احمل           ٣٠النساء، كانت نسبة    
املتعلقة بالوكاالت املمولـة مـن املقاطعـة تقـضي بـأن يعـرب موظفـو الوكالـة وجملـس إدارهتـا عـن                   

ولعـدم وجـود برنـامج      . اجملتمع احمللي الذي خيدمانه، وأن تقدم الوكالة خدمات حساسة ثقافيا         
، فـإهنم يـستخدمون   ملساكن اإليواء املؤقت لنساء وأطفال الشعوب األصلية على وجه التحديد        

 .الربامج القائمة



CEDAW/C/CAN/7  
 

07-48588 121 
 

والتحديات اليت تعترض كفالة وصـول الفئـات الـضعيفة واملهمـشة إىل أمـاكن اإليـواء                  -٤٤٩
ومراكز اإليواء يف حالة األزمات تـشمل حـواجز ثقافيـة، وحـواجز لغويـة، وحـواجز ماديـة يف                     

ــسافة لنــ       ــد امل ــوقني، وبع ــال املع ــساء واألطف ــة للن ــة القدمي ــاكن اإلقام ــشمال،  أم ــف وال ساء الري
وال توجـد   . برامج املقاطعة جملتمعات الشعوب األصلية    /والربامج ذات الصلة بالربامج الفيدرالية    

أماكن إيواء ومراكز أزمات يف كثري مـن احملميـات، ويقـع نـصف حمميـات مونتـابو يف األجـزاء           
 :يوتدابري معاجلة هذه التحديات تشمل ما يل. الشمالية النائية يف املقاطعة

 تغطية تكاليف النقل إىل املأوى عند الضرورة؛ • 
 النقل إىل مرفأ آخر يف حالة عدم قدرة املأوى على استيعاب األشخاص املعوقني؛ • 
ــل لغــة          •  ــة مث ــدمي خــدمات ذات صــلة باإلعاق ــاكن اإليــواء لتق ــيني أخــصائيني يف أم تع

 اإلشارة؛
التثقيـف العـام يف جمتمعـات املهـاجرين         “ خدمات إسـداء املـشورة للمهـاجرات      ”توفر   • 

 بشأن قضايا العنف املرتيل وخدمات الدعم القائمة؛
ميكن أن حتصل نساء الشعوب األصلية على املعلومات، يف مجيع األوقات، عـن طريـق     • 

 خطني هاتفيني لألزمات؛
نـساء الـشعوب األصـلية يف    “ Ikwa Wijjitiwin”يف خارج احملميـات، يـستقبل مـأوى     • 

ــواء واخلــدمات يف      ــاكن اإلي ــن أم ــام األول ويوجــد يف كــثري م ــون  املق ــشمال موظف  ال
 يتكلمون بلغات خمتلفة للشعوب األصلية؛

تــوفر أربعــة بــرامج ملــساكن اإليــواء املؤقــت املــسكن املــأمون، بتكلفــة معقولــة ولفتــرة    • 
ربامج يقدم أحـد هـذه الـ   . طويلة فضال عن اخلدمات للنساء الالئي يتركن عالقة عنيفة      

 .اخلدمات للنساء وأطفال الشعوب األصلية يف مانيتوبا
ــائج بــشأن مــدى االنتفــاع       -٤٥٠ ــو علــى عــامني، مجعــت بيانــات قائمــة علــى النت ملــدى ترب

وسـيقدم حتليـل هـذه البيانـات تقييمـا لنتـائج وآثـار              . باخلدمات داخل جمتمع الـشعوب األصـلية      
ــا    ــرامج مكافحــة العنــف املــرتيل يف جمتمع ــشعوب األصــلية سياســات وب ــا كــان مجــع  . ت ال ومل

البيانات املتعلقة حبالـة الـشعوب األصـلية طوعيـا، ويف كـثري مـن احلـاالت قـد ختتـار املـرأة عـدم                   
اإلفــصاح عــن هــذه املعلومــات، تكــون البيانــات ممثلــة بــصورة ناقــصة عــدد النــساء مــستفيدات 

 .خبدمات مكافحة العنف املرتيل
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 ستغاللاالجتار باملرأة واال: ٦املادة   
 االستغالل اجلنسي لألطفال وصغار السن  

ــام         -٤٥١ ــدأت يف ع ــيت ب ــال، ال ــسي لألطف ــشأن االســتغالل اجلن ــا ب ــل اســتراتيجية مانيتوب متث
ــع       ٢٠٠٢ ــة ملن ــة واجملتمعــات احمللي ــسقا بــني احلكوم ــضائية ومن ــات ق ، هنجــا شــامال لعــدة والي

 .نيتوبااحلد من حدوث استغالل جنسي لألطفال وصغار السن يف ما أو
 :والربامج واملبادرات اجلديدة لدعم ضحايا االستغالل اجلنسي تشمل ما يلي -٤٥٢
حتسني مرفق داخلي لرعاية األطفال بتقدمي خدمات متخصصة للشابات البالغـات مـن              • 

  عاما الالئي تعرضن لالستغالل اجلنسي؛١٧ إىل ١٣العمر 
خــصائيني اآلخــرين الــذين   تقــدمي تــدريب متخــصص مكثــف للوالــدين بالتربيــة واأل      • 

يتعاملون مع األطفال وصغار السن الذين تعرضوا لالستغالل اجلنـسي وأمـاكن كفالـة              
ــوام إىل       ــة أع ــر مثاني ــن العم ــالغني م ــال الب ــذين تعرضــوا   ١٢متخصــصة لألطف ــا ال  عام

 لالستغالل اجلنسي؛
ــار األطفــال املــستغلني يف البغــاء ضــحا     •  ــدة تقــضي باعتب يا وضــع سياســة مقاضــاة جدي

 لشكل خطري من االستغالل اجلنسي وحباجة إىل املساعدة؛
  اجلـرائم   علـى ارتكـاب    “قـانون خـدمات الطفـل واألسـرة       ”زيادة العقوبات مبوجـب      • 

الــــــــــــــــــــيت تــــــــــــــــــــشمل االســــــــــــــــــــتغالل اجلنــــــــــــــــــــسي لألطفــــــــــــــــــــال 
(http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c080e.php). 

 
 عامةاملرأة يف احلياة السياسة وال: ٧املادة   

٤٥٣-  
 مــن بــني أعــضاء اجلمعيــة التــشريعية ملانيتوبــا البــالغ عــددهم        ١٣بلــغ عــدد النــساء    • 

 ؛) يف املائة٢٣,٢١(عضوا  ٥٦
 ٢٩,٤١( وزيــرا ١٧ مــن بــني وزراء احلكومــة البــالغ عــددهم     ٥بلــغ عــدد النــساء    • 

 ؛)املائة يف
 وكيــل ٢٠دهم  مــن بــني وكــالء الــوزارة يف احلكومــة البــالغ عــد  ٧بلــغ عــدد النــساء  • 

 ؛) يف املائة٣٥(وزارة 
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قـانون   رئيـسا للمجتمعـات احملليـة املنـشأة مبوجـب            ٣٦ مـن بـني الــ        ٣بلغ عدد النساء     • 
 ؛) يف املائة٣٦,١ (الشؤون الشمالية

 عضوا يف اجملالس اجملتمعية هلذه اجملتمعـات احملليـة          ١٣٩ من بني الـ     ٥٠بلغ عدد النساء     • 
 ؛) يف املائة٣٦(الشمالية 

 من بني األشخاص املرجعيني الثمانية املعينني للمجتمعات الـشمالية          ٣بلغ عدد النساء     • 
 ؛) يف املائة٣٧,٥(الصغرية 

ــساء   •  ــغ عــدد الن ــا     ٢بل ــة يف حمكمــة اســتئناف مانيتوب  يف ٢٥( مــن بــني القــضاة الثماني
 ؛)املائة

البـالغ  ) ة العامـة  الـُشعب ( من بني قـضاة حمكمـة جملـس امللكـة اخلـاص              ٩بلغ عدد النساء     • 
 ؛) يف املائة٣٧,٥٦( قاضيا ٢٤عددهم 

البـالغ  ) ُشـعبة األسـرة   ( من بـني قـضاة حمكمـة جملـس امللكـة اخلـاص               ٦بلغ عدد النساء     • 
 ؛) يف املائة٤٠( قاضيا ١٥عددهم 

عـادة  ( قاضـيا    ٣٧ مـن بـني قـضاة حمـاكم املقاطعـة البـالغ عـددهم                ١١بلغ عدد النساء     • 
 ؛) يف املائة٣٩,٧٣) (٤٠

 مــن بــني رؤســاء املؤســسات العامــة املاحنــة للــدرجات العلميــة يف   ٣بلــغ عــدد النــساء  • 
 ). يف املائة٦٠( رؤساء ٥املرحلة الالحقة للدراسة الثانوية البالغ عددهم 

ملـــساعدة النـــساء “ برنـــامج القيـــادة النـــسائية” ٢٠٠٦ينـــاير /بـــدأ يف كـــانون الثـــاين -٤٥٤
مانيتوبا على حتقيق قدرهتن الكاملـة علـى القيـادة ولـدعم هـدف              العامالت يف اخلدمة املدنية يف      

احلكومة لتحقيق املساواة يف العمل بزيـادة عـدد النـساء املـؤهالت واملـستعدات لتـويل مناصـب                 
 .قيادية

 
 نساء الشعوب األصلية  

تــشمل املبــادرات املنفــذة يف مانيتوبــا فيمــا يتعلــق باشــتراك نــساء الــشعوب األصــلية يف  -٤٥٥
نـساء الـشعوب    ”م تقـدمي الـدعم املـايل لنـساء الـشعوب األصـلية الـشمالية حلـضور مـؤمتر                    احلك

نـساء  ”؛ تقـدمي الـدعم املـايل إىل مؤسـسة     “اف طريقـة حياتنـا  شك است-األصلية وتقرير املصري    
 Ka Ni(كــا ين كانيتــشيك احملــدودة ”ة ك؛ وتقــدمي الــدعم املــايل إىل شــر “توبــا امللونــاتيمان

Kanichihk Inc.( ، الـذي يهـدف إىل   “ لةعاإلبقـاء علـى النـار مـشت    ”اليت تنظم احلدث السنوي
 .االعتراف بقيادة ومسامهة نساء الشعوب اًألصلية، وإجالهلما
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وترد معلومات عن اشتراك املرأة يف املفاوضـات املتعلقـة باتفاقـات املطالبـات بـاألرض                 -٤٥٦
جيــري تناوهلــا فيمــا يتعلــق بنــساء   يف قائمــة القــضايا الــيت ١٤وذلــك يف اإلجابــة علــى الــسؤال  

 .وبنات الشعوب األصلية
تعليـل الـشعوب األصـلية      خطة العمل املتعلقة ب    ٢٠٠٤أكتوبر  /أعلنت يف تشرين األول    -٤٥٧

تمثـل  يو. (http://www.edu.gov.mb.ca/abedu/action_plan/abed_action_plan.pdf) يف مانيتوبا 
رس الثانويــة جلميــع طلبــة الــشعوب األصــلية،   التخــرج مــن املــدااهلــدف الرئيــسي يف معــدالت

ــة       ــة الثانوي ــيم الالحــق للمرحل ــال بنجــاح إىل التعل ــز االنتق ــذكور، وتعزي ــاث وال ــشمل . اإلن وت
 :املبادرات احملددة ما يلي

منوذجــا “ Making Education Work”ســيدرس مــشروع البحــث النمــوذجي املعنــون  • 
ب األصـلية يف جمـال وضـع بـرامج للتطـوير            للتعاون بني املدرسة واجملتمع احمللـي للـشعو       

 .الوظيفي
 عامـا احملـرومني   ١١ و ١٠ الطلبـة البـالغني مـن العمـر     “Career Trek”يـشجع برنـامج    • 

وكان الربنامج فعـاال جـدا حيـث أدى إىل    . اقتصاديا واجتماعيا على البقاء يف املدارس  
يبا من الطلبة من الـشعوب       يف املائة تقر   ٤٠ونسبة  . زيادة التخرج من املدارس الثانوية    
 .األصلية، وكثري منهم من اإلناث

بنـاء جنـاح الطلبـة الـذين       ”ومبـادرة   “ جملس معلمي الـشعوب األصـلية     ”وتقدم مبادرة    • 
 .الُنهج االبتكارية إلشراك الوالدين واألسرة“ ينتمي آباؤهم للشعوب األصلية

، هـو مـشروع   )Standing Tall(“ الوقوف مرفوع الرأس”قُدم التمويل لتنفيذ مشروع  • 
 احتاد مانيتوبا للملونني مـن أجـل طلبـة          ٢٠٠٥جترييب مدته ثالث سنوات بدأه يف عام        

املدارس العامة املنتمني للشعوب األصلية لتقليـل نـسبة الغيـاب، وزيـادة معـدالت إمتـام            
 . الدراسة وحتسني بيئة غرف الدراسة بإضفاء جو مناسب للثقافة

 مــشروعا منوذجيــا مدتــه ثــالث ســنوات بــدأ يف عــام  “Restoring the Sacred”وميثــل  • 
 لوضع وتنفيذ بـرامج وقايـة وتـدخل موائمـة ثقافيـا لـشباب الـشعوب األصـلية                   ٢٠٠٤

 عاما الـذين انتقلـوا مـن اجملتمعـات الـشمالية أو           ٢١ و   ١٥الذين تتراوح أعمارهم بني     
 شـابا منـهم     ٢٤امج حـوايل    ويستفيد من هـذه الـرب     . الريفية لاللتحاق باملدارس الثانوية   

وقــد أجنــز متعاقــد مــستقل                للــربامج أثنــاء . فتيــات مــن الــشعوب األصــلية
 ٢٠٠٦مـارس   / الـذي أجنـز يف آذار      ،“اء األويل التقيـيم البنَّـ   ”ونتائج  . املرحلة التجريبية 

ــة     ــه اإلمنائيـ ــع أهدافـ ــق مـ ــامج متفـ ــشري إىل أن الربنـ ــة، تـ ــيم . كانـــت إجيابيـ ودرس تقيـ
، تقدم الشباب مـن خـالل الربنـامج         ٢٠٠٦أغسطس  /، الذي أجري يف آب    ٢ حلةاملر
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وسيـستمر  . وكانت نتائج التقييم الثـاين إجيابيـة أيـضا        . مع التركيز على عملية اإلرشاد    
إجراء علميات التقييم املقبلة مبوافقة الشباب املشتركني، سـتكون قائمـة علـى النتـائج،               

بطلـب  ) أي املـدارس املـستقبلة    (سـسات التعليميـة     وستستخدم العالقات املقامة مع املؤ    
 .تقارير عن التقدم الذي حيرزه الشباب املستهدف

ــة تــشمل      -٤٥٨ ــة الثانوي ــة احلــصول علــى التعلــيم الالحــق للمرحل ــة إىل كفال ــدابري الرامي والت
 :يلي ما

يف مؤسسات التعلـيم الالحـق للمرحلـة الثانويـة يف مانيتوبـا             “ ACCESS”يقدم برامج    • 
ــادين  . دعم الشخــصي واألكــادميي للمــشتركني الــ وأغلبيــة املــشتركني يدرســون يف مي

الرعاية الصحية، والتعليم واخلدمات االجتماعية، اليت جتتـذب بوجـه عـام عـددا كـبريا                
ــات  ــن الطالبـ ــاجرين      . مـ ــلية، واملهـ ــشعوب األصـ ــشمل الـ ــة تـ ــات ذات األولويـ والفئـ

 إىل ١٩٩٩وخـالل الفتـرة   . ب املدينـة والالجئني، والعائلني الوحيدين واملقـيمني يف قلـ       
ــرامج   ٢٠٠٤ ــة املــشتركني يف ب ــغ عــدد الطلب ــغ عــدد  ٢ ٣٢٩“ ACCESS”، بل ، وبل

 .٨٨٤اخلرجيني 
ويف الفتـرة   . إعانات دراسية ال تسترد   “ ACCESS”وتقدم للطلبة املختارين يف برامج       • 

 .ين يف املائة من املستفيد٥٠، مثلت نساء الشعوب األصلية نسبة ٢٠٠٦-٢٠٠٥
موظف اتصال مـع الـشعوب األصـلية يعمـل بـصورة            “ إعانة طلبة مانيتوبا  ”وتستخدم   • 

، يف وضـع  “ACCESS”وثيقة مع جمتمع الشعوب األصلية، مبا يف ذلك مديرو بـرامج       
 .السياسات اليت تليب              الشعوب األصلية، مبن فيهم نساء الشعوب األصلية

جـزءا متعلقـا بالـشعوب      “ ا لفـرص احلـصول علـى املـنح        برنامج ألفية مانيتوب  ”ويشمل   • 
ــلية ــرة . اًألصـــ ــديرات إىل أن  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويف الفتـــ ــشري التقـــ  طالـــــب ٣٠٠، تـــ

 .سيكونون مؤهلني للحصول على هذا اجلزء من املنح
 يف املائة تقريبا من مجيع الطلبة الـذين حيـصلون علـى     ١٠ومتثل نساء الشعوب األصلية      • 

 .٢٠٠٦-٢٠٠٥ج مانيتوبا إلعانة الطلبة يف الفترة املساعدة عن طريق برام
هنــاك بــرامج عــن ُبعــد للممرضــات املــساعدات جمــازات يــشترك يف تقــدميها كليــة          • 

 األمـم  وعـدة منظمـات للملـونني    )Assiniboine Community College(اسينيبوان احمللية 
 يف  ١٣، و   ٢٠٠٢وخترجت إحـدى وأربعـون ممرضـة مـساعدة جمـازة يف عـام               . األوىل
 .٢٠٠٤ يف عام ٢٥  و٢٠٠٣عام 
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أوســبورون التذكاريــة اجلــوائز واملــساعدة لطلبــة املرحلــة   وتقــدم مؤســسة هــيلني بــييت   • 
 .الالحقة للتعليم الثانوي املنتمني للشعوب األصلية، وكثري منهم طالبات

 
 العمالة: ١١املادة   
 التدابري املتعلقة بالعمالة  

التـدابري الراميـة إىل إزالـة العقبـات الـيت تعتـرض دخـول سـوق                 ترد فيما يلي أمثلة على       -٤٥٩
 .العمل
 كجـزء مـن اسـتعراض    “قـانون معـايري العمـل     ”أجري حتليل قائم على نوع اجلـنس لــ           -٤٦٠
والتغيريات املقترحة اليت ستساعد يف إزالـة العقبـات الـيت تعتـرض دخـول املـرأة سـوق                   . القانون

 .سؤوليات العائليةالعمل تشمل اعتماد اإلجازات بسبب امل
 دوالرات يف   ٨، لكي يـصل إىل      ١٩٩٩وقد زاد احلد األدىن لألجر كل سنة منذ عام           -٤٦١

 علــى الــدخول يف القــوة العاملــة ء، ملــساعدة وتــشجيع مزيــد مــن النــسا٢٠٠٧الــساعة يف عــام 
 .املدفوعة األجر

ة يف طومـسون    وتعمل مجعيـة الـشابات املـسيحيات التابعـة ملركـز مـوارد توظيـف املـرأ                 -٤٦٢
عدد كبري مـن النـساء غـري القـادرات علـى إمتـام الـدورات التدريبيـة أو االحتفـاظ بالوظيفـة يف                        
قطاع اخلدمات يف طومسون، تقدم الـدعم الـالزم للتغلـب علـى املـشاكل ذات الـصلة بالعمـل                    

 ). رعاية األطفال، ومهارات التعامل بني األشخاص، ووضع امليزانيات، وما إىل ذلك(
ويعــاجل بعــض الــربامج املتعلقــة باالســتقرار العقبــات الــيت تعتــرض اشــتراك املــرأة بوجــه   -٤٦٣

خــاص، مبــا يف ذلــك دورات التــدريب اللغــوي الــيت يــصحب فيهــا األطفــال الــصغار أمهــاهتم،   
 . واملرونة يف ساعات العمل التدابري الداعمة األخرى

 اشـتركن يف بـرامج العمـل املختلفـة يف          ويبني اجلدول التايل النسبة املئوية للنساء الالئي       -٤٦٤
 .٢٠٠٦-٢٠٠٥الفترة 

 
 نساء الشعوب األصلية النساء 

 ٪٢٠ ٪٨٠ الربنامج الوطين الستحقاقات الطفل املتعلقة بالعمل
 ٪١٠ ٤٥٪ خدمات العمل والتدريب

 ٪١١ ٪٥٥ برنامج تنمية املهارات
 ٪٥ ٪٤٠ برنامج العمل للحساب اخلاص
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 ألصليةنساء الشعوب ا  
باإلضـافة إىل الـربامج الـواردة أعـاله، تـشمل الــربامج الـيت تـستفيد هبـا نـساء الــشعوب           -٤٦٥

 :األصلية ما يلي
إطــار العمــل االســتراتيجي للمــوارد البــشرية اإلقليميــة لــصحة األمــم األوىل يف ”يقــدم  • 

 األوىل  مزايا تشمل فرصا واسعة للعاملني يف جمال الرعاية الصحية من األمـم           “ مانيتوبا
وكثري منهم مـن النـساء، والعـاملني يف جمـال الرعايـة الـصحية مـن األمـم األوىل الـذين                      

 يقدمون الرعاية للمجتمعات احمللية لألمم األوىل؛
ـــ   •  ــة   ”اجلــزء املتعلــق ب ــد اخلدمــة املدني ــشعوب  ‐اســتراتيجية جتدي ــة ال  اســتراتيجية عمال

 ؛“األصلية
األصــلية مــع أربــاب األعمــال الرئيــسيني يف عقــد اتفاقــات شــراكة لتوظيــف الــشعوب  • 

 القطاع اخلاص؛
يف “ أمهـات األمـم احلمـراء     ”الـيت نظمتـها     “ الطريـق إىل النجـاح    ”متويل حلقة العمل     • 

 ؛٢٠٠٤عام 
الـذي تقدمـه شـركة      “ عمل نساء الشعوب األصلية للحـساب اخلـاص       ”متويل برنامج    • 

 .كا ين كانيتشيك احملدودة
 

 فة معقولةرعاية األطفال بتكل  
 : ما يلي٢٠٠٦-٢٠٠٥مشلت املبادرات اجلديدة لرعاية األطفال يف الفترة  -٤٦٦
 يف املائــة للعــاملني يف جمــال رعايــة األطفــال، وزيــادة أمــاكن التــدريب  ٩زيــادة بنــسبة  • 

املتاحة يف الكليات وبرنامج تقـدمي القـروض الـيت ميكـن اإلعفـاء مـن سـدادها بـشروط                  
 ؛)دعم مصروفات التعليم(

ــل  •  ــشاء  ٢ ٥٠٠متويـ ــزام بإنـ ــودا، وااللتـ ــا موجـ ــامج  ٧٥٠ مكانـ ــدا وبرنـ ــا جديـ  مكانـ
  مليون دوالر؛٢,٧استثماري مببلغ 

 .تقدمي إعانة مالية جديدة ملدارس احلضانة • 
التقريـر  ميكن االطالع على معلومات إضافية عن املبادرات املتعلقة برعاية األطفـال يف              -٤٦٧

الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة اخلـــامس لكنـــدا بـــشأن العهـــد 
 .http://www.gov.mb.ca/childcare وعلى املوقع )٣٠٤ الفقرة(
 

http://www.gov.mb.ca/childcare
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 احلصول على الرعاية الصحية  
 :حية ما يليتشمل بعض املبادرات اليت تركز على املرأة واحلصول على الرعاية الص -٤٦٨
يف مجيــع أحنــاء  )Health Links-Info Santé(توســيع نطــاق خــط املعلومــات الــصحية    • 

 املقاطعة؛
 ؛“برنامج كشف سرطان الثدي يف مانيتوبا”توسيع نطاق  • 
 مشاريع تـشييد كـبرية يف جمـال الرعايـة القـصرية األجـل والرعايـة الطويلـة األجـل                     ١٠ • 

 والرعاية الصحية األولية؛
تتــاح أول مركــز للحــصول علــى الرعايــة الــصحية، الــذي يــوفر احلــصول يف مكــان    اف • 

واحد على طائفـة مـن اخلـدمات الـصحية واالجتماعيـة، مبـا يف ذلـك الرعايـة الـصحية                     
 األولية؛

 يف وينيبج؛“ ث سرطان الثديتوبا لبحويمركز مان”افتتاح  • 
 يف وينيبج؛“ مركز علوم الصحة”يف “ العتداء اجلنسيوحدة ا”افتتاح  • 
 والتوعية يف إطـار برنـامج مانيتوبـا لكـشف سـرطان عنـق          فتوسيع نطاق جهود التثقي    • 

حيـصلن   الرحم يف مجيع أحناء مانيتوبا، مع التركيز علـى الوصـول إىل النـساء الالئـي ال                
على سبيل املثال، نساء الشعوب األصـلية، وذوات الـدخل   (على اخلدام بالقدر الكايف     

 ؛)رات والالجئاتاملنخفض واملهاج
، وهــو برنــامج مدتــه أربــع ســنوات ميــنح  “القبالــة للــشعوب األصــليةبرنــامج تعلــيم ” • 

بعدها درجة جامعية ويرمـي إىل تـدريب طالبـات الـشعوب األصـلية، ال سـيما الالئـي                   
الطفــل ميــسرة لنــساء وأطفــال /يعــشن يف مانيتوبــا الــشمالية، وإىل جعــل خــدمات األم

 .ةالشعوب األصلية الشمالي
وقــد رتبــت هــذه التــدابري وغريهــا آثــار إجيابيــة علــى مــستوى احلــصول علــى الرعايــة      -٤٦٩

) ٢٠٠٣(وقـد تـضمنت الدراسـة االستقـصائية الـصحية للمجتمعـات احملليـة الكنديـة                . الصحية
ــن          ــئلة ع ــن األس ــددا م ــصحية ع ــى اخلــدمات ال ــة باحلــصول عل ــصائية املتعلق والدراســة االستق

 املختلفـــة مـــن خـــدمات الرعايـــة الـــصحية، القائمـــة علـــى أســـاس  احملـــسوسة لألنـــواع اجلـــودة
احمللــي واملستــشفى علــى حــد ســواء، وارتيــاح املــريض إىل هــذه األنــواع املختلفــة مــن     اجملتمــع
وبوجــه عــام، أعربــت نــسبة كــبرية مــن ســكان مانيتوبــا عــن ارتياحهــا علــى مــا يبــدو  . الرعايــة

، أفــاد مــا ُيقــدر ٢٠٠٣ويف عــام . ملقدمــةاخلــدمات الــيت حيــصلون عليهــا وجــودة الرعايــة ا  إىل
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ـــ ــة الــصحية       ٩٥ ب ــا احلــصول علــى نــوع مــا مــن خــدمات الرعاي ــة مــن ســكان مانيتوب  يف املائ
ـــ  خــالل ــسابقة ١٢ال ــاحهم جــدا أو بعــض    ٣٣وأعــرب حــوايل  .  شــهرا ال ــة عــن ارتي  يف املائ
ـــ  . لطريقــة تقــدمي خــدمات الرعايــة الــصحية  الــشيء ائــة مــن  يف امل٨٥وأشــارت نــسبة ُتقــدر ب
انظـــر . مانيتوبـــا إىل أن نوعيـــة الرعايـــة الـــيت حـــصلوا عليهـــا كانـــت ممتـــازة أو جيـــدة  ســـكان

”Comparable Health Indicator Report“  ــا، تــــشرين الثــــاين ، ٢٠٠٤نــــوفمرب /ملانيتوبــ
http://www.gov.mb.ca/health/documents/pirc2004.pdf).( 

 Sex Difference in Health ”، صـدر التقريـر املعنـون    ٢٠٠٥نوفمرب /ويف تشرين الثاين -٤٧٠

Status, Health Care Use, and Quality of Care: A Population-based Analysis for 

Manitoba’s Regional Health Authorities“  ــا .  الـــــــــذي مولتـــــــــه مانيتوبـــــــ
)(http://www.umanitoba.ca/centres/mchp/reports/reports_05/sexdiff.htm . ــر ويـــشري التقريـ

إىل أن أسباب الوفاة هي نفسها تقريبا للجنسني؛ والزيارات إىل األطبـاء ودخـول املستـشفيات                
وليس هناك على مـا يبـدو   متشاهبة عند تعديل اإلحصاءات الستبعاد القضايا املتعلقة باإلجناب؛   

لعالج بسب اجلنس؛ وبوجه عام، احلالة الصحية للرجال والنـساء يف مانيتوبـا متـشاهبة       حتيز يف ا  
 .على ما يبدو؛ ووجه اإلمجال، نظام الرعاية الصحية متجاوب

 ٢٠٠٠ ملانيتوبــــــا يف عــــــام   “اســــــتراتيجية صــــــحة املــــــرأة   ”وعقــــــب صــــــدور   -٤٧١
(http://www.gov.mb.ca/health/women/)       قـائم علـى نـوع       ، جرى االضـطالع مبـشروع حتليـل 

 Including Gender ” وقد تضمن هذا املشروع التمويل الالزم إلعـداد الوثيقـة املعنونـة    اجلنس

in Health Planning: A Guide for Regional Health Authoritie”s 

(http://www.pwhce.ca/pdf/gba.pdf)     ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣ وتنظــيم حلقــات عمــل بــني عــامي ،
وأسـهم هـذا يف تـشديد التأكيـد علـى           . ل مع السلطات اإلقليمية للصحة    بالتعاون يف املقام األو   
الـيت ُنـشرت    ”2nd Comprehensive Community Health Assessments“قـضايا صـحة املـرأة يف   

وأكـدت اسـتراتيجية صـحة    .  (http://health.internal/cha/index.htm)٢٠٠٤سبتمرب /يف أيلول
ملــرأة لتحديــد املؤشــرات الــصحية املفيــدة لبنــات  املــرأة ضــرورة إعــداد وصــف مــوجز لــصحة ا 

وتقدم حكومة مانيتوبا وحكومة كنـدا التمويـل الـالزم إلعـداد تقريـر يتـضمن                . ونساء مانيتوبا 
 . مؤشر لصحة املرأة١٠٠ما يربو على 

 
 القضايا اخلاصة بالصحة  

 :ينشمل بعض التدابري املتخذة ملعاجلة قضايا الصحة اخلاصة باملرأة ما يل -٤٧٢

http://www.gov.mb.ca/health/documents/pirc2004.pdf)
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رصد انتقال أدوية منـع احلمـل يف حـاالت الطـوارئ مـن حالـة الـصرف بـأمر الطبيـب              • 
ــسعرها         إىل ــة بـ ــضايا املتعلقـ ــك القـ ــا يف ذلـ ــب، مبـ ــر الطبيـ ــدون أمـ ــصرف بـ ــة الـ حالـ

 عليها؛ واحلصول
 استراتيجية الصحة اإلجنابية؛ • 
شخيـصية رئيـسية    املبادرات الرامية إىل احلد من فترات االنتظار يف جماالت جراحيـة وت            • 

على سبيل املثـال،    (واملبادرات الرامية إىل الوقاية     ) على سبيل املثال، استبدال املفاصل    (
 ؛)وقاية من السقوط، ال سيما بني املسنني، وفحص النظر؛ وما إىل ذلك

 استراتيجية الصحة العقلية واإلدمان؛ • 
ابات الـيت حيـدثها الكحـول        مورد للمهنيني فيما يتعلق مبنـع االضـطر        - خيارات التعايف  • 

علـى سـبيل املثـال، النـساء        (للجنني، يستهدف السكان الذين يـصعب الوصـول إلـيهم           
 الالئي على مستوى منخفض من اإلملام بالقراءة والكتابة؛

واجلهـــود املبذولـــة يف إطـــار اســـتراتيجية املقاطعـــة للوقايـــة مـــن األمـــراض الـــيت تنتقـــل  -٤٧٣
كز على الشباب، واإلصالحيات، والشمال، الـذين يعيـشون يف          باالتصال اجلنسي ومراقبتها تر   

 :وتشمل التدابري ما يلي. مناطق منخفضة الدخل يف مدينة وينيبج
 اإليدز؛/االستراتيجية املتعلقة بالشعوب األصلية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية • 
 ق سراحهم؛خدمات التثقيف، والفحص، وإسداء املشورة ملرتكيب اجلرائم عند إطال • 
 متويل منصب منسق يف هيئة صحية إقليمية مشالية للعمل يف جهود الوقاية األولية؛ • 
 منظمـة هتـدف إىل    ٦٠ الـيت تـضم مـا يربـو علـى            - شبكة مانيتوبا للحـد مـن األضـرار        • 

احلد من األضرار املرتبطة باملـشاكل الناجتـة عـن إسـاءة اسـتعمال املخـدرات والـسلوك                  
 طورة، واملتفقة مع األنشطة املتعلقة بالصحة العقلية واإلدمان؛اجلنسي الشديد اخل

 بتنظيم األنشطة املتعلقة بالصحة العقلية واإلدمان؛ • 
ائتالف املثليني، والسحاقيات، واخلنثويني، واحملولني للجـنس اآلخـر، واجملتمـع           ”متويل   • 

لـسكان املعرضـني    لة ملعاجلة االحتياجـات التثقيفيـ   ٢٠٠٥يف عام   “ احمللي ذي الروحني  
للخطر فيما يتعـرض بتفـشي مـرض الزهـري وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية، وقـضايا                    

 الصحة اجلنسية ذات الصلة؛
 Living” واملـؤمتر املعنـون   ٢٠٠٤ يف عـام  “Partners in Caring”متويل املؤمتر املعنـون   • 

Well with HIV“ ٢٠٠٥ يف عام. 
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 نساء الشعوب األصلية  
اسات والـربامج اجلديــدة املعتمـدة لتحــسني الرفـاه البــدين والنفـسي لنــساء     تـشمل الــسي  -٤٧٤

الشعوب األصلية اختيار مواقع التدريب على برنامج تعلـيم القبالـة للـشعوب األصـلية يف مشـال          
 .مانيتوبا ووضع إطار عمل ملنع االنتحار، مع شركاء من اجملتمعات احمللية على صعيد املقاطعة

 :Long as the Waters Flow ”، نشرت مانيتوبـا التقريـر املعنـون    ٢٠٠٥ويف أوائل عام  -٤٧٥

An Aboriginal Strategy on HIV/AIDS  “(http://www.gov.mb.ca/health/aids/a224933.pdf). 
 .وجيري وضع االستراتيجية بالتعاون مع جمتمعات الشعوب األصلية

 
 احلياة االقتصادية واالجتماعية: ١٣املادة   
 بري مكافحة الفقرتدا  

ــدخل يف       -٤٧٦ ــرد مــوجز للتحــسينات الــيت جــرت يف اخلــدمات املتعلقــة مبــساعدة ودعــم ال ي
التقريـر اخلـامس لكنـدا بـشأن العهـد الـدويل             مـن    ٣٠٢ إىل   ٣٠٠مانيتوبا وذلك يف الفقرات من      

فـضة  والـربامج مـصممة ملـساعدة األسـر املنخ        . اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
واألمثلــة اإلضــافية تــشمل زيــادة اإلعانــات . الــدخل الــيت تعــيش يف فقــر لتحقيــق االكتفــاء الــذايت

لألفراد احملتاجني للرعايـة واإلشـراف أو الـذين يعيـشون يف مرافـق رعايـة                باإلقامة الشاملة   املتعلقة  
 تقــدمي “Northern Energy Cost Benefit”املبــادرة املعنونــة ) ٢٠٠٦أبريــل /يف نيــسان(داخليــة 

املساعدة فيما يتعلق بـالتوظيف والـدخل املـستفيدين الـذين يعيـشون يف مشـال مانيتوبـا يف منـاطق                     
واملبادرات املستمرة تشمل عمليـة وضـع تقـديرات احلكومـة املتعـددة القطاعـات الـيت                 . نائية فيها 

 .  على معاجلة احتياجات األطفال واألسر املنخفضة الدخل٢٠٠٥ركزت، يف عام 
 

 امج وخدمات الدعمبر  
تستفيد النساء والبنات من الربامج واخلدمات املتعلقـة بـاملعوقني، مـع أهنـا ال تـستهدفهن                -٤٧٧

وتضطلع مانيتوبا بتوجيه ومتويل الـربامج املتعلقـة بتقـدمي اخلـدمات لألطفـال املعـوقني،                . بالتحديد
قدمي خـدمات إعـادة التأهيـل       ولتقدمي خدمات املعيشة املدعومة للراشدين ذوي اإلعاقة العقلية وت        

 .املهين، وخدمات التوظيف ودعم الدخل للمعوقني
وتقــدم مبــادرة منظمــي املــشاريع املعــوقني التمويــل للتــدريب، كمــا تقــدم قروضــا لبــدء    -٤٧٨

وأعدت جلنة مانيتوبا للخدمـة املدنيـة برناجمـا للتـدريب الـداخل             . املشاريع وتتيح الفرص لإلرشاد   
 يف املائــة مــن املــشتركني يف ٦٥مــة املدنيــة املعــوقني؛ متثــل النــساء نــسبة زيــادة عــدد مــوظفي اخلد

 . الربنامج
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وقــد ال تكــون بعــض بــرامج املقاطعــة متاحــة يف احملميــات قــد ال يكــون نــساء األطفــال    -٤٧٩
واألمم األوىل الذين يعيشون خارج احملميات مـؤهلني للحـصول علـى االسـتحقاقات واخلـدمات            

 تـشمل العمـل   “سـد الثغـرة  ”وخطة مانيتوبـا املعنونـة     . ن يعيشون يف احملميات   الفيدرالية املتاحة مل  
باالشتراك مع حكومة كندا، وأهايل ومنظمات الشعوب األصلية، إلزالة الفوارق، وال سـيما يف              

ــيم والــصحة، واإلســكان والفــرص االقتــصادية    ــشعوب   . جمــاالت التعل ــساء ال وســيطبق منظــور ن
 .األصلية حسب االقتضاء

 
 املرأة الريفية: ١٤ادة امل  

يشكل توفري رعاية الطفل بـصورة مرنـة وبتكلفـة معقولـة يف املنـاطق الريفيـة حتـديا أمـام                      -٤٨٠
ــات   ــوفري  . حتــسني األمــن االقتــصادي للريفي ــة   ٧٥٠وســيجري ت ــدا وســتوىل األولوي ــا جدي  مكان
احلـضانة خلفـض    وبفـضل تـوفري اإلعانـات املاليـة ملـدارس           . للمجتمعات احملليـة أكثـر حاجـة إليهـا        

 . الرسوم، يكون حصول األسر املنخفضة الدخل على هذه األماكن أكثر سهولة
“ اخلدمـة الكنديـة لتنميـة املهـارات الزراعيـة         ” برنـامج    ٢٠٠٥وقد بـدأ يف خريـف عـام          -٤٨١

 ٤٥ ٠٠٠الــذي يقــدم التمويــل للمــزارعني وزوجــاهتم، الــذين يقــل دخــل عــائالهتم الــصايف عــن  
تاحة فرص الـتعلم، مبـا يف ذلـك التـدريب النظـامي والـتعلم غـري النظـامي، ممـا                     دوالر يف السنة، إل   

 يف ٧٥٧ومن بني مقدمي الطلبـات البـالغ عـددهم     . سيؤدي إىل زيادة اخليارات ومصادر الدخل     
 ). يف املائة٢٨( تقريبا ٢١٠، بلغ عدد اإلناث ٢٠٠٦يوليه / متوز٣١
 ٤ ٠٠٠خـدمات الزراعيـة مـا يربـو علـى           وتشمل حمفظة اإلقـراض يف شـركة مانيتوبـا لل          -٤٨٢

هـي اآلن يف  ) من ذكـر وأنثـى  (وطلبات احلصول على قروض مشتركة  .  عملية ٦٢عميل، منهم   
ــن   ــرة مـ ــها، ويف الفتـ ــشرين األول١قمتـ ــوبر / تـ ــارس / آذار٣١ إىل ٢٠٠٥أكتـ ــام ٢٠٠٦مـ ، قـ

 ١٠ ٠٠٠ ، الذي يضمن القروض اليت تتراوح بـني     “برنامج مساعدة منظمي املشاريع الريفيني    ”
 دوالر مقدمة للمشاريع التجارية الفردية، باملوافقـة علـى ضـمانات قـروض            ١٠٠ ٠٠٠دوالر و   

 يف املائــة علــى ٥٠ تتعلــق منظمــات مــشاريع ميــتلكن حــصة نــسبتها  ٩؛ منــها ٢٠بلــغ جمموعهــا 
 .األقل
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سسكتشوان

  
 تدابري منع التمييز: ٢املادة   

تــب تــسوية املنازعــات التــابع لــوزارة العــدل يف يقــوم فــرع خــدمات عدالــة األســرة ومك -٤٨٤
سسكتشوان بتقدمي اخلدمات لألفراد الذين حيتاجون للمساعدة يف التعامل مع الصعوبات الناشئة    

 :وتشمل هذه اخلدمات ما يلي. من تفكك األسرة، االنفصال والطالق
 تشمل “نفصالتربية األطفال بعد اال ”جلسات إعالمية طوعية بأمر من احملكمة بعنوان         • 

ــها      ــار الــيت يرتب ــسوية املنازعــات، اآلث ــارات ت معلومــات عــن االنفــصال والطــالق، وخي
االنفصال والطالق على األطفال، واخليارات املتعلقـة بتربيـة األطفـال بطريقـة ترمـي إىل                

 إبعاد األطفال عن الرتاع بني األبوين؛
 مركز معلومات وموارد يف جمال قانون األسرة؛ • 
ة يف املسائل املتعلقة بقانون األسرة جبميع أنواعها، مبا يف ذلـك حـضانة األطفـال                 الوساط • 

 ورؤيتهم، ونفقة األطفال والزوجة؛
رصد وتنفيذ أوامر واتفاقات النفقة، مبا يف ذلك التنفيذ املتبادل ألوامـر واتفاقـات النفقـة           • 

 مع الواليات القضائية األخرى؛
 وارد لألفراد الراغبني يف تغيري أوامر النفقة املتعلقة هبم؛توفري خدمة تقدم املساعدة وامل • 
 التبادل اخلاضعة لإلشراف؛/توفري خدمات الزيارة • 
القيام مبشروع جترييب يف سيسكاتون يساعد الوالدين يف وضـع ترتيبـات الزيـارة املناسـبة              • 

 .أو احملافظة عليها بدون االلتجاء إىل احملكمة
 

 املساعدة القانونية  
ــرة  -٤٨٥ ــساء  ٢٠٠٦-٢٠٠٥يف الفت ــت الن ــا حــوايل   ٣٦، مثل ــة تقريب ــن ٢٠ ٤٠٠ يف املائ  م

 يف ٢٣ويف املـسائل اجلنائيـة، مثلـت النـساء نـسبة          . عمالء جلنة سسكتشوان للمـساعدة القانونيـة      
ــسبة      ــساء ن ــة، مثلــت الن ــسائل العائلي ــة مــن العمــالء، ويف امل ــة٧٢املائ ــة  .  يف املائ ــسنة املالي ويف ال

، بلــغ متوســط عــدد مــسائل قــانون األســرة ٢٠٠٦-٢٠٠٥ لغايــة الــسنة املاليــة ٢٠٠٢-٢٠٠١
 خدمة كاملة ملسائل متعلقـة      ٤ ٨٢٧، وافقت اللجنة على     ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفترة   . ٤ ٨٩٢

 يف املائـة مـن مجيـع        ٢٤وهذا ميثـل حـوايل      .  ملفا لقانون األسرة   ٤ ٧٧٥بقانون األسرة وأغلقت    
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 مــشورة مــوجزة يف ٢ ٦٩٨وباإلضــافة إىل ذلــك، قــدمت اللجنــة . ةاملــسائل الــيت تناولتــها اللجنــ
 .مسائل قانون األسرة

ولتحسني اخلدمات املقدمة لعمالء قانون األسرة، أنشأت اللجنة مناصب حمامني لقانون            -٤٨٦
تــستطلع اللجنــة أيــضا وتتــشاور مــع عمــالء قــانون األســرة ومقــدمي اخلــدمات، حتديــد  . األســرة

تـشري  . خدمـة العمـالء ومعاجلتـها، وال سـيما يف اجملتمعـات الريفيـة والنائيـة               العقبات اليت تعتـرض     
 يف ٨٤ إىل أن نـسبة  ٢٠٠٦ينـاير  /الذي أجنـز يف كـانون الثـاين       “ استقصاء رضاء العمالء  ”نتائج  

وأنـشأت اللجنـة    . املائة تقريبا من العمالء كانت راضـية أو راضـية بـشدة عـن اخلـدمات املقدمـة                 
ــش   ــى ال ــا عل ــضا موقعه ــام  أي ــة يف ع ــات  (www.legalaid.sk.ca) ٢٠٠٥بكة العاملي ــادة املعلوم  لزي

 .املتاحة للعمالء الفعليني واحملتملني
 

 الشكاوى املتعلقة بالتمييز ذي الصلة بنوع اجلنس  
 يف املائـة مـن ادعـاءات التمييـز، املقدمـة           ١٧,٦، كانت نـسبة     ٢٠٠٦-٢٠٠٥يف الفترة    -٤٨٧

 يف املائـة قائمـة علـى أسـاس     ٧,٢(، قائمة على أساس اجلنس   للجنة سسكتشوان حلقوق اإلنسان   
 يف املائـة قائمـة علـى أشـكال     ٤ يف املائة قائمة على أساس احلمل؛ و ٦,٤املضايقات اجلنسية؛ و  

 ).أخرى للتمييز بسبب اجلنس
، نشرت جلنة سسكتشوان حلقوق اإلنسان، باالشتراك مـع مركـز           ٢٠٠٦مايو  /ويف أيار  -٤٨٨

 Pregnancy, Parenting and the ”ل واخلــدمات يف كنــدا، كتيبــا بعنــوان سسكتــشوان للعمــ

Workplace“ ملــساعدة أربــاب األعمــال واملــوظفني لفهــم احلقــوق املتعلقــة باحلمــل والوالديــة يف ،
 .http://www.shrc.gov.sk.caوتوجد نسخة متاحة على املوقع . مكان العمل

 
 نساء الشعوب األصلية  

ــة س -٤٨٩ سكتــشوان حلقــوق اإلنــسان جمــالس مناقــشة مــع الــشعوب األصــلية يف    أدجمــت جلن
كما أهنا تنتقل على اجملتمعات احمللية      . عملياهتا لتسوية الشكاوى، جلعلها أكثر مالءمة مع ثقافتها       

يف أقــصى مشــال املقاطعــة، وتقــدم املعلومــات عــن خــدماهتا والتعريــف بقــضايا حقــوق اإلنــسان     
شمال، وهم يف املقام األول من أسالف األمـم األوىل، أو امللـونني             الفريدة اليت يواجهها سكان ال    

ولالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات بــشأن أنــشطة جلنــة  . أو ســكان املنــاطق القطبيــة يف كنــدا
سسكتــشوان حلقــوق اإلنــسان يف التغلــب علــى احلــواجز الثقافيــة واملــسافات اجلغرافيــة لتحــسني   

ــشعوب األ   ــة جملتمعــات ال ــرة   اخلــدمات املقدم ــشمالية، انظــر الفق  مــن ٢٦٥صــلية واجملتمعــات ال
التقريرين السابع عشر والثـامن عـشر لكنـدا بـشأن االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال               

 ).التقارير املتعلقة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري(التمييز العنصري 
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 نساء الشعوب األصلية احملبوسات  
أن حـوايل  .         متثيل نساء الشعوب اًألصلية يف السجون بزيـادة بـصورة هامـة          يتسم   -٤٩٠

 يف  ٨٠ يف املائة من الراشـدين يف سسكتـشوان مـن الـشعوب األصـلية، وإن حـوايل                   ١٠
وفيمـا يتعلـق بنـساء الـشعوب األصـلية، يبلـغ            . املائة من احملبوسني من الـشعوب األصـلية       

 . يف املائة تقريبا٨٥هذا الرقم 
والتدابري الرامية إىل معاجلة هذه احلالة مدرجة يف النهج العام خلفض نسبة أبناء الشعوب     -٤٩١

األصلية ككل الـذين يواجهـون مـشاكل مـع نظـام العدالـة، وفقـا لتوصـية اللجنـة  املعنيـة بـاألمم                         
وقـد  . ٢٠٠٤األوىل وشعوب امللونني وإصالح العدالة، يف تقريرهـا اخلتـامي الـذي ُنـشر يف عـام        

وجيـري  .  خطة عمل حكومة سسكتـشوان اسـتجابة لتقريـر اللجنـة           ٢٠٠٥مايو  /درت يف أيار  ص
ــاء         ــشاركة أبن ــادة م ــسية الرتكــاب اجلــرائم، وزي اختــاذ إجــراءات حمــددة ملعاجلــة األســباب الرئي
ــدائل عــن االلتجــاء إىل احملــاكم واحلــبس،      ــة، باســتخدام ب الــشعوب األصــلية يف إجــراءات العدال

 ٢٦٣-٢٦١ولالطالع على مزيد من املعلومات، انظر الفقـرات         . م العدالة وحتسني استجابة نظا  
ومتثلـت نتيجتـان مـن      . من التقارير املتعلقة باتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري               

النتــائج املــستهدفة خلطــة العمــل يف اخنفــاض مــشاكل األمــم األوىل وامللــونني عــن نظــام العدالــة،   
 .واخنفاض معدالت احلبس

 
 التدابري الرامية إىل كفالة النهوض باملرأة: ٣املادة   

 مــن التقــارير املتعلقــة باتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال ٢٤٩كمــا توضــح يف الفقــرة  -٤٩٢
 بوصـفها سـنة نـساء األمــم األوىل    ٢٠٠٥التمييـز العنـصري، أعلنـت حكومـة سسكتـشوان سـنة       

دوة معنيــة بنــساء األمــم األوىل وامللونــات،  ويف نفــس العــام، استــضافت احلكومــة نــ . وامللونــات
هتدف إىل مساعدة مسؤويل احلكومة يف وضع سياسات وبـرامج فعالـة لتلبيـة احتياجـات النـساء                  

وكان املتحدثون الرئيسيون وأعضاء الفريق مـن اجملتمعـات احملليـة لألمـم             . األمم األوىل وامللونات  
ــدوة حــوايل  . األوىل وامللــونني ــساء الــشعوب    موظفــا١٣٠وحــضر الن ــا، حتــاوروا مــع ن  حكومي

خطــة العمــل املتعلقــة ”واســتمدت املواضــيع مــن . األصــلية واســتمعوا إىل مــشاكلهن وإجنــازاهتن
املساواة االقتصادية واألمن، والسالمة، والصحة والرفاه، واالشـتراك العـادل          : سسكتشوانبنساء  

 .“يف القيادة وصنع القرار
حملكمة االختيارية للتحقيق يف أسباب العنف العائلي اليت  لالطالع على معلومات بشأن ا     -٤٩٣

 مـن التقريـرين     ٢٤٨ و   ٢٤٧، انظر الفقـرتني     ٢٠٠٣أبريل  / منذ نيسان  دتعمل يف نورث باتلفور   
املــتعلقني باتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري؛ وهنــاك حمكمــة معنيــة بــالعنف    

، وبــرامج لتقــدمي اخلــدمات للــضحايا،  ٢٠٠٥رب ســبتم/العــائلي تعمــل يف ستــساسون منــذ أيلــول 
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ــة يف       مبــا ــائلي يف الــشعوب األصــلية؛ ووضــع خطــة جمتمعي ــالعنف الع ــادرة املتعلقــة ب يف ذلــك املب
 .بشأن العنف واإليذاء يف العالقات) بروتوكول(املقاطعة 
التقرير اخلامس لكندا   ، بشأن العنف داخل األسرة، يف       ٢٧٥-٢٧٠انظر أيضا الفقرات     -٤٩٤

 .بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والتقرير اخلتـامي للجنـة املعنيـة بـشعوب األمـم األوىل وامللـونني وإصـالح العدالـة تنـاول                    -٤٩٥

وتتـضمن خطـة عمـل سسكتـشوان الـصادرة اسـتجابة       .  وال سيما العنف العـائلي    -قضية العنف   
العنف، ومعاجلة األسباب الكامنـة وراء ارتكـاب اجلـرائم، مبـا فيهـا      لذلك مبادرات ملعاجلة قضايا   

 مـن   ٢٦٣-٢٦١انظـر الفقـرات     (األسباب الـيت جتعـل نـساء الـشعوب األصـلية عرضـت للعنـف                
ولتحقيق الفعالية، تـدعو  ). التقريرين املتعلقني باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     

ج الراميــة إىل احلــد مــن العنــف وســوء الــسلوك االحتياجــات   احلاجــة إىل أن يتــضمن وضــع الــُنه 
 .الثقافية املختلفة للجناة

وتتمثل إحدى املبـادرات الـيت حتـددت يف خطـة العمـل يف إنـشاء حمكمـة معنيـة بـالعنف                       -٤٩٦
ــائلي يف ســـسكاتون ــة يف   . العـ ــام اإلصـــالحيات والـــسالمة العامـ ــادرة أخـــرى يف قيـ وتتمثـــل مبـ

وتتمثل أهداف االستراتيجية يف احلد مـن سـوء         . جية للحد من العنف   سسكتشوان بتنفيذ استراتي  
 السلوك والعودة إىل اإلجرام، وزيادة العمالة، واستخدام أداة لتقييم خماطر مرتكيب العنف املرتيل

 .                                  للمساعدة يف إتاحة فرص احلصول على العمل
ــام  -٤٩٧ ــدأت حكومــة  ٢٠٠٥ويف ع ــه ثــالث ســنوات      ، ب ــذ برنــامج مدت ــشوان تنفي سسكت

وفرقة العمل املعنية باألشـخاص املفقـودين       . لتحسني االستجابة إىل حاالت األشخاص املفقودين     
زيـادة مـوارد خـدمات الـشرطة إلجـراء التحقيقـات يف حـاالت األشـخاص         : تشمل ثالثة عناصر 

ة وتعديلها؛ وتعزيـز الـشراكات   املفقودين؛ وتوفري موارد لدعم إجراء استعراض لسياسات الشرط   
بني احلكومة، والشرطة والشعوب األصلية وفئات اجملتمع احمللـي لـدعم األسـر واجملتمعـات احملليـة                 

وتـضطلع شـراكة املقاطعـة بـشأن اللجنـة          . يف حتديد حاالت األشخاص املفقودين واالستجابة هلا      
بــدعم مــن الــشرطة ومنظمــة املعنيــة باألشــخاص املفقــودين، الــيت أنــشأهتا حكومــة سسكتــشوان، 

ــع حــاالت األشــخاص       الــشعوب األصــلية واجملتمــع احمللــي باســتعراض القــضايا الناشــئة عــن مجي
املفقودين والنظر يف التدخالت الراميـة إىل منـع فقـد األشـخاص وحتـسني االسـتجابة يف حـاالت                    

ن يف وهنــاك اعتــراف بأنــه يف حــني يتــضمن العــدد الكلــي حلــاالت األشــخاص املفقــودي . فقــدهم
عددا متساويا للحاالت املتعلقـة بالـشعوب األصـلية واحلـاالت     ) الذكور واإلناث(األجل الطويل   

غري املتعلقة بالشعوب األصلية، فإن نساء الشعوب األصلية غري ممثلة بصورة متناسـبة بـني النـساء                 
 .املفقودات
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ية العنـف   وقد عملت جلنة سسكتـشوان حلقـوق اإلنـسان بنـشاط يف زيـادة الـوعي بقـض                  -٤٩٨
كموضوع “ العنف ضد نساء الشعوب األصلية    ”ضد نساء الشعوب األصلية، واختارت اللجنة       

 اليوم الوطين للتذكر والعمل ملكافحة      - ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٦: هلا لتارخيني تذكاريني  
ــرأة؛ و   ــد املـ ــانون األول١٠العنـــف ضـ ــسمرب / كـ ــوم - ٢٠٠٥ديـ ــسان  اليـ ــوق اإلنـ ــدويل حلقـ . الـ

، )“النــساء ســائرات معــا”( “Iskwewuk E-wichiwitochik”للجنــة أيــضا يف فريــق جمتمعــي،  ا وتــشترك
هتدف إىل تقدمي الدعم املعنوي ألسر نساء الشعوب األصلية املفقودات ولوضع حد للعنف ضـد               

واستضاف الفريق حمفال عاما يف وايت بافالو يوث لودج يف سسكاتون           . نساء الشعوب األصلية  
 . ، للدعاية لقضية نساء الشعوب األصلية املفقودات٢٠٠٥٤ديسمرب /ول كانون األ١٠يف 

 أماكن اإليواء لضحايا العنف  
 - ٢٠٠٢ يف املائة من الفتـرة       ١٧زاد متويل مراكز األزمات وأماكن إيواء النساء بنسبة          -٤٩٩
. ٢٠٠٧-٢٠٠٦ مليــون دوالر يف الفتــرة ٥,٥، حيــث يقــدم مبلــغ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٣

.  مركــز أزمــات يف سسكتــشوان٢١ميــع النــساء الوصــول إىل عــشرة أمــاكن إيــواء و  وميكــن جل
وتقـــدم حكومـــة كنـــدا متـــويال إضـــافيا ألربعـــة أمـــاكن إيـــواء لألمـــم األوىل، تـــشترك حكومـــة   

وهنــاك حتــديات تعتــرض تقــدمي اخلــدمات يف مقاطعــة ذات  . سسكتــشوان ي متويــل واحــد منــها
واحتياجـات النـساء    . د الـسكان وتنـوعهم ثقافيـا      مساحة جغرافيـة كـبرية ومتنوعـة مـع صـغر عـد            

وميكـن أن تكـون هـذه االحتياجـات صـعبة بوجـه خـاص               . تشمل املوارد املالية، والنقـل واإليـواء      
لألسر اليت تضم عددا كبريا من األطفال، املقـيمني يف اجملتمعـات الـشمالية والريفيـة الـذين يـتعني                    

ــضمان ســالمتهم، وا     ــي ل ــرك جمــتمعهم احملل ــيهم ت ــة    عل ــاجون خلــدمات موائم ــذين حيت ــوقني ال ملع
 .الحتياجاهتم

“ يف املـزارع  اخلط اهلـاتفي اخلـاص بـضغط العمـل          ”واخلدمة السرية واجملانية اليت يوفرها       -٥٠٠
 من التقرير اخلامس لكندا املتعلق هبذه االتفاقيـة،  ٣٤٩ليها يف الفقرة    إباملقيمني يف الريف، املشار     

اء املشورة، واإلحاالت واملعلومات مصممة علـى وجـه التحديـد           وسيواصل تقدمي املساعدة بإسد   
متثل النساء حوايل نصف طـاليب اخلدمـة عـن        . وفقا الحتياجات مستخدمي اخلط اهلاتفي الريفيني     

 .  يف املائة تقريبا من مشغلي املزارع يف سسكتشوان٢٢متثل النساء نسبة . طريق هذا اخلط
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 تغاللاالجتار باملرأة واالس: ٦املادة   
 االستغالل اجلنسي لألطفال وصغار السن  

ــة لألطفــال ضــحايا االعتــداء   لالطــالع علــى املعلومــات املتعلقــة   -٥٠١ بقــانون احلمايــة الطارئ
 من التقرير اخلامس لكندا بشأن العهـد اخلـاص بـاحلقوق            ٢٧٢، انظر الفقرة    واالستغالل اجلنسي 

 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية
، أعلنـت حكومـة سسكتـشوان عـن توسـيع نطـاق اسـتراتيجيتها بـشأن          ٢٠٠٥ ويف عام  -٥٠٢

 :االستغالل اجلنسي لألطفال باختاذ التدابري التالية
اثنــان يف ســسكاتون، واثنــان يف رجيينــا، (متويـل مخــسة مناصــب جديــدة لــشرطة البلديــة   • 

االت للعمل بـصورة وثيقـة مـع منظمـات اجملتمـع احمللـي والوكـ           ) وواحد يف برنس ألربت   
 .احلكومية، ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال يف الشوارع

إنشاء وحدة متخصصة تضم نائبني عـامني ومنـسق مـساعد لتعزيـز قـدرة املقاطعـة علـى                    • 
استخدام النظام الوطين لتسجيل اجملرمني اخلطرين لتحديـد حـاالت اجملـرمني ملـدة طويلـة              

طة اخليالــة امللكيــة الكنديــة بــصورة ســيعمل حمقــق جديــد مــن شــر. أو اجملــرمني اخلطــرين
 .وثيقة مع وكالء النيابة

 .إعداد محلة توعية عامة هتدف إىل منع االستغالل اجلنسي لألطفال • 
 

 املرأة يف احلياة السياسية والعامة: ٧املادة   
مـن األعـضاء املنتخـبني للهيئـة التـشريعية          )  يف املائة  ١٦ (٥٧ من بني    ٩يبلغ عدد النساء     -٥٠٣
وزيرا )  يف املائة  ١٦ (١٩ من بني    ٣ويبلغ عدد النساء    . وهناك مقعد واحد شاغر   . سكتشوانلس

وتـشكل النـساء   ).  يف املائـة ٣٨( وكيال للـوزارة    ٢١ويبلغ عدد النساء مثانية من بني       . يف الوزارة 
يف حمـاكم املقاطعـة،     )  يف املائة  ٢٣,٤ (٤٧ من بني    ١١: حوايل ربع اهليئة القضائية لسسكتشوان    

يف حمكمـــة اســـتئناف  )  يف املائـــة٣٣ (٩ مـــن بـــني  ٣و )  يف املائـــة٣٠ (٤٠ مـــن بـــني  ١٢و 
 .سسكتشوان

 يف املائة من موظفي اخلدمـة املدنيـة         ٣٤، مثلت النساء نسبة     ٢٠٠٤-٢٠٠٣ويف الفترة    -٥٠٤
 يف  ٣٧,٨، زاد هـذا الـرقم إىل        ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفتـرة    . يف اإلدارة العليا يف السلطة التنفيذية     

ــة امل ــرة . ائـ ــسبة ٢٠٠٤-٢٠٠٣ويف الفتـ ــوظفني يف اإلدارة  ٣٢,١، كانـــت نـ ــن املـ ــة مـ  يف املائـ
، بلغت النسبة املئويـة     ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفترة   . الوسطى ومناصب اإلدارة األخرى من النساء     

 . يف املائة٣٣,١
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ويتمثــل أحــد األهــداف األربــع خلطــة العمــل املتعلقــة بنــساء سسكتــشوان يف حتقيــق           -٥٠٥
انظر الفقـرة  (ك العادل للمرأة يف القيادة وصنع القرار يف مجيع قطاعات اجملتمع واالقتصاد            االشترا
). التقرير اخلامس لكندا بشان العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية            من   ٥١٠-٥٠٨

، جيــري تقــدمي حتليــل قــائم علــى نــوع اجلــنس إىل مــوظفي احلكومــة الرئيــسيني  ٢٠٠٣منــذ عــام 
 واحــد يف كــل وزارة - مستــشارا لــسياسات املــرأة  ٣٢وقــد عينــت سسكتــشوان  . والــوزارات

وجيري كبار املستشارين دراسة دقيقـة للقـرارات الـيت ُتعـرض علـى جملـس                . وشركة تابعة للدولة  
وقد وردت مبادرات أخـرى يف إطـار        . الوزاري من منظور يراعي الفوارق بني اجلنسني والتنوع       

لـــــي بـــــشأن خطـــــة العمـــــل املتعلقـــــة بنـــــساء سسكتـــــشوان هـــــذا اهلـــــدف يف التقريـــــر املرح
(http://www.swo.gov.sk.ca). 

 
 نساء الشعوب األصلية  

من خالل مبادرة نساء األمم األوىل وامللونات، يقدم الدعم املايل ملنظمـات نـساء األمـم                 -٥٠٦
ياسات لفائـدة   األوىل وامللونات يف املقاطعة ملساعدهتا يف االضطالع باملشاريع وأنشطة إعداد الس          

ويقدم التمويل حاليا إىل جلنة سسكتشوان لنساء األمم األوىل، وهي أحد فروع احتـاد              . أعضائها
األمم اهلندية يف سسكتشوان، فضال عن شركة حمفـل نـساء الـشعوب األصـلية يف سسكتـشوان،                  

ذات الــيت متثــل رابطــة نــساء الــشعوب األصــلية يف كنــدا علــى صــعيد املقاطعــة، ملعاجلــة القــضايا    
 .األولوية اليت حيددها أعضاؤها

ولدى احتـاد األمـم اهلنديـة       . تتزايد أصوات ومشاركة النساء يف مفاوضات احلكم الذايت        -٥٠٧
ــونني   ــشوان وأمــة املل ــسائية أنــشئت لتقــدمي إســهامات يف    -يف سسكت ــشوان منظمــات ن  سسكت

ــات ذات ا     ــذايت، واملفاوضــات واالتفاق ــل مفاوضــات احلكــم ال ــات مــن قبي ــصلة بالعمــل،  عملي ل
وتــضطلع رئيــسة قبليــة بــإدارة جملــس . والــصحة، والتعلــيم واخلــدمات املقدمــة لألطفــال واألســرة

ليك القبلي وتضطلع سـيدة مـن األمـم األوىل بـإدارة املفاوضـات بالنيابـة عـن األمـم األوىل                      ميدو
عــة واألمــم علــى طاولــة اإلدارة احلكوميــة الــيت تــشترك فيهــا احلكومــة الفيدراليــة وحكومــة املقاط 

 رئيـسا تقريبـا ميثلـون األمـم         ٧٥ سـيدة رئيـسة تقريبـا مـن بـني            ١٥وهنـاك   . األوىل يف ميدو ليـك    
ــضى   -األوىل  ــت م ــن أي وق ــر م ــسيدات      .  أكث ــدد ال ــامي ع ــؤدي تن ــى أن ي ــود عل ــل معق واألم

الرئيسات إىل زيـادات حتقيـق التمثيـل العـادل علـى طـاوالت املفاوضـات ويف املناقـشات املتعلقـة                     
وقـد لـوحظ هـذا االجتـاه علـى الـصعيد احمللـي يف املنظمـات الـسياسية                   . ات تقدمي اخلـدمات   باتفاق

 .للملونني أيضا
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 التعليم: ١٠املادة   
 نساء وبنات الشعوب األصلية  

تشدد املنـاهج الدراسـية يف سسكتـشوان علـى تلبيـة احتياجـات واهتمامـات كـل طالبـة                     -٥٠٨
وباإلضـافة إىل   . البـة علـى التقـدم حنـو حتقيـق إمكانياهتـا           ملساعدة كـل ط   “ الُبعد التكيفي ”بتطبيق  

ذلك، تشجع املنـاهج الدراسـية والـسياسات احملتـوى واملنظـورات وطـرق املعرفـة املتعلقـة بـاألمم                    
 .األوىل وامللونني

ومــع أن هنــاك قليــل مــن مؤشــرات البيانــات اخلاصــة ببنــات الــشعوب األصــلية، تــشري      -٥٠٩
ات الــشعوب األصــلية حيققــن نتــائج مماثلــة علــى األقــل لنتــائج بــنني   املؤشــرات املتاحــة إىل أن بنــ

ــلية  ــشعوب األصـ ــام   . الـ ــال، يف عـ ــبيل املثـ ــى سـ ــصف   ٢٠٠٣وعلـ ــاث يف الـ ــدد اإلنـ ــان عـ ، كـ
الراغبــات يف مواصــلة التعلــيم الالحــق للمرحلــة الثانويــة بعــد التخــرج أهــم بكــثري مــن عــدد   ١٢

قــديرات املقاطعــة بــأن أداء بنــات الــشعوب وأيــضا، يــشري حتليــل ثــانوي مل ُينــشر عــن ت. الــذكور
األصــلية مماثــل تقريبــا يف الرياضــيات ألداء بــنني الــشعوب األصــلية، وأن أدائهــن أفــضل بكــثري يف 

 . وُتالحظ هذه األمناط أيضا يف السكان بوجه عام. القراءة من أداء بنني الشعوب األصلية
ــة  -٥١٠  ميلــن إىل ١٢ إىل أن البنــات يف الــصف                           اجملمــوع الكلــي للطلب

احلصول على درجات أعلـى مـن البـنني يف مجيـع املـواد تقريبـا، وأهنـن أكثـر عـددا مـن البـنني يف                           
التعليم الالحق للمرحلة الثانوية، وأهنن أكثر عددا من البنني يف احلصول على املنح الدراسية ويف               

ــة يف اجلامعــات، وأن معــدالت تــسرهب   ــنني  الكليــات املهني ــها للب ــة أقــل من . ن مــن املــدارس الثانوي
يعرف مدى وجود هذه املقارنات بني بنـات وبـنني الـشعوب األصـلية؛ بيـد أن األدلـة املبنيـة              وال

 .على املالحظة تشري إىل وجود ميزة مماثلة يف هذا االجتاه لصاحل بنات الشعوب األصلية
 اإلحــصاءات الكنديــة حتــصيل  املــستمدة مــن دائــرة٢٠٠١وتقــارن بيانــات تعــداد عــام   -٥١١

ــشعوب األصــلية يف          ــات لل ــري املنتمي ــات للــشعوب األصــلية وغ ــاث املنتمي ــي لإلن ــي الكل التعليم
ــشوان ــة مــن  . سسكت ــة العمري ــسبة  ٢٤ إىل ١٥ويف الفئ ــا كانــت ن ــساء  ٥٤ عام ــة مــن ن  يف املائ

 املائة من    يف ٦٠الشعوب األصلية ملتحقات باملدارس على أساس التفرغ أو عدم التفرغ، مقابل            
وفيمـا يتعلـق بتحـصيل بعـض التعـديل الالحـق للمرحلـة        . النساء غري املنتميات للشعوب األصـلية     

ــساء املنتميــات للــشعوب األصــلية وغــري       ــة بــني الن ــة العمري ــة، تتــسع الفجــوة يف هــذه الفئ الثانوي
 يف املائـة مـن نـساء الـشعوب          ١٤، حـصلت نـسبة      ٢٠٠١ويف عـام    . املنتميات للشعوب األصلية  

 يف املائة من النساء غري املنتميات       ٢٣األصلية على بعض التعليم الالحق للمرحلة الثانوية، مقابل         
 .للشعوب األصلية
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 العمالة: ١١املادة   
 التدابري املتعلقة بالعمل  

تشمل العقبات الـيت يواجههـا العمـل االفتقـار إىل دور رعايـة هناريـة كافيـة، والتكـاليف                  -٥١٢
وتعمـل حكومـة سسكتـشوان    . فظة على العمـل، وتكـاليف النقـل وقـضايا اإلسـكان      املتعلقة باحملا 

، الـيت ميكـن عـن طريقهـا أن          “اسـتراتيجية بنـاء االسـتقالل     ”على إزالة هذه العقبـات عـن طريـق          
 .حتصل األسر املنخفضة الدخل على استحقاقات مالية للمساعدة يف تغطية هذه التكاليف

 
 نساء الشعوب األصلية  

كــن لنــساء الــشعوب األصــلية الالئــي يعــشن خــارج احملميــات الــيت حيــصل عليهــا غــري   مي -٥١٣
وزيـادة بـرامج دعـم الـدخل علـى صـعيد املقاطعـة تـوفر اسـتحقاقات                  . املنتمني للشعوب األصـلية   

وتقدم استحقاقات أساسية لألطفـال إىل مجيـع اآلبـاء ذوي الـدخل املـنخفض عـن                 . دخل إضافية 
.  املتكاملة لألطفـال علـى الـصعيد الفيـدرايل وعلـى صـعيد املقاطعـة               طريق االستحقاقات الضريبية  

واملبــالغ املتعلقــة بــضحايا املــدارس الداخليــة الــيت ُتــدفع للــشعوب األصــلية معفــاة مــن اإلدراج يف  
 . الدخل ما داموا يستفيدون من برامج املساعدة االجتماعية األساسية

 
 رعاية األطفال بتكلفة معقولة  

 :تشوان التحسينات التالية يف رعاية األطفالنفذت سسك -٥١٤
 إلغاء قائمة االنتظار للحصول على خدمات الرعاية لألطفال ذوي اإلعاقة الشديدة؛ • 
 يف املائـة يف املتوسـط اعتبـارا مـن     ٣رفع مرتب العـاملني يف جمـال رعايـة األطفـال بنـسبة        • 

ــارا مــن  ٦؛ و ٢٠٠٥أبريــل /نيــسان ١ ــة اعتب ــاين تــشرين ١ يف املائ ــوفمرب /الث ، ٢٠٠٥ن
 ؛٢٠٠٦أبريل / نيسان١يف املائة اعتبارا من  ٩ و

ــال مبتوســط      •  ــة األطف ــة لرعاي ــات املالي ــن   ٢٠حتــسني اإلعان ــارا م ــشهر، اعتب  دوالر يف ال
يربـو    وزيادات إضـافية يف اإلعانـة املاليـة لزيـادة التغطيـة إىل مـا               ٢٠٠٥يونيه  /حزيران ١

، فـضال عـن خفـض عتبـة الـدخل؛ زيـادة             ٢٠٠٥م   يف املائة من الرسـوم يف عـا        ٨٥على  
/  كانون الثـاين ١ مكانا يف الفترة من ١ ٤٥٠عدد أماكن رعاية األطفال املرخص هبا بـ      

 .٢٠٠٦مايو / إىل أيار٢٠٠٣يناير 
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 الصحة: ١٢املادة   
 احلصول على الرعاية الصحية  

دة فـرص احلـصول      فريـق رعايـة صـحية أوليـة ممـا أدى إىل زيـا              ٣٨أنشأت سسكتـشوان     -٥١٥
والنـهج الـذي قـام بتنـسيقه فريـق الرعايـة الـصحية املهـين، مقترنـا           . على خدمات الرعاية الصحية   

 .بالتكنولوجيات الضرورية، يدعم إدخال حتسينات مستمرة يف نوعية وتنسيق الرعاية
 موقعــا يف مجيــع أحنــاء املقاطعــة تقــدم ٢٦ولــدى شــبكة سسكتــشوان للــصحة عــن ُبعــد  -٥١٦

ــسات ت ــجل ــور،      ةثقيفي ــراد اجلمه ــصحية وأف ــة ال ــاملني يف جمــال الرعاي ــد للع ــؤمترات عــن بع  يف م
وعيادات أخصائيني تؤدي إىل اإلقالل من املشاق وتكاليف الـسفر إىل املراكـز األكـرب للحـصول            

ولدى سسكتشوان أيضا خط هاتفي جماين، للمعلومات الصحية يعمل علـى مـدى             . على الرعاية 
. سبوع، مزود مبمرضات مسجالت حاصالت على تـدريب متخـصص          أيام يف األ   ٧ ساعة،   ٢٤

 مكاملة من كـل منطقـة صـحية يف    ٨٥ ٠٠٠“ هاتف الصحة ” تلقى   ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفترة   
ــامني         ــصلة             فيت ــق ذات ال ــصادر القل ــق مب ــا يتعل ــصال فيم ــة االت ــة، وأصــبح نقط املقاطع

عم فيمـا يتعلـق بالـصحة العقليـة واإلدمـان           ويوسع اخلـط طاقتـه االسـتيعابية لتقـدمي الـد          . البللوري
 .ساعة طوال األسبوع، فضال عن اخلدمات املباشرة ٢٤
 

 القضايا اخلاصة بالصحة  
ويدير الربنـامج احمللـي لعلـم األورام يف سسكتـشوان، هـو شـراكة بـني سـلطات الـصحة             -٥١٧

ــسرطان،     ــشوان لل ــة سسكت ــة ووكال ــى تــ    ١٦اإلقليمي ــيني حاصــلني عل ــضم مهن ــزا ت دريب  مرك
متخصص للمعاجلة باملواد الكيميائية وتقدمي الرعاية الداعمة ملرضـى الـسرطان، ممـا يقلـل احلاجـة                 

 .إىل سفر املرضى إىل مراكز العالج الرئيسية
وتشمل شـبكة سسكتـشوان للرعايـة اجلراحيـة سـجال للجراحـات علـى نطـاق املقاطعـة             -٥١٨

ــاجني للجراحــة   ــع املرضــى احملت ــع مجي ــذ آذار. يتتب ــارس /ومن ــوائم  ٢٠٠٤م ــشبكة ق ، خفــضت ال
 . حالة تقريبا٣ ١٠٠االنتظار يف املناطق السبع األكرب بـ 

ويقـوم  . وجيري تقدمي خدمات القبالة رعاية النساء املعرضات خلطر ضعيف عند الوضع           -٥١٩
منوذج الرعاية على مبادئ االختيار واملوافقة املستنرية، واختيار مكـان الـوالدة، واحتـرام الـوالدة                 
ــة، واملمارســة       ــا الطبي ــة، واالســتخدام احلكــيم واملناســب للتكنولوجي ــة، واســتمرار الرعاي الطبيعي

مبعىن أن القابالت مدربات مهنيا على تقدمي الرعاية الصحية حاصالت علـى   (القائمة على األدلة    
 ).درجات جامعية، يراعني آخر أدلة علمية وأفضل املمارسات يف عملهن
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وامل املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية يف برنامج سابق للوالدة     وتشترك النساء احل   -٥٢٠
للحد من خطر انتقال فريوس نقص املناعة البـشرية يف الفتـرة احمليطـة بـالوالدة، ولتـسهيل املتابعـة                    

وميكن أن حتصل مجيع النساء احلامالت لفـريوس نقـص املناعـة            . الالحقة للوضع مع الطفل واألم    
 إدارة احلالــة يف رجيينــا، وســسكاتون وبــرنس ألــربت، للمــساعدة يف أداء  البــشرية علــى خــدمات

 .وظائف احلياة وحتسني اخلضوع للعالج
 

 احلياة االقتصادية واالجتماعية: ١٣املادة   
 تدابري مكافحة الفقر  

ــة، وخباصــة تلــك اخلارجــة عــن مــساعدة     -٥٢١ زادت سسكتــشوان االســتحقاقات االجتماعي
ونتيجة لذلك حتصل النساء على مزيد من النقود لـدعم أسـرهن ويقـل              . ملالدخل اليت تدعم الع   

 ٧ ٥٤٩وقد حصل الوالـد الوحيـد الـذي يعـول طفلـني علـى       . اعتمادهن على مساعدة احلكومة 
وحـصل  . ١٩٩٧ أكثـر ممـا حـصل عليـه يف عـام             ٢٠٠٦دوالرا من املساعدة االجتماعية يف عام       

 ٢٠٠٦ دوالرا يف عـام      ٨ ٦٢٠د أدىن لألجر، على     الوالد الوحيد الذي يعول طفلني، ويعمل حب      
وزاد احلـد األدىن لألجـر وميكـن تكملتـه بأشـكال دعـم للـدخل                . ١٩٩٧أكثر مما حصل يف عام      

ويف عـام   . مثل تكملة دخل أبناء سسكتشوان من العمل والتكملـة العائليـة للمـساكن املـستأجرة              
، ٢٠٠٥ويف عـام    . ماعيـة  امرأة يف سسكتـشوان علـى مـساعدة اجت         ٢٨ ٦٩٦، حصلت   ١٩٩٨

 .٢٤ ٢٣٤نقص هذا العدد إىل 
 يف املائـة مـن نـساء سسكتـشوان تعتـرب منخفـضة            ١٢,١، كانـت نـسبة      ١٩٩٨ويف عام    -٥٢٢

، كانـت  ١٩٩٨ويف عـام  .  يف املائـة ١٠,١، بلغـت هـذه النـسبة املئويـة         ٢٠٠٤الدخل؛ ويف عام    
عامـا تعتـرب منخفـضة الـدخل،         ١٨ يف املائة مـن اإلنـاث الالئـي تقـل أعمـارهن عـن                ١٢,٤نسبة  

 عامــا، ٦٤ و ١٨ يف املائــة مــن اإلنــاث الالئــي تراوحــت أعمــارهن بــني   ١٣,٨وكــذلك نــسبة 
 يف املائـة مـن      ٨,٩ عامـا وأكـرب، ونـسبة        ٦٥ يف املائة من اإلناث البالغات من العمـر          ٥,١ونسبة  

. ئة من العازبات   يف املا  ٣١,٤اإلناث يف األسر القائمة على زواج شرعي أو غري شرعي، ونسبة            
 عامـا تعتـرب     ١٨ يف املائة من اإلناث الالئي تقل أعمارهن عن          ١٢، كانت نسبة    ٢٠٠٤ويف عام   

 ١٨ يف املائة من اإلناث الالئـي تراوحـت أعمـارهن بـني     ١١,٤منخفضة الدخل، وكذلك نسبة  
 يف  ٧,٧  عاما وأكرب، ونسبة   ٦٥ يف املائة من اإلناث البالغات من العمر         ٢,٣ عاما ونسبة    ٦٤و  

 يف املائـة مـن   ٢٤,٢املائة من اإلناث يف األسر القائمة على زواج شرعي أو غري شـرعي، ونـسبة          
 .العازبات
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 برامج وخدمات الدعم  
أجرت سسكتـشوان زيـادات يف معظـم براجمهـا املتعلقـة ملـساعدة  الـدخل، مبـا يف ذلـك                       -٥٢٣

وان، وبرنــامج إعانــات رعايــة برنــامج املــساعدة االجتماعيــة، وتكملــة دخــل العمــل يف سسكتــش
وقــدموا للمعــوقني أشــكال دعــم إضــافية مــن أجــل  . األطفــال وبــرامج التنميــة الغذائيــة لألطفــال 

ونفــذت سسكتــشوان أيــضا بــرامج جديــدة . الــصحة، وأشــكال دعــم لــدخل العمــل والــضرائب
ــادة       ــدخلون ســوق العمــل، واإلســكان وزي ــذين ي ــدعم األشــخاص ال ــدخل ل متعلقــة مبــساعدة ال

 .ت االستجابة لألشخاص ذوي اإلعاقات اإلدراكيةخدما
وحيصل عدد أقل مـن سـكان سسكتـشوان علـى مـساعدة اجتماعيـة، ممـا يـدل علـى أن                       -٥٢٤

الربامج اخلارجة عن املساعدة االجتماعية فعالة يف مساعدة األشخاص يف العثور علـى عمـل ويف                
يد الذي يعول طفلني حيصل علـى       ، كان الوالد الوح   ١٩٩٧ويف عام   .  ذاتيا أين يصبحوا متكيفني  

 دوالرا  ٢٣ ٠٨٥، كانـت هـذه األسـرة حتـصل علـى            ٢٠٠٦ دوالرا سنويا؛ ويف عـام       ١٥ ٥٣٦
 .سنويا
وقــد زادت سسكتــشوان اســتحقاقات مــساعدة الــدخل األساســي فــضال عــن إعفــاءات  -٥٢٥

 ذات  الدخل للمعوقني ليتمكنوا من االحتفاظ مبزيـد مـن دخلـهم للمـساعدة يف تغطيـة التكـاليف                 
ونفذت أيضا عالوة السكن للمعوقني، لـضمان حـصول املعـوقني علـى مـسكن               . الصلة بإعاقتهم 

 /وتساعد برامج دعم دخل العمل املعوقني على البقاء يف القوة العاملة. جيد بتكلفة معقولة
 

 حصول النساء على املسكن  
جـة األكـرب، مـع      ختصص وحدات املساكن االجتماعية ملقدمي الطلبات على أسـاس احلا          -٥٢٦

جتماعيــة والــصحية االاألخــذ يف االعتبــار أوضــاع أمــاكن اإليــواء القائمــة، والتكــاليف، والعوامــل 
ماعية يف سسكتشوان ختدم النساء يف املقـام        تواملساكن االج ). على سبيل املثال، ضحايا العنف العائلي     (

وقـد نفـذت   . و ُمـسنون وحيـدون   وإىل حد كبري األسر املعيشية اليت ترأسها أمهات وحيدات أ -األول  
عـالوة للحـصول علـى مـأوى جيـد                 املنخفـضة                 سياسات جديـدة، مبـا يف ذلـك مـنح           

ستساعد جمموعـة مـن النمـاذج التثقيفيـة العمـالء           . الدخل واملعوقني، رهنا خبيارات املسكن اجليد     
 .يف تلبية احتياجاهتم من املسكن

 
 املرأة الريفية: ١٤املادة   

بتـوفري  ) على سبيل املثال التأمني على احملاصيل     (تساعد برامج شبكة محاية دخل املزارع        -٥٢٧
وجيــوز جلميــع املــزارعني املــستوفني للمعــايري . شــبكة حلمايــة الــدخل للمــزارعني واألســر الزراعيــة
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متثـل النـساء نـسبة      . وال جتمع إحصاءات على أساس نوع جنس املشتركني       . االشتراك يف الربامج  
 . املائة تقريبا من مشغلي املزارع يف سسكتشوان يف٢٢
ويقدم برنامج الدائرة الكندية لتنمية املهارات الزراعية الـدعم لألسـر الزراعيـة للتـدريب                -٥٢٨

وقــد ُنفــذ . هــذا الربنــامج متولــه بالكامــل حكومــة كنــدا وتنفــذه حكومــات املقاطعــات. والتعلــيم
الــيت تــضم (ومــىت كانــت الوحــدة الزراعيــة . ٢٠٠٥يونيــه /الربنــامج يف سسكتــشوان يف حزيــران

ــه  ــزارع وزوجت ــزوجني احلــصول علــى اســتحقاقات                 ) امل ــة حيــق لل وإذا كــان . مؤهل
 دوالر، حيق للزوجني احلصول على      ٣٥ ٠٠٠متوسط صايف دخلهما يف ثالث سنوات يقل عن         

 يتـــراوح بـــني  دوالر لكـــل منـــهما؛ وإذا كـــان املتوســـط١٦ ٠٠٠اســـتحقاقات منفـــصلة تبلـــغ 
 دوالر لكــل منــهما؛ ١٢ ٠٠٠ دوالر، حيــق هلمــا احلــصول علــى  ٤٠ ٠٠٠ دوالر و ٣٥ ٠٠٠

 دوالر، حيــق هلمــا احلــصول علــى ٤٥ ٠٠٠ دوالر و ٤٠ ٠٠٠وإذا كــان املتوســط يتــراوح بــني 
 يف املائة تقريبـا مـن الطلبـات املعتمـدة           ٣٩وحىت اآلن، كانت نسبة     .  دوالر لكل منهما   ٨ ٠٠٠

 .زوجاتمتعلقة بال
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 ألـــربتا

 
  تدابري منع التمييز:٢املادة   
 املساعدة القانونية  

تتعاون منظمة املساعدة القانونيـة يف ألربتـا مـع منظمـة العدالـة يف ألربتـا يف حتـسني ُسـبل                       -٥٢٩
 :ومبادرات منظمة املساعدة القانونية يف ألربتا تشمل ما يلي. الوصول إىل نظام العدالة

ــ •  امج إدمنتــون ألوامــر احلمايــة، تــستطيع منظمــة املــساعدة القانونيــة يف ألربتــا   بفــضل برن
حتسني ُسبل وصول النساء إىل العدالة توفري املعلومات واملساعدة مـن احملـاكم للحـصول           

وتقــدم هــذه اخلــدمات إىل مجيــع األفــراد الــذين يطلبــون املــساعدة  . علــى أوامــر احلمايــة
قـدم إىل املتـزوجني، وغـري املتـزوجني واملـسنني الـذين       بصرف النظر عن احلاجة املاليـة وت     

 يف املائـة مـن      ٩٥، مثلـت النـساء نـسبة        ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥ويف عامي   . يعانون من العنف  
، مثلـت النـساء نـسبة       ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣العمالء املـستفيدين هبـذه اخلـدمات؛ ويف عـامي           

  يف املائة من العمالء؛٩٩
ت يف اخلـدمات القانونيـة واملـساعدة يف التغلـب     وقد أنشئ خط قانون ألربتا لـسد الثغـرا     • 

الفهـم والقـدرة   /على العقبات الـيت تعتـرض الوصـول مثـل التـأخري، واالفتقـار إىل الـوعي         
 ويرد فيما يلي حتليل لالتصاالت اهلاتفيـة خبـط قـانون ألربتـا حـسب نـوع اجلـنس                         . املالية

 .٢٠٠٦مايو / أيار٣١ إىل ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١يف الفترة من 
 
جمموع املكاملات جمموع الذكور جمموع اإلناث 

 ١٧ ٩٧٣ ٦ ٨٣٩ ١١ ١٣٤ العدد
 %١٠٠ %٣٨ %٦٢ النسبة املئوية

  
 النسبة املئوية الرقم نوع احلالة النسبة املئوية الرقم نوع احلالة

 ٥ ٥٨٣ الصحة ٢ ١٨٠ اإلدارة
 ٩ ٩٧٧ اإلسكان ٥ ٥٥٤ حقوق املستهلك

 صفر ٢٥ حقوق اإلنسان ٩ ٩٨٩ لقانون اجلنائيا
 صفر ٤٩ اهلجرة ٤ ٤٣٣ الديون
  ١ ٨٢ ٤ ٤٩٣ العمل
  ٧ ٧٧٦ ٥٤ ٥ ٩٩٣ األسرة

 
 .إىل حمام، أذن له بالعمل بالنيابة عن عميل“ املساعدة القانونية”ومتثل الشهادة وثيقة تصدرها  • 
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 شهاداتجمموع ال جمموع شهادات الذكور جمموع شهادات اإلناث 
 ١٥٥ ٧٣٤ ١٠٩ ٧٠٥ ٤٦ ٠٢٩ العدد

 %١٠٠ %٧٠ %٣٠ نسبة مئوية
 
 شباب مدين جنائي 

 ٣ ٨١٨ ٢٨ ٢١٧ ١٣ ٩٩٤ العدد
 %٨ %٦١ %٣٠ النسبة املئوية

 
 شكاوى التمييز القائم على نوع اجلنس

 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ الفترة

 ٣١إىل     (٢٠٠٦
 )مارس/آذار

‐٢٠٠٣اجملموع  
٢٠٠٦ 

لــشكاوى املقبولــة الــيت ُتــشري إىل  ا
 ٧٣٧ ٩٣ ١٨٨ ٢٤٣ ٢١٣ نوع اجلنس

ــة ــجممـــــوع الـــــش كاوى املقبولـــ
 ٢ ٨٢٠ ٢٨٥ ٧٧٦ ٩٠٧ ٨٣٢ خالل الفترة

 
وقـد  ) العمـل، االسـتئجار، ومـا إىل ذلـك        (يالحظ أن كل شكوى ميكن أن تشري إىل جماالت متعددة            * 

 ).ية أو البدنية، وما إىل ذلكالعرق، واإلعاقة العقل(تشري أيضا إىل أسباب أخرى 
 

 نساء الشعوب األصلية احملبوسات  
، ارتفعـت النـسبة املئويـة للمـذنبات الـشابات      ٢٠٠٣تشري اإلحصاءات إىل أنه منذ عـام     -٥٣٠

وفيمـا يتعلـق باملـذنبات الراشـدات     .  يف املائة٤٩,١ يف املائة إىل   ٤٣,٢من الشعوب األصلية من     
ومع ذلـك، يـضم جممـوع       .  يف املائة يف نفس الفترة     ٤٩,٣ائة إىل    يف امل  ٥٢,٦نقصت النسبة من    

عدد نساء الشعوب األصلية يف الفئتني العمريتني قرابـة نـصف جممـوع عـدد اإلنـاث املـذنبات يف                    
 .ألربتا
 يف إصـالحية  (I Can)“ تـستطيع ”، ُنفذ برنامج جديـد بعنـوان   ٢٠٠٤أبريل /ويف نيسان -٥٣١

لربنامج النساء الالئي ميارسن البغاء، ويـستهدف يف نفـس          ويستهدف هذا ا  . فورت سسكتشوان 
الوقت أمناط السلوك ذات الصلة والعوامـل الكامنـة وراء ذلـك الـيت تـؤدي إىل البغـاء واخليـارات           

 .وحىت اآلن مل جير تقييم رمسي. السيئة للحياة
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 التدابري الرامية إىل كفالة النهوض باملرأة: ٣املادة   
 البناتالعنف ضد النساء و  

، اجتمعــت اجلهــات املعنيــة بــالعنف العــائلي واالستئــساد يف مائــدة ٢٠٠٤مــايو /يف أيــار -٥٣٢
ــوان   ــستدير بعن ــساد يف    ”م ــائلي واالستئ ــالعنف الع ــة ب ــستديرة املعني ــدة امل ــاأاملائ ووافقــت . “لربت

ستجابة التغيري االجتماعي، وقيادة املقاطعة، واال   : اجلهات املعنية على مخسة جماالت عمل رئيسية      
. اجملتمعيـة التعاونيـة واملنـسقة، واخلـدمات وأشـكال الـدعم، واملـساءلة عـن طريـق حتـسني النتــائج          

ــائلي        ــع العنــف الع ــا اســتراتيجية علــى نطــاق املقاطعــة ملن ــذلك اعتمــدت حكومــة ألربت ونتيجــة ل
  جلنــة إثنيــة ثقافيــة معنيــة بــالعنف٢٠٠٥وأنــشئت يف عــام . واالستئــساد، وجيــري تنفيــذها حاليــا

 .العائلي، لتقدمي املشورة فيما يتعلق بتنفيذ هذه االستراتيجية
ــرة  -٥٣٣ ـــ     ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفتــ ــا لــ ــة منحــ ــوافز اجملتمعيــ ــا للحــ ــندوق ألربتــ ــدم صــ ، قــ

 جمتمعا حمليا لدعم العمل احمللـي بـشأن منـع العنـف العـائلي واالستئـساد؛                 ٦٢مشروعا يف    ١٣٠ 
ومـن املتوقـع أن تقـدم اجملتمعـات         . ت إثنية ثقافيـة    من هذه املنح إىل مشاريع يف جمتمعا       ٤وذهبت  

 .احمللية استجابات منسقة وتعاونية ملنع والتدخل يف العنف، مبا يف ذلك العنف ضد املرأة
، استــضافت ألربتــا املــؤمتر العــاملي املعــين مبنــع العنــف  ٢٠٠٥أكتــوبر /ويف تــشرين األول -٥٣٤

 يف الــسياسات والـربامج للمـشاركة بأفــضل   العـائلي، الـذي ضـم قــادة دولـيني، وبـاحثني وخـرباء      
 .السياسات يف منع العنف العائلي، والتدخل ودعم املتابعة

وقد استثمرت ألربتا واحد مليون دوالر سنويا لتقدمي خدمات لضحايا االعتداء اجلنسي     -٥٣٥
 . يف سياق العنف العائلي

ى تنفيـذ برنـامج عالجـي       وينصب التركيز األساسـي خلطـة الـصحة والرفـاه يف ألربتـا علـ               -٥٣٦
ــائلي    ــرتكيب العنــف الع ــستهدف م ــذكور يف الغالــب (ي ــضاء،   ) ال ــد االقت ــيمهم، وعن املوصــى بتقي

ويف الفتـرة   . قانون احلماية من العنف العائلي    عالجهم عن طريق نظام العدالة اجلنائية أو مبوجب         
سيق تنفيــذ  مليــون دوالر جمللــس ألربتــا للــصحة العقليــة لتنــ٣,٩٩٥ أســس مبلــغ ٢٠٠٦-٢٠٠٥

متثل هدف الربنامج يف حتميل اجلناة املسؤولية عن أفعـاهلم          . برنامج املقاطعة لعالج العنف العائلي    
وتقيــيمهم، وعالجهــم، وتقــدمي خــدمات إعــادة التأهيــل واملتابعــة الــيت ُتــساعد اجلنــاة علــى تغــيري  

 .  الالحقنيأو الشركاء/مع نفس الشركاء و/سلوكهم وخفض معدالت العودة الرتكاب اجلرمية
ــلة تقـــدمي خـــدمات العـــالج  ٢٠٠٦-٢٠٠٥والتمويـــل املقـــدم يف الفتـــرة   -٥٣٧  مســـح مبواصـ

وتنفيــذها يف املــدن الــيت توجــد فيهــا حمــاكم متخصــصة، مبــا يف ذلــك مدينــة ليثــربدج، ورد ديــر،   
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وجتــري دراســة توســيع نطــاق برنــامج العــالج ليــشمل اجملتمعــات    . وميدســن هــات وإدمونتــون 
 .د فيها حماكم متخصصة يف العنف العائلياألخرى اليت توج

وتقدم احلكومة، يف إطار صندوق ضحايا اجلرائم، املنح للمنظمات اليت ُتقـدم املـساعدة               -٥٣٨
وتقـدم عـدة مـنح للمنظمـات     . املباشرة للضحايا عن طريق اشتراكها يف إجراءات العدالة اجلنائية      

 ضحايا االعتداء اجلنسي وللمهاجرات  أو/اليت تقدم خدمات متخصصة لضحايا العنف العائلي و       
 .والالجئات

 دوالر يف عـام    ٢٠ ٠٠٠وحصلت منظمـة اجملتمعـات احملليـة ضـد العنـف اجلنـسي علـى                 -٥٣٩
تثقيـف، والـسفر لإلرشـاد    /منسق تنمية جمتمعيـة، وبرنـامج توعيـة     / لتغطية تكاليف مدرب   ٢٠٠٥

 .يف وضع منوذج كامل لفريق تدخل يف حاالت االعتداء اجلنسي
ووضعت احلكومة برناجما تدريبيا موحدا للمدافعني عن القضية الذين يقدمون خـدمات             -٥٤٠

مباشرة لـضحايا اجلـرائم جبميـع أنواعهـا يف مجيـع أحنـاء املقاطعـة، لتزويـد املـدافعني عـن الـضحايا                
 .باملهارات الالزمة ملساعدة مجيع ضحايا اجلرائم بصورة فعالة

األول الـيت تتـدخل يف حـاالت العنـف العـائلي جيـري              وهناك أداة كـشف لـشرطة اخلـط          -٥٤١
حبثها إلدخاهلا يف نظام املنع، بغية تقدمي تقييم للمخاطر خطة لتوفري السالمة للضحايا يف حاالت               

 . الطوارئ
ويقــدم تــدريب مــستمر فيمــا يتعلــق بــالعنف العــائلي للــشرطة يف مجيــع أحنــاء ألربتــا، مــع  -٥٤٢

 .م مقدمي التدريباستمرار مراجعة املواضيع وتقيي
مبــادرة ألربتــا ” وضــع وتنفيــذ املــشروع اجلديــد املعنــون ٢٠٠٦يونيــه /وبــدأ يف حزيــران -٥٤٣

وميثل هذا املشروع وحدة قائمـة علـى الـشرطة ستـضم الـشرطة، وخـرباء                . “هتديد العالقة لتقييم  
انون األسـرة  الصحة العقلية، وخرباء استشاريني قانونيني تـابعني للدولـة وخـرباء استـشاريني يف قـ        

بتقدمي تقييمات للتهديدات يف حاالت العنف يف العالقات املعرضة ملخاطر شديدة واملـساعدة يف     
 .وضع خطة لتوفري السالمة للضحايا

اسـتحقاقات جلميـع العمـالء الفـارين مـن          “ ربتـا تعمـل لـدعم الـدخل       أل”ويقدم برنـامج     -٥٤٤
العنف للحصول على الدعم واخلدمات الـيت  ويتم توفري االتصال باهلاتف والنقل لضحايا      . العنف

ويقـدم اسـتحقاق لـضحايا العنـف للمـساعدة يف دفـع التكـاليف               . ستساعدهم لـضمان سـالمتهم    
وباإلضــافة إىل ذلــك، تقــدم إىل مجيــع  . لــدرء ومعــروف، وال يغطــي دار اإليــواء هــذه التكــاليف 

قــال إىل أمــاكن  األشــخاص الفــارين مــن حــاالت العنــف تأمينــات علــى األضــرار، وبــدالت انت    
 .جديدة، بصرف النظر عن عالقتهم بالعميل
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ويقــدم برنــامج الــدخل املــضمون للمــصابني بإعاقــة شــديدة إعانــة ماليــة جلميــع العمــالء   -٥٤٥
 دوالر  ٣ ٠٠٠اهلاربني مـن العنـف، بـصرف النظـر عـن نـوع اجلـنس، الـذين ُتقـدر ممتلكـاهتم بــ                        

والر ملـساعدهتم يف اسـتئجار مـسكن جديـد           د ١ ٠٠٠وهذا يشمل تقـدمي إعانـة قـدرها         . أقل أو
 دوالر وبتغطيــة تكــاليف االنتقــال إىل املــسكن ٥٠٠بعــد الفــرار مــن حالــة العنــف؛ مبلــغ أقــصاه 

اجلديد، وأي تأمينات لتغطية األضرار الفعلية الالزمة الستئجار املسكن وللقبول يف هذا الربنامج        
عف بـصورة خطـرية قدرتـه علـى كـسب        جيب أن يكون الفرد راشدا يعاين مـن إعاقـة دائمـة تـض             

/ مثلت هذه اإلعانة جزء مـن اسـتحقاقات الـدعم الشخـصي الـيت ُنفـذت يف تـشرين األول         . قوته
 .٢٠٠٥أكتوبر 
وقد وضع برنامج أشـخاص ذوي اإلعاقـات اإلمنائيـة الكـبرية للحمايـة مـن العنـف، يـرد            -٥٤٦

ض من هـذا الربوتوكـول، الـذي        والغر. موجز هلا يف بروتوكول منع العنف والتدخل عند وقوعه        
، وتـوفري إطـار عمـل للـسياسات حتـدد اإلجـراءات وتـدابري        ٢٠٠٤ينـاير   / كانون الثـاين   ١ُنفذ يف   

والتقيــد بــالربوتوكول إلزامــي جلميــع  . املــساءلة ذات الــصلة مبنــع العنــف والتــدخل عنــد حدوثــه  
 .األطراف اليت يدفع هلا أجر لتقدمي دعم ممول من الربنامج

وتـوفر دور اإليـواء أمـاكن      . احلكومة مساعدة مالية لدور اإليواء املأمونة للمـسنني       وقدم   -٥٤٧
 .مأمونة لإلقامة وخدمات إسداء املشورة الداعمة للمسنني الذين يعانون من العنف أو اإلمهال

، يتمتـع مجيـع الراشـدين مـن سـكان           قانون محاية األشـخاص احملـاطني بالرعايـة       ومبوجب   -٥٤٨
م النساء املعوقات، واملهاجرات والالجئات، والفئات املهمـشة األخـرى، باحلمايـة            ألربتا، مبن فيه  

إذا كانوا حيصلون على خدمات الرعاية مـن وكـاالت مثـل املستـشفيات، ودور رعايـة املـسنني،                   
ويقـضي القـانون    . ودور اإليواء، والبيوت اجلماعيـة للمعـوقني، وغريهـا مـن مرافـق دعـم املعيـشة                

. الشكاوى وإذا كانت املـسألة ذات طـابع جنـائي، جيـب إحالتـها إىل الـشرطة         بالتحقيق يف مجيع    
وإذا انتهى التحقيق املتعلق حبماية األشخاص املتمتعني خبدمات الرعاية إىل حدوث عنف، قـدموا    

 .توصيات ملنع تلك احلوادث يف املستقبل
 

 نساء الشعوب األصلية  
 لتقــدمي املــشورة، والــدعم، والقيــادة    ٢٠٠٥أنــشئت جلنــة ألربتــا االستــشارية يف عــام      -٥٤٩

 .والتوجيه االستراتيجي الستراتيجية ألربتا ملنع العنف العائلي واالستئساد
 مـشروعا يف  ٢٣، قـدم صـندوق احلـوافز اجملتمعيـة منحـا إىل             ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفترة    -٥٥٠

بية وحصلت علـى هـذه األمـوال بوجـه خـاص منظمـات القواعـد الـشع                . جمتمع الشعوب األصلية  
 .ملعاجلة االعتداء اجلنسي والعنف يف أسر الشعوب األصلية
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بــدأ وضــع اســتراتيجيات لــدعم جمتمعــات الــشمال، والــشعوب ، ٢٠٠٦مــايو /ويف أيــار -٥٥١
األصلية، واملهاجرين واجملتمعات الريفية لبناء القدرة احمللية على القيادة، وتطـوير األداء التنظيمـي              

 .وتنسيق اخلدمات
احلكومـة منـصبا جديـدا ملوظـف اتـصال للـربامج املتعلقـة مبجتمعـات الـشعوب          وأنشأت   -٥٥٢

ومـع أن هـذا املنـصب ال يركـز علـى وجـه التحديـد علـى ضـحايا                    . األصلية واجملتمعـات املعزولـة    
العنف املرتيل، فإنه يركز على توسـيع نطـاق وتعزيـز اخلـدمات املتاحـة للـشعوب األصـلية جلميـع                     

 . ضحايا اجلرائمأحناء املقاطعة الذين يقعوا
علـى منحـة   “Bent Arrow Traditional Healing Society”، حـصلت  ٢٠٠٦ويف عـام   -٥٥٣

 دوالر من منظمة خدمات الضحايا لتعيني أخصائي توعية عائلية ملنـع حـدوث              ٥١ ١٩٢قدرها  
 .العنف يف            الشعوب األصلية اليت تعيش يف جمتمعني، واحلد من آثاره

وق حقــوق اإلنــسان واملواطنــة والتعدديــة الثقافيــة التــابع للحكومــة نــساء ويــساعد صــند -٥٥٤
الـــشعوب األصـــلية إلجيـــاد مـــوارد متعلقـــة حبقـــوق اإلنـــسان وزيـــادة قـــدرة اجملتمـــع احمللـــي           

ــساعدة ــا     ومــــ ــضايا الــــــيت تواجههــــ ــات والقــــ ــم العقبــــ ــرين علــــــى فهــــ األشــــــخاص اآلخــــ
ــى وللحــصول ــا  عل ــال   تفاصــيل فيم ــة ومب ــشاريع املمول ــق بامل ــنح ُيرجــى الرجــوع إىل  يتعل : غ امل

http://www.cd.gov.ab.ca/helping_albertans/human_rights/education_fund/financial_assis

tance/recipients/B1.asp. 
 

 دور اإليواء لضحايا العنف  
، زادت امليزانيــة التــشغيلية الــسنوية لــدور إيــواء النــساء يف ألربتــا مــن  ٢٠٠٣منــذ عــام  -٥٥٥
 .٢٠٠٦ مليون دوالر يف عام ٢٠مليون دوالرإىل  ١١
وقــد اختــذت تــدابري جديــدة مبــا يف ذلــك إعطــاء األولويــة لألشــخاص األكثــر تعرضــا     -٥٥٦

. توعية ومتويل ثالثة أماكن إيواء جديـدة وأسـرة إضـافية يف دور اإليـواء       للمخاطر، وخدمات ال  
وأدى هذا إىل حصول النساء على أنسب اخلدمات حلالتهن فضال عن زيادة إمكانيـة احلـصول              

 .على هذه اخلدمات
. وميكن الوصول إىل أماكن اإليـواء داخـل احملميـات يف مخـسة جمتمعـات لألمـم األوىل          -٥٥٧

أي ( ألربتـا حبريـة الوصـول إىل أمـاكن اإليـواء يف أي جمتمـع حملـي يف املقاطعـة                      تتمتع النـساء يف   
 ).داخل احملميات أو خارجها

http://www.cd.gov.ab.ca/helping_albertans/human_rights/education_fund/financial_assistance/recipients/B1.asp
http://www.cd.gov.ab.ca/helping_albertans/human_rights/education_fund/financial_assistance/recipients/B1.asp
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والعقبات اللغويـة الـيت يواجههـا    . وما زال النقل يف املناطق الريفية والنائية ميثل مشكلة      -٥٥٨
 أن تـؤثر أيـضا يف       املهاجرون واألفراد على مستوى منخفض من اإلملام بالقراءة والكتابـة ميكـن           

 .الوصول
، كان استعراض لربنامج ألربتا ألماكن إيواء النساء يـسري قـدما،            ٢٠٠٦مايو  /ويف أيار  -٥٥٩

للتأكد من أن خدمات أماكن اإليواء تقـدم اخلـدمات املناسـبة يف الوقـت املناسـب لألسـر الـيت                     
 .تأثرت بالعنف العائلي يف ألربتا

 
 ياسية والعامةاملرأة يف احلياة الس: ٧املادة   

 مــن بـــني أعـــضاء اجلمعيـــة التــشريعية أللربتـــا البـــالغ عـــددهم   ١٣يبلــغ عـــدد النـــساء   -٥٦٠
 وزيـرا يف جملـس الـوزراء،        ٢٨ومن بني ما جمموعـه      .  يف املائة تقريبا   ١٦عضوا، أي بنسبة     ٨٣

، ٥ وكيـل وزارة منـهم   ٢٥ويوجـد يف حكومـة ألربتـا    .  يف املائـة ١٨، أي ٥يبلغ عـدد النـساء     
 . يف املائة من النساء٢٠أي 

 
 التعليم: ١٠املادة   
 نساء وبنات الشعوب األصلية  

، بــدأت ألربتــا برنــامج مــشاورات علــى نطــاق املقاطعــة بعنــوان  ٢٠٠٦يف أوائــل عــام  -٥٦١
وستـساعد املـشاورات علـى      . كجزء من مبادرهتا إلمتام الدراسة الثانويـة      “ مستقبلك يبدأ هنا  ”

. على اجملتمع احمللـي لزيـادة معـدالت إمتـام الدراسـة الثانويـة يف ألربتـا               إجياد حلول جديدة قائمة     
وستستهدف بعض هذه احللول بقيادة اجملتمع احمللي الفئات املعرضة ملخاطر شديدة، مبـن فـيهم     

 .بنات الشعوب األصلية
وهنــاك تــدابري عديــدة جيــري تنفيــذها لكفالــة حــصول نــساء الــشعوب األصــلية علــى     -٥٦٢

وعلــى . نطبــق هـذه التــدابري علـى رجــال ونـساء الــشعوب األصـلية علــى حـد ســواء     وت. التعلـيم 
 :سبيل املثال

 يف جامعــة ليثــربدج “The Niitsitapi Aboriginal Teacher Education”بــدأ برنــامج  • 
ــة   ( ــة رد كــراو احمللي ــع كلي ــاون م ــام  ) بالتع ــول ٢٠٠٣يف خريــف ع ــا يف ١٢ بقب  طالب

وقبــل فــوج ثــان مــن  . دة بالدراســة يف اجلامعــةالربنــامج العــادي للحــصول علــى شــها 
 يف برنــامج متخــصص بتــدريب املعلمــني علــى حنــو ٢٠٠٤طالبــا يف خريــف عــام  ٢٤

ــوت    ــشعب البالكف ــا ل ــم ثقافي ــد أمت     . مالئ ــب ق ــول، جيــب أن يكــون الطال ــل القب وقب
 .برناجما على املستوى اجلامعي وأن يثبت معرفته بلغة البالكفوت وثقافتهم ٣٠
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نامج  حتسني مدرسي الشعوب األصلية تـدريب املعلمـني علـى املـستوى األويل               ميثل بر  • 
بغية حتسني التقدم التعليمـي ألطفـال الـشعوب األصـلية بزيـادة عـدد معلمـي الـشعوب          

: يلـي  واألمثلة على التقدم احملرز تـشمل مـا  . األصلية يف اجملتمعات احمللية يف مشال ألربتا 
 Blue Quills First ” مـن أول فـوجني قـبال يف     طالبـا ٣٣، ختـرج  ٢٠٠٤يف ربيع عـام  

Nation College“ و ”Northern Lakes College“بــدأ ٢٠٠٣ســبتمرب /؛ ويف أيلــول ،
 طالبــا دراســات يف برنــامج قــائم علــى اجملتمــع احمللــي مدتــه أربــع ٢٢فــوج واحــد مــن 

ا، سنوات كاملة بالتعاون مع كلية نورثن اليكز يف اوروارد،  وسليف اليك، وباسـك             
 .وبيس ريفر، وفورت فريمون

، أنشأت كلية الطب وطب األسـنان مكتـب برنـامج احليـاة الوظيفيـة               ١٩٨٨ويف عام    • 
للرعاية الصحية للشعوب األصلية، ملساعدة طلبة الشعوب األصلية يف القبول يف كليـة            
الطــب وطــب األســنان والتخــرج منــها، وكليــات العلــوم الــصحية املهنيــة األخــرى يف  

ــة أل ــام . ربتــاجامع ــن الكليــة   ٢٠٠١ويف ع ــاء الــشعوب    ٢٣، ختــرج م ــا مــن أبن  طبيب
 أخـــصائيا يف صـــحة األســـنان وثالثـــة طلبـــة ١١األصـــلية، ومخـــسة أطبـــاء أســـنان، و 

وقـد ثبـت جنـاح هـذا الربنـامج          . حاصلني على البكالوريوس يف علوم املختربات الطبية      
ويـستخدم الربنـامج    . صـلية يف إضافة خرجيني إىل جمموعة األطباء من أبناء الشعوب األ         

. حوافز وبـرامج الـدعم السـتقدام طلبـة الـشعوب األصـلية، واالحتفـاظ هبـم ودعمهـم                  
 .، قدم الربنامج الدعم لثالثة طالب٢٠٠٤-٢٠٠٣ويف الفترة 

الفرصـة للطالبـات    “ كلية بـاو فـايل    (“ ممرضة عملية للشعوب األصلية   ”ويتيح برنامج    • 
قـــيم الالزمـــة كممرضـــة عمليـــة يف ســـياق ثقافـــة  الكتـــساب املعرفـــة، واملهـــارات وال

واحملتـوى  . جوانبـها الروحيـة وطرقهـا التقليديـة للمـداواة          و ،الشعوب األصلية، وقيمهـا   
املتعلــق بالــشعوب األصــلية يف الربنــامج مــدمج بالكامــل يف املنــاهج الدراســية الرئيــسية 

ة، واألســرة  ، واجلوانــب الروحيــ  ةلكــي تؤخــذ يف االعتبــار مفــاهيم الرفــاه، واملــداوا     
ــة          ــري املتعلق ــد غ ــب التقالي ــشعوب األصــلية إىل جان ــورات ال ــن منظ ــي م ــع احملل واجملتم

 .بالشعوب األصلية
 

 العمالة: ١١املادة   
 التدابري املتعلقة بالعمل  

، جرى توسيع نطاق االستحقاق املتعلـق بالعمـل، والتـدريب           ٢٠٠٦يونيه  /يف حزيران  -٥٦٣
عدته العمـــالء الـــذين يتكبـــدون التكـــاليف الـــضرورية لـــضمان مـــسا)  دوالر٣٠٠(والتحـــول 

 .وهذا االستحقاق متاح للرجال والنساء على حد سواء. ملواصلة العمل أو تأمني عمل أفضل
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 Building and واسـتراتيجية ألربتـا لتنميـة اليـد العاملـة علـى مـدى عـشر سـنوات،           -٥٦٤

Educating Alberta’s Workforce,   ــه جيــب علــى ــبني كيــف أن ــشاريع  ، ت احلكومــة، وامل
التجارية والصناعية، ومقدمي التـدريب واجملتمعـات احملليـة أن تعمـل معـا لـسد الـنقص يف اليـد                     

 .العاملة واملهارات وضمان بقاء املقاطعة قادرة على املنافسة على الصعيد العاملي
ومواهــب وأولويـة ألربتــا يف معاجلــة الــضغوط املتعلقــة باليــد العاملــة يف زيــادة مهــارات   -٥٦٥

وهــذا يــشمل الفئــات غــري املــستغلة بالقــدر الكــايف مثــل  . ســكان ألربتــا أوال إىل احلــد األقــصى
 .شعوب األمم األوىل وامللونني، واملعوقني، واملهاجرين اجلدد، والنساء والشباب

 :والتدابري اإلضافية الرامية إىل إزالة العقبات أمام دخول سوق العمل تشمل ما يلي -٥٦٦
ــ •  ــا، بــصرف النظــر عــن نــوع اجلــنس، الــذين تتــوافر فــيهم شــروط     ميكــن ل سكان ألربت

ــن        ــة مـ ــة كاملـ ــى طائفـ ــصول علـ ــهم احلـ ــدريب ميكنـ ــل والتـ ــربامج العمـ ــتفادة بـ االسـ
 .االستحقاقات املتعلقة بالتدريب والصحة لدعم الدخل

نتيجة لقانون دعم الدخل والعمل ميكن للمشتركني يف التدريب احلصول علـى طائفـة               • 
 ).االستحقاقات االجتماعية( من استحقاقات دعم الدخل والصحة واسعة

 الـذين يتركـون برنـامج دعـم     “Alberta Works Income Support”املـستفيدون بربنـامج    • 
الــدخل بــسبب حــصوهلم علــى دخــل مــن العمــل حيــصلون علــى تغطيــة لالســتحقاقات    

.  الـصحي للبـالغني  الصحية ألنفسهم وملن يعولون من خـالل برنـامج ألربتـا لالسـتحقاق         
 يف املائــة مــن األدويــة الــيت ُتــصرف بــأمر الطبيــب، والعنايــة ١٠٠ويغطــي هــذا الربنــامج 

باألسنان، وقياس البـصر، وخـدمات اإلسـعاف ولـوازم مـرض الـسكر بـدون حـد زمـين                    
 .طاملا كان دخلهم منخفضا

لـصحي للبـالغني،   األسر اليت ال تتوافر فيها شروط االستفادة بربنامج ألربتا لالسـتحقاق ا          • 
مبا يف ذلك الوالدان العامالن اللذان مل يـسبق هلمـا احلـصول علـى إعانـات دعـم الـدخل                     
املقدمة من برنامج أشغال ألربتـا وآبـاء األطفـال امللتحقـون بـالربامج التدريبيـة، مؤهلـون                  
للحصول على استحقاقات صحية ألطفاهلم املعالني عن طريق برنامج ألربتا لالستحقاق           

 يف  ١٠٠ويقدم برنامج ألربتا لالستحقاق الصحي للطفل تغطيـة بنـسبة           . للطفلالصحي  
املائة لألدوية اليت ُتـصرف بـأمر الطبيـب، وللعنايـة باألسـنان، وقيـاس البـصر، وخـدمات               

 .اإلسعاف ولوازم مرض السكر دون حد زمين طاملا كان دخل األسرة منخفضا
اء، يف بعض املناطق، يقـدم التـدريب للنـساء يف           وفيما يتعلق باألعمال غري التقليدية للنس      -٥٦٧
وعلى سـبيل املثـال، حقـق برنـامج النـساء تـبين املـستقبل بعـض النتـائج اإلجيابيـة يف هـذا              . احلرف
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وفيما يتعلق باألفراد امللتحقني بربامج تدريبيـة علـى أسـاس التفـرغ، ُتقـدم رسـوم التعلـيم،              . اجملال
وتكـاليف التعلـيم، والكتـب،      .  والدعم الشهري للـدخل    والكتب، واللوازم، واملصروفات املقررة   

والنقل، ورعاية األطفال مغطاة أيضا لسكان ألربتا املؤهلني امللتحقني بالتدريب على أساس عـدم         
 .التفرغ، عن طريق اإلعانة الدراسية الستثمار املهارات واإلعانة الدراسية يف حالة عدم التفرغ

 
 رعاية األطفال بتكلفة معقولة  

حتـسني  “ متويـل االعتـراف باسـتيفاء الـشروط    ”، نفذت احلكومة برنامج  ٢٠٠٣يف عام    -٥٦٨
وميكـــن ملراكـــز الرعايـــة النهاريـــة املرخـــصة . املعــايري وتـــشجيع التفـــوق يف جمـــال رعايـــة الطفــل  

والوكاالت املتعاقد معها لتقدمي خدمات الرعاية النهارية يف وسـط عـائلي أن حتـصل علـى متويـل              
 .الت مرتفعة لزيادة تشجيع تعيني املوظفني املؤهلني واالحتفاظ هبمللموظفني مبعد

، ُنفذ برنامج كـني لتمويـل رعايـة األطفـال ومبـادرة األعمـال التجاريـة                 ٢٠٠٣ويف عام    -٥٦٩
وميكـن برنـامج كـني لتمويـل رعايـة األطفـال األسـر املؤهلـة          . اإللكترونية إلعانـة رعايـة األطفـال      
ــدفع تكــاليف  ــدخل ل ــة األطفــال لألقــارب غــري احلاضــنني  املنخفــضة ال ــادرة األعمــال  .  رعاي ومب

التجاريــة اإللكترونيــة لربنــامج رعايــة األطفــال متثــل برناجمــا مباشــرا ميــد األســر املنخفــضة الــدخل 
باملعلومات وُسبل الوصول األسهل إىل برنامج إعانـات رعايـة األطفـال عـن طريـق برنـامج علـى                    

 .الشبكة العاملية
أغسطس /ملتعلقة باملراكز املرخصة للرعاية خارج املدرسة، اليت وضعت يف آب    واملعايري ا  -٥٧٠
 مبوجب الئحـة رعايـة األطفـال، تكفـل تنـشئة، وسـالمة ورفـاه األطفـال يف سـن التعلـيم                       ٢٠٠٤

 .املدرسي وتوسع مدى اخليارات املتاحة لألسر اليت لديها أطفال يف سن التعليم املدرسي
ة بني األطراف املعنيـة، باشـرت ألربتـا خطـة االسـتثمار ذات              وبناء على مشاورات مكثف    -٥٧١

وتقدم اخلطة التمويـل يف اجملـاالت اخلمـسة        . ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ١٤النقاط اخلمس يف    
 :التالية
ــة لألســر املنخفــضة واملتوســطة الــدخل    •  عتبــات جديــدة : رعايــة األطفــال بتكلفــة معقول

 عانات؛لألهلية بالنسبة للدخل وزيادة نسب اإل
 ٢٠٠٦ينـاير  /بـدأ يف كـانون الثـاين   : تقدمي الدعم للوالدين للبقاء يف البيـت مـع األطفـال           • 

 تقدمي الدعم للبقاء يف البيت؛
زيادة التمويل لتوفري مزيـد مـن      : حتسني وصول األطفال املعوقني إىل دور رعاية األطفال        • 

مني علـى رعايـة األطفـال       دور رعاية األطفال ومزيد من فرص التدريب للموظفني القـائ         
 املعوقني؛
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توسيع نطاق برنامج متويل االعتراف املهين املتعلق : توفري خدمات جيدة لرعاية األطفال    • 
برعاية األطفال ملراكز الرعاية النهارية املرخصة للوكاالت املتعاقد معها بتقدمي خـدمات            

 هنارية يف وسط عائلي؛
 دورها بوصفها مقدمة رعاية أوليـة زيـادة إمكانيـة        حتسني الدعم املقدم لدور احلضانة يف      • 

 احلصول على خدمات التدخل على حنو أسرع؛
أنشئ برنامج جوائز التفوق املهين يف جمال رعاية األطفال يف ألربتا لإلعراب عن التقدير               • 

للمهنيني يف جمال رعاية األطفال اليت أثرت أعماهلم وإسهاماهتم بـصورة هامـة يف جمتمـع                
 . األطفال يف ألربتارعاية

 
 الصحة: ١٢املادة   
 القضايا اخلاصة بالصحة  

وحتددت األهداف املتعلقـة  . تعمل ألربتا على حتسني احلصول على عالج سرطان الثدي   -٥٧٢
بوقت االنتظار وأعيد تصميم اخلدمات إلنقاص وقـت االنتظـار مـن مثانيـة أشـهر إىل مـا جمموعـه            

وىل مع طبيب األسرة فيما يتعلق باكتـشاف شـيء غـري عـادي يف               أسبوعا بدأ من املناقشة األ     ١٢
 .الثدي إىل بدء عالج الورم

ــاين  -٥٧٣ ــشرين الث ــوفمرب /ويف ت ــا إلســاءة اســتعمال الكحــول     ٢٠٠٣ن ــة ألربت ، أصــدرت جلن
واملخدرات إطار عمـل خلـدمات النـساء اسـتجابة لزيـادة الـوعي بالقـضايا اخلاصـة بنـوع اجلـنس                      

وقد أدت جمموعة من اخلدمات مبـا يف ذلـك إعطـاء أولويـة احلـصول علـى                  . ذات الصلة باإلدمان  
العالج للنساء احلوامل الذين يعانني من مشاكل اإلدمان إىل وضع برنامج أكثر اسـتجابة للنـساء                

 atوإطــــار العمــــل متــــاح علــــى املوقــــع . الالئــــي يعــــانني مــــن مــــشاكل خاصــــة باإلدمــــان

http://corp.aadac.com/content/corporate/for_women/FrameworkESW_Nov03.pdf . 
ويف ألربتا، جيري تنفيذ برنامج ألربتا لكشف سرطان عنق الرحم، وهو برنامج للكشف              -٥٧٤

سني الوقايـة واالكتـشاف املبكـر لـسرطان         ويرمي هذا الربنامج إىل حتـ     . منظم على نطاق املقاطعة   
 عامــا الالئــي جيــرين ٦٩ و ١٨عنــق الــرحم بزيــادة عــدد النــساء الالئــي تتــراوح أعمــارهن بــني   

االشتراك يف إجراء الكشف مبا يف ذلـك كـثري        . اختبارات منتظمة لفحص عينات من عنق الرحم      
دمات اجملتمعـات احملليـة،     من النساء الالئي ال جيرين هذا الكشف عـادة وسيـشمل التثقيـف، وخـ              

 .“يصعب الوصول إليهن”وبرامج التوعية لفئات النساء الالئي 
ونفذت دائرة الصحة والرفاه يف ألربتا برنامج كشف لفريوس نقص املناعة البـشرية قبـل                -٥٧٥

، وبلــغ معــدل الكــشف ١٩٩٨ســبتمرب /وذلــك يف أيلــول“ مــع خيــار عــدم االشــتراك ”الــوالدة 

http://corp.aadac.com/content/corporate/for_women/FrameworkESW_Nov03.pdf
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ومل حيدث انتقال يف الفترة احمليطة بالوالدة للنساء الالئي حيصلن على           . ملائة يف ا  ٩٥يربو على    ما
ويدعم الربنامج أيـضا تكـاليف املستحـضرات املتعلقـة باألطفـال الرضـع املولـدين                . الرعاية األمثل 

 .ألمهات حيملن فريوس نقص املناعة البشرية
 

 نساء الشعوب األصلية  
مات الـصحة العقليـة مـن جملـس ألربتـا للـصحة العقليـة               انتقلت املسؤولية عن معظـم خـد       -٥٧٦
، غــري أن اجمللــس احــتفظ مبــسؤولية    ٢٠٠٣أبريــل /الــسلطات اإلقليميــة للــصحة يف نيــسان    إىل

ــلية   إدارة ــشعوب األصـ ــة للـ ــصحة العقليـ ــام . الـ ــس  ٢٠٠٦ويف عـ ــشر اجمللـ ــة  ، نـ ــصحة العقليـ الـ
ــلية للــــشعوب ــة بالــــصحة يف جم  : األصــ ــلية متمتعــ ــار عمــــل لــــشعوب أصــ ــة إطــ تمعــــات حمليــ
ــة ــصحة متمتع ــا بال ــدعم      . يف ألربت ــدمي اخلــدمات ل ــا اســتراتيجيا ملق ــار العمــل توجيه ــدم إط ويق

ــصحة ــة الـــ ــساء   العقليـــ ــيهم النـــ ــن فـــ ــع مبـــ ــع    . للجميـــ ــى املوقـــ ــاح علـــ ــل متـــ ــار العمـــ وإطـــ
www.amhb.ab.ca/publications/pdfs/AB%20Framework.pdf. 

، حتصل منطقة صـحة شـينوك علـى متويـل لتنفيـذ             مبادرة تنشئة الطفولة املبكرة   ويف إطار    -٥٧٧
ويقـدم هـذا الربنـامج    . األوىل) بيغـان (برنامج خدمات الصحة العقليـة لألسـر مـع أوملـت بيكـاين           

 بالـضغط وبقـضايا متعـددة    اخلدمات لألمهـات احلوامـل املعرضـات خلطـر شـديد واآلبـاء املـثقلني         
ذات صلة بإساءة اسـتعمال املخـدرات، والعنـف العـائلي والفقـر ممـا يـؤثر علـى صـحتهم العقليـة                       

ويقدم الربنامج التثقيف فيما يتعلـق مبرحلـة الطفولـة املبكـرة مهـارات تربيـة األطفـال،                  . ورفاههم
يــد صــديقة (ات للمــرتل وخــدمات الرعايــة املؤقتــة، تقييمــا ألداء األســرة وعوامــل اخلطــر، وزيــار

 للوالـدين اللـذين يعتـربان معرضـني خلطـر شـديد أو حلـاالت إحالـة ذاتيـة للحـصول علـى            ةممـدود 
ــة مباشــرة  ــاء واألطفــال،     )الرعاي ــة أســبوعية لتــشجيع التفاعــل بــني اآلب ، عقــد اجتماعــات مجاعي

 .وجلسات تتخللها فترات توقف لآلباء صغار السن
 

 ة واالجتماعيةاحلياة االقتصادي: ١٣املادة   
 برامج وخدمات الدعم  

وقـد وضـع    . قانون دعم األسـرة لألطفـال املعـوقني       ، صدر   ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١ويف   -٥٧٨
وأشـار اآلبـاء    . قانون رفاه الطفل  هذا القانون استنادا إىل مالحظات سكان ألربتا أثناء استعراض          

عـوقني ميكـن معاجلتـها بـصورة        وأصحاب املصلحة إىل أن االحتياجات اليت ينفـرد هبـا األطفـال امل            
 .، مما أدى إىل وضع تشريع مستقلقانون رفاه الطفلكافية يف إطار أحكام 

ــرف باألســر كــشركاء يف         -٥٧٩ ــه يعت ــال واألســر، ألن ــضل األطف ــصورة أف ــانون ب وخيــدم الق
ــضل وجــه      ــى أف ــدمي خــدمات تفــي باحتياجــاهتم عل ــار وتق ــانون  . التخطــيط، واالختي ــدم الق ويق

http://www.amhb.ab.ca/publications/pdfs/AB Framework.pdf
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وباإلضـافة إىل  . ى األسـرة ملـساعدة األسـر يف تعزيـز التنـشئة الـصحية ألطفـاهلم       خدمات تركز عل  
ــوقني ويراعــي          ــرف قــانون دعــم األســرة باألطفــال املع ــصلة باإلعاقــة، يعت االحتياجــات ذات ال

 .احتياجات األسر وظروفها
رجـى  ولالطالع على املعلومات املتعلقة بالتغريات يف برامج ألربتا لدعم دخل املـسنني، يُ             -٥٨٠

ــرة   ــاحلقوق      مــن ٢١١الرجــوع إىل الفق ــدويل اخلــاص ب ــشأن العهــد ال ــدا ب ــر اخلــامس لكن التقري
 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ويقدم برنامج الدخل املؤكد للمصابني بإعاقة شديدة إعانة معيشة واسـتحقاقات لـدعم              -٥٨١
ضعف بشدة قدرهتم على كـسب      الدخل الشخصي لسكان ألربتا البالغني املصابني بإعاقة دائمة ت        

 دوالر يف الـشهر يف      ١ ٠٠٠وزادت إعانة املعيشة املقدمة مـن الربنـامج إىل مبلـغ أقـصاه              . العيش
، بــدأ العمــل باســتحقاقات دعــم ٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين األول١ويف . ٢٠٠٦أبريــل /نيــسان ١

رعايـة حيـوان    الدخل الشخصي ملساعدة عمالء الربنامج علـى تلبيـة االحتياجـات اإلضـافية مثـل                
وباإلضـافة إىل ذلـك، بـدأ تنفيـذ إعفـاء مـستقل             . اإلرشاد، أو احلميات اخلاصة أو السفر الطارئ      

للضريبة على الدخل للسماح لعمالء الربنامج من اكتساب مزيـد مـن النقـود بـدون التـأثري علـى                    
 .إعانة املعيشة املقدمة من الربنامج

يف ألربتـا وبرنـامج الـدخل املؤكـد للمـصابني           حيصل عمالء برنامج اسـتحقاقات املـسنني         -٥٨٢
بإعاقة شديدة الذين يعيشون يف مرافق معينة تقـدم املـساعدة للحيـاة املـستقلة واملرافـق الـيت تقـدم                

. الرعاية الطويلة األجل على دعم مـايل أعلـى وهـم أكثـر قـدرة علـى حتمـل تكلفـة غرفـة خاصـة                        
قاضـوا مـن املقـيمني ذوي الـدخل املـنخفض           وقبل التغيري، طُلـب إىل أصـحاب هـذه املرافـق أن يت            

وباإلضـافة إىل   . تكلفة الغرفة شبه الشخـصية يف احلـاالت الـيت ال توجـد فيهـا إال غرفـة شخـصية                   
ذلك، حيصل اآلن العمالء املقيمون يف مرافق معينة للمعيشة املستقلة املدعومة على نفس مستوى   

العمالء ذوي الدخل املنخفض على هـذا       العمالء يف الرعاية الطويلة األجل، وبذلك زاد حصول         
 .البديل للرعاية الطويلة األجل

“  دعـم الـدخل والعمـل      -ألربتا تعمـل    ”واملبادرات اجلديدة اليت ُنفذت يف إطار برنامج         -٥٨٣
 :تشمل ما يلي

املدفوعات املتعلقـة ومل يعـد األشـخاص الـذين      :            ٢٠٠٦يناير  /يف كانون الثاين   • 
وهذا يتـيح فـرص     . تحقاقات دعم الدخل ُيعرفون بأن هلم حق األولوية       حيصلون على اس  

ــى خــدمات دعــم        ــنخفض، للحــصول عل ــدخل امل ــا ذوي ال ــع ســكان ألربت ــضل جلمي أف
 .األطفال
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ــسان •  ــل /يف نيـ ــغ    : ٢٠٠٥أبريـ ــدة مببلـ ــرة واحـ ــد ملـ ــتحقاق جديـ ــيح اسـ  دوالر ١٠٠أيتـ
ــي     ــدخرات التعل م لالشــتراك يف للمــساعدة يف تعــويض تكــاليف وضــع خطــة مــسجلة مل

 .برنامج ألربتا املئوي ملدخرات التعليم
أعفيت الزيادة يف تكملة استحقاق الطفولة الـوطين واالسـتحقاق العـام            : ٢٠٠٦يف عام    • 

 .لرعاية األطفال
جــرى مــد نطــاق برنــامج اســتحقاقات صــحة الكبــار يف ألربتــا   : ٢٠٠٦يوليــه /يف متــوز • 

ين مل يعــودوا مــؤهلني للحــصول علــى هــذا ليــشمل مجيــع املــستفيدين بــدعم الــدخل الــذ
 ).١١انظر املادة (الدعم بسبب احلصول على دخل من العمل 

 

كولومبيا الربيطانية
  

 تدابري منع التمييز: ٢املادة   
متول حكومة كولومبيا الربيطانية عيـادة حلقـوق اإلنـسان علـى نطـاق املقاطعـة ملـساعدة                   -٥٨٤

قبولني لرفع الدعوى إىل حمكمة كولومبيا الربيطانيـة حلقـوق          مقدمي الشكاوى واملدعني عليهم امل    
وتقــدم العيــادة املــساعدة املتخصــصة والتمثيــل مــن بدايــة قــضايا حقــوق اإلنــسان إىل     . اإلنــسان

 .هنايتها، ذلك تكفل الوصول إىل العدالة
 املساعدة القانونية  

لتوســيع نطــاق خــدمات ، قــدمت كولومبيــا الربيطانيــة التمويــل ٢٠٠٥فربايــر /يف شـباط  -٥٨٥
وهـذه اخلـدمات اجلديـدة      . قانون األسرة اليت ُتركز يف املقام األول على مـساعدة النـساء واألسـر             

ُتركــز علــى خــدمات املــساعدة واملــشورة املــوجزة مثــل خــدمات احملــامني املتخصــصني يف قــانون  
يت جيــب أن األسـرة، وزيـادة املـساعدة لألســر الـيت تواجـه نزاعــات شـديدة، فـضال عــن األسـر الـ         

وخدمات احملامني املتخصـصني يف قـانون       . تعرض نزاعاهتا على احملكمة العليا لكولومبيا الربيطانية      
 . األكثر نشاطا التابعة للمحكمة العليا١٣ حمكمة يف املقاطعة واحملاكم الـ ٤٦األسرة متاحة يف 

 قضايا األسرة، مثل     مليون دوالر يف برامج لدعم     ٢٥تقدم كولومبيا الربيطانية أكثر من       -٥٨٦
وتـدرس احلكومـة جـدوى عـدد        . مراكز العدالة األسرية ومبادرات التثقيف واملعلومات القانونية      

من إصالحات العدالة األسرية، وختترب مركز تنسيق للوصول إىل العدالة سيقدم معلومات قانونية 
 .وخدمات قانونية موجزة وخدمات لتسوية الرتاع يف مكان واحد
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 . اجلدول أدناه عدد النساء املنتفعات باملساعدة القانونية يف كولومبيا الربيطانيةويبني -٥٨٧
 

 كولومبيا الربيطانيةاإلحاالت إىل خدمات التمثيل القانوين يف  
 ذكور إناث اجملموع الفترة

 ٥ ٩٦٤ ٢ ٤٣٢ ٨ ٣٩٦ ٢٠٠٣مارس / آذار٣١يناير إىل / كانون الثاين١
٢١ ٠٤٨ ٩ ١٧٤ ٣٠ ٢٢٢ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ 
١٩ ٨٩٩ ٨ ٧٤٧ ٢٨ ٦٤٦ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
٢٠ ٣٣٢ ٩ ٦٩٨ ٣٠ ٠٣٠ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

 ٣ ٢٠٦ ١ ٥٨٥ ٤ ٧٩١ ٢٠٠٦مايو / أيار٣١أبريل إىل / نيسان١
 

 .مجعية اخلدمات القانونية: املصدر      
  

وبرنامج كولومبيا الربيطانية للمساعدة القانونية يقـدم أيـضا خدمـة هاتفيـة جمانيـة ُيطلـق                  -٥٨٨
، لألشخاص الذين ال ميكنهم حتمـل تكـاليف حمـام، ويقـدم هـذا               )LawLINE(ليها خط القانون    ع

اخلط معلومات قانونية عامة، ويف بعض األحيـان ، يقـدم املـشورة بـشأن مـسائل قانونيـة، مبـا يف                      
ــة باألســرة والفقــر    ــانون املــدين املتعلق ــاه عــدد األشــخاص   . ذلــك مــسائل الق ــبني اجلــدول أدن وي

 .خبدمة خط القانون يف كولومبيا الربيطانيةاملستفيدين 
  
 الفترة

املشورة واملعلومات القانونية اليت يقدمها خط القانون يف 
 كولومبيا الربيطانية

 غري معروفني ذكور إناث اجملموع 

 ٣٣ ٥٨٣ ١ ٠٠٣ ١ ٦١٩ ٢٠٠٤مارس / آذار٣١فرباير إىل / شباط٢٣
٨١ ٥ ٣٦٤ ٩ ١٩١ ١٤ ٦٣٦ ٢٠٠٥-٤--٢ 

١٤٥ ٦ ٢٠٣ ١٠ ٢٤١ ١٦ ٥٨٩ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ 
 ٢٨ ٧٧٣ ١ ٥٠١ ٢ ٣٠٢ ٢٠٠٦مايو / أيار٣١أبريل إىل / نيسان١

 .مجعية اخلدمات القانونية * 
  

 نساء الشعوب األصلية  
ــشعوب األصــلية وزادت دور وفرصــة         -٥٨٩ ــع زعمــاء ال ــصورة وثيقــة م عملــت احلكومــة ب

 وكالـة مفوضـة ختـدم جمتمعـات شـعوهبا           ٢٥وهنـاك   . الشعوب األصلية إلعداد وتقدمي اخلـدمات     
وتـدعم كولومبيـا الربيطانيـة أيـضا النـهوض          . األصلية، مع وكاالت أخرى جيري التفـاوض معهـا        

بنساء وشابات الشعوب فيما يتعلق بقيادة اجملتمعات احمللية عن طريق رابطات إنشاء الـشبكات،              
 .والتدريب على القيادة وتنمية املشاريع التجارية الصغرية
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 نساء الشعوب األصلية احملبوسات  
ــا          -٥٩٠ ــة كولومبي ــز احلــبس يف مقاطع ــادة يف مراك ــشعوب األصــلية بزي ــساء ال ــدد ن ــسم ع يت

يف حـني ُيـشكل األشـخاص املنحـدرون مـن األمـم األوىل أربعـة يف املائـة مـن جممـوع                   . الربيطانية
 يف املائـة مـن   ٢٦,٤، مثلـت نـساء الـشعوب األصـلية         ٢٠٠٥سكان كولومبيا الربيطانيـة يف عـام        

وتكفــل سياســة . ٢٠٠٣ يف املائــة منــذ عــام ٥العــدد الكلــي لإلنــاث احملبوســات، بــنقص بنــسبة  
احلكومة تقدمي برامج وخدمات مراعية للحقائق الثقافية داخل اجملتمعات احمللية وموجهـة أبرمـت        

رامج  جمتمعــا ومنظمــة ألمــم الــشعوب األصــلية لتنفيــذ بــ      ٢٠كولومبيــا الربيطانيــة عقــودا مــع    
ــى       ــذنبات علــــ ــساعدة املــــ ــبس ملــــ ــز احلــــ ــل مراكــــ ــرامج داخــــ ــدمي بــــ ــالحيات، وتقــــ  إصــــ
فهم               والروابط اليت تتيح احلصول على املوارد اجملتمعية وتعزيز الدعم اجملتمعي عقب                          

 .إطالق السراح، والربامج املتعاقد عليها مع مقدمي اخلدمات للشعوب األصلية
 

 ية إىل كفالة النهوض باملرأةالتدابري الرام: ٣املادة   
 العنف ضد النساء والبنات  

للنـساء  (، أشار تقييم لربنامج إسـداء املـشورة فيمـا يتعلـق بوقـف العنـف                 ٢٠٠٥يف عام    -٥٩١
أن الربنـامج حيقـق أهدافـه التعاقديـة لتقـدمي           ) ضحايا العنف حاليا أو كنا ضحايا العنف قبل ذلك        

ــة اخلــدمات، بــصرف النظــر عــن العــرق أو الــ   ــا . دين، وعلــى حنــو يراعــي الثقاف وتقــدم كولومبي
، ٢٠٠٥ويف عــام . الربيطانيــة خــدمات للنــساء والبنــات ضــحايا العنــف بــسبب دوافــع عنــصرية  

كانت غالبية هامة من الضحايا املستفيدين باخلـدمات مـن النـساء الالئـي حيـصلن علـى خـدمات                    
 . برناجما مستقال١٥٣من 
ملكافحة جرمية الكراهية يعمل على التحقـق مـن اجلـرائم الـيت             وفريق كولومبيا الربيطانية     -٥٩٢

ويقــوم الفريـق التوعيــة يف اجملتمعــات  . ُترتكـب بــدافع الكراهيـة، والتحقيــق فيهـا وإقامــة الـدعوى    
احمللية لتتمكن الوكاالت احمللية من االستجابة بفعاليـة لألفعـال الـيت ُترتكـب بـدافع الكراهيـة عـن           

وترعـى كولومبيـا الربيطانيـة التوعيـة بـاجلرائم الـيت         . املناسب للـضحايا  طريق منعها وتقدمي الدعم     
، وفرقـة   )٢٠٠٥(ترتكب بدافع الكراهية عن طريق منتدى اجملتمع احمللـي املعـين جبرميـة الكراهيـة                

العمـل املعنيـة بالنـساء املفقـودات، ودعـم منظمــة إنـصاف الفتيـات، الـذي يـستهدف علـى وجــه           
 .ات للشعوب األصلية وغري الشعوب األصلية الالئي يعشن يف فقرالتحديد املراهقات املنتمي

، نظمت احلكومات دورات تدريبية وندوات عامة عن استخدام األدلة        ٢٠٠٦ويف عام    -٥٩٣
والربامج التدريبيـة وأشـكال     . القائمة على شهادة الشهود يف احملاكم للضحايا والشهود الضعاف        

 .ذلك، أصبح ضحايا العنف أكثر إحاطة حبقوقهم القانونيةونتيجة ل. الدعم للمثول أمام احملاكم
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، أدى حبث أجرى برعاية احلكومة عن العوامـل املرتبطـة بنظـام العدالـة               ٢٠٠٣ويف عام    -٥٩٤
اليت تؤثر على العالقات الشخـصية للنـساء ضـحايا العنـف إىل وضـع أداة لـتمكني النـساء بوضـع                      

م برنـامج العمـل اجملتمعـي مـن أجـل سـالمة             ، قد ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفترة   . خطط سالمة فعالة  
)  يف املائـة   ٥٠(املرأة ملنع العنـف ضـد املـرأة، وركـز بوجـه خـاص علـى نـساء الـشعوب األصـلية                       

وتركـــز ).  يف املائـــة٣,٩(، واملـــسنات ) يف املائـــة٢٠(واملهـــاجرات ونـــساء األقليـــات الظـــاهرة 
م نـسبة كـبرية مـن الـشعوب األصـلية      األنشطة األخرى ملنع العنف على املناطق التعليمية اليت تـض    

 .واملهاجرين واألقليات الظاهرة
 

 نساء الشعوب األصلية  
باإلضــافة إىل املبــادرات إىل املمولــة يف إطــار برنــامج العمــل اجملتمعــي مــن أجــل ســالمة    -٥٩٥

 دوالر إىل كل من دور اإليواء االنتقايل الـثالث داخـل       ٧٥ ٠٠٠املرأة، دفعت مسامهات قدرها     
أما دور اإليواء االنتقايل الواقعة خارج احملميات فإهنا حتـصل علـى مبـالغ متفاوتـة رهنـا         . ياتاحملم

ومجيـع الـربامج األخـرى للتـدخل يف حـاالت العنـف، مثـل بـرامج                 . بعدد األسرة وعوامل أخرى   
 .إسداء املشورة، متاحة لنساء الشعوب األصلية

 
 متويل مراكز األزمات وأماكن إيواء النساء  

 مليون دوالر يف شكل متويل سـنوي جديـد،          ١٢,٥، بإضافة   ٢٠٠٦-٢٠٠٥يف الفترة    -٥٩٦
 مليـون دوالر؛ يـذهب منـها سـنويا          ٤٦,٧ إىل   وقـف العنـف   زاد جمموع امليزانية السنوية لربنامج      

 . برامج إسكان مؤقت٩ بيتا مأمونا و ٢٧ دار إيواء انتقايل و ٦٣ مليون دوالر إىل ٢٨,٦
مولة من احلكومـة متاحـة جلميـع النـساء الالئـي حيـتجن إليهـا، مبـا يف                   ومجيع اخلدمات امل   -٥٩٧

ومجيع دور اإليواء االنتقايل، والبيوت املأمونة ومرافق اإلسـكان     . ذلك الفئات الضعيفة واملهمشة   
املؤقت اليت متوهلا احلكومة جيب أن تضمن أن تكون النـساء احملتاجـة إليهـا علـى درايـة بوجودهـا            

والوكاالت اليت تقدم خدمات دور اإليواء االنتقاليـة وبـرامج   . ة الوصول إليهاوعلى معرفة بكيفي  
 .إسداء املشورة اليت متوهلا احلكومة تعمل جاهدة على ضمان عدم وجود عقبات جهازية

، وحدت احلكومة التمويل املقـدم للخطـوط اهلاتفيـة لألزمـات يف خـط      ٢٠٠٣ويف عام    -٥٩٨
وهو خط يقدم الـدعم واملـساعدة واملعلومـات يف       “ ط الضحايا خ”واحد يف املقاطعة ُيطلق عليه      
 ساعة طوال األسبوع لضحايا مجيع اجلرائم مبـا يف ذلـك العنـف     ٢٤حاالت األزمات على مدى     

وخط الضحايا يكفل وصول النساء إىل دور اإليواء بتحويل املكاملات مباشرة           . العائلي واجلنسي 
اء بالنيابــة عــن الــضحية وإبــالغ الــضحية بــإطالق ســراح إىل دار اإليــواء أو االتــصال بــدور اإليــو

تقدمي خدمة أكثر تـساوقا وميكـن   : وآثار توحيد التمويل تشمل. شخص ما من احلبس التحفظي   
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احلصول عليها من أي مكان يف كولومبيا الربيطانية؛ وزيادة عدد األشخاص احملـالني إىل الـربامج                
ــدعم؛ والقــ     ــساعدة وال ــى امل ــة للحــصول عل ــدى     احمللي ــى م ــدمي خــدمات أخــرى عل ــى تق درة عل

 ٤١ ٥٠٠وقــد رد خــط الــضحايا علــى مــا يربــو . ســاعة يف اليــوم، ســبعة أيــام يف األســبوع ٢٤
 .٢٠٠٣مكاملة فيما يتعلق بتقدمي الدعم وإحالة األشخاص إىل اخلدمات املطلوبة منذ عام 

 
 االجتار باملرأة واالستغالل: ٦املادة   
 االجتار بالنساء والبنات  

، اشــتركت حكومــة املقاطعــة واحلكومــة الفيدراليــة يف استــضافة مائــدة   ٢٠٠٤يف عــام  -٥٩٩
مؤمتر مشـال غـرب     ، عقدت كولومبيا الربيطانية     ٢٠٠٥ويف عام   . مستديرة ملناقشة االجتار بالبشر   

وقـدم املـؤمتر معلومـات بـشأن القـضايا          . احمليط اهلادئ املعين باالجتار بالبشر على الـصعيد الـدويل         
لحة واستطلع التحديات اليت يواجهها املسؤولون عن إنفاذ القانون يف حتديد املتـاجرين بالبـشر               امل

وتضطلع احلكومة مببادرة ملكافحة االجتار بالبشر، بالتعاون مـع شـركاء مـن املنظمـات               . وإدانتهم
غري احلكومية، لـضمان أن تكـون شـبكات اخلـدمات جـاهزة لالسـتجابة إىل احتياجـات ضـحايا             

 جلمع املعلومات بـشأن اخلـدمات       ٢٠٠٥سبتمرب  /وعقدت اجتماعات عديدة منذ أيلول    . اراالجت
القائمة وحتديد الثغـرات؛ وتعهـد وزراء رئيـسيون يف كولومبيـا الربيطانيـة باسـتعراض الـسياسات          
ــدمي اخلــدمات لألشــخاص ضــحايا         ــسماح بتق ــها لل ــدعو احلاجــة إىل تعديل ــد ت ــيت ق ــة ال واألنظم

 .بالبشر االجتار
 

 االستغالل اجلنسي لألطفال وصغار السن  
أسـفرت مـشاورات موسَّـعة أجريـت مـع اجملتمعـات احملليـة عـن توصـية تعزيـز اخلــدمات            -٦٠٠

اجملتمعية الطوعية بدال من إدخال تعديالت على التشريع شأهنا التمكني من التدخل غري الطوعي              
 : اختذت اخلطوات التاليةونتيجة لذلك،. فيما يتعلق ببعض صغار السن املستغلني جنسيا

 لتمويـل خـدمات   ٢٠٠٥أبريـل  / مليـون دوالر يف نيـسان  ٢ختصيص مبلـغ إضـايف قـدره        • 
 .ذات طابع فردي لصغار السن املستغلني جنسيا

زيادة عـدد األسـرة يف دور اإليـواء واملـساكن املأمونـة لـصغار الـسن يف جمـتمعني حملـيني                       • 
 .٢٠٠٦-٢٠٠٥ سريرا إضافيا يف الفترة ١٥بتمويل 

عن طريق فرقة العمل التابعة لرئيس الوزراء واملعنية بالتـشرد والـصحة العقليـة وحـاالت                 • 
اإلدمــان، يف مــساكن إيــواء إضــافية لــصغار الــسن، مبــا يف ذلــك تقــدمي التمويــل إلضــافة  



CEDAW/C/CAN/7

 

164 07-48588 
 

 مليـون  ١,٥أسرة مؤقتة يف جمتمع حملـي زيـادة خمـصص دور اإليـواء االنتقـايل مببلـغ                 ١٠
 .٢٠٠٨-٢٠٠٧رة دوالر يف الفت

 لتمويـل خـدمات   ٢٠٠٦-٢٠٠٥ مليـون دوالر يف الفتـرة   ٤٣تقدمي مبلغ إضـايف قـدره      • 
 .الصحة العقلية لألطفال والشباب

يف   لتحسني خدمات إدمان الشباب، مبـا      ٢٠٠٦-٢٠٠٥زيادة التمويل املقدم يف الفترة       • 
 .ذلك تنفيذ برامج عالج االضطرابات املصاحبة

دوق العمل من أجل منـع اجلرميـة التـابع للمركـز الـوطين ملنـع اجلرميـة،               باالشتراك مع صن   • 
أنــشأت حكومــة كولومبيــا الربيطانيــة صــندوقا ملــشروع بنــاء قــدرات اجملتمعــات احملليــة   

 .لزيادة قدرة اجملتمعات احمللية على التصدي ملشكلة االستغالل اجلنسي
 

 املرأة يف احلياة السياسية والعامة: ٧املادة   
 يف ٧٩ يف املائــة مــن أعــضاء اجلمعيــة التــشريعية املنتخــبني الـــ       ٢٢متثــل النــساء نــسبة    -٦٠١

ــسبة   ــة، ون ــا الربيطاني ــة   ٢٢كولومبي ــا الربيطاني ــوزراء يف كولومبي ــة مــن أعــضاء جملــس ال .  يف املائ
 .وتشغل سيدة منصب نائب حاكم مقاطعة كولومبيا الربيطانية

 
 نساء الشعوب األصلية  

، أنتجت جلنة معاهدات كولومبيا الربيطانية شريط فيديو ودليـل تـسهيل            ٢٠٠٤يف عام    -٦٠٢
 من نساء الشعوب األصلية من منـاطق خمتلفـة يف    ١١، يلقي الضوء على     “قوتنا املقدسة ”بعنوان  

كولومبيا الربيطانية ميكن احلصول على هذا الشريط من اللجنة ملساعدة نـساء الـشعوب األصـلية         
 .شة يف جمتمعاهتا احملليةعلى بدء حلقاهتا للمناق

 
 التعليم: ١٠املادة   
 نساء وبنات الشعوب األصلية  

، وقعت حكومة كولومبيـا الربيطانيـة، وحكومـة كنـدا واللجنـة        ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٥يف   -٦٠٣
ويــضع . التوجيهيـة لتعلــيم األمــم األوىل اتفاقـا لتعزيــز تعلــيم األمـم األوىل ي كولومبيــا الربيطانيــة   

 .طاري موضع التنفيذ عملية االعتراف بوالية األمم األوىل على تعليم األمم األوىلاالتفاق اإل
 دوالرا يف شـكل متويـل تكميلـي يف الـسنة الدراسـية لكـل طالـب                  ٩٥٠وتقدم احلكومة    -٦٠٤

من الشعوب األصلية ُيعـرف نفـسه علـى هـذا النحـو، وتـسهل إقامـة شـراكة تعاونيـة عـن طريـق                         
وب األصلية بـني املنـاطق التعليميـة ومجيـع اجملتمعـات احملليـة للـشعوب                اتفاقات حتسني نتائج الشع   
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ــشعوب األصــلية      ــة ال ــرة . األصــلية لتحــسني التحــصيل التعليمــي لطلب ، ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الفت
 .٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٤٢ يف املائة من ٤٨ارتفعت نسبة خترج طلبة الشعوب األصلية إىل 

ــرة  -٦٠٥ ــو علــى  ، كــان هنــ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الفت ــا يرب ــشعوب  ٩ ٠٠٠اك م  امــرأة مــن ال
 رجل تقريبا من الشعوب     ٦ ٠٠٠األصلية مسجلة يف كليات ومعاهد كولومبيا الربيطانية مقابل         

ومعدالت املواظبة على الدراسة وإمتام التعليم متماثلـة لنـساء الـشعوب األصـلية ونـساء                 . األصلية
يف املائـة مـن نـساء الـشعوب األصـلية            ٧٨، أجنزت نسبة    ٢٠٠٥ويف عام   . الشعوب غري األصلية  

وزاد عدد الـشهادات الـيت      .  يف املائة من نساء الشعوب غري األصلية       ٧٥براجمهن الدراسية مقابل    
 يف املائـة تقريبـا علـى مـدى ثـالث سـنوات، يف           ٩حصلت عليها نـساء الـشعوب األصـلية بنـسبة           

 يف املائـة علـى      ٦,٤-قـصا نـسبته     حني أظهرت النساء غري املنتميات للشعوب األصلية اجتاها متنا        
 .مدى نفس الفترة

وتضطلع احلكومة مببادرات هتدف إىل زيادة وصول الدارسني من الشعوب األصـلية إىل    -٦٠٦
ويف كولومبيـا الربيطانيـة،     . التعليم الالحق للمرحلة الثانوية، واالشتراك فيه واملواظبة عليه وإمتامه        

 .  تعليما بصورة هامة من رجال الشعوب األصليةتتسم نساء الشعوب األصلية بأهنن أفضل
 عاما احلاصلني علـى شـهادة       ٦٤ و   ٢٥النسبة املئوية لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني        

 الدراسة الثانوية وشهادة بإمتام دراسة الحقة للمرحلة الثانوية
 
 رجال نساء 

 ٢٦,٧ ٣٢,٤ هنود أمريكا الشمالية
 ٣٣,٦ ٤١,٥ امللونون

 ٥٣,٨ ٥٥,٠ ء الشعوب غري األصليةنسا

 .٢٠٠٦مايو /إحصاءات الكسب والعمل، أيار: املصدر 

. وتشري اإلحصاءات إىل أن تدابري الوصول فعالة بوجه خاص لنساء الشعوب األصـلية             -٦٠٧
 :ومبادرات احلكومة يف هذا اجملال تشمل ما يلي

للمرحلـة الثانويـة إلنـشاء      التمويل الـذي يـستهدف املؤسـسات العامـة للتعلـيم الالحـق               • 
مناصــب منــسقني لألمــم األوىل ملــساعدة طلبــة األمــم األوىل والــشعوب األصــلية علــى 

ــق النجــاح  ــرة . حتقي ـــ  ٢٦، اســتخدمت ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويف الفت  مؤســسة ٢٧ مــن ال
عامة للتعلـيم الالحـق للمرحلـة الثانويـة يف كولومبيـا الربيطانيـة منـسقني مـن الـشعوب                    

 . يف املائة منهم من النساء٥٠ دارس أكثر من ١٦ ٠٠٠و على األصلية خلدمة ما يرب
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التمويل عن طريق صندوق املشاريع اخلاصة للشعوب األصلية يدعم املبـادرات الراميـة      • 
إىل زيــادة اشــتراك وجنــاح الدارســني يف املرحلــة الالحقــة للدراســة الثانويــة مــن نــساء    

ــشعوب األصــلية  ــام  . ال ــذ ع ــدم ٢٠٠١ومن ــون ٧,٨، قُ ـــ  ملي ــشروعا ١٥٠دوالر ل  م
 . دارس من الشعوب األصلية٣ ٤٠٠، استفاد منها أكثر من خاصا بالشعوب األصلية

يدعم برنامج اجملتمع احمللي حملـو أميـة الكبـار تنفيـذ الربنـامج القـائم علـى اجملتمـع احمللـي،                       • 
ج والتنــسيق اإلقليمــي حملــو األميــة، واخلــدمات الــيت يقــدمها علــى نطــاق املقاطعــة برنــام   

وعـدد كـبري مـن مـشاريعه يـساعد بوجـه خـاص نــساء        . كولومبيـا الربيطانيـة حملـو األميـة    
الشعوب األصلية يف اكتساب املهـارات األساسـية الـضرورية للتوجـه إىل بـرامج التعلـيم                 

 .الالحق للمرحلة الثانوية
 وأحــد مــشاريع برنــامج حمــو أميــة الكبــار يف اجملتمــع احمللــي، وهــو برنــامج حمــو األميــة     • 

واكتساب املهارات املتعلقة بتربية األطفال يف الـشعوب األصـلية، ميثـل برناجمـا ابتكاريـا              
حملــو األميــة العائليــة ويــستهدف اآلبــاء املنــتمني للــشعوب األصــلية ويــستخدم مــواد          

حملــو األميــة لتعزيــز حمــو أميــة املــشتركني ومهــاراهتم املتعلقــة بتربيــة األطفــال  “ ابتدائيــة”
 .جيات لتطبيق ممارسات مثالية حملو األمية مع أطفاهلموتزويدهم باستراتي

يقدم برنامج صندوق املـواطنني األوائـل إلعانـة الطلبـة املـساعدة املاليـة لطلبـة الـشعوب                    • 
ويعتمد الربنامج اإلجنـازات    . األصلية املقيدين يف برامج التعليم الالحق للمرحلة الثانوية       

 األصـلية كـل عـام، ويـساعدهم يف احلـصول             طالبا من الـشعوب    ١١٠األكادميية لقرابة   
 .على التعليم الذي حيتاجونه خلياراهتم يف احلياة الوظيفية

 مركـز صـداقة لتعـويض       ٢٤ويدعم برنامج صندوق املـواطنني األوائـل ملراكـز الـصداقة             • 
تكاليف العمل املتعلقة مبديري الربنامج، الذين يقدمون برامج موائمـة للنـواحي الثقافيـة       

ــاطق احلـــضر  للـــشعوب ــلية الـــيت تعـــيش يف منـ ــامي  .  األصـ ــرة بـــني عـ  ٢٠٠٠ويف الفتـ
ــإدارة   ٢٠٠٣ و ــامج بـ ــدير الربنـ ــطلع مـ ــا  ٥٣٧، اضـ ــترك فيهـ ــا اشـ  ٧٢٣ ٠١٩ برناجمـ

 .مشتركا
 طالـب، مبـن     ٢٨ ٠٠٠وأعفى برنامج كولومبيا الربيطانية لتخفيضات القروض حـوايل          • 

 مليـون  ٦٧٦,١ية بلغـت   طالب لديهم معالني، مـن سـداد قـروض دراسـ      ٢ ٦٠٠فيهم  
ومع أن هذا التمويل غري خمصص للنساء أو للشعوب األصلية، فإهنم يستفيدون            . دوالر

مـن هـذه املبـادرات، ألن عـددا كـبريا مــن طلبـة الـشعوب األصـلية يف املرحلـة الالحقــة          
 . للدراسة الثانوية من النساء الالئي لديهن أطفال
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ساعدة طلبــة التعلــيم األساســي للكبــار    ، قــدم برنــامج مــ  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفتــرة  • 
 طالبــا يف املرحلــة الالحقــة للدراســة ٨ ٠٠٠مليــون دوالر يف شــكل مــنح حلــوايل  ٤,٣

 طالبا يف التعلـيم األساسـي للكبـار         ٢٦ ٨٤٦وفضال عن ذلك، جرى تسجيل      . الثانوية
من التزام  يف املدارس الثانوية يف كولومبيا الربيطانية، وهذه الربامج جمانية بوصفها جزءا            

 يف املائة مـن طلبـة الـشعوب األصـلية املـسجلني يف التعلـيم          ٤٠و  . احلكومة مبحو األمية  
 .الالحق للمرحلة الثانوية مسجلني يف برامج إمنائية

استراتيجية التعليم الالحق للمرحلة الثانوية للشعوب األصـلية        /وقد وضع مشروع خطة    • 
ة الثانويـة للـشعوب األصـلية يف الفتـرة          عقب إجـراء اسـتعراض للتعلـيم الالحـق للمرحلـ          

وتقترح االستراتيجية جمموعة تـدابري تتنـاول وصـول مجيـع الدارسـني             . ٢٠٠٤-٢٠٠٣
ــة       ــه واملواظب ــة، واشــتراكهم في ــة الثانوي ــيم الالحــق للمرحل ــشعوب األصــلية للتعل مــن ال

 .وإمتامه عليه،
ــة     •  ــيم الالحــق للمرحل ــة للــشعوب  ويقــدم التمويــل ســنويا ألربــع مؤســسات للتعل الثانوي

تــوفر بيئــة متفتحــة حيــث تــنعكس  ) مؤســستان عامتــان ومؤســستان خاصــتان (األصــلية 
وكــثري مــن . الثقافــة يف املنــاهج الدراســية ويف تنفيــذ الربنــامج، وتراعيهــا هيئــة التــدريس 

الطـــالب مـــسجلون يف دورات لرفـــع املـــستوى واالنتقـــال إىل مؤســـسات أكـــرب تابعـــة  
ــري األ   ــشعوب األصــلية أو غ ــرامج الوصــول   لل ــام ب ــد إمت ــرة . صــلية بع -٢٠٠٥ويف الفت

 طالبـــا مـــن الـــشعوب األصـــلية علـــى خـــدمات هـــذه ١ ٠٥٠، حـــصل حـــوايل ٢٠٠٦
 .املؤسسات

ــني مؤســسات التعلــيم الالحــق      ٢٠٠٥مــارس / آذار١١ووقعــت يف  •   مــذكرة تفــاهم ب
عـة للـشعوب   للمرحلة الثانوية يف املقاطعة، واحلكومـة الفيدراليـة واملنظمـات الرئيـسية تاب      

األصلية لتحسني وصول الدارسني من الشعوب األصـلية، مبـن فـيهم النـساء، إىل التعلـيم        
الالحــق للمرحلــة الثانويــة وتــسهيل انتقــال الدارســني مــن أبنــاء الــشعوب األصــلية مــن     

 .املدارس الثانوية إىل مؤسسات التعليم الالحق للمرحلة الثانوية
 

 العمالة: ١١املادة   
 النــساء العــامالت يف كولومبيــا الربيطانيــة إىل مــستوى مل يــسبق لــه مثيــل        زاد عــدد -٦٠٨

وحصلت النـساء علـى حـوايل نـصف الوظـائف الـيت أنـشئت يف كولومبيـا الربيطانيـة منـذ عـام                        
٢٠٠١. 
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 التدابري املتعلقة بالعمل  
ــام  -٦٠٩ ــخاص     ٢٠٠٦يف عـ ــة لألشـ ــوفري احلمايـ ــشريعا لتـ ــة تـ ــا الربيطانيـ ــنَّت كولومبيـ ، سـ
لني على إجازة بداعي الشفقة ومـساعدة النـساء علـى االحتفـاظ بالعمـل النظـامي، نظـرا           احلاص

 .ألنه كثريا ما يطلب إليهن رعاية فرد حيتضر يف األسرة
 مليـون دوالر يف جمموعـة متنوعـة       ٧٠وتستثمر حكومة كولومبيا الربيطانيـة أكثـر مـن           -٦١٠

باملــساعدة االجتماعيــة القــادرين علــى مــن بــرامج العمــل ملكافحــة الفقــر وملــساعدة املــستفيدين 
 .العمل للحصول على وظائف جيدة واحملافظة عليها

، ٢٠٠٣سـبتمرب  /ويساعد برنامج حتسني فرص العمل، الـذي بـدأ العمـل بـه يف أيلـول                -٦١١
من تعرضوا للعنف واالعتداء لتخطي عقبات العمل اليت متنعهم من تـرك املـساعدة االجتماعيـة                

ويشمل الربنامج عناصر تعاجل احتياجات املرأة الـيت حتـصل علـى            . دامللحصول على عمل مست   
املــساعدة االجتماعيــة وتعرضــت لالعتــداء، مــع عناصــر حمــددة ملعاجلــة العقبــات اإلضــافية مثــل  

ويقــدم الربنــامج . اللغــة، واهلجــرة، والثقافــة،              جتربــة ســابقة يف جمــال جتــارة اجلــنس  
 التوظيـف، والـدعم فيمـا يتعلـق بتربيـة األطفـال وإسـداء املـشورة،                 املساعدة التعليميـة، وبـرامج    

 يف املائــة مــن ٢٧واإلحالــة إىل الوكــاالت اجملتمعيــة وتقــدمي املــساعدة املاليــة؛ وحــصلت نــسبة   
 يف املائـــة مـــن املـــشتركني إىل ٦املـــشتركني يف الربنـــامج علـــى عمـــل يف حـــني انتقلـــت نـــسبة  

 .الدراسات الالحقة للمرحلة الثانوية
، ٢٠٠٦ويقدم برنامج كولومبيا الربيطانية املتعلق بالعمل الذي بدأ العمـل بـه يف عـام                 -٦١٢

برامج عمل وخـدمات متميـزة للمـستفيدين باملـساعدة االجتماعيـة القـادرين علـى العمـل، مـع                 
 .إيالء اهتمام خاص للمستفيدين الذين يواجهون عقبات للحصول على العمل

، يقـدم طائفـة     ٢٠٠٦معية اجلديد، الذي بدأ العمـل بـه يف عـام            وبرنامج املساعدة اجملت   -٦١٣
من اخلـدمات املتعلقـة مبهـارات احليـاة وكـذلك دعـم املـستفيدين باملـساعدة االجتماعيـة الـذين                     

وهذه اخلدمات وأشكال الدعم ُتعزز نوعية احلياة وتـساعد العمـالء           . يواجهون عقبات متعددة  
 احملليـة بفـضل جمموعـة بـرامج العمـل وتعلـيم مهـارات          على االشتراك بصورة أويف يف جمتمعاهتم     

 .احلياة
ــة إلتاحــة الفرصــة للمــستفيدين       -٦١٤ ــامج مــنقح للمــساعدة اجملتمعي ــضا بربن ــدأ العمــل أي وب

ــالتركيز علــى      باملــساعدة االجتماعيــة لتحــسني نوعيــة حيــاهتم واالشــتراك يف جمــتمعهم احمللــي ب
 .ألعمال الطوعية ومهارات احلياة الشخصيةاملشاركة اجملتمعية، والتعليم والتدريب، وا
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وبرنامج املنح العائليـة يف كولومبيـا الربيطانيـة، الـذي يـشمل املنحـة العائليـة األساسـية                    -٦١٥
ــن         ــاة م ــدفوعات شــهرية معف ــدم م ــة، يق ــا الربيطاني ــسب يف كولومبي ــدخل املكت واســتحقاق ال

اد تكـاليف تربيـة األطفـال    الضرائب ملـساعدة األسـر ذات الـدخل املـنخفض واملتواضـع يف سـد           
 دوالرا للطفـل    ١١١وتقدم املنحـة العائليـة األساسـية اسـتحقاقا يـصل إىل             .  عاما ١٨دون سن   

أمـا األسـر الـذي يزيـد دخلـها          . يف الشهر عند إضافته إىل تكملة االسـتحقاق الـوطين لألطفـال           
ــضا احلــصول علــى               ٣ ٧٥٠املكتــسب عــن   ــها أي ــام فيمكن ــدخل  دوالرا يف الع  وال
واالستحقاقات اليت ُتدفع يف إطار برنامج املنح العائليـة يف كولومبيـا الربيطانيـة      . الصايف لألسرة 

ال تعترب دخال للمستفيدين باملساعدة االجتماعيـة؛ وال يقتطـع شـيء مـن املـساعدة االجتماعيـة                  
قبـة هامـة    وإمكانية احلصول على هذه االستحقاقات،خارج نظام اإلعانـة االجتماعيـة، تزيـل ع            

 .أمام ترك النساء للمساعدة االجتماعية ودخول سوق العمل
. وتقدم املقاطعة برامج عمل موجهة وأشكال دعم عن طريق برنـامج عمـل للمعـوقني               -٦١٦

 .وال تدعو احلاجة إىل أن يكون الفرد متلقيا للمساعدة االجتماعية لالستفادة هبذا الربنامج
طانيـة لألطفـال األصـحاء عـالج األسـنان ورعايـة البـصر             ويقدم برنـامج كولومبيـا الربي      -٦١٧

ويستفيد هبذا الربنامج األطفـال يف األسـر الـيت          . األساسيني لألطفال يف اٍألسر املنخفضة الدخل     
حتصل على أي مستوى مـن املـساعدة بـسبب االشـتراك يف خطـة اخلـدمات الطبيـة عـن طريـق                       

ــة   ــا الربيطانيـ ــصحة يف كولومبيـ ــة إتا. وزارة الـ ــستفيدين    وكفالـ ــتحقاقات للمـ ــذه االسـ ــة هـ حـ
باملــساعدة االجتماعيــة واآلبــاء املــشتركني يف اليــد العاملــة يزيــل عقبــة هامــة أمــام تــرك النــساء   

 .للمساعدة االجتماعية ودخول سوق العمل
وتوجــد يف كولومبيــا الربيطانيــة اآلن أعلــى نــسبة نــساء يف ســوق العمــل وأعلــى نــسبة  -٦١٨

وارتفـع األجـر    . ن أو يقمن بتـشغيل مـشاريع جتاريـة صـغرية يف كنـدا             مئوية للنساء الالئي ميتلك   
 .األسبوعي املتوسط للنساء يف كولومبيا الربيطانية إىل قرابة ضعف املعدل للرجال

وميكن أن حتصل النـساء ذوات الـدخل املـنخفض علـى تكملـة للمـساعدة االجتماعيـة                -٦١٩
 ملقدار املساعدة االجتماعية املنـصوص      من املقاطعة لكي يصبح جمموع دخلهن الشهري معادال       

 . عليها يف القانون
 

 نساء الشعوب األصلية  
يتيح برنـامج صـندوق املـواطنني األوائـل لتقـدمي القـروض للمـشاريع التجاريـة الفرصـة                    -٦٢٠

مــشغالت مــشاريع /لنــساء الــشعوب األصــلية لالشــتراك يف اقتــصاد الــسوق بوصــفهن مالكــات
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 يف  ٥٠ و   ٣٠راك نساء الـشعوب األصـلية يف هـذا الربنـامج مـا بـني                وتتراوح نسبة اشت  . جتارية
 .املائة حسب السنة

وتشجع احلكومة تعيني املواطنني من أبناء الشعوب األصـلية واالحتفـاظ هبـم يف تقـدمي             -٦٢١
ــال واألســر   ــر إىل      . اخلــدمات لألطف ــال واألس ــال خــدمات األطف ــؤدي انتق ــع أن ي ــن املتوق وم

وب األصـلية، وال سـيما مـع اإلنـشاء املزمـع لـسلطات إقليميـة للـشعوب             اجملتمعات احمللية للـشع   
 .األصلية لتقدمي اخلدمات للطفل واألسرة، للشعوب األصلية بتكلفة معقولة

ُيقــدم برنــامج كولومبيــا الربيطانيــة لــدعم رعايــة األطفــال لآلبــاء إعانــات ماليــة لرعايــة  -٦٢٢
. عد النـساء علـى دخـول سـوق العمـل        وهـذه اإلعانـات تـسا     . األطفال حمسوبة حـسب الـدخل     

مـن  ( برفع عتبة الـدخل املطلـوب للوفـاء بالـشروط            ٢٠٠٥وجرى حتسني هذا الربنامج يف عام       
وعلــى وجــه اإلمجــال، سيــصبح . وزيــادة مبــالغ الــدعم)  دوالر٣٨ ٠٠٠ دوالر إىل ٢١ ٠٠٠
  طفـل ٦ ٠٠٠ طفل آخرين مؤهلني للحصول على إعانـة ماليـة، يف حـني سيـستفيد           ١٠ ٠٠٠

تقدم املقاطعة أيضا إىل املـستفيدين باملـساعدة   . إضافيني من زيادة هامة يف إعانتهم املالية احلالية 
 . االجتماعية إعفاء ضريبيا فيما يتعلق ببدل استحقاق رعاية الطفل الفيدرايل اجلديد

ت ويقدم برنامج تنشئة الطفل املدعومة اليت تضطلع به كولومبيـا الربيطانيـة االستـشارا          -٥٢٣
والدعم فيما يتعلق باألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة اليت تقل أعمارهم عـن سـت سـنوات،                
مبن فيهم أطفال الشعوب األصلية، وأسرهم لالشتراك يف مؤسسات عاديـة لرعايـة األطفـال يف                

، زادت احلكومــــة قــــدرة الربنــــامج بتقــــدمي  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفتــــرة . جمتمعــــاهتم احملليــــة
ساعدة يف خفــض أوقــات االنتظــار للحــصول علــى اخلــدمات، وتــوفري   ماليــني دوالر للمــ ١٠

 .موظفني إضافيني، والتدريب والدعم واالستشارات لألسر وملقدمي خدمات رعاية األطفال
 

 الصحة: ١٢املادة   
 احلصول على الرعاية الصحية  

ــا الربيطانيــة للنــساء يف ثــالث شــراكات إلصــالح الرعايــة    -٦٢٤  تــشترك مستــشفى كولومبي
 رالــصحية األوليــة مــع الــسلطات الــصحية يف مشــال املقاطعــة، وداخلــها، ويف ســاحل فانــك وفــ 

تعزيز وصـول النـساء الالئـي يعـشن يف اجملتمعـات الريفيـة علـى الرعايـة الـصحية األوليـة؛                   : بغية
ووضع مناذج مستدامة للرعاية األولية لألمومة وستواصل كولومبيا الربيطانيـة زيـادة االسـتثمار            

ييف اخلدمات الصحية للمساعدة يف تنمية قدرات الرعاية األولية يف اجملتمعات احملليـة يف              يف تك 
 :وترد اإلصالحات الثالثة على النحو التايل. مجيع أحناء كولومبيا الربيطانية
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، مبرحلـة  “أقويـاء، وأصـحاء، وممكنـون   ”مير موقع اإلنترنـت لـصحة املـراهقني املعنـون        • 
وقــع معلومــات ملــساعدة الــشابات للوصــول إىل خيــارات  وســيقدم هــذا امل. التخطــيط

 . ألسلوب حياة مستنرية وصحية، ومساعدهتن للوصول إىل نظام الرعاية الصحية
 مليـون   ٢,٥، نفذت كولومبيـا الربيطانيـة مـشروع جتديـد قيمتـه             ٢٠٠٦يوليه  /يف متوز  • 

واملركــز دوالر زيــادة عــدد وحــدات الرعايــة املكونــة مــن غــرف فرديــة يف املستــشفي  
  وحدة؛١٧الصحي للنساء يف كولومبيا الربيطانية من ست وحدات إىل 

مسامهة كولومبيا الربيطانيـة يف متويـل تكييـف خـدمات الرعايـة الـصحية األوليـة علـى                    • 
-٢٠٠٢( مليون دوالر على مـدى أربـع سـنوات           ٧٤األقاليم، البالغة   /صعيد املقاطعة 

ة العائليــة وخفــض الــضغط علــى نظــام  تعزيــز اخلــدمات الطبيــ : ، موجهــة إىل)٢٠٠٦
ــة الــصحية ونتائجهــا للنــساء      الرعايــة القــصرية األجــل؛ حتــسني تقــدمي خــدمات الرعاي

 .واألطفال؛ وتقدمي طائفة أوسع من اخليارات للمرضى
 

 املسائل اخلاصة املتعلقة بالصحة  
 فحــص  ماليــني دوالر لتــشجيع النــساء علــى إجــراء ٣اســتثمرت كولومبيــا الربيطانيــة  -٦٢٥

 .للثدي باألشعة كل سنتني
، أنـــشأت كولومبيـــا الربيطانيـــة معهـــد حبـــوث صـــحة املـــرأة لتعزيـــز ٢٠٠٥ويف عـــام  -٥٢٦

األحباث املرتكزة على املرأة وتنسيق اجلهود املبذولة إلنشاء شبكات لـصحة املـرأة علـى صـعيد                 
 .املقاطعة
اســتراتيجية النــهوض ، نفــذت كولومبيــا الربيطانيــة ٢٠٠٤أكتــوبر /ويف تــشرين األول -٦٢٧

استراتيجية لصحة النـساء علـى صـعيد املقاطعـة،     : بصحة البنات والنساء يف كولومبيا الربيطانية  
لـصحة  :  سنوات ملعاجلة ثالثة جماالت ذات أولوية      ١٠متثل هنجا تعاونيا يرتكز على املرأة مدته        

، الـيت تـضطلع بتنفيـذها       هـذه االسـتراتيجية   . املرأة؛ ورعاية األمومة، والصحة العقليـة واإلدمـان       
شبكة صحة املرأة علـى صـعيد املقاطعـة، هتـدف إىل النـهوض بـصحة النـساء والبنـات وحتـسني                

 .قاعدة املعلومات املتعلقة بصحتهن، وتوفري الرعاية املراعية لنوع اجلنس
ــامج        -٦٢٨ ـــار برنـ ـــذة يف إطــ ــل، املنفـ ــاء احلمـ ــصحــية أثنـ ـــارات الـ ــادرة االختيــ ــز مبـ وتركـ

”ActNow BC“،          علـى  ( خمصـصة لعامـة الـشعب والنـساء املعرضـات للخطـر علـى حـد سـواء
، علـى   )سبيل املثال، إطار إجناب أطفـال مـصابني باالضـطرابات الـيت حيـدثها الكحـول للجـنني                 

دعــم النــساء للتوصــل إىل اختيــارات صــحية أثنــاء احلمــل، مبــا يف ذلــك تــشجيعهن علــى تنــاول 
 .أو تناول الكحول/قفه والطعام الصحي واحلد من التدخني أو و
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 :وقد حققت مبادرات احلكومة النتائج التالية -٦٢٩
أشار تقرير دائرة اإلحصاءات الكندية إىل أن نساء كولومبيا الربيطانية الالئـي تتـراوح               • 

 عامـا يـأتني يف املرتبـة الثالثـة            يف كنـدا فيمـا يتعلـق                         ٦٩ و   ٥٠أعمارهن بـني    
 .عةبإجراء فحص الثدي باألش

أدى االستخدام الواسـع النطـاق الختبـار عينـات عنـق الـرحم إىل نقـص سـرطان عنـق               • 
 . يف املائة يف الوفيات النامجة عن هذا املرض٧٥الرحم، مما أدى إىل اخنفاض بنسبة 

 يف املائـــة مـــن النـــساء الالئـــي    ٨٤، استـــشارت حـــوايل  ١٩٩٩-١٩٩٨يف الفتـــرة  • 
ارسا عاما مرة واحدة علـى األقـل يف الـسنة            عاما مم  ٤٩ و   ٢٠تراوحت أعمارهن بني    

 . يف املائة من الرجال يف نفس الفئة العمرية٦٦السابقة مقابل 
من املرجح أن يكون عدد النساء يف كولومبيا الربيطانية أكثر من عدد الرجـال يف فئـة                  • 

 ). يف املائة٣٥,٦ يف املائة مقابل ٥٢(الوزن الصحي 
الكاملة للخدمات اليت تقدم لتلبيـة احتياجـات الرعايـة الـسريرية             باإلضافة إىل الطائفة     -٦٣٠

اإليـدز  /للحد من عوامل ضعف مجيع األشخاص الذين يعيشون بفريوس نقـص املناعـة البـشرية              
 :، جرى تصميم اخلدمات التالية على وجه التحديد لتلبية احتياجات النساء)مبن فيهم النساء(

ز النـساء واألسـرة لعـالج فـريوس نقـص املناعـة       ركـ م (“Oak Tree Clinic”عيادة تقدم  • 
رعاية متخصصة يف فريوس نقـص املناعـة البـشرية للنـساء املـصابات بفـريوس                ) البشرية

نقص املناعـة البـشرية، واحلوامـل، والـشركاء، واألطفـال والـشباب، وتقـدمي خـدمات                 
ة، مبـن فـيهم     العيادة املساعدة للنـساء علـى نطـاق املقاطعـ         وتقدم  . الدعم لألسر املصابة  

ــة         ــص املناعـ ــريوس نقـ ــصابات بفـ ــشات املـ ــساء املهمـ ــلية والنـ ــشعوب األصـ ــساء الـ نـ
 .اإليدز/البشرية

ومتول هيئة كولومبيـا الربيطانيـة للخـدمات الـصحية شـبكة النـساء املـصابات بفـريوس                   • 
نقص املناعة البـشرية، وهـي منظمـة قائمـة علـى اجملتمـع احمللـي تقـدم الـدعم، والعـالج            

االتــصال بالنــساء املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف مجيــع أحنــاء   واملــوارد و
النـساء والتثقيـف    ”واستجابة للطلب املتزايد، بدأ الوكالة مبـادرة        . كولومبيا الربيطانية 
، إلدمــاج املعلومــات املتعلقــة مبنــع فــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف  “العمليــة باإليــدز

 مــورد تثقيفــي مباشــر علــى اإلنترنــت للنــساء      ســياق الرعايــة، والعــالج والــدعم يف   
ــة   ــادرة معلومــات ومــوارد علــى اإلنترنــت    . املــصابات الالئــي يعــشن يف عزل تقــدم املب

للقائمني بالتثقيف واملهنيني يف جمـال الرعايـة الـصحية؛ تقـدمي الـدعم والتثقيـف للنـساء                  
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رة علــى املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية الالئــي ال يــستطعن احلــصول مباشــ  
خــدمات الــدعم؛ والوصــول إىل مائــدة مــستديرة متعلقــة بــالعالج عــن طريــق شــرائط   
فيديو قصرية، واملعلومات عن القـرارات املتعلقـة بـالعالج واالسـتراتيجيات الراميـة إىل            

 .العيش بأدوية مقاومة فريوس نقص املناعة البشرية
 أن تقدمي الرعايـة املناسـبة أثنـاء         وقد أثبتت األحباث اليت أجريت يف كولومبيا الربيطانية        • 

احلمل والعالج مبضادات الفريوسـات الرضـعية أثنـاء احلمـل، وعنـد املخـاض والـوالدة              
وفتــرة النفــاس، ميكــن أن تــؤدي إىل ختفــيض انتقــال فــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف   

، ١٩٩٦ومنـذ عـام     .  يف املائـة   ١ يف املائـة إىل أقـل مـن          ٢٥الفترة احمليطة بـالوالدة مـن       
عندما بدأ العالج مبضادات الفريوسات الرضعية ألول مرة للمـصابات بفـريوس نقـص              
املناعــة البــشرية يف كولومبيــا الربيطانيــة، مل ينتقــل الفــريوس مــن أي أم حــصلت علــى   

 .الرعاية إىل طفلها
اخنفضت نـسبة اإلصـابات اجلديـدة بفـريوس نقـص           : ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤ويف الفترة بني     -٦٣١

وقـد يـشري هـذا إىل زيـادة اشـتراك      ( يف املائة ١٩ يف املائة إىل ٢٥ة بني النساء من     املناعة البشري 
؛ وارتفــع عــدد النــساء الالئــي جلــأن إىل العــالج مبــضادات  )النــساء يف اجلهــود املتعلقــة بالوقايــة

 . يف املائة٦,٥فريوسات الرضعية بنسبة 
 

 نساء الشعوب األصلية  
تمعـات احملليـة للـشعوب األصـلية، وسـلطات الـصحة            تعمل احلكومة باالشتراك مع اجمل     -٦٣٢

ــشعوب        ــساء ال ــة لتحــسني صــحة ن ــا الربيطاني ــصحة يف كولومبي ــساء ومركــز ال ــشفى الن ومست
وباالشـتراك مـع مجعيـة لومـا لإلسـكان األهلـي، أنـشأ برنـامج                . األصلية يف كولومبيا الربيطانيـة    

أكتـوبر  /تتحـت يف تـشرين األول  صحة الشعوب األصلية دار إقامة ملرضى الشعوب األصلية، اف      
٢٠٠٤. 
وأدت عـــدة مبـــادرات رئيـــسية إىل حتـــسني الوقايـــة مـــن االضـــطرابات الـــيت ُيحـــدثها   -٦٣٣

الكحــول للجــنني، ومــن قبيــل ذلــك بــرامج تنــشئة الطفولــة املبكــرة للــشعوب األصــلية وبــرامج  
ريـا، ومستـشفيات    ويعمل الباحثون يف جامعة كولومبيا الربيطانية، وجامعة فيكتو       . لبنات البناء 

األطفــال يف كولومبيــا الربيطانيــة ومستــشفيات النــساء يف كولومبيــا الربيطانيــة علــى تنــسيق         
وتوسيع نطاق التعاون يف البحوث ذات الـصلة باالضـطرابات الـيت ُيحـدثها الكحـول للجـنني،               

ويــضطلع مركــز . شــبكة حبــوث متالزمــة كحــول اجلــنني يف كولومبيــا الربيطانيــةبفــضل إنــشاء 
فوق بصحة املـرأة يف كولومبيـا الربيطانيـة بربنـامج حبـث مـستمر يرمـي إىل دعـم الـسياسات                      الت

 .واملمارسات ذات الصلة بتحسني صحة األمهات املدمنات



CEDAW/C/CAN/7

 

174 07-48588 
 

االســـتقبال يف كولومبيـــا الربيطانيـــة مكـــرس  /للتوعيـــة) Sheway(وبرنـــامج شـــيواي  -٦٣٤
 ويعـشن يف احلـي الـشرقي مـن          للحوامل املعرضات خلطر شديد والنـساء الالئـي لـديهن أطفـال           

ــالكحول       ــديهن مــشاكل متعلقــة ب ــساء الالئــي ل ــه، ســاعد الن ــانكوفر، أو يرتدن ــة ف وســط مدين
وهـذا  . واملخدرات لكـي يكـون لـديهن أطفـال أصـحاء جتـارب إجيابيـة متعلقـة بتربيـة األطفـال             

ن  يف املائـة مـ  ٧٠، مثلـت نـساء الـشعوب األصـلية نـسبة      ٢٠٠٤يف عـام  : الربنامج نـاجح جـدا    
 يف املائـة أطفـاال بـأوزان صـحية          ٧٠عمالء الربنامج؛ ومن بني مجيـع املـشتركني، أجنبـت نـسبة             

 . يف املائة من األطفال ولدوا يف موعدهم٦٢عند الوالدة؛ و 
 ملستـــشفى النـــساء يف كولومبيـــا - “Fir Square Program”وبرنـــامج فـــري ســـكوير  -٦٣٥

 فتــرة النفــاس املبكــرة لتحقيــق املــستوى األمثــل   الربيطانيــة ُيــساعد احلوامــل املــدمنات نــساء يف 
للـصحة قبـل الـوالدة وبعـدها واإلقـالل إىل أدىن حــد مـن آثـار الكحـول، واملخـدرات، وســوء          

ويرمـي الربنـامج أيـضا إىل حتـسني احلالـة االجتماعيـة       . التغذية واإلمهال، على النـساء وأطفـاهلن     
 .وصحة األطفال الرضع الذين تعرضوا للمخدرات

 
 احلياة االقتصادية واالجتماعية: ١٣ادة امل  
 تدابري مكافحة الفقر  

، زادت كولومبيــــا الربيطانيــــة اســــتحقاقات املــــساعدة االجتماعيــــة  ٢٠٠٥يف عــــام  -٦٣٦
ــاءات ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣ دوالر يف الـــــشهر، ويف عـــــامي ٧٠للمعـــــوقني مببلـــــغ  ، زادت إعفـــ

ــى مــساعدة دخــل    ــرادات للمعــوقني احلاصــلني عل ــار. اإلي ــ/ويف أي ــسبة  ٢٠٠٦ايو م ، كانــت ن
وحــصل أيــضا العمــالء الــذين كــانوا  . يف املائــة تقريبــا مــن املعــوقني حتــصل علــى إيــرادات  ١٥

يواجهــون عقبــات متعــددة ودائمــة فيمــا يتعلــق بالعمــل علــى زيــادة يف إعفــاء إيــراداهتم يف عــام  
ــايو /، ويف أيـــار٢٠٠٦ ــرادات ٧، كانـــت نـــسبة ٢٠٠٦مـ ــا حتـــصل علـــى إيـ .  يف املائـــة تقريبـ

الزيــادات يف إعفــاءات اإليــرادات تعــين أنــه ميكــن للعمــالء املــؤهلني احلــصول علــى مزيــد مــن  و
 .دخل العمل دون املساس مبساعدهتم االجتماعية الشهرية

 تـــضاعف املبلـــغ التكميلـــي لبـــدء املدرســـة يف كولومبيـــا  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويف الفتـــرة  -٦٣٧
يــة ولــديها أطفــال يف ســن التعلــيم الربيطانيــة، املقــدم لألســر الــيت حتــصل علــى مــساعدة اجتماع

 طفـل   ٢٩ ٠٠٠ أسرة و    ١٨ ٠٠٠ومن املتوقع أن تساعد هذه الزيادة ما يربو على          . اإللزامي
ــراوح أعمــارهم بــني   ــار.  ســنة١٨ و ٥تت ــايو /ويف أي ــوالدة املقدمــة  ٢٠٠٥م ــة ال ، زادت إعان

 .للحاصلني على املساعدة االجتماعية
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حلكومة تكافح الفقر مبساعدة احلاصلني على املـساعدة        وبرامج العمل اليت تضطلع هبا ا      -٦٣٨
، ٢٠٠١ومنــذ عــام . االجتماعيــة القــادرين علــى العمــل يف العثــور علــى عمــل واحملافظــة عليــه  

 عميل قادر على العمل يف العثور علـى وظـائف           ٤٨ ٠٠٠ساعدت برامج العمل مباشرة قرابة      
ــغ   ــساعة١١مبتوســط أجــر بل ــإن عــدد   وكمــا هــو موضــح يف .  دوالرا يف ال ــاه، ف  اجلــدول أدن

 يف املائـة يف الفتـرة بـني         ٢٢حاالت املساعدة االجتماعية اليت تشمل امرأة بالغة نقـصت بنـسبة            
، ونقـــص عـــدد احلاصـــلني علـــى املـــساعدة  ٢٠٠٦مـــايو / وأيـــار٢٠٠٣ينـــاير /كـــانون الثـــاين

 . يف املائة٣١,٦االجتماعية بنسبة 
 

ا حاالت املساعدة االجتماعية واملستفيدون هبـ     
 املستفيدون احلاالت  يف كولومبيا الربيطانية

 نوع احلالة
األشـــــخاص
 املعوقون

ــاين  ــانون الثـ / كـ
 ٢٠٠٣يناير

ــار مــــايو /أيــ
٢٠٠٦ 

ــسبة  النــــــــــ
املئوية للتغري

/ كانون الثـاين  
 ٢٠٠٣يناير 

ــار ــايو /أيـــ مـــ
٢٠٠٦ 

النــــــــــــسبة  
 املئوية للتغري

 ٪٢٨,٥ ٢٢ ٢٢٨ ١٧ ٢٩٩ ٪٢٨,٥ ٢٢ ٢٢٨ ١٧ ٢٩٩ معوقات عازبات
 ٪٤٠,٩- ٩ ٥٠٠ ١٦ ٠٨١ ٪٤٠,٩- ٩ ٥٠٠ ١٦ ٠٨١ غري معوقات 

 ٪١٠,٨ ٥ ٨٤٦ ٥ ٢٧٨ ٪١٠,٨ ٢ ٩٢٣ ٢ ٦٣٩ معوقان زوجان
 ٪٥٥,٩- ٢ ٣٥٠ ٥ ٣٣٤ ٪٥٥,٩- ١ ١٧٥ ٢ ٦٦٧ غري معوقني 

 ٪٩,٩ ٤ ٩٦٨ ٤ ٥٢١ ٪١٠,٢ ١ ٢٨٨ ١ ١٦٩ معوقان أسر قائمة على أبوين
 ٪٧٠,٥- ٤ ٦١٧ ١٥ ٦٥٣ ٪٧٠,٨- ١ ١١٠ ٣ ٧٩٧ غري معوقني 

 ٪٣٧,١ ٨ ٣٦٦ ٦ ١٠٢ ٪٣٦,٢ ٣ ٤٦١ ٢ ٥٤٢ معوق أسر قائمة على أحد األبوين
 ٪٤٩,٤- ٢٧ ٩٧٣ ٥٥ ٢٨٢ ٪٤٩,٦- ١٠ ٣٧٦ ٢٠ ٥٦٧ غري معوق أسر ترأسها امرأة

 ٪٣١,٦- ٨٥ ٨٤٨ ١٢٥ ٥٥٠ ٪٢٢,٠- ٥٢ ٠٦١ ٦٦ ٧٦١  جمموع احلاالت اليت تشمل امرأة بالغة
  

 ٢٠٠٢مجال، نقص عدد النساء الالئي يعشن دون عتبة الفقـر منـذ عـام               على وجه اإل   -٦٣٩
ــة  ــا الربيطاني ــنخفض      . يف كولومبي ــدخل امل ــة ال ــشن دون عتب ــي يع ــساء الالئ ــسبة الن ونقــصت ن

ومــن املتوقــع أن يــستمر هــذا االجتــاه  . ٢٠٠٤ إىل عــام ٢٠٠٢نقطــة مئويــة مــن عــام   ١,٤ بـــ
هـذه  . مبيـا الربيطانيـة واخنفـاض معـدالت البطالـة         استنادا إىل النمو االقتـصادي القـوي يف كولو        

ومتوسـط معـدل البطالـة لنـساء كولومبيـا          . النتيجة تتباين رهنا بوحدة األسرة أو الفئـة العمريـة         
 يف املائـة يف عـام       ٧,١ يف املائة، مقابل     ٤,٩يوليه بلغ   /يناير إىل متوز  /الربيطانية من كانون الثاين   

٢٠٠٤. 
، أعادت كولومبيا الربيطانية تقدمي اإلعانة التكميليـة        ٢٠٠٥ر  أكتوب/ويف تشرين األول   -٦٤٠

للمــسنني، وهــي مبلــغ تكميلــي تقدمــه املقاطعــة للمــسنني ذوي الــدخل املــنخفض املقــيمني يف    
التكملـة املـضمونة    /كولومبيا الربيطانية وحيصلون على املدفوعات الفيدرالية بضمان الشيخوخة       
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 حــد أدىن ملــستوى الــدخل املــضمون للمــسنني وهــذا يــضمن احلــصول املــشروط علــى. للــدخل
 .ذوي الدخل املنخفض يف كولومبيا الربيطانية

، طبقـت احلكومـة وأوضـحت اإلعفـاءات املتعلقـة           ٢٠٠٥نـوفمرب   /مويف تـشرين الثـاين     -٦٤١
بشرط البحث عن عمل ملدة ثالثة أسابيع ملقدمي طلبات احلـصول علـى املـساعدة االجتماعيـة                 

ل قانونا يف كندا؛ فروا من زوج أو قريـب عنيـف؛ أو يعـانون مـن حالـة            ال ميكنهم العم  : الذين
بدنية أو عقلية للبحث عن عمل؛ أو لـديهم حاجـة ملحـة للطعـام، أو املـأوى أو العنايـة الطبيـة                      

والنساء الالئي طلنب احلصول على املساعدة االجتماعية وانفصلن أو هـربن يف اآلونـة              . العاجلة
. عفـني مـن فتـرة البحـث عـن عمـل ومعيـار االسـتقالل ملـدة عـامني                   األخرية مـن عالقـة عنيفـة ي       

وُتعفــى أيــضا مقــدمات الطلبــات احلوامــل أو الالئــي يعلــن أطفــاال، أو ربيبــا أو طفــال يف بيــت   
 .ألحد األقارب، من معيار االستقالل ملدة عامني

هي وجيب على مقدمي طلبات احلصول على املساعدة االجتماعيـة إمتـام برنـامج تـوجي               -٦٤٢
ــسؤولياهتم     ــوقهم ومـ ــامج وحقـ ــن الربنـ ــة عـ ــة عامـ ــيهم حملـ ــة يعطـ ــشبكة العامليـ ــذ . علـــى الـ ومنـ

 لغـة علـى حنـو مكتـوب أو مـسموع،      ١٢، أصبح هذا الربنامج متاحا يف     ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول
 .مما يتيح للمهاجرين احلصول عليه بصورة عادلة

. د، والصحة العقلية واإلدمـان  ومتول احلكومة جمموعة متنوعة من الربامج ملعاجلة التشر        -٦٤٣
 : ما يلي٢٠٠٦وتشمل األمثلة على ذلك من بداية عام 

 دوالر ملــشروع موســع لتقــدمي اخلــدمات غــري التقليديــة مبــساعدة       ٧٥٠ ٠٠٠مبلــغ  • 
ــق بالــت            ــدعم فيمــا يتعل ــى أشــكال ال ــي يف احلــصول عل ــراد املــصابني مبــرض عقل  األف

 والصحة واإلسكان؛
الر لربنامج فيفيان لـدور الـسكن االنتقـايل للنـساء الالئـي لـديهن                دو ٤٥٠ ٠٠٠مبلغ   • 

مـــشاكل متعلقـــة بالـــصحة العقليـــة واالضـــطرابات ذات الـــصلة بإدمـــان الكحـــول        
 املخدرات احلي الشرقي من وسط مدينة فانكوفر؛ أو

 دوالر ملــشروع شــيواي لتقــدمي خــدمات صــحية واجتماعيــة شــاملة ٤٠٠ ٠٠٠مبلــغ  • 
 الالئي يـربني أطفـاال رضـع ويعـانني حاليـا أو عـانني قبـل ذلـك مـن                     للنساء احلوامل أو  

 مشاكل متعلقة بتعاطي الكحول أو املخدرات؛
 دوالر لتوسـيع نطـاق أنـشطة توعيـة عـدميي املـأوى ملـساعدة عـدميي               ١٠٠ ٠٠٠مبلغ   • 

املأوى الذين يعانون من مشاكل متعلقة بالصحة العقلية وإدمان الكحـول واملخـدرات    
 ى دعم للدخل؛للحصول عل
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 دوالر ملـشروع كـاملوبس لإلدمـاج ملـساعدة األفـراد الـذين يعـانون                ١٥٠ ٠٠٠مبلغ   • 
من مشاكل متعلقة بالصحة العقلية وإدمان املخدرات والكحول على إعادة االتـدماج            

 .يف اجملتمع احمللي
لـى  دليـل أفـضل املمارسـات يف التحليـل القـائم ع           وأعدت حكومة كولومبيا الربيطانية      -٦٤٤

، الـذي قامـت بتوزيعـه علـى مجيـع الـوزارات يف احلكومـة                )٣انظر أيـضا التـذييل       (نوع اجلنس 
. لضمان مراعاة التحليل القائم على نوع اجلنس يف وضع الـسياسات لتقيـيم اآلثـار علـى املـرأة                   

ــة،  ‘ نــوع اجلــنس’ووضــع الــسياسات اجليــدة يأخــذ يف االعتبــار    علــى مجيــع مــستويات العملي
وقـد أتـاح    . الربامج على نطاق احلكومـة    / على هذه احلقيقة يف وضع السياسات      وجيري التأكيد 

 . كثري من التغيريات يف الربامج االجتماعية إجراء تقييم لآلثار اخلاصة باملرأة
 

 برامج وخدمات الدعم  
ــوزير        -٦٤٥ ــابع لل ــوقني الت ــل املع ــين بعم ــس املع ــق اجملل ــن طري ــساعدة   (ع ــة بامل ــوزارة املعني ال

، تعمـل احلكومـة باالشـتراك مـع املعـوقني ومؤسـسات التعلـيم               )لى العمـل والـدخل    للحصول ع 
واملنظمــات القائمــة علــى اجملتمــع احمللــي لزيــادة فــرص العمــل للمعــوقني، وأهليتــهم للعمــل           

 ، الـيت يـشترك يف رعايتـها جملـس     )Workable Solutions(ومبـادرة احللـول العمليـة    . واستقالهلم
وارد البشرية يف كولومبيا الربيطانيـة، تقـيم روابـط بـني أربـاب األعمـال                الوزير ورابطة إدارة امل   

يف كولومبيــا الربيطانيــة واملعــوقني بتــوفري مــوارد قيِّمــة للعمــل مبــا يف ذلــك موقــع علــى الــشبكة  
ــة  ــاب األعمــال، وشــريط   ، (/http://www.workablesolutionsbc.ca)العاملي جمموعــة أدوات ألرب

 .ثيفيديو تروجيي وتقرير حب
 ماليـني  ٣وقد زادت امليزانية السنوية لإلعانة التكميلية للتطوع يف اجملتمع احمللـي مببلـغ               -٦٤٦

ومتثــل هــذه اإلعانــة مــدفوعات شــهرية تــصل إىل   . ٢٠٠٦أبريــل / نيــسان١دوالر اعتبــار مــن 
 دوالر ملـــساعدة املـــستفيدين باملـــساعدة االجتماعيـــة املـــؤهلني يف النفقـــات ذات الـــصلة  ١٠٠
سيـسمح هـذا املبلـغ اجلديـد        . ع مع منظمة ال هتدف إىل حتقيق الربح يف جمـتمعهم احمللـي            بالتطو

ــة للتطــوع يف     ٢ ٥٠٠حبــصول  ــة التكميلي ــة علــى اإلعان  مــستفيد إضــايف باملــساعدة االجتماعي
 .اجملتمع احمللي

 مليــون دوالر يف عــام  ٢٥وزاد صــندوق دعــم املعــوقني للحــصول علــى العمــل إىل       -٦٤٧
هذا الصندوق منحا للمنظمـات الـيت ال هتـدف إىل حتقيـق الـربح، ومؤسـسات                 ويقدم  . ٢٠٠٦

اجملتمع احمللي اخلريية املسجلة مؤسسات التعلـيم الالحـق للمرحلـة الثانويـة تقـدمي الـدعم إلجيـاد                   
 .عمل للمعوقني يف سوق العمل
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صـلني  ، نفذت احلكومة إجراء عمليا جديدا ملساعدة املعـوقني احلا         ٢٠٠٦مايو  /يف أيار  -٦٤٨
على املساعدة االجتماعية طلب احلصول على استحقاقات خطة املعاشات التقاعدية للمعـوقني            

ــا     ــؤهلني هل ــوا م ــيت ميكــن أن يكون ــدا ال ــة    . يف كن ــة اســتحقاقات خط ــة تكمل ستواصــل املقاطع
املعاشـات التقاعديـة للمعـوقني يف كنـدا لـضمان أن يكـون صـايف الـدخل الكلـي للفـرد معــادال           

                سـيؤدي احلـصول علـى اسـتحقاقات خطـة املعاشـات التقاعديـة                   على األقـل            
 عامـا أعلـى منـه للـشخص الـذي ال حيـصل إال علـى                 ٦٥على معاش تقاعدي مـن اخلطـة لـسن          

 املساعدة االجتماعية من املقاطعة
 حصول النساء على املسكن  

ــة     -٦٤٩ ــا الربيطاني فيمــا يتعلــق باملــساكن  ســتعطي الــسياسات اجلديــدة الــيت ُتعــدها كولومبي
االجتماعيــة األولويــة للنــساء اهلاربــات مــن العنــف العــائلي وألســرهن، بوصــفهن واحــدة مــن    

وهنــاك نــسبة مرتفعــة مــن النــساء يف مــل املــساكن . الفئــات الــيت تعــاين مــن حاجــة ملحــة جــدا
لـى أحـد    االجتماعية يف كولومبيا الربيطانيـة، مبـا يف ذلـك أغلبيـة مـن األسـر املعيـشية القائمـة ع                    

وتتــضمن . الوالــدين، ويف األســر املعيــشية املكونــة مــن مــسنني حيــصلون علــى إعانــات اإلجيــار  
. مبادرات التخطيط الرامية إىل معاجلة التشرد حتليالت تركز على االحتياجـات اخلاصـة للمـرأة     

 .كما ُنفذت مشاريع خاصة باملرأة
 

 املرأة الريفية: ١٤املادة   
ــذ عــام   -٦٥٠ ــة لتقــدمي     ، قامــت ٢٠٠٣من ــاذج بديل ــة بوضــع وحتــسني من ــا الربيطاني كولومبي

علـى سـبيل املثـال، خدمـة هاتفيـة          (اخلدمات املتعلقـة باملـساعدة االجتماعيـة يف املنـاطق الريفيـة             
وبرنــامج العمــل . كانــت املكاتــب غــري متاحــة)          وخدمــة مباشــرة علــى الــشبكة العامليــة

أجـل املـستفيدين باملـساعدة االجتماعيـة مـصمم لتلبيـة       الذي تضطلع به كولومبيا الربيطانية من      
 .االحتياجات اخلاصة للعمالء، سواء يف املناطق احلضرية أو الريفية
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 اجلزء الرابع
 التدابري اليت اعتمدهتا حكومات األقاليم  

 

   نونافوت
 تدابري منع التمييز: ٢املادة   
 املساعدة القانونية  

وقبـل هـذا    . ٢٠٠٠يوليـه   / متـوز  ١مات القانونيـة العمـل يف       بدأ جملس نونـافوت للخـد      -٦٥١
التاريخ، تكفل جملس إدارة مشترك مكون من أعضاء من األقـاليم الـشمالية الغربيـة ونونـافوت                 

 .بتقدمي اخلدمات القانونية
 يف املائة مـن متويلـه مـن حكومـة           ٨٥وحيصل جملس نونافوت للخدمات القانونية على        -٦٥٢

ــافوت و  ــدا   يف امل١٥نون ــة مــن حكومــة كن ــة   . ائ ــة، والتثقيفي ويقــدم اجمللــس اخلــدمات القانوني
وإعالمية لسكان نونافوت ويقدم التمويل إىل ثالثة مراكز إقليمية للمساعدة القانونية يف مجيـع              

وتقدم هذه املراكز املساعدة إىل مجيع سكان نونافوت األصـليني يف إطـار النظـام               . أحناء اإلقليم 
ورة وثيقــة مــع املعــاونني القــانونيني اإلنويــت الــذين يــوفرون التثقيــف        القــانوين وتعمــل بــص  

 .واملعلومات بصورة منتظمة
ويف . ٢٠٠٠ومتثل النساء أغلبية عمالء عيـادات قـانون األسـرة، الـيت أنـشئت يف عـام                   -٦٥٣
، أنشئت عيادة لتقدمي املـساعدة فيمـا يتعلـق حبقـوق الفقـراء كمـشروع                ٢٠٠٦-٢٠٠٥الفترة  
أكتـوبر  /قدم هذه العيادة، اليت زودت بـاملوظفني بـصورة دائمـة منـذ تـشرين األول               وت. منوذجي
، املساعدة القانونية لألفراد يف املسائل املدنية غري املتعلقة بقانون األسرة اليت تـؤثر علـى            ٢٠٠٦

معيــشتهم، أو صــحتهم البدنيــة أو العقليــة، قــدرهتم علــى تــوفري الطعــام، وامللــبس، واملــأوى         
 :واجملاالت الرئيسية للخدمة هي. ائالهتمألنفسهم ولع

 املساعدة االجتماعية • 
  ضمان الشيخوخة-خطة املعاشات التقاعدية الكندية  • 
  اإلعاقة-خطة املعاشات التقاعدية الكندية  • 
 اإلعاقة • 
 تأمني العمل • 
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 املستأجر/املالك • 
 املدين/الدائن • 
 اخلدمات املتعلقة باهلجرة والالجئني • 

 
 الشكاوى املتعلقة بالتمييز القائم على نوع اجلنس  

. ٢٠٠٤نـوفمرب   / يف نونافوت حيز النفاذ يف تشرين الثـاين        قانون حقوق اإلنسان  دخل   -٥٦٤
وحيظــر القــانون التمييــز القــائم علــى أســباب متعــددة، مبــا يف ذلــك اجلــنس، واحلالــة الزواجيــة،   

ــة، واحلمــل  ــة العائلي ــر معلومــات إضــافية عــن القــانون يف  وميكــن االطــالع علــى  . واحلال التقري
 اخلـــامس لكنـــدا بـــشأن العهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة 

(http://www.pch.gc.ca/progs/pdp-hrp/docs/fifth_iccpr/tdm_e.cfm). 
 حيـز النفـاذ     قـانون حقـوق اإلنـسان     وبدأت حمكمة حقوق اإلنسان العمل بعد دخـول          -٦٥٥

، قُــدمت ٢٠٠٦مــارس / آذار٣١ومنــذ . ٢٠٠٦وقــت قــصي وبــدأ تلقــي الــشكاوى يف عــام ب
 .للمحكمة مخس شكاوى ذات صلة بنوع اجلنس

 
 نساء الشعوب األصلية  

تقدم كلية حقوق أكتسرياك برناجما دراسيا معتمدا باالشتراك مع مجعيـة كليـة حقـوق                -٦٥٦
ــا، وكليــ     ــة فيكتوري ــوق يف جامع ــة احلق ــسرياك، وكلي ــافوت أكت ــة  . ة قطــب نون ــدم حكوم وتق

نونافوت، ووزارة العـدل يف كنـدا، وشـرطة اخليالـة الكنديـة امللكيـة، وثـالث رابطـات إنويـت                     
وكليـة حقـوق أكتـسرياك، وهـي أول كليـة حقـوق             . إقليمية الدعم املايل للطلبة أثناء دراسـتهم      

عليميـة لإلنويـت    كندية للشعوب األصلية تقع خارج جامعة كبرية وتركز على االحتياجات الت          
ويف هنايـة   .  طالبـا مـن اإلنويـت      ١٥ والتحق هبا    ٢٠٠١سبتمرب  /يف نونافوت، افتتحت يف أيلول    

 منــهم مــن النــساء، خترجــوا يف  ١٠ طالبــا، ١١، كــان الربنــامج يــضم  ٢٠٠٥-٢٠٠٤الفتــرة 
ــران ــه /حزي ــة     ٢٠٠٥يوني ــة خمتلف ــدى جهــات راعي ــهم كمحــامني ل ــون تدريب  وهــم اآلن يكمل

 .ح بعضهم حمامنيللربنامج وأصب
 

 نساء الشعوب األصلية احملبوسات  
مــع أن عــددا قلــيال جــدا مــن النــساء حمبوســات يف نونــافوت، يــدير إصــالحية بــافن يف  -٦٥٧

والوحــدة . إيكالويــت وحــدة نــسائية مــستقلة عــن املؤســسة الرئيــسية ولكنــها يف نفــس املكــان  
واملـذنبات الالئـي    . قتـضاء مزودة بضابطات مع أن الضباط يـساعدون يف اإلشـراف حـسب اال            
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ال تتــوافر فــيهن معــايري الوحــدة النــسائية يف إصــالحية بــافن يــنقلن إىل مؤســسات يف أونتــاريو    
 . واألقاليم الشمالية الغربية اليت توجد معها اتفاقات هلذا الغرض

 
 التدابري الرامية إىل كفالة النهوض باملرأة: ٣املادة   

 املـؤرخ  قانون جملس وضع املـرأة وليت نونافوت مبوجب أنشئ جملس وضع املرأة يف ك     -٦٥٨
، هبدف تعزيز اشتراك النساء علـى قـدم املـساواة وإحـداث تغـيريات يف               ١٩٩٩أبريل  / نيسان ١

وتــرد أهــداف اجمللــس علــى . اهلياكــل االجتماعيــة والقانونيــة واالقتــصادية لتحقيــق هــذا اهلــدف
 :النحو التايل

 س وضع املرأة؛توعية اجلمهور بالقضايا اليت مت • 
 إحداث تغيري يف املواقف داخل اجملتمع احمللي لكي تتمتع املرأة بتكافؤ الفرص؛ • 
تشجيع املقيمني يف نونافوت على مناقـشة القـضايا الـيت متـس وضـع املـرأة، واإلعـراب                    • 

 عن رأيهم يف هذا الصدد؛
 لس للنظر فيها؛إسداء املشورة للوزير يف القضايا اليت قد حييلها الوزير إىل اجمل • 
ــسياسات والتــشريعات الــيت متــس املــرأة وإبــالغ اإلدارات أو الوكــاالت     •  اســتعراض ال

 احلكومية ذات الصلة بنتائجه؛
 مساعدة الوزير يف إحداث تغيريات لضمان حتقيق املساواة للمرأة؛ • 
لفـرص  تقدمي املساعدة املناسـبة للمنظمـات واجلماعـات الـيت هتـدف إىل تعزيـز تكـافؤ ا                  • 

 .للمرأة
 

 العنف ضد النساء والبنات  
االجتاهـات  : قيـاس العنـف ضـد النـساء       وفقا لتقرير دائرة اإلحصاءات الكنديـة املعنـون          -٦٥٩

، ).(Measuring Violence Against Women: Statistical Trends 2006 ٢٠٠٦اإلحــصائية 
لثالثـة يف كنـدا، مبـا يف ذلـك       كانت معدالت العنف العائلي ضـد النـساء يف األقـاليم الـشمالية ا             

وإحـصاءات الـشرطة تـشري أيـضا إىل         . نونافوت، أعلى منها للنساء الالئي يعشن يف املقاطعات       
 أن النساء يف األقاليم ُيعانني أيضا من 
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 ٢٠٠٥جرائم خمتارة منصوص عليها يف القانون اجلنائي، كندا ونونافوت، 
 
 نونافوت كندا 
 كان من الس١٠٠ ٠٠٠النسبة لكل  

 ٧ ٠٤١,٩ ٩٤٢,٩ جرائم العنف
 ٦,٧ ٢,٠ القتل 
 ١٦,٧ ٢,٤ الشروع يف القتل 
 ٥ ٩٧٤,٩ ٧٢٧,٤ )١()٣ إىل ١املستوى (االعتداءات  
 ٧٩٦,٩ ٧٢,٢ االعتداء اجلنسي 
  ٢٦,٧ ٨,٥ 
  ٢٠,٠ ٨٨,٨ 
 ٢٠٠,١ ٤١,٥ )٢(جرائم العنف األخرى 

 
ــرة اإلحــصاءات الكن : املــصدر  ـــدائ ـــ ــة  دية، قاع ــات االجتماعي ــة، اجلــدول  -دة البيان ــصادية الكندي  االقت

٠٠١٣-٢٥٢. 
ُيشكل املستوى األول لالعتداء جرمية يرتكبها شخص يستخدم عمدا القوة بدون موافقـة شـخص                )١( 

آخر، أو حماولة استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضـد شـخص آخـر، أو محـل سـالح عالنيـة         
 قتراب من شخص آخر أن اعتراض سبيلهعند اال) يشبه السالح ما أو(

ــدا،          )٢(  ــة عم ــة، وإطــالق أســلحة ناري ــة يف حــدوث أضــرار بدني ــصورة غــري قانوني ــسبب ب ــشمل الت ت
وعمليــات اخلطــف واالعتــداءات علــى ضــباط الــشرطة، واالعتــداء علــى رجــال األمــن واملــوظفني    

 .العموميني اآلخرين واالعتداءات األخرى
  

 نساء الشعوب األصلية  
، مـن قـوانني نونــــافوت       ١٨الفـصل   ،  قـانون التـدخل يف حـاالت العنـف العـائلي          كان   -٦٦٠

ويـنص  .  وأقرته بعد ذلـك اجلمعيـة التـشريعية لنونـافوت          ٢٠٠٥، قد عرض يف عام      ٢٠٠٦-٥
القــانون علــى تــوفري احلمايــة الطارئــة، وتــدخل اجملتمــع احمللــي، تقــدمي املــساعدة وإصــدار أوامــر  

جية، أو محيمة، أو عائلية أو عالقـة رعايـة، فـضال عـن ضـحايا التعقـب                  التعويض، له عالقة زو   
. وستقدم احلكومة الربامج التدريبيـة والتثقيفيـة املتعلقـة بالقـانون يف مجيـع أحنـاء اإلقلـيم             . خلسة

 .٢٠٠٧وسيدخل هذا القانون حيز النفاذ يف عام 
 وإقامــة عالقــات معهــم   احتــرام الغــري،  (Inuuqatigiitsiarniq وتتقيــد احلكومــة مببــدأ   -٦٦١

االعتراف باحلاجة إىل وجود جمتمعات صـحيحة بإشـراك أفـراد اجملتمـع بـصورة               ) واالهتمام هبم 
وثيقــة يف إقامــة العــدل، تقــدمي الــدعم لألســر الــيت متــر بأوقــات صــعبة، وإتاحــة الفــرص لتــسوية 

 .الرتاعات ووضع برامج مواءمة ثقافيا للمذنبني
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ة والوكاالت املـشتركة بـني احلكومـات، تـسهم احلكومـة يف             وعن طريق األفرقة العامل    -٦٦٢
قـيِّم شـعب اإلنويـت، ومعرفتـه وسـلوكه وأحاسيـسه        (Inuit Qaujimajatuqangitمبادئ تطبيق 

، إقامة شراكات مع اجملتمعات احمللية واالستماع إىل السكان، والتـشاور مـع         )ورغباته التقليدية 
مي العامـــل املعـــين بقـــيم شـــعب اإلنويـــت، ومعرفتـــه ، الفريـــق احلكـــو)Tuttarviit(التوتارفيـــت 

 .وسلوكه وأحاسيسه ورغباته التقليدية
 

 دور اإليواء لضحايا العنف  
ــل كيمافيــك   -٦٦٣ ــة    ) Qimavik(ميث ــستخدمه ثالث ــافوت وي ــد يف نون ــايل الوحي ــرتل االنتق امل

نتقـايل  وتقـدم حكومـة نونـافوت التمويـل للمـسكن اال          . أشخاص متفرغني وثالثة غري متفرغني    
 ٦٧٧ ٠٠٠؛ و   ٢٠٠٤-٢٠٠٣ دوالر يف الفتـرة      ٦٣٢ ٠٠٠: يف نونافوت على النحو التـايل     

وهنـــاك . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ دوالر يف الفتـــرة ٧٧٠ ٠٠٠؛ و ٢٠٠٦-٢٠٠٥دوالر يف الفتـــرة 
 . يف نونافوت٢٥بيوت مأمونة خمصصة يف مجيع اجملتمعات احمللية األخرى البالغ عددها 

إلحـصاءات الكنديـة، ارتفـع اسـتخدام دور اإليـواء يف نونـافوت              وطبقا لبيانات دائرة ا    -٦٦٤
.  يف املائة يف بقيـة كنـدا     ٤,٦، مقابل   ٢٠٠٤ و   ٢٠٠١ يف املائة يف الفترة بني عامي        ٥٤بنسبة  

 .وُتعزى هذه الزيادة يف االستخدام إىل زيادة الوعي
 

 املرأة يف احلياة السياسية والعامة: ٧املادة   
مـن بـني أعـضاء اجلمعيـة التـشريعية يف نونـافوت البـالغ               )  يف املائـة   ١١(توجد سـيدتان     -٦٦٥

 .وهناك نائبة عن نونافوت يف الربملان الفيدرايل.  عضوا١٨عددهم 
واشـــترك اجمللـــس املعـــين بوضـــع املـــرأة يف كوليـــت نونـــافوت يف املـــشروع الفيـــدرايل   -٦٦٦

ــون    ــة املعن ــديات الكندي ــراءات   ”للبل ــساء يف اإلج ــتراك الن ــادة اش ــشاور زي ــة للت ــد . “ البلدي وق
ــات         ــدمي املعلوم ــع مق ــابالت م ــشاور واملق ــة الت ــك أفرق ــا يف ذل ــددة، مب اســتخدمت طــرق متع
الرئيسيني، للوقوف من نساء اإلنويت بوجه خاص على العقبـات الـيت تـواجههن لالشـتراك يف           

ر إىل  والعقبات الـيت حتـددت تـشمل العنـصرية، والتحيـز اجلنـسي، واالفتقـا              . اإلجراءات البلدية 
التقريــر املتعلــق باملــشروع بنــشر .            احتــرام الــنفس، واملعرفــة، واللغــة ورعايــة األطفــال

املعلومات من احلكومة احمللية على النساء وأن تقوم نـساء اإلنويـت احمللـيني أو غريهـن بتـسهيل                
 .اختاذ مزيد من اإلجراءات
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 نساء الشعوب األصلية  
ن عدد النساء املشتركات يف املفاوضات املتعلقـة باالتفاقـات          ال توجد بيانات متاحة ع     -٦٦٧

بيد أن عددا قليال من النساء قمن بدور نـشط علـى مـا يبـدو علـى          . اخلاصة مبطالبات األراضي  
 . مدى فترة طويلة يف املفاوضات املتعلقة باالتفاق اخلاص مبطالبات األراضي يف نونافوت

 
 العمالة: ١١املادة   
 تعلقة بالعملالتدابري امل  

 يف ٤٨ يف املائـة مـن القـوة العاملـة يف حكومـة نونـافوت ونـسبة        ٧٣متثل النساء نـسبة     -٦٦٨
 . يف املائة من موظفي حكومة نونافوت٤٦وميثل اإلنويت نسبة . املائة من سكان نونافوت

، شـجعت احلكومـة الـدعوة إىل اختـاذ ترتيبـات عمـل مرنـة كطريقـة               ٢٠٠٤ومنذ عام    -٦٦٩
 .موظفيها على حتقيق توازن جيد بني العمل واحلياةملساعدة 

 
 رعاية األطفال بتكلفة معقولة  

يشجع برنامج الطفولة املبكرة وضع برامج للطفولة املبكرة وإنشاء مرافق مـرخص هبـا           -٦٧٠
والتـشغيل الـسنوي ملرافـق رعايـة األطفـال املؤهلـة الـيت ال هتـدف         .              لرعاية األطفـال  

وهـذه املرافـق املـرخص هبـا                                     . ٢٣الربح واملـرخص هبـا بــ        إىل حتقيق   
تشمل دور الرعاية النهارية، ومدارس احلضانة، وبرامج املرحلـة قبـل املدرسـية وبـرامج الرعايـة           

 .بعد اليوم املدرسي
الرعايـة  لقـانون   ومجيع مرافق رعاية األطفال املـرخص هبـا يف نونـافوت جيـب أن متتثـل                  -٦٧١

 .النهارية للطفل ولألنظمة املتعلقة هبا
وملــا كانــت حكومــة نونــافوت موقعــة علــى الــبالغ الــصادر مــن رؤســاء الــوزارات يف   -٦٧٢
 بــشأن                                 أهنــا ملتزمــة بوضــع نظــام للطفولــة ٢٠٠٠ســبتمرب /أيلــول

 . يف احلياةاملبكرة قائم على تزايد املعرفة بأمهية السنوات األوىل
 

 املساواة يف األجر  
، توصلت حكومة نونافوت إىل تسوية هنائيـة بـشأن املـساواة يف األجـر           ٢٠٠٤يف عام    -٦٧٣

بنــاء علــى احلكــم الــصادر يف قــضية حكومــة األقــاليم الــشمالية ضــد حتــالف اخلدمــة العامــة يف   
أبريـل  /فوت يف نيـسان  وعقب إنشاء نوناF.C. 182, 1996 CanLII 4055 (F.C.) 3 [1996]كندا، 
العاملون يف حكومـة األقـاليم الـشمالية الغربيـة          ) املقيمون يف نونافوت  (، ُنقل املوظفون    ١٩٩٩
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ُنقلت أيضا مجيع االتفاقات اجلماعية، مبا يف ذلك الـرتاع بـشأن     . إىل حكومة نونافوت اجلديدة   
 .املساواة يف األجر

 تـنص علـى   ٢٠٠٢ مت التوصـل إليهـا يف عـام    والتسوية املتعلقة باملساواة يف األجـر الـيت    -٦٧٤
القيام بعملية على مدى ثالث سنوات لتحديد املوظفني املـؤهلني، والتحقـق مـن مـدة اخلدمـة،                  

 .جتهيز املدفوعات واستعراض اخلدمات موضع الرتاع
، كانت حكومة األقاليم الشمالية الغربية قـد        ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٣١وحىت   -٦٧٥

 معاملة ملدفوعات متعلقة مبوظفني دائمني، وعرضيني ومغفلـني بلـغ           ١٠ ٠٠٠أجرت أكثر من    
ال توجـد أرقـام للمبلـغ الـدقيق الـذي حـصل عليـه موظفـو                 .  مليـون دوالر تقريبـا     ٤٩جمموعها  

وحكومـة نونـافوت بـسبيل إعـداد قـانون جديـد للخدمـة              . حكومة نونافوت من هـذه التـسوية      
 . متعلقة باملساواة يف األجرالعامة بدعم هذا احلكم وسيتضمن أحكاما

 
 الصحة: ١٢املادة   

تشري األحباث إىل أن صحة ومتوسط العمـر املتوقـع لإلنويـت بوجـه عـام أدىن منـها يف          -٦٧٦
وقــد أســهمت التغــيريات يف احلميــة التقليديــة ونقــص املــساكن حــدوث مــشاكل    . بقيــة كنــدا

الكتئـاب، واالضـطرابات العاطفيـة      صحية متعلقة بالصحة العقلية، مبا يف ذلك زيادة معدالت ا         
 .املومسية، والقلق واالنتحار

، اضــطلعت حكومــة نونــافوت مببــادرة تكامــل الــصحة الــيت ضــمت   ٢٠٠٤ويف عــام  -٦٧٧
وزارة الصحة واخلدمات االجتماعية، وشركة نونـافوت تونغافيـك احملـدودة واألمانـة الـشمالية             

 زيـادة تكامـل بـرامج الفيدراليـة     لصحة كندا العمل يف شراكة لوضع خطـة عمـل تنـصب علـى            
وبرامج األقاليم لتعزيز الصحة والوقاية من األمراض يف جمـاالت صـحة األم والطفـل، والـصحة         

 .العقلية وعالج اإلدمان وصحة الفم واألسنان
، اعتمــدت حكومــة نونــافوت اســتراتيجية للرفــاه اجملتمعــي، صــممت ٢٠٠٤ويف عــام  -٦٧٨

جملتمعي وبني املبـادرات الفيدراليـة ومبـادرات األقـاليم علـى حـد              لزيادة التكامل، على الصعيد ا    
وبوجه عام، ينبع الرفاه اجملتمعي مـن هنـج صـحة الـسكان الـذي يأخـذ يف االعتبـار مجيـع                .سواء

ويقصد هبذه االستراتيجية التقريب بني اجملتمعـات احملليـة لألخـذ بنـهج             . جوانب احلياة اجملتمعية  
ولوضــع خطــط . لــصحة، والتعلــيم، والعــدل، والترفيــه والعمــل شــامل ومتــرابط فيمــا يتعلــق با 

ــة، حــددت الثغــرات الــيت، إذا عوجلــت، ســتدعم االســتراتيجية      ــة بــصورة فعال جمتمعيــة متكامل
 . املرتكزة على اجملتمع احمللي

 



CEDAW/C/CAN/7

 

186 07-48588 
 

 نساء الشعوب األصلية  
ويت يف دعـم    باإلضافة إىل التدابري الواردة أعاله، تواصل احلكومة العمل مع نساء اإلن           -٦٧٩

 .وتسهيل املبادرات الرامية إىل حتسني صحتهن ورفاههن
 

 احلياة االقتصادية واالجتماعية: ١٣املادة   
 حصول النساء على املسكن  

وبطبيعة احلـال،   . تواجه نونافوت، اليت تقع يف بيئة قطبية، حتديات فيما يتعلق بالسكن           -٦٨٠
“ عدميو املـأوى املـستترون   ” من ذلك، تتناوب     وبدال. ال يوجد تشرد على اإلطالق يف اإلقليم      

 قـدم مربـع   ١ ٠٠٠يف نونافوت النـوم يف بيـوت مكتظـة بالفعـل، يقـل متوسـط مـساحتها عـن                    
ــساالت     ــشرب، والغـ ــاه الـ ــصهاريج ميـ ــا بـ ــشة مزدمحـ ــز معيـ ــوفر حيـ ــران  /وتـ ــات، واألفـ اجملففـ

 . والغاليات
 ٢٠٠١لـشعوب األصـلية لعـام     املعرَّف يف الدراسة االستقصائية ل  -واكتظاظ السكان    -٦٨١

ويوضـح مـسح بيئـي تفـصيلي        . بأنه يؤثر على كل جمتمع حملي يف نونافوت بعواقب هامة جـدا           
حلالة اإلسكان يف نونافوت كيفية اجتمـاع عناصـر خمتلفـة خلـق الـنقص احلـايل يف املـساكن يف                     

 . املتوسط الوطينفبلوغ مستوى االكتظاظ يف نونافوت ضع: اإلقليم
 يف املائة من املقـيمني يف نونـافوت         ٥٤دائرة اإلحصاءات الكندية، تعيش نسبة      وطبقا ل  -٦٨٢

ــافوت    . “مزدمحــة”يف أوضــاع   يف - ١٤ ٢٢٥ -ويعــيش مــا يربــو علــى نــصف إنويــت نون
والــنقص يف املــساكن يــؤثر بــشدة علــى .  أســرة يف قائمــة االنتظــار١ ٠٠٠مــساكن عامــة مــع 
اد التشييد، تتسم املـساكن بارتفـاع الـثمن وقلـة           وبسبب ارتفاع تكلفة مو   . النساء يف نونافوت  

واملـساكن  ). تبلغ تكاليف التشييد بالقدم املربع ثالثة أضعاف املتوسط الكندي تقريبـا       (العرض  
يف حــني يبلــغ متوســط عــدد شــاغلي املــسكن الكنــدي املتوســط : املتاحــة للعــيش فيهــا مزدمحــة

لــى بكــثري أيــضا يف بعــض اجملتمعــات  يف املائــة، وأع٣,٢٧، يبلــغ املتوســط يف نونــافوت ٢,٣٩
 .احمللية
وقد وضعت حكومة نونافوت خطـة عمـل مـدهتا عـشر سـنوات فيمـا يتعلـق مبـساكن                     -٦٨٣

اإلنويت، وتقترح اخلطة إقامة شـراكة بـني احلكومـة الفيدراليـة، واألقـاليم وأصـحاب املـصلحة                  
اجتماعيـة جديـدة    اإلنويت ملعاجلة احلاجة للمـساكن يف نونـافوت، عـن طريـق تـشييد مـساكن                 

، أعلنـت احلكومـة     ٢٠٠٦يوليـه   /ويف متـوز  . أو جتديدات للوحدات القائمة   /والقيام بإضافات و  
 مليـون دوالر سـيجري يف إطـاره    ٢٠٠عن إنشاء صـندوق اسـتئماين لإلسـكان الـشمايل مببلـغ           
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 وحدة سكنية جديدة تقريبا يف جمتمعات حمليـة يف مجيـع أحنـاء نونـافوت علـى مـدى                    ٧٢٥بناء  
 .ث سنواتثال
  

 ألقاليم الشمالية الغربيةا
  

 تدابري منع التمييز: ٢املادة   
 بلغـة سـهلة ملـساعدة       دليل قانون األسـرة   تقوم حكومة األقاليم الشمالية الغربية بإعداد        -٦٨٤

األفراد ومقدمي املساعدة للمجتمع احمللي يف فهم حقوق الشخص ومسؤولياته مبوجـب قـانون    
 .لشمالية الغربيةاألسرة يف األقاليم ا

 
 شكاوى التمييز القائم على نوع اجلنس  

يوليـه  / متـوز  ١ حيـز النفـاذ يف       قانون حقوق اإلنسان يف األقاليم الـشمالية الغربيـة        دخل   -٦٨٥
) ١٤/٨٤أو  ( يف املائـة     ١٧، كانت نسبة    ٢٠٠٦مايو  / أيار ٣١ومن هذا التاريخ إىل     . ٢٠٠٤

 .من الشكاوى الواردة متعلقة بنوع اجلنس
 

 نساء الشعوب األصلية  
ــسبة     -٦٨٦ ــشعوب األصــلية ن ــساء ال ــاطق   ٥٠يف حــني متثــل ن ــساء املن ــا مــن ن ــة تقريب  يف املائ

املـذنبات  (الشمالية الغربية، قد تبلغ نسبة نساء الـشعوب األصـلية الرتيـالت يف سـجون النـساء                  
تتنــاول التعلــيم، والــربامج املقدمــة للمــذنبات  .  يف املائــة يف املتوســط٩٠) البالغــات والــشابات

 املعـــريف، وتربيـــة األطفـــال، واإلدمـــان وإعـــادة والقــيم التقليديـــة، واحتـــرام الـــنفس، والـــتفكري 
 . االندماج يف اجملتمع

 
 التدابري الرامية إىل كفالة النهوض باملرأة: ٣املادة   
 العنف ضد النساء والبنات  

يــة، فــإن مــوارد حكومــة األقــاليم بــالنظر إىل خلفــة الــسكان يف األقــاليم الــشمالية الغرب -٦٨٧
خطـر  .      الشمالية الغربية متاحـة جلميـع فئـات الـسكان واألفـراد بـصرف النظـر عـن العـرق                   

شديد للوقوع ضحايا، فإن بعض الربامج ومشاريع مساعدات الـضحايا تقـدم خـدمات لنـساء                
ر، كانـت غالبيـة    وخالل هذه الفترة املـشمولة بـالتقري      . وبنات الشعوب األصلية يف املقام األول     

العميالت الالئي حصلن على خدمات الضحايا القائمة على اجملتمع احمللي مـن نـساء الـشعوب                
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 الرابعـة علـى التـوايل الـيت      ٢٠٠٦-٢٠٠٥وكانـت سـنة     . األصلية الالئي وقعن ضـحايا العنـف      
 .شهدت زيادة يف عدد هؤالء العميالت الالئي تعرضن لالعتداء من جانب الشريك

، قام ائتالف مكافحة العنف العائلي، الـذي ضـم ممـثلني عـن األقـاليم                ٢٠٠٣م  ويف عا  -٦٨٨
خطـة عمـل األقـاليم الـشمالية الغربيـة املتعلقـة            الشمالية الغربية ووكاالت غري حكومية، بوضع       

. ٢٠٠٤واســتجابة حكومــة األقــاليم الــشمالية الغربيــة خلطــة العمــل يف عــام   . بــالعنف العــائلي
الـسياسة والتـشريع، والعمـل معـا،        : راء يف الفئـات الثمانيـة التاليـة        إجـ  ٧٢وتتضمن هذه اخلطة    

. وبناء القدرات، والتدريب، واملنع، والتعليم والتوعية، واخلدمات والرصد، والتقييم واملـساءلة           
ويقصد بكل إجراء بناء الشراكات وحتسني استجابة احلكومة لألسر املتضررة بـالعنف العـائلي              

 لالســـتفادة املرحلـــة الثانيـــة مـــن خطـــة العمـــلوجيـــري إعـــداد . لغربيـــةيف األقـــاليم الـــشمالية ا
 .بالنجاحات اليت حققتها خطة العمل األوىل

ــسان١ويف  -٦٨٩ ــل / ني ــائلي   ، دخــل ٢٠٠٥أبري ــة مــن العنــف الع ــانون احلماي ــاليم ق  يف األق
وكـان  . ليويوفر هذا القانون احلماية الطارئة لضحايا العنف العـائ        . الشمالية الغربية حيز النفاذ   

استعمال هذا القانون أعلى للفرد منه يف الواليات القضائية الكندية األخرى الـيت لـديها قـانون                 
 .وكانت أغلبية كبرية من مقدمي الطلبات من نساء الشعوب األصلية. مماثل
، قامت وزارة العدل، بالتعـاون مـع ائـتالف مكافحـة العنـف العـائلي                ٢٠٠٦ويف عام    -٦٩٠

جمتمعا حمليا مشاليا للمساعدة يف عقـد حلقـات عمـل مـدهتا يـوم واحـد بـشأن                   ١٣بزيارات إىل   
 .رد فعل اجملتمع احمللي للعنف العائلي

 ومرحلـة   بروتوكول رد فعل اجملتمع احمللي يف يلونايف فيما يتعلق بالعنف العـائلي           ومير   -٦٩١
ــة  ــداده النهائي ــشمال    . إع ــاليم ال ــة يف األق ــة املهتم ــات احمللي ــة االضــطالع  وســتبدأ اجملتمع ية الغربي

 .بعمليات إعداد بروتوكوالت مناسبة
، أنتجــت حكومــة األقــاليم الــشمالية الغربيــة جمموعــة مــن  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفتــرة  -٦٩٢

الكتيبات املتعلقة بضحايا اجلرائم فضال عن مواد تثقيفيـة عامـة بوسـائط إعـالم متعـددة تـشرح                   
وهـذه املـواد متاحـة جبميـع        .  من العنف العائلي   قانون احلماية اخليارات اجلديدة املتاحة مبوجب     

 لغـات للـشعوب     ٩االنكليزيـة، والفرنـسية و      ( لألقـاليم الـشمالية الغربيـة        ١١اللغات الرمسية الـ    
 ).األصلية
 الــذي تــضطلع بــه مجعيــة برنــامج األطفــال الــذين يــشاهدون العنــفوقــد اتــسع نطــاق  -٦٩٣

 التوعيـة للمجتمعـات احملليـة الـصغرية األخـرى يف            الشابات املسيحية الكائنة يف يلونايف بتـوفري      
 .األقاليم الشمالية الغربية، حسب الطلب وحسب ما تسمح به امليزانية
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وتدعم حكومة األقاليم الـشمالية الغربيـة أنـشطة املنـع خـالل أسـبوع التوعيـة بـالعنف                    -٦٩٤
 .العائلي ويوم التذكر والعمل فيما يتعلق بالعنف ضد املرأة

 
 يواء لضحايا العنفدور اإل  

ــشرين األول -٦٩٥ ــوبر /يف ت ــا    ٢٠٠٥أكت ــة مبلغ ــشمالية الغربي ــاليم ال ــة األق ، منحــت حكوم
) مجاعيـا ( دوالر يف الـسنة لـدور اإليـواء مـن العنـف العـائلي اخلمـس                  ١٠٠ ٠٠٠إضافيا قـدره    

لـى   مـن اجملتمعـات احملليـة املعزولـة واملنتـشرة ع           ٣٣ودور اإليواء هذه ختدم     . ملدة مخس سنوات  
. واالنتقــال إىل دور اإليــواء ميكــن أن يتــأخر ويــصعب احلــصول عليــه. مــساحة جغرافيــة كــبرية

 لغة رمسية معترفا هبا، متيـل اخلـدمات املقدمـة يف            ١١ومع أنه توجد يف األقاليم الشمالية الغربية        
جــه بو(دور اإليــواء إىل أن تكــون متاحــة بلغــة واحــدة أو لغــتني، مبــا يف ذلــك اللغــة االنكليزيــة 

 .ولغة الشعوب األصلية أكثر استخداما يف اجملتمع احمللي) عام
 

 االجتار باملرأة واالستغالل: ٦املادة   
 االستغالل اجلنسي لألطفال وصغار السن  

ــانون األول١٥يف  -٦٩٦ ــل ٢٠٠٤ديـــسمرب / كـ ــة  ، دخـ ــانون تـــسجيل املعلومـــات املتعلقـ قـ
لغـرض مـن هـذا القـانون هـو مـساعدة دوائـر              وا.  حيـز النفـاذ يف كنـدا       مبرتكيب اجلرائم اجلنـسية   

وتعمــل حكومــة . الــشرطة بــضرورة تــسجيل املعلومــات ذات الــصلة مبــرتكيب اجلــرائم اجلنــسية 
األقاليم الشمالية الغربية مع شرطة اخليالـة الكنديـة امللكيـة لتنفيـذ الـسجل يف األقـاليم الـشمالية             

ايـة نـساء وأطفـال األقـاليم الـشمالية          وسيساعد تسجيل مرتكيب اجلـرائم اجلنـسية يف مح        . الغربية
 .الغربية بتوفري املعلومات املتعلقة مبكان مرتكيب اجلرائم اجلنسية

 
 املرأة يف احلياة السياسية والعامة: ٧املادة   

 يف املائة من أعضاء اجلمعية التشريعية يف اإلقلـيم، وال تـشغل أي              ١١متثل النساء نسبة     -٦٩٧
 .منهن منصب وزير

ل الفترة املشمولة هبذا التقرير، زاد عدد النساء يف اإلدارة العليا يف اخلدمة العامـة      وخال -٦٩٨
سياســة وُنفــذت .  يف املائــة٣٢ يف املائــة إىل ٣١لألقــاليم الــشمالية الغربيــة بــصورة طفيفــة مــن  

ومن خالل هـذه الـسياسة، تعطـي        . ١٩٨٩ يف األقاليم الشمالية الغربية منذ عام        العمل اإلجيايب 
ة األقاليم الشمالية الغربية األفضلية لألفراد املؤهلني يف فئات مستهدفة معينة فيمـا يتعلـق               حكوم

ومتثل نساء الشمال فئـة مـستهدفة لـشغل املناصـب يف املهـن غـري                . باالستئجار وتنمية القدرات  
 .التقليدية واإلدارة العليا
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 لتنميـة مهـارات     إلدارةبرنـامج مهـام ا    وقد وضـعت حكومـة األقـاليم الـشمالية الغربيـة             -٦٩٦
. وكثري من املوظفني املشتركني يف هـذا الربنـامج مـن النـساء            . القيادة واإلدارة يف اخلدمة العامة    

 يف  ٥٠وعلى سبيل املثال، على مدى الفترة املشمولة بالتقرير، بلغت نسبة النـساء املـشتركات               
 . اإلدارة العليا يف احلكومة يف املائة من هؤالء النساء شغل مناصب يف٢٧وبلغت نسبة . املائة
وقدمت حكومة األقاليم الشمالية الغربيـة الـدعم جمللـس وضـع املـرأة يف إعـداد وتنفيـذ                  -٧٠٠

ــوان    ــل بعن ــات عم ــادة  ”حلق ــساء يف القي ــن  . “أصــوات الن ــرة م ، ٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٣ويف الفت
وهناك أيـضا   .  امرأة من مجيع أحناء األقاليم الشرقية الغربية       ١٢١اشترك يف حلقات العمل هذه      

 .ملف مرجعي متاح
 .  امرأة٤٧ويشترك يف املفاوضات االتفاقات املتعلقة مبطالبات األراضي ما جمموعه  -٧٠١

 
 التعليم: ١٠املادة   

لقانون التعلـيم يف األقـاليم   طبقا . تلتزم احلكومة بإتاحة فرص تعليم عادلة جلميع الطلبة   -٧٠٢
 واألمــر .تحــاق بربنــامج التعلــيم يف بيئــة تعليميــة عاديــة، حيــق لكــل طالــب االلالــشمالية الغربيــة

التوجيهي الوزاري املتعلـق بـالتعليم املدرسـي الـشامل الـذي يـشري إىل هـذه القاعـدة قـائم علـى                 
ــيم     ــى التعل ــساواة يف احلــصول عل ــق بامل ــوجيهي املتعل ــدأ الت ــة   . املب ــق بالعدال ــشرط املتعل وهــذا ال

 .املدارسالتعليمية ينعكس أيضا يف كيفية متويل 
 

 العمالة: ١١املادة   
 التدابري املتعلقة بالعمل  

حصل جملس وضع املـرأة يف األقـاليم الـشمالية الغربيـة وشـركاؤه علـى متويـل مبوجـب                     -٧٠٣
كمشروع حبث مدتـه ثـالث      مبادرة التبديالت يف عموم كندا      مبادرة احلكومة الكندية املعنونة     

علــى تــدريب علـى احلــرف يف قطاعــات التعــدين  سـنوات لــدعم النــساء الراغبـات يف احلــصول   
 فيما يتعلق باحليـاة الوظيفيـة، وتقـدمي الـدعم،           وسيهتم املشروع بإسداء املشورة   . والنفط والغاز 

والتــدريب، والرعايــة بعــد اليــوم املدرســي، واســتطالع عوامــل النجــاح للنــساء يف املهــن غــري     
 . يف التمويلوحكومة األقاليم الشمالية الغربية مشتركة. التقليدية
، قدمت حكومة األقاليم الـشمالية الغربيـة التمويـل الحتـاد            ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويف الفترة    -٧٠٤

عمال األقاليم الـشمالية الغربيـة باستـضافة حماضـرات يف يلونـايف وفـورت مسيـث ألقتـه مـديرة                     
وأدت هـذه اجللـسات إىل زيـادة الـوعي          . النساء الالئي ميارسن احلرف والتكنولوجيا    ومؤسسة  

 .تسهيل املناقشة بني أصحاب املصلحةو
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 :وتواصل حكومة األقاليم الشمالية الغربية تشجيع اشتراك النساء يف املهن املختلفة -٧٠٥
، قــدمت جمللــس وضــع املــرأة التمويــل ألنــشطة التــسويق       ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف الفتــرة  • 

 .والترويج اليت تستهدف النساء الالئي ميارسن احلرف
 نــشطة بتعزيــز ممارســة للقيــام بــصورة فيهــا اخنرطــيامــة بعنــوان قامــت حبملــة توعيــة ع • 

 .النساء للحرف
 األقــاليم الــشمالية الغربيــة احليــاة الوظيفيــة يف احلــرف -تــروج منظمــة مهــارات كنــدا  • 

ــد         ــارات وعق ــسابقات امله ــارات، وم ــوادي امله ــة ن ــق رعاي ــن طري ــشباب ع ــاهرة لل امل
 .الشبان/مؤمترات للشابات

ــامج جيــري اســتعراض   •  ــدريب املهــين   برن ــة والت ــنح شــهادة التلمــذة املهني ــق  م  عــن طري
أفــضل املمارســات بالتــشاور مــع أصــحاب     /مراجعــة الربنــامج، واســتعراض الوثــائق   

 .املصلحة لتحديد عوامل النجاح الرئيسية وجماالت التحسني
ة وتتفاوض حكومـة األقـاليم الـشمالية الغربيـة مـع مقترحـي املـشاريع الـصناعية الكـبري                   -٧٠٦

 اقتــصادية بتعــيني، وتــدريب واســتخدام النــساء  -باســتغالل املــوارد بعقــد اتفاقــات اجتماعيــة  
 .والنهوض هبن يف مجيع مهن املشاريع

وهناك مبادرة قيد التنفيـذ علـى نطـاق احلكومـة ترمـي إىل اسـتعراض وإصـالح بـرامج                     -٧٠٧
 .بية على حنو أفضلضمان الدخل لتلبية احتياجات مجيع مواطين األقاليم الشمالية الغر

 
 الصحة: ١٢املادة   

وهــذا القــانون . ٢٠٠٥ينــاير / حيــز النفــاذ يف كــانون الثــاينقــانون مهنــة القبالــةدخــل  -٧٠٨
وميكـن أن تـؤدي اخلطـط املقبلـة إىل          . يسمح للقابالت باحلصول على تراخيص ملمارسـة املهنـة        

 توسيع نطاق احلصول على خدمات القابالت 
 

 ة االقتصادية واالجتماعيةاحليا: ١٣املادة   
 حصول النساء على املسكن  

يرتب نظـام التـصنيف بـالنقط الـذي تـستخدمه شـركة اإلسـكان يف األقـاليم الـشمالية                     -٧٠٩
 ٢٥الغربيــة مقــدمي طلبــات احلــصول علــى املــساكن االجتماعيــة حــسب األولويــة وميــنح اآلن 

 ال تـستهدف النـساء علـى وجـه          ومـع أن هـذه الـسياسة      . نقطة إضافية لـضحايا العنـف العـائلي       
 .التحديد، فإن أغلبية ضحايا العنف العائلي من النساء
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وقد وافقت شركة اإلسكان يف األقاليم الشمالية الغربية على إجراء تغـيري يف الـسياسة                -٧١٠
والــسماح ملنظمــة اإلســكان احمللــي باعتبــار طلبــات احلــصول علــى مــساكن اجتماعيــة جــديرة    

وهـذه  . مقـدم الطلـب مـدينا مبتـأخرات إجيـار سـابقة مـستحقة للمنظمـة        بالقبول حـىت لـو كـان     
املرونة تسمح ملنظمة اإلسـكان احمللـي مبراعـاة أفـضل مـصاحل مقـدم الطلـب، ممـا يـسمح بزيـادة                       

 .فرص احلصول على املساكن الشعبية
 

 يوكون
 

 تدابري منع التمييز: ٢املادة   
 املساعدة القانونية  

ــة االحتياجــات  -٧١١ ــالفقراء   لتلبي ــع  ، الــيت مل تلــب يف جمــاالت القــانون املتعلــق ب أنــشأت مجي
مركــز تقــدمي املــساعدة القانونيــة يف املنــاطق ) املــساعدة القانونيــة(يوكــون للخــدمات القانونيــة 

.  يف إطار االستثمار يف جتديد صندوق جتديـد املـساعدة القانونيـة            ٢٠٠٤يوليه  /اجملاورة يف متوز  
يـة، ويقـدم املـساعدة القانونيـة لألفـراد يف مـسائل القـانون املـدين غـري                   وميثل املركز عيـادة جمتمع    

املتعلقة باألسرة وخباصة املسائل اليت متـس معيـشتهم، وصـحتهم البدنيـة أو العقليـة، أو قـدرهتم                   
 .على توفري الطعام، وامللبس، واملأوى وأنفسهم وألسرهم

ت اخلدمــة الرئيــسية الــيت يقــدمها ومنــذ إنــشاء املركــز ظلــت املــسائل التاليــة متثــل جمــاال -٧١٢
 :املركز
 املساعدة االجتماعية • 
  ضمان الشيخوخة-خطة املعاشات التقاعدية يف كندا  • 
  اإلعاقة-خطة املعاشات التقاعدية يف كندا  • 
 اإلعاقة • 
 تأمني العمل • 
 املستأجرون/املالك • 
 املدينون/الدائنون • 
 نياهلجرة واخلدمات املقدمة لالجئ • 
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. وخدمات املركز ليـست موجهـة للنـساء بالتحديـد ولكـن أغلبيـة عمالئـه مـن النـساء              -٧١٣
وليــست هنــاك بيانــات .  امــرأة علــى خدماتــه١٥٥وخــالل ســنيت تــشغيله، حــصل مــا جمموعــه 

 .متاحة عن عدد النساء الالئي حصلن على املساعدة القانونية يف املسائل اجلنائية
 

 نوع اجلنسشكاوى التمييز القائم على   
ويـرد التحليـل    .  شـكوى متعلقـة بـالتمييز بـسبب اجلـنس          ٢٤، قُدمت   ٢٠٠٣منذ عام    -٧١٤

 شكاوى يف الفتـرة     ٦؛ و   ٢٠٠٣-٢٠٠٢ثالث شكاوى يف الفترة     : السنوي على النحو التايل   
 شـــــكاوى يف الفتـــــرة  ٨؛ و ٢٠٠٥-٢٠٠٤ شـــــكاوى يف الفتـــــرة  ٧ ؛ و ٢٠٠٤-٢٠٠٣
٢٠٠٦-٢٠٠٥. 

 
 ةنساء الشعوب األصلي  

قدمت جلنة حقوق اإلنـسان يف يوكـون بيانـا عـن املـضايقات إىل املـؤمتر الـذي نظمتـه                      -٧١٥
وتعمــل اللجنــة مــع املنظمــات النــسائية يف يوكــون . مجعيــة نــساء الــشعوب األصــلية يف يوكــون

 .يف ذلك مجعية نساء الشعوب األصلية ومنظمة وضع املرأة يف يوكون مبا
ــة حمــدو  -٧١٦ ــتمكن مــن وضــع بــرامج خاصــة بنــساء    وملــا كانــت مــوارد اللجن دة، فإهنــا مل ت

وتــستجيب اللجنــة للطلبــات املقدمــة مباشــرة مــن مجاعــات اجملتمــع احمللــي   . الــشعوب األصــلية
والحظت اللجنة أن محالهتا العامـة للتوعيـة حبقـوق اإلنـسان            . وتساعدها على أفضل حنو ممكن    

بـات املقدمـة مـن اجملتمعـات الريفيـة      قد حققت جناحا على ما يبـدو إذ أهنـا أدت إىل زيـادة الطل      
 . والشعوب األصلية للحصول على املعلومات

ــشعوب        -٧١٧ ــساء ال ــة ن ــها مجعي ــان نظمت ــدهتا يوم ــة عمــل م ــة حلق ــة برعاي وقامــت احلكوم
األصلية يف وايتهورس، اشتركت فيها نساء األمم األوىل من مجيع أحنـاء اإلقلـيم لـتمكني نـساء                  

 العنف يف جمتمعهن احمللي؛ ونشر وممارسـة التـسهيل والقيـادة            الشعوب األصلية من الدعوة ضد    
اجلماعية؛ وتنمية القدرات وشبكات الدعم يف جمـتمعهن احمللـي؛ وتعزيـز فهـم القـضايا الوطنيـة                  

 .“عدم التسامح”احمليطة بالعنف والدعوة إىل 
 ميزانيتـها   دوالر يف٤٧ ٠٠٠وقامت احلكومة أيضا بزيادة ميزانية مديريـة املـرأة مببلـغ      -٧١٨
وخصصت احلكومـة أغلبيـة هـذا       . “الربامج اليت تستهدف املرأة   ” لزيادة   ٢٠٠٤-٢٠٠٣لعام  

ــام  ــغ يف عـ ــسهن    ٢٠٠٥-٢٠٠٤املبلـ ــن أنفـ ــدفاع عـ ــق بالـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــداد دورة تدريبيـ  إلعـ
 ٤٠ ٠٠٠وعقــدت احلكومــة اتفاقــا للتــربع مببلــغ  ). وخــصص املبلــغ البــاقي للنــساء واحلــرف (

وقـد مجـع    .  تتعلم ورابطة التعليم القانوين العام يف يوكون إلدارة الربنامج         دوالر ملنظمة يوكون  
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بني اخلربة واملعلومـات األساسـية يف قـضايا املـساواة،           ) احملامون واملدافعون عن املرأة   (املسهلون  
 .والدفاع عن حقوق املرأة، وحقوق اإلنسان والتعليم القانوين

 
 نساء الشعوب األصلية احملبوسات  

ويف . يتسم عدد نـساء الـشعوب األصـلية يف يوكـون بالزيـادة يف إصـالحية وايتـهورس           -٧١٩
ــرة  ــهن   ٦٧، وضــعت ٢٠٠٦-٢٠٠٥الفت ــهورس، من ــرأة يف إصــالحية وايت ــرأة مــن  ٥٣ ام  ام

ــشعوب األصــلية   ــة٧٩(ال ــسبة  ).  يف املائ ــساء يوكــون للــشعوب   ٢٣وتنتمــي ن ــة مــن ن  يف املائ
 .األصلية
بوجــه عــام، حتــول احملــاكم تفــادي  : اذهــا ملعاجلــة احلالــة تــشملالتــدابري الــيت جيــري اخت -٧٢٠

اللجوء إىل احلـبس قـدر اإلمكـان؛ وجـرى اسـتئجار مستـشار خـاص لألمـم األوىل للعمـل مـع                       
النساء يف إصـالحية وايتـهورس؛ ومستـشار فيمـا يتعلـق بـالعنف الزوجـي مـن وحـدة خـدمات                      

 إلصـالحية وايتـهورس لتقـدمي خـدمات         الضحايا، ومنع العنف العائلي والقيام بزيارات منتظمة      
ــالت   ــشورة الشخــصية للرتي ــذ خــدمات       . امل ــدابري إضــافية يف خطــط تنفي ــع اختــاذ ت ــن املزم وم

، مثــل إنــشاء وحــدة خاصــة وتقــدمي خــدمات خاصــة للنــساء ومــن  ٢٠٠٦اإلصــالحيات لعــام 
 .احملتمل أن تقدمها النساء

 
 رأةالتدابري الرامية إىل كفالة النهوض بامل: ٣املادة   
 العنف ضد النساء والبنات  

تتسم البيانات الدقيقة، واملصنفة حسب اجلنس، بأمهيـة بالغـة السـتمرار رصـد انتـشار                 -٧٢١
ومعدالت العنف ضد املـرأة يف يوكـون مرتفعـة، بيـد أنـه نظـرا خلفـة                . العنف ضد املرأة وشدته   

 . سكاهنا، يصعب يف كثري من األحيان احلصول على صورة إحصائية دقيقة
ــة،        -٧٢٢ ــة املؤقت ــني مكتــب إحــصاءات يوكــون، ودور اإلقام ــشة ب ــة املناق ــشجع احلكوم وت

واملنظمات النسائية، وخدمات الضحايا للحصول على أدق اإلحصاءات املتعلقـة بـالعنف ضـد            
وجتــري معاجلــة الــشواغل املتعلقــة بتــوافر اإلحــصاءات،      . املــرأة يف يوكــون، وأســهلها منــاال   

 .ند حتليل عوامل النجاح الرئيسية ودقتهاوتساوقها، واستخدامها ع
وبنــاء علــى طلــب يوكــون، أدرج قــسم خــاص يتنــاول حالــة املــرأة يف الــشمال يف           -٧٢٣

انظـر   (٢٠٠٦االجتاهات اإلحـصائية لعـام      : قياس العنف ضد املرأة   اإلحصاءات اجملددة املعنونة    
 .امج وإعداد السياساتوميثل هذا القسم إضافة هامة لفهم آثار الرب). مقدمة هذا التقرير
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وتواصل اللجنة املعنية باإلحصاءات املتعلقة بالعنف ضـد املـرأة، الـيت تـشجعها مديريـة                 -٧٢٤
 .املرأة التابعة للحكومة، مناقشة اإلحصاءات املتاحة، فضال عن الثغرات يف البيانات

دمـة   دراسة استقصائية بشأن رضـا العمـالء عـن اخلـدمات املق            ٢٠٠٦وأجنزت يف عام     -٧٢٥
للــضحايا يف يوكــون وأشــارت إىل أن هنــاك رضــا بوجــه عــام عــن اخلــدمات املقدمــة لــضحايا   

ــاس  ٩-٨(العنــف  ــضحايا يف     ). ١٠-١ علــى مقي ــاك شــواغل مــن عــدم وصــول ال ــد أن هن بي
 .اجملتمعات احمللية األصغر يف يوكون إىل املستشارين بالقدر الكايف

احملكمة مع خيار عـالج العنـف العـائلي          جرى تقييم نظام اللجوء إىل       ٢٠٠٥ويف عام    -٧٢٦
يف يوكون وخلص التقييم إىل أن األخذ بنظام احملكمة وبرنـامج مكافحـة العنـف الزوجـي معـا                   

 .فعال جدا يف منع تكرار االعتداءات
 الذي يصدره مشروع كابيال نورث الثـاين علـى ضـرورة            منشور حتقيق املساواة  وأكد   -٧٢٧

وتعـاجل احلكومـة قـضية التمييـز        .  سيما العنصرية وكـره املثلـيني      معاجلة التمييز بني الشباب، وال    
 .عن طريق سياسة ملكافحة الترهيب ومبادرة لتعزيز املدارس املأمونة

وقد اعتمدت حكومة يوكون ملوظفيها سياسة موحدة فيما يتعلـق بالـصحة والـسالمة               -٧٢٨
 .وسياسة ملكافحة املضايقات يف مكان العمل

ة املرأة ووزارة العدل يف إدارة فريق عامل إلعداد محلـة تثقيفيـة عامـة     واشتركت مديري  -٧٢٩
وبــدأت هــذه احلملــة الــيت اســتمرت . طويلــة األجــل بــشأن منــع العنــف ضــد النــساء واألطفــال

 تبعهـا تـدريب وحلقـات       ٢٠٠٥نـوفمرب   /ثالث سنوات حبملة لنشر امللصقات يف تشرين الثـاين        
زء من احلملة، عملت احلكومة مع الـشباب يف إعـداد           وكج. عمل يف السنتني الثانية والسادسة    

 .معرض للصحافة التصويرية ركز على منع العنف اجلنسي وتشجيع العالقات الصحية
 

 نساء الشعوب األصلية  
 منتدى معين بالعنف ضد نـساء الـشعوب األصـلية،         ٢٠٠٤فرباير  / شباط ٢٠انعقد يف    -٧٣٠

وحـضر املنتـدى    . لس نساء الشعوب األصلية يف يوكـون      أثناء انعقاد االجتماع العام الثانوي جمل     
 امرأة من الشعوب األصلية تقريبا، وكان الغرض منه التماس املـشورة فيمـا حتتاجـه النـساء                ٣٦

ويف املنتدى، ناقشت النساء احلاجة إىل عـدة أشـياء          . ملعاجلة مشاكل العنف يف جمتمعاهتن احمللية     
بـالعنف، والـدعم الطويـل األجـل واملـوارد الالزمـة ملكافحـة        مبا يف ذلك املواد التثقيفيـة املتعلقـة      

 .العنف، وعالج حاالت اإلدمان يف يوكون
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وأرســلت مديريــة املــرأة التابعــة حلكومــة يوكــون وفــدا مــن مخــسة أشــخاص حلــضور     -٧٣١
وتـضمنت أهـداف   . منتدى وطين بـشأن الـسياسات املتعلقـة بنـساء الـشعوب األصـلية والعنـف            

 :يليمنتدى السياسات ما 
حتليل قضايا السياسات أو التشريعات اليت تشكل عقبـات أمـام حتقيـق املـساواة لنـساء                  • 

 الشعوب األصلية؛
 زيادة الوعي؛ • 
 تقدمي توصيات بشأن كيفية حتسني التشريعات، والسياسات والربامج؛ • 
كـن  املشاركة يف أفضل املمارسـات املتعلقـة بالـسياسات والـربامج الـيت ُتعطـي نتـائج مي                  • 

 قياسها؛ 
 .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالوفاء بالتزامات كندا مبوجب  • 
، عينـت احلكومـة سـيدة مـن األمـم األوىل كمنـسقة اتـصال مـع                  ٢٠٠٥مايو  /ويف أيار  -٧٣٢

ومن بـني مـسؤوليات هـذه املنـسقة االشـتراك يف إعـداد محلـة ثقافـة عامـة طويلـة                      . األمم األوىل 
 بشأن منع العنـف ضـد النـساء واألطفـال، فـضال عـن العمـل مـع نـساء األمـم األوىل يف                         األجل

 .سياسات وبرامج احلكومة ذات الصلة
، أنــشأت احلكومــة صــندوقا ســنويا مكرســا ملنــع العنــف ضــد نــساء    ٢٠٠٤ويف عــام  -٧٣٣

نـساء  والتمست مديرية املرأة املشورة من      .  دوالر يف السنة   ١٠٠ ٠٠٠الشعوب األصلية مببلغ    
واملـشاريع  . الشعوب األصلية عن كيفية استخدام هذه األموال عـن طريـق منتـدى ملنـع العنـف                

 .اليت متوهلا هذه الربامج تبدأها نساء من الشعوب األصلية ملكافحة العنف يف جمتمعاهتن احمللية
 

 دوال اإليواء لضحايا العن  
 دوالر يف  ٦٣٢ ٠٠٠: حـو التـايل   يرد متويل دار اإليواء املؤقت لنساء يوكـون علـى الن           -٧٣٤

 ٧٧٠ ٠٠٠؛ و ٢٠٠٦-٢٠٠٥ دوالر يف الفتــــــرة ٦٧٧ ٠٠٠؛ و ٢٠٠٤-٣--٢الفتــــــرة 
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦دوالر يف الفترة من 

ودور اإليواء يف يوكون مفتوحة للنـساء املنتميـات للـشعوب األصـلية وغـري املنتميـات                  -٧٣٥
ائمـة لكفالـة الوصـول إىل دور        والتحـديات الـيت مـا زالـت ق        . للشعوب األصلية على حد سواء    

أو النقــل إىل دور اإليــواء مــن اجملتمعــات احملليــة النائيــة، فــضال عــن  /اإليــواء تــشمل الوصــول و
 .والسرية ووصمة العار يف اجملتمعات احمللية الصغرية
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 املرأة يف احلياة السياسية والعامة: ٧املادة   
 عـضوا، يبلـغ عـدد       ١٨لبـالغ عـددهم     اجلمعيـة التـشريعية يف يوكـون ا       . من بني أعـضاء    -٧٣٦

 ). يف املائة١٧ (٣النساء 
ــاليم      -٧٣٧ ــساء خلــوض االنتخابــات يف األق ــادرة لترمــي إىل تــشجيع الن وترعــى احلكومــة مب

 . والبلديات
 العقبــة أمــام اشــتراك - وهــي بــاب الــدخول يف احليــاة الــسياسية -ومتثــل الترشــيحات  -٧٣٨

شـحت النـساء يف دوائـر ميكـن الفـوز هبـا، تتمتـع املرشـحات                 وإذا رُ . النساء يف احلياة الـسياسية    
 .بنفس فرص الفوز اليت يتمتع هبا املرشحون

 
 نساء الشعوب األصلية  

ال توجــد معلومــات متاحــة عــن عــدد النــساء الالئــي اشــتركن يف املفاوضــات اخلاصــة   -٧٣٩
لنساء بـدور نـشط علـى       بيد أنه قام عدد قليل جدا من ا       . باالتفاقات املتعلقة مبطالبات األراضي   

 سـواء كـن مـستفيدات أو نـساء مـن األمـم              -وقـد عمـل كـثري مـن النـساء           . مدى فتـرة طويلـة    
 باسـم األمـم األوىل، ولكـن يف معظـم احلـاالت مل تـستمر هـؤالء                  -األوىل األخرى يف يوكون     

ويف بعض اجملتمعـات احملليـة كانـت النـساء نـشطة جـدا يف موضـوع احلكـم               . النساء ملدة طويلة  
 .لذايت، ويف املفاوضات واالجتماعات السياسية مع أهنن مل يكن مفاوضني رئيسينيا

ــع        -٧٤٠ ــة م ــدت احلكوم ــة، تعاق ــات احمللي ــساء اجملتمع ــب ن ــتجابة لطل ــاحثون عــن  ”واس الب
يف عمليــة ) تارخييــا وحاليــا(إلعــداد وتقــدمي دورة دراســية تركــز علــى أدوار املــرأة  “ األســاطري

وستواصـل احلكومـة البحـث عـن     . بات األراضي وتنفيذ اإلدارة الذاتية  املفاوضات املتعلقة مبطال  
طرق ملواصـلة تقـدمي الـدعم هلـذه الـربامج بتـشجيع نـساء الـشعوب األصـلية علـى االشـتراك يف                     

 .عمليات إدارة األمم األوىل
ــشأن       -٧٤١ ــدى ب ــضافة منت ــشعوب األصــلية الست ــضا مــع منظمــات ال ــة أي وعملــت احلكوم

، وهـو منتـدى     )٢٠٠٤ديـسمرب   / كـانون األول   ١٧(سـة اإلدارة الذاتيـة      الشعوب األصلية وسيا  
 امـــرأة مـــن الـــشعوب األصـــلية ملناقـــشة  ٣٥واجتمـــع . عـــن املـــرأة، والقيـــادة واإلدارة الذاتيـــة

ومتثــل هــدف املنتــدى يف إتاحــة الفرصــة للتثقيــف . األولويــات االجتماعيــة يف جمتمعــاهتن احملليــة
ــشعوب األصــلي     ــساء ال ــشأن ن ــة ب ــشعوب    والتوعي ــساء ال ــة الفرصــة لن ة يف                 إتاح

عــن أفــضل الــُنهج الــيت تتبــع يف جمــاالت القيــادة   “ نظــرة مــشتركة”األصــلية للتجمــع إلعــداد  
 يف تكــوين إطــار عمــل ُيحــدد بوضــوح “النظــرة املــشتركة”وستــساعد هــذه . واإلدارة الذاتيــة
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ياة املـرأة واالسـتراتيجيات والعمليـات       قضايا السياسة االجتماعية واالقتصادية اليت تؤثر على ح       
 .أو الربامج ذات الصلة باإلدارة/اليت ستكفل االشتراك بصورة هلا مغزاها يف التشريع و

 
 العمالة: ١١املادة   
 التدابري املتعلقة بالعمل  

 يف ٤٩,٨ يف املائة من القـوة العاملـة يف حكومـة يوكـون ونـسبة                ٦٣متثل النساء نسبة     -٧٤٢
 . سكان يوكوناملائة من
مل حتــدد حكومــة يوكــون أي عوائــق خاصــة تعتــرض دخــول النــساء يف ســوق العمــل   -٧٤٣

ويستخدم الرجال والنساء علـى حـد سـواء يف وظـائف عرضـية، ومؤقتـة،                . ضمن قوهتا العاملة  
ويــشكل الرجــال نــسبة مئويــة أكــرب يف القــوة العاملــة  . وعنــد الطلــب، ومومسيــة وغــري متفرغــة 

 .النساء نسبة مئوية أكرب يف الوظائف غري املتفرغة، وعند الطلب واملؤقتةاملومسية، وتشكل 
، شــجعت احلكومــة نــشر ترتيبــات العمــل املرنــة كطريقــة ملــساعدة    ٢٠٠٤ومنــذ عــام -٧٤٤

 .موظفيها لتحقيق توازن جيد بني العمل واحلياة العائلية
 

 نساء الشعوب األصلية  
ىل يف يوكـون اتفاقـات اسـتقالل حكـومي           أمـة أو   ١٤عقدت إحدى عشر من بني الــ         -٧٤٥

 .متنح األمم األوىل السلطة واملسؤولية عن مواطنيها، وتنميتهم االقتصادية، وما إىل ذلك
 

 رعاية األطفال تكلفة معقولة  
خطة مدهتا أربع سنوات بشأن خدمات التثقيف والرعاية فيمـا           ٢٠٠٣أعدت يف عام     -٧٤٦

 .يتعلق بالطفولة املبكرة يف يوكون
علـى سـبيل املثـال      (وزادت حكومة يوكـون التمويـل املقـدم ملبـادرات رعايـة األطفـال                -٧٤٧

 دوالر للمنحـة التـشغيلية املباشـرة،    ٦٧٥ ٠٠٠ يف املائة مببلغ إضايف قـدره  ٣٠زيادة تربو على  
 ).لتمويل محلة تثقيفية عامة، وكتمويل إضايف مليزانية رعاية الطفل املدعومة
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 الصحة: ١٢املادة   
 القضايا اخلاصة بالصحة  

وتـضمنت  . ٢٠٠٦نظمت مديرية املـرأة يف يوكـون منتـدى عـن صـحة املـرأة يف عـام                    -٧٤٨
ــسية،        ــصحة اجلن ــسية وال ــة، واخلــصائص اجلن ــة والعقلي ــصحة العاطفي ــيت ُنوقــشت ال املواضــيع ال

 :ومتثلت أهداف املنتدى فيما يلي. والنساء واإلدمان، والنساء والشيخوخة
عاية الذاتية ليـتمكن األفـراد واجملتمعـات احملليـة مـن احلـد مـن االعتمـاد الطـيب                    تعزيز الر  • 

 وزيادة معرفة وفهم كيف ُتعاجل النساء طبيا يف كثري من األحيان؛
توفري مواد عملية ومعلومات صحية ميكن أن تستردها النساء وتتقامسها مـع جمتمعـاهتن        • 

 احمللية؛
رئيــسية بزيــادة فهمهــا الحتياجــات النــساء وتــشجيع   التــأثري علــى األطــراف الفاعلــة ال  • 

 األخذ بنهج يرتكز على النساء من شأنه إعادة تنشيط البيئة الصحية للنساء؛
ضمان إحساس املشتركني بأهنم أحسن حاال يف هناية املنتدى مما كانوا عليـه يف بدايتـه                 • 

 .“الرعاية الذاتية”بإدماج عنصر يومي متعلق بـ 
من اخلرباء الطبيني الدعوة ملندوبات إلجراء حوار عن طريـق جلـسة تـدار              ووجه فريق    -٧٤٩

ملعاجلــة القــضايا اجلديــدة املتعلقــة “ مقهــى عــاملي”باألســئلة واألجوبــة وجــرى تنظــيم 
 .“النهج املرتكز على املرأة فيما يتعلق بالصح”بالسياسة الصحية ومفهوم 

ر قمــة معــين باملخــدرات، ، نظمــت حكومــة يوكــون مــؤمت ٢٠٠٥يونيــه /ويف حزيــران -٧٥٠
وقـد أجنـزت خطـة العمـل يف عـام           . للحصول على آراء فيما يتعلق بإعداد خطـة عمـل         

 . وما زال التنفيذ مستمرا٢٠٠٦
وأجري استعراض حمـدد اهلـدف ملـشروع خطـة العمـل مـع أصـحاب املـصلحة، مبـا يف                -٧٥١

ــسائية، ومجاعــات ا      ــشباب واملنظمــات الن ــدمو اخلــدمات ومنظمــات ال ــي  ذلــك مق جملتمــع احملل
واللجنــة االستــشارية املعنيــة بإســاءة اســتعمال املخــدرات، فيمــا يتعلــق باملبــادرات املقترحــة يف   

ومتثلت إحدى القضايا الرئيسية اليت حتددت يف احلاجـة إىل حتـسني اخلـدمات بـدال مـن                  . اخلطة
ا يتعلـق   وأكدت احلكومـة العالقـة بـني اخلـربات الـيت عاشـتها النـساء فيمـ                . وضع برامج جديدة  

ــالعنف والــصدمات وإســاءة اســتعمال املخــدرات   ومتثلــت قــضية أخــرى يف احلمــل املــرتبط   . ب
بتناول الكحـول، ممـا ُيـسهم يف زيـادة خمـاطر والدة طفـل مـصاب باالضـطرابات الـيت ُيحـدثها                       

 .الكحول للجنني
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 نساء الشعوب األصلية  
ة العمل مع نساء الشعوب األصـلية       وباإلضافة إىل التدابري املبينة أعاله، تواصل احلكوم       -٧٥٢

 .يف دعم ومتويل املبادرات الرامية إىل حتسني رفاه نساء األمم األوىل
 

 احلياة االقتصادية واالجتماعية: ١٣املادة   
 برامج وخدمات الدعم  

ــن       -٧٥٣ ــوقني م ــة املع ــساعدة االجتماعي ــدفع للمــستفيدين بامل ــيت ُت ــات ال  ١٢٥زادت اإلعان
 .٢٠٠٥ دوالرا يف الشهر يف عام ٢٥٠إىل دوالرا يف الشهر 

ــدعم   ، ســنَّت احلكومــة ٢٠٠٥ويف عــام  -٧٥٤ القــانون املتعلــق بــصنع القــرارات، وتقــدمي ال
، الذي يـوفر مزيـدا مـن األدوات القانونيـة ملـساعدة الكبـار يف صـنع القـرارات                    واحلماية للكبار 

 .املة الكبار الضعفاء وإمهاهلمويوفر آلية الختاذ إجراءات يف االدعاءات املتعلقة بإساءة مع
 أنــشئ مكتــب العمــل املعــين بتنــوع القــوة العاملــة يف جانــب منــه        ٢٠٠٤ويف عــام  -٧٥٥

ومنــذ . ملــساعدة املعــوقني يف احلــصول علــى عمــل واحملافظــة عليــه يف اخلدمــة العامــة يف يوكــون
 . امرأة١٢ شخصا، منهم ٢٢إنشاء املكتب جرى استخدام ما جمموعه 

 
 اء على املسكنحصول النس  

، أجنــز تقيــيم برنــامج اإلســكان االجتمــاعي الــذي تــضطلع بــه شــركة   ٢٠٠٤يف عــام  -٧٥٦
يوكــون لإلســكان وأوصــى اخلــرباء االستــشاريون بأنــه، بــالنظر إىل شــيخوخة الــسكان والعــدد 

ومل . املوجود من املساكن، ينبغي للشركة حتسني الرقم املـستهدف لتوزيـع الوحـدات الـسكنية       
بيـد أن،ه نتيجـة للتقيـيم أجـرى جملـس          .  مسألة تقييم األولويات القائمة علـى اجلـنس        جير تناول 

إسـاءة املعاملـة يف احلـصول    /اإلدارة تغيريات يف معايري األهلية إلعطـاء األولويـة لـضحايا العنـف     
ــاعي   ــسكن االجتم ــى امل ــار      . عل ــة باعتب ــة املتعلق ــشركة املمارس ــك، ألغــت ال وباإلضــافة إىل ذل

 . طفال كجزء من حتديد اإلجيار الواجب دفعهمدفوعات دعم األ
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 املشاورات العامة- ١التذييل 

تتشاور احلكومة الفيدرالية وحكومات املقاطعات واألقاليم بـصورة روتينيـة مـع أفـراد               
ــصلة بأحكــام    ــادرات ذات ال ــسياسات واملب ــشعب يف ال ــع أشــكال   ال ــى مجي ــة القــضاء عل اتفاقي

 يلـي أمثلـة للمـشاورات الـيت جـرت خـالل الفتـرة املـشمولة هبـذا               وتـرد فيمـا   . التمييز ضد املرأة  
 . وهذه القائمة ليست حصرية. التقرير

 
 طبيعة املشاورات التاريخ املوضوع/املبادرة/السياسة

 
 حكومة كندا

اســـتعراض برنـــامج مقـــدمي 
 الرعاية املقيمني

هتا يومـان حمفـالوفَّر اجتماع مائدة مـستديرة وطنيـة مـد     ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين
ــة ــري حكوميــ ــات الغــ ــصلحة وللمنظمــ ــحاب املــ ألصــ
ــشة ــشواغل ومناقـ ــشاطرة الـ ــن اآلراء، ومـ ــراب عـ لإلعـ

 .اخليارات لتحسني برنامج مقدمي الرعاية املقيمني
ُنظمـــت مائـــدة مـــستديرة وطنيـــة مـــدهتا يومـــان بـــشأن ٢٠٠٦مارس /آذار قضايا اهلجرة

عراضالـسياسات اإلنــسانية والرحيمــة، كجـزء مــن اســت  
وكــان مــن بــني املــشتركني. الــسياسات بــصورة أوســع

منظمات غري حكوميـة، ومجاعـات قانونيـة وممـثلني مـن
ــات     ــات املقاطع ــن حكوم ــثلني ع .الوســط اجلــامعي ومم
ــة ــارات املتعلقــ ــشاور االعتبــ ــة التــ وأدرجــــت يف عمليــ

 .بالتحليل القائم على نوع اجلنس
 إعــــــــــادة -الالجئــــــــــون 

 االستقرار
ــار ــايو /أي ــار- ٢٠٠٤م ــايو / أي م

٢٠٠٦ 
ــشاورات اجتماعـــات مـــع خمتلـــف املنظمـــات غـــري/مـ

 :احلكومية وأصحاب املصلحة فيما يتعلق بـ
استعراض وإجراء حتليل قائم على نوع اجلـنس - 

إلعداد الالجئني من ميامنـار يف جمموعـات، مبـا
يف ذلك املشاورات مع مفوضية األمم املتحـدة

 ت؛لشؤون الالجئني ومنظمات تقدمي اخلدما
القضايا املتعلقـة حبمايـة الالجـئني، مبـا يف ذلـك - 

العنف ضد النساء مع اجمللس الكندي لالجئني
ــساء -  ــة للنـ ــساعدة املقدمـ ــشأن املـ ــشات بـ مناقـ

املعرضات للخطر مع اجمللس الكندي لالجئني
ــدان   ــق بالبلــ ــاق املتعلــ االتفــ

 الثالثة املأمونة
حلكومية قبل وبعدمشاورات عديدة مع املنظمات غري ا      ٢٠٠٦-٢٠٠٤

ــة واجمللــس ــاق، مشلــت منظمــة العفــو الدولي ــذ االتف تنفي
 الكندي لالجئني

ــن    ــسالم وأمــــ ــد الــــ توطيــــ
 اإلنسان

مشاورات سـنوية مـع املنظمـات غـري احلكوميـة وممـثلني ١٩٩٧منذ عام 
.مــن الوســط اجلــامعي ملناقــشة القــضايا احلاليــة والناشــئة

 عــنومجيــع اجللــسات إمــا أهنــا تــضمنت جلــسة خاصــة 
حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني أو ضــمان تعمــيم مراعــاة
نوع اجلنس يف مجيع البيانات واملناقشات، وعلـى سـبيل

ـــ    ــة ب ــشات املتعلق ــال، املناق ــسلم”املث ــوع اجلــنس، وال ن
 .٢٠٠٦مايو /يف أيار“ واألمن
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 طبيعة املشاورات التاريخ املوضوع/املبادرة/السياسة

املـــــشاركة علـــــى الـــــصعيد 
ــوق    ــق حبق ــا يتعل ــدويل فيم ال

 اإلنسان

سة الكندية إىل جلنة األمم املتحـدةترمي إىل إبالغ السيا    سنويا
جملس حقوق اإلنسان، وإتاحة الفرصـة/حلقوق اإلنسان 

ــا يف القـــضايا ــداء رأيهـ ــة إلبـ للمنظمـــات غـــري احلكوميـ
 .الرئيسية، مبا يف ذلك القضاء على العنف ضد املرأة

املــــساواة بــــني اجلنــــسني يف 
الربنامج الكندي للمـساعدة    

 ألغراض التنمية

مائــدة مــستديرة بــشأن حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني ٢٠٠٥وبر أكت/تشرين األول
ــة ضــمت خــرباء ملناقــشة كيــف ميكــن أن تتقــدم الوكال
الكندية للتنمية الدولية على حنـو أفـضل يف حتقيـق نتـائج

ــساواة بـــني اجلنـــسني  ــشتركني. املـ ــن بـــني املـ ــان مـ وكـ
منظمـــات غـــري حكوميـــة حمليـــة ودوليـــة، وممثلـــون مـــن

 .املنتديات الدولية
 

 حكومة نيوفوندالند والبرادور
اســـتراتيجية ختفيـــف حـــدة   

 الفقر
/  تــشرين األول-يونيــه /حزيــران
 ٢٠٠٥أكتوبر 

عقدت اثنتان وعشرون حلقة عمل مع منظمـات تركـز
ــة، علــى الفقــر، ومجاعــات قائمــة علــى اجملتمعــات احمللي

وُنظمـت سـتة أفرقـة. ومشاريع جتاريـة ونقابـات عمـال      
ــش   ــراد يعيـ ــن أفـ ــشة مـ ــبابمناقـ ــهم شـ ــر، منـ ون يف فقـ

معرضون للخطر، ونـساء اسـتخدمن خـدمات املـساكن
املؤقتة، وعميالت مع مركـز املـرأة، ومـستفيدون بـدعم

وجرت املـشاورات أيـضا باالسـتعانة. الدخل ومعوقون 
.خبــط هــاتفي جمــاين وعنــوان علــى الربيــد اإللكتــروين      

 .وقدمت بعض اجملموعات أيضا بيانات كتابية
أجرى أصحاب املـصلحة مـشاورات بـشأن اسـتراتيجية ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول هلجرةاستراتيجية ا

ــسة ــد جل ــشاورات عق ــضمنت امل ــة، وت اهلجــرة املقترح
 .واحدة بشأن قضايا املرأة

ُعقدت مخسون جلسة مناقـشة مجاعيـة ومـشاورات مـع ٢٠٠٣ املساعدة االجتماعية
ــذين ــخاص الــ ــسيني واألشــ ــصلحة الرئيــ ــحاب املــ أصــ

وأسـفرت املـشاورات عـن. على دعـم للـدخل    حيصلون
يف“قـانون دعـم الـدخل والعمـل       ”إعالن قانون جديـد     

 .٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين
املؤمتر املعين بنساء الـشعوب     

 األصلية
أتاح املؤمتر الفرصة لنساء الشعوب األصلية لالجتمـاع، ٢٠٠٦مارس /آذار

ــة ــاة احلكوم ــن ومواف ــة هل ــضايا ذات األمهي ــشة الق ومناق
 .بتعليقاهتن

 ضـم٢٠٠٤ُعقد منتـدى علـى صـعيد املقاطعـة يف عـام              ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤ مبادرة منع العنف
ممثلني عن احلكومة، وممثلني عن اجملتمع احمللي للـشعوب
ــسائية ــات نــ ــدعوى ومنظمــ ــات الــ ــلية، ومجاعــ اًألصــ

وعقـدت جمموعـة. وأصحاب املصلحة احملليني اآلخـرين    
 مـع٢٠٠٦ عام جلسات ألفرقة املناقشة ومشاورات يف 
  .أصحاب املصلحة الرئيسيني يف املبادرة

  حكومة جزيرة األمري إدوارد
 .اجتماع ملناقشة القضايا املختلفة ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين القضايا املتعلقة بوضع املرأة

ــد ٢٠٠٥-٢٠٠٣ اإلصالح االنتخايب ــادل الرســائل وعق ــق تب ــشاورات عــن طري ُنظمــت م
 مبــا يف ذلــك حلقــة عمــل عــنجلــسات اســتماع عامــة،
 .املرأة واإلصالح االنتخايب
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إجـــراء مـــشاورات عـــن طريـــق تبـــادل الرســـائل وعقـــد ٢٠٠٦مارس /آذار استعراض معايري العمل
 .جلسات استماع عامة

اســـــــــتحقاقات األمومـــــــــة 
 والوالدية

عقد اجتماع ملناقشة القـضايا ذات الـصلة باسـتحقاقات ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول
  . والوالديةاألمومة

 حكومة نوفا سكوتشيا
ــساء ٢٠٠٦-٢٠٠٤ اهلجرة ــا نـ ــاجرات مجعتـ عقـــد مائـــدتني مـــستديرتني للمهـ

 .ملناقشة القضايا املتعلقة باملهاجرين
 .مائدة مستديرة متعلقة باألمن االقتصادي للمرأة ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول األمن االقتصادي

وضــع املــرأة ومجعيــة(وقــات مائــدة مــستديرة بــشأن املع ٢٠٠٦ املعوقون
  .نوفا سكوتشيا األفريقية يف كمربالند

 حكومة نيو برونزويك
ــحاب  حىت تارخيه- ٢٠٠٢ الفجوة يف األجور ــع أصـ ــة مـ ــصورة منتظمـ ــات بـ ــدت اجتماعـ ُعقـ

 .املصلحة
ــحاب  حىت تارخيه- ٢٠٠٠ العنف ضد املرأة ــع أصـ ــة مـ ــصورة منتظمـ ــات بـ ــدت اجتماعـ ُعقـ

  .املصلحة
 حكومة كيبك

فتوى من جملس وضع املـرأة      
حنـــو عقـــد اجتمـــاع جديـــد 
لتحقيق املساواة بـني النـساء      

 )٢٠٠٤ (والرجال

ــاين   ــانون الثــ ــن كــ ــاير إىل /مــ ينــ
 ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

ُعقدت مشاورات يف اللجنة الربملانية كمتابعـة للفتـوى،
الــيت تعطــي صــورة للتفاوتــات االجتماعيــة القائمــة الــيت

ــرأة  ــا املـ ــرى اال. تواجههـ ــتماع إىل وجـ ــة٥٧سـ  منظمـ
وأحــد التوصــيات الرئيــسية الــيت،  تقــارير١٠٧وحتليــل

ــشاورات ــر اخلــاص بامل ــا يف التقري ميكــن االطــالع عليه
يتعلق بوضع سياسة حكومية جديـدة عـن وضـع املـرأة،

 . وخطة عمل لكفالة تنفيذها
... املــــشاركة يف مــــستقبل 

بيــان الــسياسة العامــة بــشأن  
 وضع املرأة

أجريت دراسة استقصائية عن تطـور احلالـة االجتماعيـة ٢٠٠٣مارس /آذار
 سـنوات١٠ االقتصادية للنـساء والرجـال بعـد مـرور           -

٨٦وجــرى التــشاور مــع  . علــى تنفيــذ الــسياسة العامــة 
والوثيقـة الـيت نتجـت عـن ذلـك،. منظمة غـري حكوميـة    

نتـــائج مـــشاورات: مـــستقبل ســـكان كيبـــك”املعنونـــة
ــارس /آذار ــورة  “٢٠٠٣مـــ ــي صـــ ــات، تعظـــ للتفاوتـــ

االجتماعية املـستمرة، واالختالفـات القائمـة علـى نـوع
اجلــنس يف كيفيــة مواجهــة النــساء والرجــال للحقــائق

  . االقتصادية-الواقعة االجتماعية 
 حكومة مانيتوبا

ــديالت يف  ــانون العنــف  تع ق
 العائلي والتعقب خلسة

جــــرى التمــــاس اإلســــهام مــــن فريــــق عامــــل متعــــدد ٢٠٠٤-٢٠٠٣
 .التخصصات

ــضايا   ــنس يف القــ ــوع اجلــ نــ
 املتعلقة بتحقيق الصحة

جــرى التــشاور مــع الــسلطات اإلقليميــة الــصحية بــشأن ٢٠٠٥-٢٠٠٤ و ٢٠٠٤-٢٠٠٣
.نــوع اجلــنس يف القــضايا املتعلقــة بــالتخطيط الــصحة     

ــرة    ــداث يف الفتــ ــة أحــ ــرت أربعــ ٢٠٠٤-٢٠٠٣وجــ
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤ومخسة أحداث يف الفترة 
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، املعنـون“أم األمم احلمـراء   ”ُعقد املؤمتر الوطين ملنظمة      ٢٠٠٥مارس /آذار العنف ضد املرأة
واســتمع فريــق خــرباء مــن مــسؤولني. شــفاؤنا يف أيــدينا

 .حكوميني إىل شواغل وقضايا املشتركني
ــايري  تعــديالت يف  ــة مع مدون

 العمل
 - ٢٠٠٥ديـسمرب   /كانون األول 

 ٢٠٠٦فرباير /شباط
ؤهــا يفمــشاورات عامــة بــشأن التغــيريات املقتــرح إجرا 

ومثـل التحليـل القــائم علـى نـوع اجلـنس جــزءا(املدونـة
١٠٠وورد مـــا يربـــو علـــى ). أيـــضا مـــن االســـتعراض

طلب، يف شكل كتايب وعند انعقاد اجللسات العامـة يف
 .مجيع أحناء املقاطعة على حد سواء

املـــــوارد البـــــشرية املتعلقـــــة 
 بالصحة

ــاين٣١ ــانون الثــ ــاير / كــ  ١ -ينــ
 ٢٠٠٦فرباير / شباط

قد منتديان معنيان بـاملوارد البـشرية املتعلقـة بالـصحة،ُع
كجزء من إطار العمل اإلقليمي للموارد البـشرية لألمـم
األوىل يف مانيتوبـــا، وتـــشكل نـــساء الـــشعوب اًألصـــلية

 .جزءا كبريا يف ميدان الرعاية الصحية
االســـــــــتراتيجية املتعلقـــــــــة 
بفـــــريوس نقـــــص املناعــــــة   

 اإليدز/البشرية

داد اســتراتيجية مقترحــة بــشأن فــريوس نقــصجيــري إعــ مستمرة
اإليدز يف الشعوب اًألصلية بالتعـاون مـع/املناعة البشرية

  .اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية
 حكومة سسكتشوان

ــسينات يف   ــرات والتحــ الثغــ
 برامج العمل ودعم الدخل

 ٢٠٠٥أكتـــــوبر /تـــــشرين األول
 ٢٠٠٦يونيه /وحزيران

ــشاور    ــن امل ــان م ــدت جمموعت ــاتُعق ــتة جمتمع ات يف س
حملية يف مجيع أحناء سسكتشوان، مع أصحاب املـصلحة
الرئيــسيني يف اجملتمعـــات احملليـــة مبــا يف ذلـــك مجاعـــات
ــيت ــساء، والوكــاالت ال ــواء الن مكافحــة الفقــر، ودور إي

 .تقدم اخلدمات للشعوب األصلية
ــانون الثـــاين  التعلم املبكر ورعاية الطفل  - ٢٠٠٣ينـــاير /كـ

 ٢٠٠٦مايو / أيار
جــرت مــشاورات حمــددة اهلــدف وحــوار مــع الــشركاء
على صـعيد املقاطعـة فيمـا يتعلـق بـالتعلم املبكـر ورعايـة
الطفـــل، وخباصـــة فيمـــا يتعلـــق بإصـــالح إعانـــة رعايـــة

 اجتماعـا مـع أصـحاب٤٠وعقد ما يربو علـى      . الطفل
املصلحة على صعيد املقاطعة واجملتمعات احمللية أسـفرت

ــشار   ــشاء جملــس است ــقعــن إن ــوزير فيمــا يتعل ــابع لل ي ت
 .بالتعلم املبكر ورعاية الطفل

ــة مبـــساعدة   الـــسياسة املتعلقـ
الـــــدخل وحـــــل املـــــشاكل 
 الناشئة عن املمارسة العملية

عقد اجتماعات وجها لوجه مع وكـاالت الـدفاع علـى نصف سنوية
 .صعيد املقاطعة

 
  الربيطانيةحكومة كولومبيا

يم جمموعة موائد مستديرة مـع املنظمـات الـيت تقـدمتنظ ٢٠٠٦ اخلدمات املقدمة للضحايا
اخلــدمات للــضحايا ملناقــشة القــضايا ذات الــصلة بتنفيــذ

  .الربامج والقضايا اجلديدة املرتبطة باإليذاء والتعايف
 حكومة األقاليم الشمالية الغربية

خطة عمل األقاليم الشمالية    
 الغربية ملنع العنف العائلي

/ زيـران  وح ٢٠٠٥يونيه  /حزيران
ســــبتمرب / وأيلــــول٢٠٠٦يونيــــه 
٢٠٠٦ 

اشترك ائتالف منع العنف العـائلي يف ثـالث مـشاورات
خطـة عمـل ملنـع العنـف يف األقـاليمبشأن إعداد وتنفيذ    

، ضــمت ممــثلني عــن املنظمــات غــريالــشمالية الغربيــة 
احلكوميــة وأفــراد اجملتمــع احمللــي املهــتمني بإهنــاء العنــف

 .العائلي
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لـشعوب  العنـف ضـد نـساء ا   
 األصلية

ــشرية يف ٢٠٠٦مارس /آذار ــوارد الب ــذي خلــدمات امل ــوزير التنفي ــترك ال اش
ــشأن    ــسياسة العامــة ب ــشعوبرئاســة منتــدى لل ــساء ال ن

ــدا األصــلية والعنــف وحــصلت نــساء.  مــع حكومــة كن
الــشعوب األصــلية مــن مجيــع أحنــاء كنــدا علــى دعــم
حلضور هذه املـشاورات الـيت اسـتمرت يـومني، وتقـدمي

 عــن الطريقــة الــيت ميكــن هبــا أن تكــون قــوانني،آرائهــن
وسياسات وبرامج احلكومة أكثر دعما لنساء الـشعوب

  . األصلية الالئي يتعرضن للعنف يف حياهتن
 حكومة يوكون

القــــــانون املتعلــــــق بــــــصنع 
ــدعم   ــوفري الــ ــرارات وتــ القــ

 واحلماية للكبار

ــة  ٢٠٠٥-٢٠٠٣ ــرق متنوعـ ــشاورات بطـ ــائل،: جـــرت مـ ــادل الرسـ تبـ
 .اء دراسة استقصائية وعقد اجتماعاتوإجر

جــرت مــشاورات، عــن طريــق تبــادل الرســائل، وعقــد ٢٠٠٦-٢٠٠٥ املساعدة االجتماعية
ــع األمــم األوىل يف ــن ُبعــد، م ــوار ع االجتماعــات واحل

 .يوكون بشأن التغيريات يف املساعدة االجتماعية
سـيحدثحبث مجيع جوانب الـتعلم مـدى احليـاة الـذي       ٢٠٠٦ إصالح التعليم

 .تغيريات يف نظام التعليم يف يوكون
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  استعراض أحكام القضاء- ٢التذييل 

  
 تعريف التمييز: ١املادة   

، أعــادت Gosselin v. Quebec, [2002] S.C.J. No. 85يف احلكـم الـصادر يف قــضية    
وكمـا  . زاحملكمة العليا لكندا تأكيد ميثل سند أساسي ألي تقيـيم للـدعوى القائمـة علـى التمييـ                 

 Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1999] 1ذكـر يف قـضية   

S.C.R. 497 [Law] تتمثل املسألة املعروضة على احملكمة يف دعوى متعلقة باحلقوق الدستورية ،
ويف قـضية  . للمساواة فيما إذا كانت كرامة اإلنـسان قـد انتـهكت مـن حيـث الغـرض أو األثـر           

Gosselin            متثـل املعاملـة     )١: (، حددت احملكمة مبدأين عامني لالسترشاد هبمـا يف هـذا التحليـل
التفضيلية القائمة على األفكار اجلامدة أو التحيز عامال حمـددا السـتنتاج وقـوع انتـهاك لكرامـة             

واملـدعي املعقـول ميثـل     )٢( اإلنسان أثناء التحقيق القـائم علـى القـرائن فيمـا يتعلـق بـالتمييز، و           
مـن امليثـاق الكنـدي       ١٥املـادة   (املنظور الذي ُتقييم منه الدعوى املتعلقـة باملـساواة يف احلقـوق             

 )).امليثاق(للحقوق واحلريات 
 Vancouver Rape Relief Society v. Nixon, [2005]ويف احلكـم الــصادر يف قــضية   

B.C.J. No. 2647       مـن  ٤١ املـادة  ، أكـدت حمكمـة اسـتئناف كولومبيـا الربيطانيـة أنـه، مبوجـب 
 يف هــذه املقاطعــة، جيــوز للمنظمــات الــيت ال هتــدف إىل حتقيــق الــربح   مدونــة حقــوق اإلنــسان 

وهتــدف إىل تعزيــز مــصاحل أو رفــاه فئــة ميكــن حتديــدها أن تفــضل أفــرادا معيــنني يف تلــك الفئــة  
. ةألغراض العمل، مع استبعاد أفراد آخـرين يف تلـك الفئـة، بـرغم أن ذلـك ميثـل ممارسـة متييزيـ               

وجيب أن يكون هذا التفضيل مرتبطـا بـصورة معقولـة بغـرض املنظمـة وحبـسن النيـة علـى حـد                       
ويف هذه القضية، جرى استبعاد السيدة نيكـسون، وهـي امـرأة حتولـت بعمليـة جراحيـة           . سواء

من ذكر إىل أنثى من العمل التطـوعي للمجتمـع علـى أسـاس أهنـا مل تكـن امـرأة طـوال حياهتـا                         
واجلمعيــة . وارتــأت احملكمــة أن هــذا التمييــز مقبــول .  للظلــم منــذ والدهتــا وبالتــايل مل تتعــرض

ليست ملزمة بإثبات أهنا ال تستخدم إال النـساء الالئـي كنـا نـساء طيلـة حيـاهتم لتربيـر اسـتبعاد                     
السيدة نيكسون بصورة مشروعة، إذ أنه حيق هلا ممارسة التفضيل الـداخلي ألغـراض العمـل يف                 

 .الفئة اليت ختدمها
 Scotia (Human Rights Commission) v. Play it Againيف احلكم الـصادر يف قـضية   و 

Sports, [2004] N.S.J. No. 403        ،بـرفض اإلذن بـالطعن يف احلكـم أمـام احملكمـة العليـا لكنـدا 
[2004] S.C.C.A. No. 567    ــة حقــوق ــا سكوتــشيا قــرارا للجن ، أيــدت حمكمــة اســتئناف نوف

د املـشرفني علـى امـرأة منتميـة للمكمـاك باإلشـارة إليهـا مـرارا بأهنـا                  اإلنسان مفاده أن قيام أحـ     
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وهنـاك أدلـة    . ورة علـى متييـز عنـصري أو متييـز قـائم علـى اجلـنس               ال يدل بالضر  “ سايبويمك”
ــضاربة فيمــا يتعلــق مبــا إذا كانــت كلمــة     ــشعوب األصــلية  “كيموســايب”مت ــساء ال .  مــسيئة لن

 التعـبري تكمـن يف نظـرة الـشخص املعـين، لـيس مـن                وارتأت احملكمة أنـه إذا كانـت اإلسـاءة يف         
وقــد . املخــالف للمنطــق أن ُيطلــب إىل الــشخص املعــين اإلخبــار بــأن هــذا الــسلوك مــسيء هلــا 

 .رفض طلب باإلذن بالطعن أمام احملكمة العليا لكندا
 Sagkeeng Child and Family Services v. A.R.W. [2006] M.J. No. 415 ويف القـضية  

أم مريـضة عقليـا أن أحكـام        ، أدعـت    ))شـعبة األسـرة   (لس امللكة اخلاص يف مانيتوبا      حمكمة جم (
أثـــر األمـــر بالوصـــاية ) [١ (٤٥واملـــادة ] املـــدة القـــصوى للوصـــاية املؤقتــة ) [١ (٤١املــادتني  
مييـزان ضـد اآلبـاء املرضـى عقليـا الـذين       ”القانون املتعلق خبدمات الطفل واألسـرة    من  ] الدائمة

ضــوع طلبــات للوصــاية الدائمــة، وبالتــايل، إجــراءات التــبين بالنــسبة لآلبــاء   يكــون أطفــاهلم مو
وأثـارت األم أثنـاء   . “املرضى عقليا الذين خيضعون إلجراءات احلراسة مبوجـب قـانون الطـالق       

 قــانون خــدمات الطفــل واألســرة مــن ) ١ (٤٥تقــدميها للحجــج، مــسألة مــا إذا كانــت املــادة  
املفــرط علــى الــشعوب األصــلية، وال ســيما نــساء الــشعوب  ترتــب أثــرا متييزيــا بــسبب تأثريهــا  

ووافقـت احملكمـة علـى رد املـدعي العـام           .  مـن امليثـاق    ١٥األصلية، ولذلك متثـل خرقـا للمـادة         
وإذا كـان هنـاك دليـل علـى التـأثري، فـإن النظـام            . القائل بأنه ال يوجد دليل يثبت التأثري املفـرط        

 علـى وجـه التحديـد يف مانيتوبـا لـضمان عـدم حرمـان                املستقل لرفاه أطفال األمم األوىل أنشئ     
وفضال عن ذلـك، كانـت االحتياجـات واالعتبـارات اخلاصـة املتعلقـة بـاألم                . الشعوب األصلية 

املنتمية للـشعوب األصـلية موضـع احتـرام يف هـذه القـضية إذ أن الوكالـة املعنيـة كانـت وكالـة                        
 .منتمية للشعوب األصلية

 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de laويف القـضية   

jeunesse) et Giguère c. Montréal (Ville), 2003 QCTDP 88    خلـصت حمكمـة حقـوق ،
 .اإلنسان يف كيبك إىل أن التمييز القائم على الرضاعة الطبيعية هو متييز قائم على اجلنس

يكــون التمييــز يف املعاملــة متعمــدا  واملبــدأ القــانوين القائــل إنــه لــيس مــن الــضروري أن    
 Daniels v. Annapolis Valleyليشكل متييزا أكده جملس التحقيـق يف نوفـا سكوتـشيا يف القـضية     

Regional School Board [2002], 45 C.H.R.R. D/162 (N.S. Bd.Inq.) وأكدتــه احملكمــة ،
 .Montreuil v. National Bank of Canada, 2004 CHRT 7الكندية حلقوق اإلنسان يف القضية 
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 تدابري منع التمييز: ٢املادة   
 املضايقة  

 Mowat v. Canada (Armed Forces) (No. 2), 2005يف احلكـم الـصادر يف القـضية     

CHRT 31       ــة ــسلحة الكندي ــوات امل ــدفع الق ــأن ت ــسان ب ــة حلقــوق اإلن ، أمــرت احملكمــة الكندي
إىل امـرأة  “ علـق باملـشاعر أو احتـرام الـذات        املعانـاة فيمـا يت    ” دوالر تعويضات بسبب     ٤ ٠٠٠

كانت برتبة عريف أول بسبب تعرضها للمضايقات اجلنسية مـن جانـب فـرد آخـر يف القـوات        
ــسلحة ــادة      . امل ــهاكا للم ــل انت ــسية متث ــضايقة اجلن ــذه امل ــن ١٤وه ــوق    م ــدي حلق ــانون الكن الق
خذوا اخلطـوات الكافيـة      وقد أبلغت املدعية رؤساءها عن هذا السلوك، ولكنهم مل يت          .اإلنسان

 .لوقف املضايقة
 ,Yee (c.o.b. Market Place Restaurant) v. McLeanويف احلكـم الـصادر يف قـضية     

[2005] ABQB 470     أيدت حمكمة جملس امللكة اخلاص يف ألربتا قـرارا للجنـة حقـوق اإلنـسان ،
لـى أسـاس جنـسها      واملواطنة بأن السيد يي، رب عمل الـسيدة مـاكلني، قـام بـالتمييز ضـدها ع                

ــدما اشــتكت مــن ســلوكه        ــها عن ــا مــن عمل ــا وملــسها، وبطرده ــات معه ــة عالق ــة إقام . مبحاول
واعترف الـسيد يـي بلمـس الـسيدة مـاكلني، ولكنـه أصـر علـى أهنـا كانـت احملرضـة علـى هـذا                           

واحتج على عدم مساح اللجنة له بتقدمي دليـل علـى سـلوكه وسـلوك الـسيدة مـاكلني                   . السلوك
ــيثبت   ــه س ــى أن ــا   أدع ــي الهتامه ــع خف ــدليل    .  وجــود داف ــتبعاد ال ــأى القاضــي أرب أن اس وارت

، كــان ســلوكه غــري الئــق يف مكــان  )الــسيد يــيأيــا كانــت دوافعــه ”األخالقــي مناســب وأنــه 
وبـسبب  . “العمل، وله طابع جنـسي، ويف رأيـي عنـد اسـتعراض األدلـة، مل يكـن عـن حتـريض                  

 .القية على قضية السيد ييطبيعة أفعاله غري الالئقة، مل تؤثر األدلة األخ
 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de laويف قـضية   

jeunesse) c. Caisse Populaire Desjardins d’Amqui, 2003 QCTDP 105   خلـصت حمكمـة ،
قـد  و(كيبك حلقوق اإلنسان أن األفعال العديـدة اخلفيـة واخلداعـة، ولكـن غـري املرغـوب فيهـا                    

ــسي    ــيح جن ــضها تلم ــسية     ) يكــون لبع ــضايقة اجلن ــى إىل امل ــة ترق ــاه املوظف ــن رب العمــل جت . م
وباإلضافة إىل ذلك، تتعارض املضايقة مع حق املوظفة يف االستفادة بأوضـاع عمـل خاليـة مـن           

ويف هـذه القـضية، حبثـت احملكمـة املعـايري ذات الـصلة باملـضايقات                . التمييز القائم علـى اجلـنس     
، اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة           ملساواة يف العمل وأشارت إىل      اجلنسية وا 

 للجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد           ١٩ من التوصية العامة     ١٩ و   ١٧وأيضا إىل الفقرتني    
نسية يف بيئة العمل عندما يكون لدى املـرأة         ميكن اعتبار املضايقات اجل   ”املرأة اليت ُتشري إىل أنه      

 .لالعتقاد بأن رفضها هلذا السلوك سيلحق الضرر هبا يف عملهاربرات م
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، Budge v. Thorvaldson Care Homes Ltd., [2002] M.H.R.B.A.D. No. 1ويف قـضية   
تعرضت امرأة كانت تعمل يف دار للرعاية الشخصية ملضايقات جنسية طوال تسعة أشـهر مـن                

قـانون حقـوق اإلنـسان    ن رب عملها مبوجب وأدي. جانب عامل صيانة كانت تستخدمه الدار    
خطوات معقولة لوقف املضايقات مبجرد علمـه حبـدوثها وإلهنـاء           بسبب عدم اختاذه  يف مانيتوبا   

ــسبب شــكواها   ــها ب ــة باملــضايقات خدمت ــود    . املتعلق ــدخل املفق ــى ال وحكــم هلــا باحلــصول عل
ورفـض  . أن يلـصقها وبتعويضات عامة وأمر رب العمل بأن يضع سياسة متعلقة باملـضايقات و       

يف وقت الحق الطلب الذي قدمه رب العمل إلعادة النظـر يف احلكـم كمـا رفـض االسـتئناف                    
 .املقدم حملكمة استئناف مانيتوبا بالطعن يف قرار احلكم املستقل املعيَّن مبوجب القانون

، تعرضــت امــرأة D’Heilly v. Neufeld, [2005] M.H.R.B.A.D. No. 2ويف قــضية  
 يف متجــر لبيــع أجهــزة االتــصاالت مثــل اهلواتــف اخللويــة للمــضايقات اجلنــسية    كانــت تعمــل

 قــانون حقــوق اإلنــسانوأديــن رب أعماهلــا مبوجــب . واالقتــصاص مــن جانــب مــدير املبيعــات
بسبب عدم اختاذها اخلطوات املعقولـة لوقـف هـذه املـضايقات مبجـرد علمـه بوجودهـا وإلهنـاء                    

وقـد حكــم هلــا باحلــصول علــى الــدخل  . املــضايقاتخدمتـها بــسبب تقــدميها شــكوى متعلقــة ب 
 .املفقود وبتعويضات عامة

 
 محاية احلقوق القانونية  

 Québec (Attorney General) v. Québec (Human Rights Tribunal), [2004]يف قضية  

S.C.R. 223 بأن شكاوى التمييـز،  )  معارضون٣ مؤيدون و ٤(، حكمت احملكمة العليا لكندا
ييز القائم على نوع اجلنس، ال ميكن عرضها على حمكمة حقـوق اإلنـسان يف املقاطعـة          مثل التم 

مىت أراد املـشرع أن ميـنح واليـة قـضائية مطلقـة هليئـة أخـرى خمولـة علـى قـدم املـساواة لتطبيـق                           
وتعلقـــت هـــذه القـــضية بـــامرأة كانـــت حتـــصل علـــى اســـتحقاقات املـــساعدة  . ميثـــاق كيبـــك

 طريـق برنـامج لألسـر ذات الـدخل املـنخفض يف املقاطعـة الـيت                 االجتماعية لتكملـة مرتبـها عـن      
وطبقـا للقـانون، ُحرمـت      . حيصل فيها شـخص بـالغ واحـد علـى األقـل علـى دخـل مـن العمـل                   

الحقا من استحقاقات املساعدة االجتماعية اليت ُتقدم عن طريق الربنامج أثنـاء إجـازة األمومـة                
ليهــا كاســتحقاقات أمومــة مل تكــن تعتــرب ألن اســتحقاقات تــأمني العمــل الــيت كانــت حتــصل ع

جلنـة  وارتـأت أغلبيـة احملكمـة أن هنـاك قـصد تـشريعي ألن تتمتـع                 . ألغراض الربنامج “ دخال”
بالواليــة القــضائية )  احملكمــة اإلداريــة لكيبــك الــيت أصــبحت بعــد ذلــك (الــشؤون االجتماعيــة 

د واليتـها القـضائية جملـرد       املطلقة لتطبيق وتفسري خطة االستحقاقات، وأن هذه احملكمـة مل تفقـ           
ويف الواقع، كانـت جلنـة الـشؤون االجتماعيـة خمولـة للبـت              . إثارة قضية متعلقة حبقوق اإلنسان    
، وتـضمنت   القـانون املتعلـق بـضمان الـدخل        مـن    ٨١ و   ٧٨يف مسائل احلقـوق وفقـا للمـادتني         
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اها املتعلقـة  ونتيجـة لـذلك، كـان يـتعني علـى املـرأة عـرض شـكو         . هذه السلطة النظر يف التمييز    
وارتـأى القـضاة املعارضـون أنـه ملـا          . بالتمييز بسبب اجلـنس علـى احملكمـة املختـصة للبـت فيهـا             

كان الرتاع متعلقا بـصورة أساسـية بـالتمييز بـسبب احلمـل، ولـيس بـسبب قـرار وزاري بـشأن             
ــة قــضائية       ــة متمتعــة بوالي ــة الــشؤون االجتماعي اســتحقاقات الــضمان، ال ميكــن أن تكــون جلن

لالســـتماع “ مناســـبة علــى أفـــضل وجــه  ”ة؛ وانتـــهوا إىل أن حمكمــة حقـــوق اإلنــسان   مطلقــ 
 .للشكوى

 
 التدابري الرامية إىل كفالة النهوض باملرأة: ٣املادة   
 العنف ضد املرأة  

، الـيت رفـض فيهـا تقـدمي اسـتئناف      R. v. Humaid, [2006] O.J. No. 1507يف قـضية   
سـتئناف أونتـاريو إدانـة جبرميـة قتـل مـن الدرجـة األوىل               للمحكمة العليا لكندا، أيـدت حمكمـة ا       

وكــان الــزوج . ارتكبــها رجــل اهتــم بطعــن زوجتــه حــىت املــوت عنــد علمــه خبيانتــها الزوجيــة    
واعترض املتهم على اإلدانـة علـى أسـاس أن      . والزوجة أصال من ديب ويعتنقان الدين اإلسالمي      

ة خــبري يف الــدين اإلســالمي والثقافــة  القاضــي االبتــدائي أوعــز للمحلفــني بعــدم األخــذ بــشهاد  
وكان الشهادة اليت قُدمت دعمـا للـدفع باالسـتفزاز، متعلقـة باآلثـار اهلامـة للخيانـة                  . اإلسالمية

الزوجية يف الثقافة اإلسالمية، وكيف أنه ال ميكن حتملـها وأهنـا تـستوجب العقـاب مـن جانـب          
اخلــبري ال ميكــن أن تعطــي أي  وقــررت حمكمــة االســتئناف أن شــهادة  . أفــراد األســرة الــذكور 

دالئل لإلقناع بالدفع باالستفزاز، ألن املتهم الذي يكون تصرفه مدفوعا بفكرة القـصاص الـيت               
يغذيها نظام للقيم تعطي الزوج احلق يف معاقبـة زوجتـه علـى خيانـة زوجيـة مفترضـة ال يكـون              

 .قد فقد السيطرة على نفسه
، جـددت حمكمـة اسـتئناف ألربتـا     R. v. Ashlee, [2006] A.J. No. 1040ويف القـضية   

وأوضـحت حمكمـة االسـتئناف أنـه        . اإلدانة بارتكـاب اعتـداء جنـسي ضـد امـرأة مغمـى عليهـا              
ُتشكل أي من املوافقة املسبقة الضمنية أو املوافقة املسبقة املمكنة دفوعا قانونية مقبولـة فيمـا         ال

 كانــت املدعيــة قــد وافقــت علــى وأشــارت احملكمــة إىل أنــه حــىت لــو. يتعلــق بالنــشاط اجلنــسي
النشاط اجلنسي قبل أن تفقد وعيها، وهو مل يثبت يف هذه القضية، فإهنا حاملا أفاقت، مل تكـن                  

 .قادرة على املوافقة
، قضت احملكمة العليا للعـدل يف  R. v. Dick [2006], 203 C.C.C. (3d) 365ويف القضية  

 يف املقاطعـة، الـذي يفـرض علـى األشـخاص           أونتاريو بأن سـجل قيـد مـرتكيب اجلـرائم اجلنـسية           
املدانني بارتكاب جرائم جنسية تسجيل أنفسهم لدى الـشرطة، مل ينتـهك احلقـوق الدسـتورية                

ــزام بالتــسجيل ال يفــرض  . بعــدم احلرمــان مــن احلريــة إال وفقــا ملبــادئ العــدل األساســية    وااللت
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مـي إىل منـع حالـة تـؤدي إىل     قيودا حمـدودة علـى حريـة اجملـرم، يف حـني أن هـذا اإلجـراء ير               إال
 .ومل تكن التدابري غري متناسبة مع الضرر احملتمل. خوف معقول من وقوع ضرر خطري

، نظـرت حمكمـة اسـتئناف نيـو     R. v. J.(J.) [2004], 192 C.C.C. (3d) 30ويف القـضية   
ص فاوندالند والبـرادور يف إمكانيـة االسـتعانة مبجـالس إصـدار األحكـام فيمـا يتعلـق باألشـخا                   

ويف حني وافقت احملكمـة علـى       . املنتمني للشعوب األصلية املتهمني بارتكاب اعتداءات جنسية      
، ومفـاده أنـه ال جمـال    R. v. Taylor (1998), 122 C.C.C. (3d) 376القـرار الـصادر يف القـضية    

ــسي خطــري، أكــدت        ــداء جن ــة حــدوث اعت ــا يف حال الســتبعاد جمــالس إصــدار األحكــام تلقائي
ا االعتــداء يقتــضي علــى األقــل أن يقــرر القاضــي االبتــدائي مــا إذا كــان ينبغــي   احملكمــة أن هــذ

ومن بني العوامل األخـرى الـيت يـتعني النظـر فيهـا،             . االستعانة مبجلس إصدار أحكام من عدمه     
وجــوب موافقــة الــضحية علــى جملــس إصــدار األحكــام وضــرورة إعطــاء هــذه املوافقــة بــدون    

 .ضغوط
، فإن الربهان علـى أن اجلـاين، عنـد          لقانون اجلنائي لكندا  ا من   ٧١٨,٢ومبوجب املادة    

ارتكابه اجلرمية، أساء معاملـة زوجـو اجلـاين أو شـريكته غـري الـشرعية ميثـل ظرفـا مـشددا يزيـد                        
، قـضت حمكمـة اسـتئناف    R. v. Chénier [2004], 191 C.C.C. (3d) 512ويف القـضية  . العقوبـة 

التنفيذ على رجل مدان بارتكاب اعتداء عنيـف        كيبك بأنه ال يكفي احلكم بالسجن مع وقف         
والتهديد باملوت ضـد شـريكته غـري الـشرعية الـسابقة، ألن هـذه العقوبـة تعطـي أولويـة هلـدف                       
احلكــم بإعــادة التأهيــل علــى هــدف ردع مــشكلة العنــف العــائلي اخلطــرية، ومل تقــم وزنــا          

 . من القانون٧١٨,٢ ةللظروف املشددة على النحو املبني يف املاد
، قـضت حمكمـة اسـتئناف    R. v. Morris [2004], 186 C.C.C. (3d) 549ويف القـضية   

كولومبيا الربيطانية بأن إصـدار حكـم مـع إيقـاف التنفيـذ لـيس كـاف فيمـا يتعلـق بـرئيس مـن                         
ويف حني جيـب أن تراعـي احملـاكم انتمـاء           . الشعوب األصلية أدين حببس زوجته وضرهبا بقسوة      

. إهنــا ينبغــي أال تــستبعد مجيــع األهــداف األخــرى لتوقيــع العقوبــة  اجلــاين للــشعوب األصــلية، ف
فكلما كانت اجلرمية أخطر، من األنسب أن توقع على اجلناة املنـتمني للـشعوب األصـلية وغـري        

 ٧١٨,٢وفـضال عـن ذلـك، جيـب أيـضا مراعـاة املـادة               . املنتمني للشعوب األصلية عقوبة مماثلة    
 .بة على مرتكيب العنف العائلي املنتمني للشعوب األصلية عند توقيع العقوالقانون اجلنائيمن 

، أديـن شـاب باالعتـداء    R. v. B. (K.G.) [2005], 202 C.C.C. (3d) 521ويف القـضية   
وقـررت  .  عامـا كانـت قـد فقـدت الـوعي بـسبب الـسكر       ١٥اجلنسي على فتاة تبلغ من العمر      

طـأ عنـدما مل يـصف االعتـداء بأنـه           حمكمة استئناف نيو برونزويك أن القاضي االبتدائي قـد أخ         
وأعــادت احملكمــة إىل األذهــان أن القــانون اجلنــائي ُيعــرف . “جرميــة خطــرية متــسمة بــالعنف”
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أي أذى أو ضــرر يلحــق بــشخص ُيلحــق الــضرر بــصحة أو رفــاه       ”بأنــه “ الــضرر البــدين ”
ذى قـد   ، وأن هـذا الـضرر أو األ       “الشخص وله أكثر من جمـرد الطـابع العـابر أو القليـل األمهيـة              

واستعاضـة احملكمـة عـن احلكـم غـري املتـضمن بـاحلبس حبكـم                . يكون لـه طـابع بـدين أو نفـسي         
 .متضمن للحبس

، وهـي قـضية اعتـداء جنـسي،     R. v. G.P.J. [2001] M.J. No. 53 (CA)ويف القـضية   
خلــص القاضــي االبتــدائي إىل أن تقــدمي ســجالت إســداء املــشورة للمدعيــة ضــروري للــسماح 

واستخدمت هذه السجالت لتقييم أدلة املدعيـة،       . ابة والدفاع عن نفسه بالكامل    للمتهم باإلج 
واستأنفت حمكمة جملس امللكة اخلاص هذا احلكم، وأيدت حمكمـة          . اليت رفضت يف هناية األمر    

 .استئناف مانيتوبا هذا احلكم
 

 القولبة: ٥املادة   
حمكمـة اسـتئناف أونتـاريو    ، قـررت  R. v. Hamilton, [2004] O.J. No. 3252يف القضية  

) غـري متـضمنة للحـبس     (أن القاضي االبتدائي قد أخطـأ يف توقيـع عقوبـات مـع إيقـاف التنفيـذ                  
. على شابتني سوداءين غري متـزوجتني أمـني ألطفـال صـغار أدينتـا جبلـب الكوكـايني إىل كنـدا                    

 الــسيدتني وكـان القاضــي االبتــدائي قــد خلــص، اســتنادا إىل معلوماتــه وخربتــه اخلاصــة، إىل أن 
هــاملتون وماســون كانتــا ضــحيتني لتحيــز عنــصري وجنــساين نظــامي أدى هبمــا إىل حالــة مــن  

وانتـهى إىل أن هـذا ميثـل عـامال          . الفقر وجعلهما هدفا سـهال للبـاحثني عـن نـاقلني للكوكـايني            
وقالـــت حمكمـــة االســـتئناف أن القاضـــي االبتـــدائي جتـــاوز ســـلطته . خمففـــا يف إصـــدار احلكـــم

وعـالوة علـى   . تـه اخلاصـة واالعتمـاد عليهـا بقـوة بـدون االسـتعانة بـشهادة خـبري          باستخدام أدل 
ذلك، فإن كون اجلاين فردا مـن فئـة تعرضـت طـول الوقـت لتحيـز عنـصري وجنـساين نظـامي                 

وارتأت احملكمة أن توقيع عقوبات مـع إيقـاف التنفيـذ           . يربر يف حد ذاته أي ختفيف للحكم       ال
علــى اســتخدام الــشابات الــسود الفقــريات الالئــي لــيس هلــن  فيمــا يتعلــق هبــذه اجلــرائم يــشجع 

ســجالت إجراميــة لنقــل الكوكــايني إىل كنــدا مــن جامايكــا ويزيــد مــن تعــرض أشــخاص مثــل 
 .املتهمتني للمخاطر

، College of Chiropractors of Ontario v. Kovacs, [2004] O.J. No. 4353ويف قـضية   
و إىل أن جلنة التأديب التابعة للكلية قـد أخطـأت برفـضها             انتهت حمكمة العدل العليا يف أونتاري     

وكــان قــرار اللجنــة مــبين علــى أمنــاط جامــدة متعلقــة بــضحايا   . ادعــاء بوقــوع اعتــداء جنــسي 
وافترضــت اللجنــة أن أي امــرأة، وخباصــة إذا  . االعتــداء اجلنــسي احملــتملني واملعتــدين احملــتملني 

وقالـت احملكمـة إنـه    .  اجلنـسي بطريقـة معينـة   كانت ممرضة مدربة، كانت سـترد علـى االعتـداء     
كــان يــتعني النظــر يف العوامــل األخــرى يف احلالــة، مثــل ســن املــرأة، وأهنــا كانــت مبفردهــا مــع   
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وافترضت اللجنة أيضا أن أي شخص يف موقف املدعى عليه من غري املـرجح أن               . املدعى عليه 
فعـال املزعومـة، هنـاك كـثري مـن          مع فظاعة األ  ”وأكدت احملكمة أنه    . يرتكب األفعال املزعومة  

األمثلة ألفراد يف مركز السلطة ارتكبوا اعتـداءات جنـسية علـى غريهـم، سـواء كـانوا مرضـى،                    
وكــان يــتعني علــى اللجنــة أن تعتــرب هــذا عــامال لــرفض   . “طلبــة، أو أفــرادا ضــعافا آخــرين  أو

 .االدعاءات
 

 االجتار باملرأة واالستغالل: ٦املادة   
مـن  ) ١ (٢١٢من املـادة    ) ي(البغاء يف حد ذاته جناية، جترم الفقر        يف حني ال يشكل      

وحكومة كندا مستمرة يف حماكمـة      . القانون اجلنائي العيش كليا أو جزئيا على مكاسب البغاء        
األشخاص الذين يعيشون علـى مكاسـب البغـاء، كمـا أن احملـاكم مـستمرة يف توقيـع عقوبـات               

، حمكمـة  R. v. Lukacko, [2002] O.J. No. 1293انظـر علـى سـبيل املثـال قـضية      (علـيهم  
، حمكمـة العـدل العليـا    R. v. Thomas, [2003] O.J. No. 6137استئناف أونتاريو؛ وقـضية  

، حمكمــة العــدل العليــا يف  R. v. M.S., [2006] O.J. No. 1347يف أونتــاريو؛ وقــضية 
 ١٨ة على البغاء دون سـن       وتوقع عقوبات أشد على املذنب إذا كانت املرأة املرغم        ). أونتاريو

 ).حمكمة استئناف أونتاريو.،(R. v. Bennett (2004), 184 C.C.C. (3d) 290عاما 
 

 العمالة: ١١املادة   
 احلمل  

 Woo v. Alberta (Human Rights and Citizenshipيف احلكــم الــصادر يف القــضية  

Commission), [2003] ABQB 632   [2005]، الـذي تأيـد يف A.J. No. 232    نظـر جملـس امللكـة ،
 أللربتـا  قـانون معـايري العمـل   ويـنص   . اخلاص يف ألربتا يف قضية التمييز يف العمـل بـسبب احلمـل            

 أسـبوعا بغـري انقطـاع احلـصول علـى           ٥٢على أنه حيق للمرأة اليت تعمـل لـدى رب عمـل ملـدة               
 املـدة،  وقـد عملـت الـسيدة وو بوصـفها نائبـة مـديرة أقـل مـن هـذه              . إجازة أمومـة بـدون أجـر      

ولكن احملكمة قضت بأن صرفها مـن اخلدمـة عنـدما طلبـت احلـصول علـى إجـازة أمومـة ميثـل                        
ــسبب جنــسها       ــز ضــدها ب ــا يف عــدم التميي ــهاكا حلقه ــس املدرســة    . انت وأكــدت أن علــى جمل

وخلصت احملكمة كذلك إىل أن جملس املدرسة قـد ميَّـز ضـد الـسيدة وو     . مسؤولية تلبية طلبها 
ي امرأة حامل، بعدم النظر يف ترشيحهما ملنصب نائبة املديرة وبـدال مـن              والسيدة جاهلكا، وه  

وعلى رب العمل واجب تلبية طلب السيدة جاهلكـا         . ذلك أعطى املنصب ملرشحة أقل تأهيال     
 .“مشقة بالغة”ما مل ُيسبب ذلك 
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 .Parry Sound (District) Social Services Administration Board vويف قــضية  

Ontario Public Service Employees Union, Local 324, [2003] 2 S.C.R. 157  أكـدت ،
ــا يف      ــدا أن احلقــوق وااللتزامــات األساســية املنــصوص عليه ــا لكن ــانون حقــوق  احملكمــة العلي ق

ومبوجـب  .  يف أونتاريو مدرجة يف مجيع اتفاقات العمـل اجلماعيـة         اإلنسان وقانون معايري العمل   
قوق العامة لـرب العمـل ال ختـضع لألحكـام الـصرحية التفـاق العمـل                 االتفاق اجلماعي، فإن احل   

 والقــوانني األخــرى لقــانون حقــوق اإلنــساناجلمــاعي فحــسب، بــل أيــضا لألحكــام القانونيــة  
ويـضع قــانون حقــوق اإلنـسان والقــوانني األخــرى املتعلقـة بالعمــل حــدا أدىن    . املتعلقـة بالعمــل 

وبناء عليه، يتمتع جملس حتكيم العالقات العماليـة        . هميكن أن يتعاقد رب العمل على أقل من        ال
ويف . قانون حقوق اإلنـسان   يف املقاطعة بسلطة إعمال احلقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف          

هــذه القــضية، حــصلت موظفــة تــسري عليهــا شــروط العمــل املنــصوص عليهــا يف اتفــاق عمــل 
وكـان  . د ذلك ُصرفت مـن اخلدمـة  مجاعي على إجازة أمومة وهي ما زالت حتت االختبار وبع   

جيـوز لـرب العمـل، حـسب     ”هناك اتفاق عمل مجـاعي يـنظم شـروط عملـها ويـنص علـى أنـه           
دمـــة موظفـــا حتـــت االختبـــار تقـــديره وحـــده، وألي ســـبب يـــراه مقنعـــا، أن يـــصرف مـــن اخل

خيــضع هــذا اإلجــراء مــن جانــب رب العمــل للــتظلم أو إلجــراءات التحكــيم وال يــشكل     وال
وأيـدت احملكمـة العليــا قـرار اجمللــس بأنـه جـرى انتــهاك حـق املوظفــة       . “طــرفنيخـصومة بـني ال  

 يف عدم التمييز ضدها على أساس احلمـل،         قانون حقوق اإلنسان وقانون معايري العمل     مبوجب  
 .برغم احلكم املتعلق باملوظفني حتت االختبار املنصوص عليه يف االتفاق اجلماعي

، قـضت  Crockett v. Goodman, 2005 BCHRT 471ويف احلكـم الـصادر يف القـضية     
حمكمة حقوق اإلنسان يف كولومبيا الربيطانية بدفع تعويضات ملصففة شعر رفـض رب عملـها               

 تلبية طلبها بصورة معقولة بعدم السماح هلا بأخذ فترات راحـة أكثـر تـواترا بينمـا       املوافقة على 
لــى منطهــا العــادي يف العمــل وطلــب إليهــا رب العمــل أن تــستمر ع. كانــت حــامال يف تــوأمني

تأخــذ إجــازة أمومــة، ممــا أدى يف هنايــة األمــر إىل أخــذها إجــازة أمومــة قبــل مــا هــو متوقــع    أو
وأدى غــضب رب العمـل جتاههــا أيـضا إىل جعــل عودهتــا إىل   . بـشهر، وبالتــايل فقـدت دخلــها  

وبنـاء عليـه    . سالعمل مستحيلة بعد انتهاء إجازة األمومة، وهو ما يشكل متييزا قائما على اجلن            
قضت احلكمة بدفع تعويضات هلا لتعويضها عن الدخل الذي فقدته وهـي ُتعـد نفـسها للعمـل                  

 .من جديد وتكون عمالء جدد
 Sidhu v. Broadway Gallery (c.o.b. Takamatsu Bonsaiويف احلكم الصادر يف قضية  

Design), [2002] B.C.H.R.T.D. No. 9   ــسان يف ــوق اإلن ــة حق ــصت حمكم  كولومبيــا ، خل
الربيطانية إىل أن امرأة حامل أقامت الدليل بصورة كافية على حـدوث التمييـز بإثباهتـا أن رب                  
عملها قد خفض بصورة كبرية ساعات عملها يف حضانة لبونساي تري عقب قيامهـا مباشـرة                
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وقـضت  . بتقدمي شهادة طبية بضرورة عدم قيامها برفـع محـل ثقيـل أو بـرش مبيـدات حـشرات           
 .حبقها يف التعويض عن األجر الذي خسرته وعن الضرر الذي أصاب كرامتهااحملكمة 
 Serben v. Kicks Cantina Inc. [2005], CHRR Doc. 05-159وفـــــــي قـضيــــــــــــة   

(Alta. H.R.P.)    فُصلت موظفة من عملها كساقية قبل شهر متاما من التـاريخ املتوقـع حلـصوهلا ،
ومل ُيبـذل أي    . بني للمدير أهنا مل تعد قادرة على أداء مجيع واجباهتا         على إجازة أمومة، عندما ت    

وانتـهى جملـس حقـوق اإلنـسان يف ألربتـا إىل أن رب العمـل قـد ميـز ضـد                      . جمهود لتلبية طلبـها   
 .السيدة سريبن على أساس جنسها، وأمرت بدفع تعويضات هلا

قـوق اإلنـسان يف   ، قـضت حمكمـة ح  Patterson v. Seggie, 2004 BCHRT 2ويف قضية  
كولومبيا الربيطانية بدفع تعويضات المرأة حامـل فُـصلت مـن عملـها يف كـشك لبيـع األمسـاك                    

وألن محلـها كـان   . ورقاقات البطاطس بعد أن اضـطرت ذات صـباح بـسبب إصـابتها بالغثيـان          
عامال يف قرار فصلها، انتهت احملكمة إىل وجود دليل بـديهي علـى التمييـز بـسبب اجلـنس، ممـا                

 . يف املقاطعةقانون حقوق اإلنسان من ١٣عارض مع املادة يت
 

 التمييز القائم على اجلنس يف مكان العمل  
، خلصت حمكمة حقـوق اإلنـسان ي   Mottu v. MacLeod, 2004 BCHRT 76يف قضية  

كولومبيا الربيطانية إىل أن أصحاب ناد ليلي قاموا بالتمييز ضد السيدة موتتـو وهـي موظفـة يف        
الليلــي، بــأن طلبــوا إليهــا ارتــداء لبــاس خــاص بنــوع اجلــنس وذي طــابع مــثري جنــسيا،   النــادي 

وأمـرت احملكمـة املـدعى      . وبالثأر منها بتحديد نوبات عملها وإهانتـها عنـدما رفـضت ارتـداءه            
عليهم بدفع تعويض للسيدة موتتو عن خسارهتا يف األجور واإلكراميات، ودفع تعويض قـدره              

 . اليت أصابت كرامتها، ومشاعرها واحترامها الشخصي دوالر عن األضرار٣ ٠٠٠
 Montreuil v. National Bank of Canada, 2004وفــــي احلكــم الــصادر ي قــضية   

CHRT 7          خلصت احملكمـة الكنديـة حلقـوق اإلنـسان إىل أن املـصرف قـد مـارس التمييـز علـى ،
بدنيـة والقانونيـة ولكنـها      أساس اجلنس ضد السيدة مونتريي، اليت كانت رجال مـن النـاحيتني ال            

قـــدمت نفـــسها كـــامرأة عنـــدما مل يأخـــذ يف االعتبـــار اســـتخدامها لـــشغل وظيفـــة يف مركـــز   
 .للمكاملات اهلاتفية

 .Repas-Barrett v. Canadian Special Service Ltd [2003], CHRR Docويف قـضية   

03-114 (Alta. H.R.P.)      عـن اخلـسارة يف   ، قضى جملس حقـوق اإلنـسان ألربتـا بـدفع تعويـضات
اإليـرادات وعنـد الـضرر الــذي حلـق بالكرامـة وفقـدان احتــرام الـنفس ملدعيـة تعرضـت للتمييــز          

وخلص اجمللس إىل حدوث متييز قائم علـى نـوع اجلـنس يف مـادتني مـن                 . ضدها بسبب جنسها  
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أوال، عنــدما أبــدى هلــا رب عملــها مالحظــات هلــا علــى أســاس نــوع جنــسها،   : مــواد االهتــام
 . دما مثل محلها عامال مباشرا تسبب يف فصلهاوثانيا، عن
 Prince Edward Island Human Rights Panel DeWare v. Kensingtonويف القـضية   

(2003), 45 C.H.R.R. D/244 (P.E.I.H.R.P.)       قـضى جملـس حقـوق اإلنـسان يف جزيـرة األمـري ،
فـضت تعيينـها يف منـصب    إدوارد بأن مدينة كينسنجتون مارست التمييز ضد لونا ديوير بـأن ر     

ضابط شرطة صيفي بسبب جنسها وبسبب دفع أجر أقـل هلـا مـن أجـر املوظـف الـذكر الـذي                      
وأمر اجمللس املدينة باالعتذار للسيدة ديوير وتعويـضها عـن اخلـسارة املاليـة              . يؤدي نفس العمل  

 دوالر هلــا كتعويــضات عامــة عــن الــضرر الــذي حلــق        ٤ ٠٠٠الناجتــة عــن التمييــز، ودفــع     
 . امتهابكر

 .Dubeck v. Friesen (c.o.b. Vy-con Construction), [2002] M.H.R.B.A.Dويف القضية 

No. 2 يف مانيتوبـا بـدفع تعويـضات    قانون حقـوق اإلنـسان  ، قضى حمكم مستقل معني مبوجب 
عامة مع اخلسارة يف الدخل المرأة كانت تعمل يف شـركة تـشييد، بـسبب رفـض إسـناد مهـام                     

 .ها من اخلدمة بسبب جنسهامعينة هلا وتسرحي
 

 املساواة ي األجر  
ــضية    Canada (Human Rights Commission) v. Canadian Airlinesيف قـ

International Ltd., [2006] SCC 1      أيدت احملكمة العليا لكنـدا احلكـم الـذي أصـدرته حمكمـة ،
فــة تنظمهــا اتفاقــات االســتئناف الفيدراليــة القاضــي بــأن املــوظفني الــذين يــؤدون وظــائف خمتل  

“ املؤسـسة ”مجاعية مستقلة مع نفـس رب العمـل جيـوز اعتبـارهم مـع ذلـك يعملـون يف نفـس                      
. القــانون الكنــدي حلقــوق اإلنــسان ألغــراض املقارنــات املتعلقــة باملــساواة يف األجــر مبوجــب   

وجيب أن تقارن اللجنـة الكنديـة حلقـوق اإلنـسان مرتبـات وشـروط عمـل املـضيفني يف شـركة                   
، وأغلبيتــهم مــن النــساء، بــأجور الطيــارين وامليكــانيكيني ومعظمهــم مــن   “إيــر كنــدا” طــريان

الرجال، برغم من أن هاتني الفئتني من املـوظفني تنظمهمـا اتفاقـات مجاعيـة خمتلفـة مـع شـركة                     
ألغـراض املـساواة يف األجـر عـن         “ املؤسـسة ”وقضت احملكمـة بـأهنم جـزء مـن نفـس            . الطريان

 .“لسياسة عامة فيما يتعلق باملوظفني واألجر”ألن الفئتني خيضعان العمل املتساوي القيمة 
، قضت P.S.A.C. v. Canada Post Corporation (No. 6), 2005 CHRT 39ويف القضية  

القـانون   مـن    ١١احملكمة الكندية حلقوق اإلنسان أن الشركة الكندية للربيد قد انتهكت املـادة             
وكانـت الـشركة الكنديـة    . لتمييـز علـى أسـاس اجلـنس    ي حيظـر ا   ، الـذ  الكندي حلقوق اإلنـسان   

ــل ممــا تدفعهــة         ــاث أق ــسودها اإلن ــيت ت ــة ال ــة والتنظيمي ــة الكتابي ــدفع للمــوظفني يف الفئ ــد ت للربي
وأمـرت  . للموظفني يف فئة العمليات الربيدية اليت يسودها الذكور عن العمـل املتـساوي القيمـة       
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ر، وتعويض املدعني عن اخلسارة يف األجـور بـأثر          احملكمة املدعى عليه بتحقيق املساواة يف األج      
 ).١٩٨٢(رجعي ملدة عام واحد قبل تقدمي الدعوى األولية 

، J.Q. No. 21 [2004]، نقابة موظفي اخلدمة املدنية ضد املدعي العـام لكنـدا  ويف قضية  
األجـر  قـانون املـساواة يف      أصدر قاض يف احملكمة العليا لكيبك قرارا ببطالن الفصل التاسع من            

امليثــاق  مـن  ١٥، وقـضى بأنـه ينتـهك حقـوق املــرأة يف املـساواة الـيت كفلتـها املـادة         يف املقاطعـة 
وقـد أعفـى الفـصل املطعـون فيـه أربـاب األعمـال الـذين وضـعوا                  . الكندي للحقوق واحلريـات   

 من االمتثـال ألحكـام النظـام العـام          ١٩٩٦خطة للمساواة يف األجر قبل تطبيق القانون يف عام          
بيــد أنــه كــان يــتعني علــيهم أن يثبتــوا للجنــة املعنيــة   . نطبقــة علــى أربــاب األعمــال اآلخــرين امل

باملساواة يف األجر بأن خطتهم تفـي باشـتراطات هامـة معينـة يف القـانون، مبـا يف ذلـك الـشرط            
وقــد قامــت حكومــة . القاضــي خبلــو اخلطــة مــن أي عنــصر للتمييــز علــى أســاس نــوع اجلــنس   

مؤسسات تعليمية متعـددة بـاإلبالغ عـن خططهـا املتعلقـة باملـساواة              كيبك، وكذلك بلديات و   
ومع ذلك، مل تكـن خطـط املـساواة يف األجـر            . يف األجر، اليت حظيت بوجه عام بتأييد اللجنة       

ألرباب األعمال املعفني معدة بالضرورة علـى أسـاس االشـتراطات املنـصوص عليهـا يف النظـام                  
عـايري املتعلقـة بإعـداد اخلطـط املنـصوص عليهـا يف الفـصل               وقررت احملكمـة أن امل    . العام للقانون 

ممـا كــان لــه أثـره يف خلــق أو إبقـاء عــدم املــساواة فيمـا يتعلــق بالعــامالت     . التاسـع كانــت أدىن 
ــا يتنـــاىف مـــع   ومل تـــستأنف احلكومـــة . امليثـــاق الكنـــدي للحقـــوق واحلريـــات املتـــضررات، مبـ

وخيــضع أربــاب األعمــال . نون، هــذا احلكــمأربــاب األعمــال اآلخــرين املــستهدفني يف القــا وال
 .املعنيون، مبا يف ذلك احلكومة، للنظام العام هلذا القانون

ضـد رابطـة نيوفواندالنـد والبـرادور ملـوظفي           )جملـس اخلزانـة   (نيوفواندالنـد   ويف قضية    
م ، نظرت احملكمة العليا لكندا فيما إذا كان قيـا S.C.R. 381 3 [2004]، القطاعني العام واخلاص

حكومة نيوفواندالند بإرجاء تنفيذ اتفاق متعلق باملساواة يف األجـر لـصاحل موظفـات يف قطـاع               
الرعاية الصحية وإلغائهـا متـأخرات ثـالث سـنوات مـستحقة للموظفـات ميثـل انتـهاكا حلقـوق                    

وقـد اختـذت    . امليثاق الكندي للحقـوق واحلريـات     من  ) ١ (١٥املرأة يف املساواة مبوجب املادة      
ويف الوقــت ذاتــه، اختــذت  . هــذه التــدابري يف فتــرة شــهدت أزمــة ماليــة غــري مــسبوقة  احلكومــة 

احلكومــة تــدابري قاســية أخــرى خلفــض العجــز يف املقاطعــة، مبــا يف ذلــك إجــراء ختفيــضات يف     
ــى        ــة عل ــضات مماثل ــك، مل تفــرض ختفي ــدارس؛ ومــع ذل ــشفيات وامل ــق باملست ــة فيمــا يتعل امليزاني

وخلـصت احملكمـة إىل أن      . ر يـؤدون أعمـاال متـساوية القيمـة        العاملني يف وظائف يسودها ذكو    
 ١غري أن احملكمة قررت أن هذا التمييـز لـه مـا يـربره طبقـا للمـادة                   . تلك التدابري كانت متييزية   

هــدفا ”مــن امليثــاق حيــث كانــت األزمــة املاليــة خطــرية خطــورة غــري عاديــة ومثلــت معاجلتــها  
“ متناسـبا مـع هدفـه     ” قـرار املـساواة يف األجـر         وكـان قـرار إرجـاء     . “تشريعيا ملحا وضـروريا   
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واسـتمر تنفيـذ برنـامج      (ومعد على حنو ال يلحق إال أقل ضرر باحلقوق يف سياق هذه املـشكلة               
واملهم يف هذه القضية أن احملكمـة انتـهت   ). املساواة يف األجر وإن كان ذلك خبطى أبطأ بكثري  

للخطـر، وأن الـضرر النـاتج عـن انتـهاك       إىل أن السالمة املالية للحكومة ككـل كانـت معرضـة            
امليثاق كان أقـل مـن الـضرر املتجنـب، حيـث سـاعدت تلـك التـدابري علـى الـسماح للمقاطعـة                       

ومع أن قرار احملكمة العليا يعين عـدم متتـع املـوظفني حبـق قـانوين                . مبواصلة تقدمي برامج أساسية   
 علــى طلــب ٢٠٠٦ارس مــ/يف مــدفوعات املتــأخرات، وافقــت حكومــة نيوفواندالنــد يف آذار  

 . مليون دوالر على سبيل اهلبة٢٤النقابات منحها 
، الـيت رفـض   B.C.J. No. 1832 [2005]، ريـد ضـد جملـس شـرطة فـانكوفر     ويف القـضية   

 حمكمـة  ، أعـادت S.C.C.A. No. 463 [2005]فيها اإلذن باالستئناف أمام احملكمة العليـا لكنـدا،   
را عـن حمكمـة حقـوق اإلنـسان ومفـاده أن التفـاوت              استئناف كولومبيا الربيطانية حكمـا صـاد      

 يف املائة بني أجر منظمي احلركة يف إدارة إطفاء احلريق، وهم يف الغالـب               ٤٠الذي تبلغ نسبته    
من الذكور، ومنظمي احلركة يف الشرطة، وهم يف الغالـب مـن اإلنـاث، ال ُيـشكل متييـزا ضـد                     

موظفون تـابعون ملدينـة فـانكوفر، يف حـني أن           املرأة ألن منظمي احلركة يف إدارة إطفاء احلريق         
وهـذا احلكـم ُيبطـل احلكـم الـذي          . منظمي احلركة يف الشرطة موظفون تابعون جمللس الـشرطة        

 ومفـاده أن املدينـة تـستخدم بالفعـل          ٢٠٠٣أصدرته احملكمة العليا يف كولومبيا الربيطانيـة عـام          
. يــة األمــر تكــاليف جملــس الــشرطة تلــك الفئــتني مــن منظمــي احلركــة ألن املدينــة تــدفع يف هنا  

وخلصت حمكمة االستئناف إىل أنه ملا كان جملس الـشرطة قـد وضـع جـدول مرتبـات منظمـي               
حركة الشرطة، ليست املدينة خمولة بتعويض موظفي جملـس الـشرطة وبالتـايل ال ميكـن مقارنـة                   

إدارة مرتبـــات مـــوظفي تنظـــيم احلركـــة يف إدارة إطفـــاء احلريـــق ومـــوظفي تنظـــيم احلركـــة يف 
 .وقد رفض طلب لالستئناف أمام احملكمة العليا لكندا. الشرطة

 
 الصحة: ١٢املادة   

، الـيت أعيـد النظـر فيهـا،     Jane Doe 1 v. Manitoba, [2004] M.J. No. 456فـــــي قـضية   
[2005] M.J. No. 335    ،[2005]، ورفض طلب استئناف احلكم فيها أمام احملكمـة العليـا لكنـدا 

S.C.C.A. No. 513       قـانون تـأمني   ، قضت حمكمة جملـس امللكـة اخلـاص يف مانيتوبـا بـأن أحكـام
 يف املقاطعة، اليت قـصرت تغطيـة التـأمني لإلجهـاض العالجـي علـى عمليـات                 اخلدمات الصحية 

اإلجهاض العالجي اليت ُتجرى يف املستشفيات، تنتهك احلق الشخصي يف األمـن واملـساواة يف               
، واقتضى األمر أن تدفع املدعيتان تكـاليف        ندي للحقوق واحلريات  امليثاق الك احلقوق مبوجب   

عمليات إجهاضهما يف عيادة مورجنتاالر يف وينابج بعد إبالغهمـا بوجـود فتـرة انتظـار طويلـة                 
حرمـان امـرأة مـن حقهـا يف تقريـر مـىت             ”وارتـأت احملكمـة أن      . إلجراء إجهـاض يف املستـشفى     
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المتها البدنية للخطـر وأن األمل النـاتج عـن عـدم            وأين ُتجري عملية إجهاض عالجي ُيعرض س      
معرفــة مــا إذا كــان ســيجري اإلجهــاض يف الوقــت احملــدد يــؤدي إىل إصــابتها بــضيق عــاطفي     

ــصحية      . “وضــرر نفــسي خطــري   ــأمني اخلــدمات ال ــانون ت ــبطالن أحكــام ق ــة ب وقــضت احملكم
 الــيت فُــصل فيهــا وهــذه القــضية،.  مــن امليثــاق١٥ و٧النتهاكــه حقــوق املــرأة مبوجــب املــادتني 

حبكم موجز، استأنفها حمامي التاج وأمـرت حمكمـة االسـتئناف بـإجراء حماكمـة كاملـة بـسبب                   
ومـا زالـت احملاكمـة الكاملـة علـى          . وُرفض تقـدمي اسـتئناف أمـام احملكمـة العليـا          . تعقد القضايا 
 . بساط البحث

 [2003] ، كفانـاغ و) جلنـة حقـوق اإلنـسان   (ضـد كنـدا   ) املـدعي العـام  (وفــــي قـضية    

FCT 89   أيدت الشعبة االبتدائية يف احملكمة الفيدرالية حكما أصدرته احملكمة الكنديـة حلقـوق ،
اإلنــسان يقــضي بــأن التمييــز القــائم علــى تغــري نــوع اجلــنس ُيــشكل متييــزا علــى أســاس اجلــنس  

 وقررت احملكمـة أن الـسياسة العامـة إلصـالحيات كنـدا الـيت حتظـر               . وأيضا على أساس اإلعاقة   
ــصهم إىل اإلصــابة          ــشري تشخي ــذين ي ــرتالء ال ــز ضــد ال ــوع اجلــنس متي ــيري ن ــة لتغ إجــراء جراحي

ويقتـضي أن تقـدم إصـالحيات كنـدا الرعايـة الـصحية الـضرورية        . باضطراب يف اهلوية اجلنسية 
. ولذلك، إذا تقرر أن اجلراحة لتغيري نوع اجلنس ضرورية سيكون عدم تقدميها متييزيـا             . للرتالء

 يتمتــع الــذين تغــري نــوع جنــسهم مــن ذكــر ألنثــى بــاحلق يف االحتجـــاز يف          ومــع ذلــك، ال  
 .إصالحيات النساء قبل إجراء اجلراحة، بسبب اخلطر احملتمل للرتيالت

 (No. 3))وزارة الــصحة والرعايــة الطويلــة األجــل (أوغــان ضــد أونتــاريو  ويف قــضية  

[2005], CHRR Doc. 05-702, 2005 HRTO 49   يو حلقـوق اإلنـسان   ، أصـدرت حمكمـة أونتـار
قرارا مؤقتا بشأن ما إذا كان قطع حكومة املقاطعة للتمويل العـام لعمليـات تغـيري نـوع اجلـنس                    

وارتـأت احملكمـة أن الـسياسة       . ميثل متييزا ضد حاملي صفات اجلنسني بسبب اإلعاقـة واجلـنس          
ذي مل يــصدر وســتتناول احملكمـة أيــضا يف قرارهــا النــهائي، الــ . اجلديـدة متييزيــة بــسبب اإلعاقــة 

وخلصت حمكمة حقـوق اإلنـسان   . بعد، ما إذا كانت هذه السياسة متييزية أيضا بسبب اجلنس        
وزارة اخلـدمات   (ووترز ضد بريتش كولومبيـا      يف كولومبيا الربيطانية إىل نتيجة مماثلة يف قضية         

 .BCHRT 13 2003 )الصحية
 

 احلياة االقتصادية واالجتماعية: ١٣املادة   
ــة الــيت     نظــرت احملكمــ   ــدا يف صــحة دســتورية خطــة االســتحقاقات الوالدي ــا لكن ة العلي

يف كنـدا يف سـياق اإلحالـة املتعلقـة بقـانون            قانون تـأمني العمـل      وضعتها حكومة كندا مبوجب     
وقالـت حكومـة كيبـك أن     .S.C.J. No. 57 [2005]، ٢٣ و ٢٢، املـادتني  )كنـدا (تأمني العمل 

الفيدراليـة هــو برنـامج اجتمـاعي قبـل كـل شـيء مــصمم       هـذا الربنـامج املتعلـق باالسـتحقاقات     
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ومل توافـق احملكمـة العليـا علـى ذلـك،           . للسماح للنساء باالستعداد للوالدة وللتعـايف بعـد ذلـك         
دخـل النـساء مـن      ... اإلحالل جزئيا حمـل     ”وخلصت إىل أن األثر الرئيسي لالستحقاقات هو        

 هـذا النظـام حتـت سـلطة حكومـة كنـدا        وبنـاء عليـه، ينـدرج     . “العمل أثناء غيـاهبن عـن العمـل       
وقــضي بدســتورية هــذه اخلطــة، ولــذلك تواصــل . لــسن القــوانني يف جمــال اســتحقاقات البطالــة

 . الوالديةةحكومة كندا دفع استحقاقات إجاز
، S.C.R. 357 3 [2004]، )وزيـر تنميـة املـوارد البـشرية    (ضـد كنـدا    هـودج ويف قـضية   

ذا كانــت خطــة املعاشــات التقاعديــة يف كنــدا متييزيــة ضــد نظــرت احملكمــة العليــا لكنــدا فيمــا إ
ــشترك يف اخلطــة،        ــاة امل ــشة األزواج وقــت وف ــشون عي ــوا يعي ــذين مل يكون ــا ال ــزوجني عرفي املت
باستبعاد هؤالء األشخاص من أهلية احلـصول علـى املعـاش التقاعـدي للـزوج البـاقي علـى قيـد                     

ا للقـانون العـريف الـذي اشـترك يف          وقـد عاشـت الـسيدة هـودج مـع شـريك حياهتـا طبقـ               . احلياة
 عامـا، عنـدما تركتـه بـسبب تعرضـها للعنـف             ٢٠خطة املعاشات التقاعدية يف كنـدا أكثـر مـن           

ــا   ــى حــد قوهل ــشترك يف اخلطــة، ورفــضت خطــة املعاشــات       . عل ــوىف امل ــد مخــسة أشــهر، ت وبع
ة ومل تعـد هلـذه الـسيد      . التقاعدية يف كندا طلب لـسيدة هـودج احلـصول علـى معـاش تقاعـدي               

يف تـاريخ   “ أزواجـا ”صفة الزوجة ألنه، خالفا للمتزوجني رمسيـا، ال يـصبح املتزوجـون عرفيـا               
بيد أن احملكمة قضت بعدم وجـود متييـز، ألنـه كـان ينبغـي مقارنـة األزواج                  . انفصاهلما النهائي 

وال حيـق   . العرفيني الـسابقني بـاألزواج الـرمسيني الـسابقني ولـيس بـاألزواج الـرمسيني املنفـصلني                
احلصول على املعاش التقاعـدي للـزوج البـاقي علـى قيـد             ) املطلقني(لألزواج الرمسيني السابقني    

 .احلياة يف خطة املعاشات التقاعدية يف كندا أيضا
، غــيين ضــد املــدعي العــام لكنــدا . اجمللــس الوطــــــين للملونــات، وشـــــيال دويف قــضية  

2006 FCA     [2006]احملكمـة العليـا لكنـدا،   ، الـــيت رفض فيهـا طلـب االسـتئناف أمـام S.C.C.A. 

No. 170    رفــضت حمكمــة االسـتئناف الفيدراليــة الطعـن املقــدم مــن اجمللـس الــوطين للملونــات ،
الطعن يف قرار حكومة كندا بعدم السماح هلا بأن ُتصبح طرفا يف االتفاقـات اإلطاريـة لربنـامج            

هــذه االتفاقـات ثــالث  ووقعــت علـى  . وضـع مـن أجــل تنميـة ســوق العمـل للــشعوب األصـلية     
منظمـات أخــرى للــشعوب األصــلية وقــدم اجمللــس الــوطين للملونــات طلبــا للمراجعــة القــضائية  

 مـن   ٢٨ واملـادة    ١٥وادعى أن االتفاقات انتهكت حقوق امللونات يف املـساواة مبوجـب املـادة              
صـلية  وخلصت احملكمة إىل عدم كفاية األدلة على أن املنظمات األخـرى للـشعوب األ             . امليثاق

ــات واجهــن صــعوبات ي        ــي أو أن امللون ــا ينبغ ــات كم ــل امللون ــات ال متث األطــراف يف االتفاق
 .الوصول إىل الربامج أو التمويل مبوجب الترتيبات احلالية
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 الزواج واحلياة العائلية: ١٦املادة   
علـــى أثـــر صـــدور أحكـــام حمكمـــة االســـتئناف يف أونتـــاريو وحمكمـــة االســـتئناف يف   

يطانية على حد سـواء القائلـة بـأن تعريـف الـزواج خـاص فحـسب بـاالقتران بـني                     كولومبيا الرب 
رجــل وامــرأة ينتــهك حقــوق الــزوجني مــن نفــس اجلــنس يف املــساواة، طلــب احلــاكم اإلداري  

ــا لكنــدا      اإلحالــة املتعلقــة (إحالــة القــانون املقتــرح للــزواج مــن نفــس اجلــنس إىل احملكمــة العلي
 وقضت احملكمـة بـأن توسـيع نطـاق تعريـف      .(S.C.R. 698 3 [2004]، بالزواج من نفس اجلنس

وانتــهت . الــزواج ليــشمل الــزوجني مــن نفــس اجلــنس ال ينتــهك الدســتور، ويتفــق مــع امليثــاق 
احملكمــة كــذلك إىل أن حريــة الــدين الــيت يكفلــها امليثــاق حتمــي املــسؤولني الــدينيني مــن القيــام 

وبعـد نظـر احملكمـة يف طلـب        . هتم الدينيـة  غصبا بعقد زجيات من نفس اجلنس مبا خيالف معتقدا        
اإلحالة، قدمت احلكومة مشروع قانون يوسـع نطـاق تعريـف الـزواج املهـين ليـشمل الـزوجني         

 ).٣٣ الفصل ٢٠٠٥ لعام قانون الزواج(من نفس اجلنس 
، M.D.R. v. Ontario (Deputy Registrar General), [2006] O.J. No. 2268ويف قـضية   

 املتعلقـة بـسجل املواليـد،       قانون اإلحصاءات احليويـة   ليا ألونتاريو بأن أحكام     قضت احملكمة الع  
اليت تقيد إدراج البيانات املتعلقة باألمني الساحقيتيين للطفل يف بيان قيـد املولـود احلـي، تنتـهك          

 يف احلمايــة ضــد التمييــز امليثــاق الكنــدي للحقــوق واحلريــات  مــن ٢٥حقهمــا مبوجــب املــادة 
وقورنـت حالـة األمـني الـساحقيتيين حبالـة         . نس والتوجه اجلنسي على حد سـواء      القائم على اجل  

ــا       ــه محــال باســتخدام تكنولوجي ــوجي املتغــاير اجلــنس الــذي خطــط مــع زوجت األب غــري البيول
ويــسمح القــانون بتــسجيل البيانــات املتعلقــة هبــذا األب يف بيــان قيــد   . مــساعدة علــى اإلجنــاب

ييزيـة بـسبب اإلجحـاف والقولبـة املوجـودين مـن قبـل وعـدم                واعتربت التفرقـة مت   . املولود احلي 
وجود توافق بني الفائدة اليت تعود على األمني الساحقيتيين اللتني استخدمتا تكنولوجيـا إجنابيـة               

وخلـصت  . واحتياجات هاتني األمني وأطفاهلما، وتشابك املـصاحل األساسـية املتعلقـة بالكرامـة            
 .  من امليثاق وقضت ببطالهنا١ا ما يؤيدها يف املادة احملكمة إىل أن هذه األحكام ليس هل

 ،S.C.R. 835 1 [2003]، )املـدعي العـام  (تروكيوك ضد كولومبيـا الربيطانيـة   ويف قضية  
اليت مسحت لألم بأن تـسجل      قانون اإلحصاءات احليوية    قضت احملكمة العليا لكندا بأن أحكام       

مـن تعـديل التـسجيل، تنتـهك حـق الوالـد يف             ب  متنـع األ  ووحدها بيان قيد طفلها املولود حيا،       
وارتأت احملكمة أن األحكام املطعون فيها متيز ضـد األب بتعريـضه إلمكانيـة اسـتبعاد           . املساواة

بياناته بصورة تعسفية مـن بيـان قيـد مـيالد أطفالـه، وبالتـايل اشـتراكه يف اختيـار ألقـاهبم، علـى                      
 .أساس سبب حمدد هو اجلنس
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، M.H.R.B.A.D. No. 1 [2000]، )باسلي بـارك سـابقا  ( والف موريسو ضدويف قضية  
 يف مانيتوبا حيث طُلب إليها أن تنتقل مـن          قانون حقوق اإلنسان  قدمت امرأة شكوى مبوجب     

واعتـرف احملكـم املـستقل      . مقعدها يف حمل لألثريات إىل مقعد يف فناء خارجي إلرضاع طفلها          
عني عليهن اإلرضاع طبيعيـا يتمـتعن بـاحلق يف تقـدمي         املعني مبوجب القانون بأن النساء الالئي يت      

ومـع ذلـك، رفـضت هـذه الـشكوى ألن العـون             . قانون حقوق اإلنـسان   يد العون هلن مبوجب     
 .املقدم كان معقوال يف هذه الظروف

 .S.C.J [2004]، املؤسسة الكندية لألطفال، والـشباب والقـانون ضـد كنـدا    ويف قضية  

No. 6مـن اتفاقيـة القـضاء    ) د) (١ (١٦و ) ب (٥يـا لكنـدا باملـادتني    ، استشهدت احملكمة العل
بيـد  . مبثابـة مبـدأ قـانوين   “ أفضل مـصاحل الطفـل   ”على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، العتبار        

اإلمجاع على أن املبـدأ     : ال تفي باملعيار الثاين ملبدأ العدالة األساسية      “ أفضل مصاحل الطفل  ”أن  
 .“شرطا أساسيا إلقامة العدل”وهو ال ميثل . دالة يف جمتمعناحيوي أو أساسي ملفهوم الع

، يـشري جملـس امللكـة اخلـاص     A.J. No. 287 [2005]ويف قضية هيمـسترا ضـد هيمـسترا     
املؤسسة الكندية لألطفال، والـشباب  يف ألربتا إىل اجلزء الوارد يف حكم احملكمة العليا يف قضية            

ة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة لتأكيـد      الذي يستشهد باتفاقي   والقانون ضد كندا  
 .“املصلحة العليا للطفل”األمهية األساسية لتحديد نفقة الطفل عمال بـ 
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 التحليل القائم على نوع اجلنس- ٣التذييل 

  
يرد فيما يلـي اسـتعراض عـام للطـرق املختلفـة للتحليـل القـائم علـى نـوع اجلـنس الـيت                         

 .فيدرالية، وحكومات املقاطعات واألقاليماعتمدهتا احلكومة ال
 

  احلكومة

تــضطلع جلنــة وضــع املــرأة باملــسؤولية عــن التحليــل القــائم علــى نــوع اجلــنس   حكومة كندا
وقد وضـعت اللجنـة منـاذج وأدوات متعـددة          . مبوجب تفويض لبناء القدرات

كيـز  وقـد انتقـل التر    .  وللتجريـب  مبالتطبيقات، ولإلرشـاد، وللقيـاس، وللتقيـي      
ــع     ــون بوسـ ــة لـــضمان أن يكـ ــدرات التنظيميـ ــة إىل القـ ــدرات الفرديـ مـــن القـ

وكجـزء مـن هـذا      . املنظمات دعم التحليل القائم على نـوع اجلـنس مـستداما          
العمل، وأعـدت اللجنـة حمفظـة معلومـات متعلقـة بالتحليـل القـائم علـى نـوع               

 .اجلنس
اج التحليـل   ، نفذت الوزارات املختلفـة آليـات وهنجـا إلدمـ          ١٩٩٥ومنذ عام    

، كانــت الــُنهج الــيت   ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف عــام  . القــائم علــى نــوع اجلــنس   
استخدمتها الـوزارات تغطـي الطائفـة الكاملـة لألنـشطة، مـن إدمـاج التحليـل                 
القائم على نوع اجلنس يف األطر االستراتيجية للوزارات وقطاعـات النـشاط،            

لتـدريب وتنميـة    إىل إنشاء شبكات من التخصصني يف هذا اجملال، مع تقـدمي ا           
 .األدوات واملوارد

وعلى كل من أمانة جملس اخلزانة، ومكتب جملس امللكة اخلاص وماليـة كنـدا           
أن تؤدي، يف سياق أدوارها بوصفها وكاالت مركزية باحلكومـة الفيدراليـة،            

لضمان مراعـاة الـوزارات مجيـع العوامـل ذات الـصلة،            “ صعبا”دورا أساسيا   
بيــد أن . جلنــسانية، يف وضــع الــسياسات والــربامج مبــا يف ذلــك االعتبــارات ا

املسؤولية تقع على فرادى الوزارات والوكاالت لضمان إجناز حتليل حـصري           
للسياسات والربامج املقترحـة، مبـا يف ذلـك تطبيـق التحليـل القـائم علـى نـوع                   

 . اجلنس وإدماج االعتبارات املتعلقة بنوع اجلنس
إلزام يف القانون بتطبيق التحليـل القـائم علـى نـوع اجلـنس، ولكـن               ليس هناك    نيوفواندالند والبرادور

ــسياسات   ــع الـ ــة وضـ ــتخدامه يف عمليـ ــوة باسـ وحيـــصل مكتـــب . يوصـــى بقـ
الــسياسات املتعلقــة بــاملرأة علــى نــسخ مــن مجيــع بــرامج الــوزارة واللجنــة          

. ويتيح هـذا للمكتـب فرصـة اسـتعراض املـذكرات املقدمـة للـوزارة              . الوزارية
 تكفـل أمانـة الـوزارة استـشارة مكتـب الـسياسات املتعلقـة             وفضال عن ذلـك،   

بــاملرأة وكفالــة الفرصــة لــه للتعــاون يف حتليــل املــذكرات ذات الــصلة املقدمــة   
 .للوزارة

وتقوم أمانة اخلدمة العامة ومكتب السياسات املتعلقة بـاملرأة باختبـار تـدريب              
ى نـوع اجلـنس     جديد يستهدف حمللي السياسات يف تطبيق التحليل القائم عل        

 .الذي أعدته جلنة وضع املرأة
ــيت تتطلــب اختــاذ       جزيرة األمري إدوارد ــواد ال ــع امل ــرة األمــري إدوارد، جيــري اســتعراض مجي يف جزي

ــة     قــرارات مــن املــستوى التنفيــذي لــضمان مراعاهتــا تطبيــق املبــادئ التوجيهي
ــة يف . لالعتبـــارات اجلنـــسانية والتنـــوع  ــذه املبـــادئ التوجيهيـ  وقـــد أقـــرت هـ

 . ومن املقرر استخدامها يف وضع السياسات وتنفيذها٢٠٠٥مارس /آذار
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  احلكومة

تستــشري الــوزارات اجمللــس االستــشاري لنوفــا سكوتــشيا املعــين بوضــع املــرأة    نوفا سكوتشيا
ويعمــل اجمللــس مــع كليــة . بــصفة غــري رمسيــة فيمــا يتعلــق بإعــداد الــسياسات 

ليــة يف النــهج املختلفــة   اإلدارة العامــة لتعزيــز وزيــادة اســتطالع اخلــربة الدو    
 .املتعلقة بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين

ــا      ــائم علـــى نـــوع اجلـــنس، أرت نوفـ وكمثـــال علـــى اســـتخدام التحليـــل القـ
سكوتشيا حتليل شامال قائما على نوع اجلنس الستراتيجيتها املتعلقة بفـريوس           

 .اإليدز/نقص املناعة البشرية
ع اجلنس يف نيو برونزويك إلزامي من جانب الـوزارة،  التحليل القائم على نو  نيو برونزويك

ــانون  ــه يف القـ ــوزارات،   . وغـــري منـــصوص عليـ ــع الـ ــذا علـــى مجيـ وينطبـــق هـ
ويـستعرض فـرع قـضايا املـرأة مجيـع االقتراحـات علـى        . والسياسات والربامج 

 .مستوى السلطة التنفيذية لتقييم أثرها على اجلنسني
 نــوع اجلــنس يف حكومــة كيبــك علــى  جــرى اســتخدام التحليــل القــائم علــى  كيبك

ــن ــرة مــ ــرييب يف الفتــ ــاس جتــ ــتراك ٢٠٠٤ إىل ١٩٩٧أســ  وزارة ١١، باشــ
ــذ       ــة تنفي ــة لكفال ــول املرن ــراح احلل ــضل املمارســات واقت ــد أف ــة، لتحدي ووكال
التحليــل القــائم علــى نــوع اجلــنس بــصورة فعالــة وبكفــاءة يف مجيــع األعمــال  

 .احلكومية
ــة   ــق ب ويف متابع ــر املتعل ــوع اجلــنس يف     للتقري ــى ن ــائم عل ــل الق ــب التحلي تجري

، الــذي ُنــشر يف عــام الــدروس املــستفادة والفوائــد املكتــسبة: حكومــة كيبــك
، التزمت حكومـة كيبـك بقيـام مجيـع الـوزارات والوكـاالت بإدمـاج                ٢٠٠٥

 مـن الـسياسات، أو      ١٥التحليل القائم علـى نـوع اجلـنس يف مـا ال يقـل عـن                 
 .٢٠٠٨دمات حبلول عام التدابري أو اإلصالحات أو اخل

تستعرض مديرية املرأة يف أونتـاريو املقترحـات ذات الـصلة الـيت ُتعـرض علـى                  أونتاريو
. جملس الوزراء وجلان جملـس الـوزراء بغيـة حتديـد القـضايا اجلنـسانية وآثارهـا                

وباإلضافة إىل ذلك، ترأس املديرية أو تدعم اللجـان املـشتركة بـني الـوزارات               
قــي مــع مجيــع الــوزارات يف القــضايا املتعلقــة بــسياسات  الــيت تعمــل بــشكل أف

وعلـى سـبيل املثـال اللجنـة االستـشارية للـوزراء            (حمددة اليت تـؤثر علـى املـرأة         
املعنية بالعنف العائلي وجلنة وكالء الوزارات املساعدين املعنية بقـضايا املـرأة،        

 ). وزارة تقريبا تعاجل القضايا اجلنسانية١٣اللتان متثالن 
بيـد أن الـوزارات   . لتحليل القائم على نـوع اجلـنس لـيس إلزاميـا للـوزارات        وا 

وعلــى ســبيل (اختــذت خطــوات ملعاجلــة القــضايا القائمــة علــى نــوع اجلــنس    
املثال، يوجد يف وزارة الـصحة والرعايـة الطويلـة األجـل جملـس معـين بـصحة                  

يتعلـق  املرأة منـذ أمـد بعيـد، للقيـام بالرصـد، والبحـث وإسـداء املـشورة فيمـا                    
ــائق عــن       ــساين؛ وأصــدرت وزارة العمــل وث ــصحة مــن منظــور جن بقــضايا ال
ــوزارات األخــرى يف      ــستخدمها ال التحليــل القــائم علــى نــوع اجلــنس لكــي ت

 ).احلكومة
اختــذت مانيتوبــا خطــوات لتعميــق فهــم التطبيــق النظــري والعملــي علــى حــد    مانيتوبا

ملـرأة املـساعدة جلميـع      وتقدم مديريـة ا   . سواء للتحليل القائم على نوع اجلنس     
الربامج واخلدمات، واملسؤولني عـن وضـع القـانون إلدخـال منظـور جنـساين               

ونظمت املديرية حلقات عمل للتدريب ذات طابع عام وكـذلك          . يف العملية 
وأجرت أيضا استعراضا قائما علـى نـوع        . حلقات عمل متعلقة بفئات حمددة    

وجــرى . امليزانيــات املقبلــةاجلــنس آلخــر ميزانيــة؛ وستــستمر هــذه العمليــة يف 
، علــى مجيــع “حتليــل املــساواة بــني اجلنــسني والتنــوع”توزيــع كتيــب بعنــوان 

وكالء الوزارات، لتعميمه علـى مـديري الـسياسات، وهـو يوضـح اخلطـوات               
 . املتعلقة بإجراء حتليل قائم على نوع اجلنس وحتليل للتنوع
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 دوالر للجنـة    ١٠ ٠٠٠، قدمت مانيتوبا منحة قـدرها       ٢٠٠٥ويف أوائل عام     
برنامج عمـل األمـم املتحـدة واجتمـع ممثلـو حكومـة مانيتوبـا بأعـضاء اللجنـة                   
ملناقــشة اخليــارات املتعلقــة بتحــسني حتليــل امليزانيــة القــائم علــى نــوع اجلــنس    

 .وعلى التنوع يف احلكومة
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، قامــت وزارة الــصحة برعايــة مــشروع         

. م علـى نـوع اجلـنس بالتعـاون مـع الـسلطات اإلقليميـة للـصحة                للتحليل القائ 
وأجــرت وزارة العمــل واهلجــرة حتلــيال قائمــا علــى نــوع اجلــنس كجــزء مــن   

ــايري العمــل اســتعراض  ــانون مع ــشأن   . ق ــة ب ــيت أجرهتــا احلكوم واملــشاورات ال
 . جلسة حىت اآلن٢١ مشتركا يف ٢٠٠ميزانيات اجملتمعات احمللية ضمت 

 متحيص القـرارات الـيت ُتعـرض علـى الـسلطة التنفيذيـة يف سسكتـشوان                 جيري سسكتشوان 
ــوع     ــنس والتنـ ــوع اجلـ ــى نـ ــائمني علـ ــورين قـ ــني   . مبنظـ ــع احملللـ ــصل مجيـ وحيـ

واملستشارين األقدم يف السياسات على تدريب يف التحليـل القـائم علـى نـوع           
 . اجلنس والتنوع

يفيـة وتدريبيـة    ويقوم مكتب وضع املرأة بإعـداد أدوات وحلقـات دراسـية تثق            
ويف الفتــرة مــن . وتقــدميها ملــوظفي احلكومــة وأصــحاب املــصلحة اخلــارجيني 

ــوايل  ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ــضر حــ ــرات  ٥٦٣، وحــ ــصا حماضــ  شخــ
 ودورات تدريبية بشأن التحليل القائم على نوع اجلنس والتنوع

. جيــري العمــل يف ألربتــا بالتحليــل القــائم علــى نــوع اجلــنس بــصورة حمــدودة   ألربتا
واملسؤولون عن وضع املرأة يف ألربتا ميثلـون جـزءا مـن فـرع حقـوق اإلنـسان           

ويقـوم املـسؤولون عـن    . واملواطنة، يف وزارة تنميـة اجملتمعـات احملليـة يف ألربتـا       
وضــع املــرأة بإدمــاج التحليــل القــائم علــى نــوع اجلــنس يف عملــهم التعــاوين     

وجيــري هــذا . طعــةواالستــشاري يف وزارهتــم ويف الــوزارات األخــرى يف املقا
عــن طريــق عقــد جلــسات إعالميــة داخليــة وإســداء املــشورة فيمــا يتعلـــق          

 .بالسياسات، واالشتراك يف اللجان املشتركة بني الوزارات، وتنمية املوارد
ــام  كولومبيا الربيطانية ــا   ٢٠٠٣يف عـ ــة إىل وزارات كولومبيـ ــدمات اجملتمعيـ ــدمت وزارة اخلـ ، قـ

، كـأداة  ت يف التحليل القائم على نـوع اجلـنس      دليل أفضل املمارسا  الربيطانية  
بسيطة وعملية لضمان االعتبارات اجلنـسانية يف وضـع، وتنفيـذ وتقيـيم مجيـع               

 .السياسات والربامج والتشريعات
ــشطته       نونافوت ــافويت أن ــرأة يف كوليــت نون ــافوت جملــس وضــع امل ــة نون ــدعم حكوم ت

. ء ومــساواة النــساء الراميــة إىل توعيــة اجلمهــور بالقــضايا الــيت متــس النــسا      
وستواصل حكومته تشجيع سكان نونافوت ملناقشة املواقف أو احلاالت الـيت         

 .تضر بنساء نونافوت، وتبادل اآلراء بشأهنا، والوقوف ضدها
تدرس حكومة األقاليم الشمالية الغربية ُنهج إدخال التحليل القائم على نـوع             األقاليم الشمالية الغربية

 .اض السياسات، والربامج والتشريعاتاجلنس يف وضع واستعر
ينبغي أن تراعي وزارات حكومة يوكون باستمرار القضايا اجلنـسانية كجـزء             يوكون

 .من عملياهتا بوضع السياسات والتحليل
وتــضطلع مديريــة املــرأة مببــادرات خمتلفــة ترمــي إىل زيــادة اســتخدام التحليــل    

للمفـاهيم واألسـئلة    ‘ ل سـريع  دليـ ’القائم على نوع اجلنس، مبا يف ذلك إعداد         
مبـا يف   (األساسية؛ وتنظـيم حماضـرات بـشأن واليتـها واخلـدمات الـيت تقـدمها                

كجـزء مـن برنـامج التوجيـه املتعلـق          ) ذلك التحليـل القـائم علـى نـوع اجلـنس          
حبكومة يوكون؛ وإعداد برنامج يقـدم مفـاهيم نـوع اجلـنس والفـرص املتاحـة            

ولني عن االتـصاالت والـربامج السـتخدام        حملللي السياسات واملديرين، واملسؤ   
 .التحليل الشامل لنوع اجلنس يف دورة إعداد السياسات
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 املساواة يف األجر- ٤التذييل 

يـــرد فيمـــا يلـــي اســـتعراض للنـــهج الـــيت تأخـــذ هبـــا احلكومـــة الفيدراليـــة وحكومـــات  
 .املقاطعات واألقاليم يف يتعلق باملساواة يف األجر

 
  احلكومة

يونيـــه /قـــدمت فرقـــة عمـــل معنيـــة باملـــساواة يف األجـــر تقريرهـــا يف حزيـــران ة كنداحكوم
وأوصت فرقـة العمـل بـسن قـانون مـستقل فيمـا يتعلـق باملـساواة يف                  . ٢٠٠٤

األجــر، يلــزم أربــاب العمــل واملــوظفني معــا لوضــع خطــة لتنفيــذ املــساواة يف   
 .األجر مع آليات لتطبيقها وحل الرتاع

، أشارت احلكومة إىل أهنا سـتعزز الـدعم املقـدم إىل            ٢٠٠٦سبتمرب/لويف أيلو  
ــساعدهتا علــى الوفــاء بالتزاماهتــا مبوجــب         ــاكن العمــل املنظمــة فيــدراليا مل أم
ــف؛         ــادة التثقي ــق زي ــن طري ــساواة يف األجــر ع ــدرايل احلــايل للم ــانون الفي الق

 .واملساعدة بالوساطة املتخصصة ورصد االمتثال
احلكومة ومخس نقابات على إجراء استعراض لنظام التـصنيع للتحقـق           اتفقت   نيوفواندالند والبرادور

وأدى . من عدم وجود متييز نظامي يف املهن اليت ُتشكل فيهـا النـساء األغلبيـة              
االتفــاق إىل حــصول املهــن الــيت ُتــشكل فيهــا النــساء األغلبيــة علــى تــسويات  

. ١٩٩٩متعلقة باملساواة يف األجر علـى مـدى عـشر سـنوات بـدأت يف عـام                  
 .وجرى الوفاء جبميع الشروط القانونية املنصوص عليها يف االتفاق األصلي

واتفقت احلكومة والنقابات علـى تنفيـذ نظـام لتقيـيم الوظـائف يتـسم باحليـاد           
وتنتظر احلكومة قرارا من نقابـة املمرضـات لتحديـد          . فيما يتعلق بنوع اجلنس   

 .ما إذا كن يرغنب يف االشتراك يف النظام اجلديد
دخــل قــانون املــساواة يف األجــر حيــز النفــاذ يف جزيــرة األمــري إدوارد يف عــام  جزيرة األمري إدوارد

وتواصـــل .  وُنفـــذ بالكامـــل يف مجيـــع القطاعـــات العامـــة يف املقاطعـــة١٩٨٨
 .املقاطعة رصد الفرق يف األجر

صل ، الفـ  ١٩٨٩، قـانون نوفـا سكوتـشيا املعـدل،          قانون معايري العمـل   يقضي   نوفا سكوتشيا
 . ، بدفع نفس األجر للرجال والنساء عن العمل املتساوي القيمة٢٤٦

يف نيـــو قـــانون معـــايري العمـــل متثـــل مبـــادئ املـــساواة يف األجـــر جـــزءا مـــن   نيو برونزويك
 ٢٠٠٦مــايو / وأيــار٢٠٠٥ينــاير /ويف الفتــرة بــني كــانون الثــاين. برونزويــك

 يتعلـق باملـساواة يف       استفـسارا فيمـا    ١٣، تلقى فـرع معـايري العمـل         )بالكامل(
 .األجر، مما أدى إىل عم تقدمي أي شكاوى

. وتعاجل نيو برونزويك املساواة يف األجر يف السياق األكرب للفروق يف األجـر             
فربايــر /وقــد قــدمت املائــدة املــستديرة للفــروق يف األجــر تقريــرا يف شــباط       

 مخـس  ومتثلت استجابة احلكومة للتقرير يف خطة عمل طوعية مـدهتا       . ٢٠٠٤
وبـدأ تنفيـذ اخلطـة      . “مواجهة الضرورة احلتميـة االقتـصادية     ”سنوات بعنوان   

 تقـدمي  ٢٠٠٦نـوفمرب  /وسـيبدأ يف تـشرين الثـاين   . ٢٠٠٥أبريـل  / نيـسان ١يف 
 .جمموعة أدوات ملساعدة أرباب األعمال يف تنفيذ املساواة يف األجر

الجتماعيـة فيمـا    وهتدف اخلطة إىل معاجلة الفـروق يف األجـر بتغـيري املواقـف ا              
يتعلق بأدوار املـرأة واشـتراكها يف اليـد العاملـة، وتنفيـذ املبـادرات الراميـة إىل                   
زيــادة تقاســم املــسؤوليات العائليــة، واحلــد مــن جتميــع الوظــائف، وزيــادة         
استخدام ممارسات دفع األجر على حنو حمايد فيما يتعلق بنوع اجلنس خلفـض        

 .يمة عمل املرأةالفرق يف األجر الذي يعزى إىل خبس ق
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ويضطلع برصد تنفيذ اخلطة فريق استشاري وزاري ألرباب األعمـال وفريـق             
استشاري يضم ممثالت عن اجلماعات النسائية، وجلنة مهنيني معنيني بـاملوارد      

وقــد التزمــت احلكومــة بالقــضاء علــى الفــرق يف األجــر يف اخلدمــة    . البــشرية
 .٢٠١٠العامة كلها حبلول عام 

قــانون املــساواة يف هــو يف كيبــك قــانون خــاص باملــساواة يف األجــر،  يوجــد  كيبك
، يلــزم أربــاب األعمــال ١٩٩٦هــذا القــانون، الــذي اعتمــد يف عــام و. األجــر

مبعاجلــة الفــروق يف األجــر الــيت ُتعــزى إىل التمييــز النظــامي القــائم علــى نــوع   
اجلــنس فيمــا يتعلــق باألشــخاص الــذين يــشغلون مناصــب يف فئــات الوظــائف 

 .يت تغلب فيها النساءال
وقــد نفــذت حكومــة كيبــك تــدابري إضــافية لــتمكني الــشركات مــن التعجيــل  

 . بإجناز عملياهتا املتعلقة باملساواة يف األجر
وتـشري البيانــات  . وقـد حقـق تطبيـق القـانون يف شـركات كيبـك نتـائج هامـة         

جـر سـيؤدي    األولية إىل أن ثلث العمليات املنجزة فيما يتعلـق باملـساواة يف األ            
.  يف املائـة ٨,١ يف املائـة و   ٣,٩إىل إجراء تسويات متثـل يف املتوسـط مـا بـني             

ــادة     ــائج اإلجيابيــة األخــرى تــشمل حتــسني منــاخ وعالقــات العمــل، وزي والنت
اإلنتاجية، واإلحساس بالعدل يف الشركة بـصورة أكثـر إجيابيـة، وزيـادة فهـم               

 . املطبقة حديثاالوظائف ذات الصلة وسياسات األجر اجملددة أو 
ــر   أونتاريو ــاريو املتعلـــــــــــق باملـــــــــــساواة يف األجـــــــــ ــانون أونتـــــــــ ــوم قـــــــــ يقـــــــــ

ــشـــكاوى  ــى الــــــــــــ ــر   .  علــــــــــــ ــساواة يف األجــــــــــــ ــة املــــــــــــ وجلنــــــــــــ
http://wwwlabour.gov.on.ca/pec/index_pec.html)(، مكلفــــــة 

ــساواة يف األجــ  ــز امل ــة مــن    بتعزي ــة، وهــي مكون ــع القطاعــات املختلف ر يف مجي
ويـضطلع مكتـب املـساواة يف األجـر مبـسؤولية           . جهازين مـستقلني ومتميـزين    

حيقـــق املكتــب يف الـــشكاوى،  و. قـــانون املــساواة يف األجــر  تنفيــذ وإعمــال   
ويتوسط فيها وحيلها ويقدم الربامج، واألدوات واخلدمات ملساعدة اجلمهـور          

لقطاع اخلاص، واملـوظفني واملفاوضـني يف فهـم القـانون           وأرباب األعمال يف ا   
وحمكمة املـساواة يف األجـر املـسؤولة عـن الفـصل يف املنازعـات              . واالمتثال له 

 .قانون املساواة يف األجراليت تنشأ فيما يتعلق بتطبيق 
ــرا يف     ــسائية األدىن أجـ ــة النـ ــامالت يف القطاعـــات ذات األغلبيـ ــستفيد العـ وتـ

وســع بالتــسويات الــيت ُتجــرى بــني اإلدارة واملــوظفني فيمــا   القطــاع العــام األ
. ٢٠٠٣ حالـة منـذ عـام     ١ ٠٠٢وجـرت تـسوية     . يتعلق باملـساواة يف األجـر     

 مليـون دوالر لوظـائف القطـاع العـام املوسـع علـى       ٤٠٠ودفع ما يربـو علـى      
 . سنوات٦مدى 

ساواة يف األجـر    مبـادئ املـ   ) ١٩٨٥(ُيعزز قانون مانيتوبا للمـساواة يف األجـر          مانيتوبا
ــا،   . بوجـــه عـــام ــانون علـــى اخلدمـــة العامـــة يف حكومـــة مانيتوبـ وينطبـــق القـ

وال توجـــد آليـــة . واجلامعـــات وشـــركات الدولـــة ومرافـــق الرعايـــة الـــصحية
 .شكاوى مستقلة مبوجب القانون

 مبــدأ املــساواة يف األجــر عــن العمــل قــانون مانيتوبــا حلقــوق اإلنــسانويطبــق  
 مبــدأ املــساواة يف األجــر عــن قــانون معــايري العمــلق ويطبــ. املتــساوي القيمــة

العمل املتساوي القيمة للنساء والرجال الذين يؤدون عمال متـشاهبا أو قريـب            
 .الشبه يف نفس املؤسسة
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  احلكومة

ــساواة يف األجــر    سسكتشوان ــانون حمــدد متعلــق بامل ــشوان ق ــد أن . ال يوجــد يف سسكت بي
العمـل التمييـز بـني املـوظفني         ينص على أنه ال جيوز لـرب         قانون معايري العمل  

واملوظفات بدفع أجر أدىن للموظفـات مـن أجـر املوظـف، أو بـالعكس، مـىت                 
كان املوظفون واملوظفـات مـستخدمني للقيـام بـنفس العمـل الـذي يـؤدى يف                 
نفـــس املؤســـسة يف ظـــروف عمـــل مماثلـــة ويتطلـــب أداؤه مهـــارات وجهـــود 

 .نظام األقدمية أو اجلدارةومسؤوليات مماثلة، إال إذا كان الدفع يتم وفقا ل
وقد نفذت احلكومة املساواة يف األجـر واملـساواة الداخليـة يف القطـاع العـام،                

عن طريق إطار عمل املساواة يف األجر عن العمـل املتـساوي القيمـة وسياسـة            
واملـساواة الداخليـة تطبـق مبـادئ املـساواة يف األجـر علـى               . املساواة يف األجر  

وتصنف الوظـائف   . ميثل فيها الذكور أو اإلناث األغلبية     مجيع الوظائف، اليت    
ويدفع أجرها بالنسبة جلميع الوظائف يف املنظمة الواحدة على أسـاس القيمـة             

والتكليـــف بتنفيـــذ هـــذه الـــسياسة يـــشمل املـــديرين التنفيـــذيني يف   . النـــسبية
وقد ُنفذت هـذه الـسياسة يف       . احلكومة، وشركات الدولة، والقطاع الصحي    

وحقــق إطــار العمــل  . تعلــيم علــى حنــو حمــدود وطــوعي إىل حــد مــا  قطــاع ال
مكاســب ملعظــم املوظفــات وبعــض املــوظفني يف معظــم املنظمــات، وأدى إىل 

 .تضييق الفرق يف األجر يف كل منظمة ُنفذ فيها
ال يوجد يف ألربتا قانون حمدد فيما يتعلـق باملـساواة يف األجـر، بيـد أن قـانون                    ألربتا

 على املساواة يف األجر عـن العمـل املتـساوي القيمـة يف              حقوق اإلنسان ينص  
أي املكتـــب الفرعـــي، واملتجـــر صـــاحب حـــق االمتيـــاز      (نفـــس املؤســـسة  

 ).التجاري
 مـن  ١٢املساواة يف األجر عن العمل املتساوي القيمة مضمون مبوجب املـادة     كولومبيا الربيطانية

ظر التمييز القـائم علـى    ، الذي حي  قانون حقوق اإلنسان يف كولومبيا الربيطانية     
وجيري دعم القانون   . نوع اجلنس فئة أجر عن العمل املشابه أو املشابه تقريبا         

بالتثقيف والتوعية عن طريق أنشطة متوهلا الوزارة مثل املشاورات اليت ُتجرى           
ــوق        ــادة حق ــدمها هلــم عي ــيت تق ــة ال ــدورات التدريبي ــاب األعمــال وال ــع أرب م

ــيت تُ   ــات ال ــسان، واملعلوم ــع علــى      اإلن ــات واملواق ــل الكتيب ــور مث ــدم للجمه ق
 .الشبكة العاملية

 سيتـضمن أحكامـا     قانون خدمة عامة  تقوم حكومة نونافوت بإعداد مشروع       نونافوت
 .متعلقة باملساواة يف األجر

قـانون حقـوق   دخلت األحكام املتعلقة باملساواة يف األجر املنصوص عليها يف    األقاليم الشمالية الغربية
وطبقا هلـذا   .  يف األقاليم الشمالية الغربية أثناء الفترة املشمولة بالتقرير        اإلنسان

القانون، ال جيوز ألي شخص أن يدفع لـشخص أجـرا أقـل عـن نفـس العمـل           
 ).مبا يف ذلك نوع اجلنس(أو العمل املشابه تقريبا، لسبب غري مشروع 

ــانو  ــة نوق ــة العام ــضمن أ   اخلدم ــة يت ــشمالية الغربي ــاليم ال ــا   يف األق ــضا أحكام ي
متعلقــة باملــساواة يف األجــر تقــضي بعــدم التفرقــة يف األجــر بــني املــوظفني         

 .واملوظفات يف نفس املؤسسة الذين يؤدون عمال متساوي القيمة
ــن العمــل         يوكون ــر ع ــة باملــساواة يف األج ــام املتعلق ــون باألحك ــزم حكومــة يوك تلت

. سان يف يوكــونقــانون حقــوق اإلنــاملتــساوي القيمــة علــى النحــو الــوارد يف 
وباإلضافة إىل ذلـك، فـإن نظـام تقيـيم الوظـائف الـذي تطبقـه احلكومـة علـى                    

 .قوهتا العاملة مبين على نظرية املساواة يف األجر عن العمل املتساوي القيمة

 


