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  والعملية التشاورية املنهجية -     ًأوال 
ّ                                                                                  ً   لقد أُعّد هذا التقرير بالتعاون بني احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات واألقاليم يف كندا، استناداً  -  ١      إىل      ُ 

   .      الشامل                االستعراض الدوري                ملعلومات يف إطار                                     املبادئ التوجيهية العامة بشأن إعداد ا

                           مبشاركة اجملتمـع املـدين          ٢٠٠٨       يونيه   /                                                         وقد استضافت احلكومة الكندية حلقة عمل عقدت يف حزيران          -  ٢
وقد عرضت على مواقـع احلكومـة       .       الشامل                  االستعراض الدوري                                                الكندي، ملناقشة دور اجملتمع املدين يف عملية        

؛  على الصعيدين احمللي والدويل معاً           الشامل                  االستعراض الدوري   علومات املتعلقة ب  نترنت امل إلالكندية على شبكة ا   
 يف ذلك   أو تعليقاته عن املسائل اليت سيتناوهلا تقرير كندا، مستعمالً        /وطُلب من اجملتمع املدين تقدمي استفساراته و      

حناء كندا جلسات متهيدية إقليمية وباإلضافة إىل ذلك، سُتعقد يف مجيع أ. عنوان بريد إلكتروين خمصص هلذا الغرض
 .نظرهم عن حقوق اإلنسان يف كندامع اجملتمع املدين ومسؤولون حكوميون لعرض وجهات 

   الكنديايت واملؤسساملعيارياإلطار  -     ً ثانيا  
  

   النظام االحتادي الكندي-  ألف

دد الثقافات وتعددي، بـه     وكندا جمتمع متع  .  سكانه املختلفة            ّ                                  كندا بلد متّيزه وتثريه العديد من خلفيات        -  ٣
، والعديد من اجملموعات )١( جمموعة ثقافية من السكان األصليني٥٠لغتان رمسيتان، مها اإلنكليزية والفرنسية، وحنو 
  .اإلثنية الثقافية والدينية واللغوية ومن املهاجرين

ومانيتوبـا، ونيـو    ألبريتا، وبريتيش كولومبيـا،     (وينقسم اإلقليم الكندي الشاسع إىل عشر مقاطعات          - ٤
) برونشفيك، ونيوفاوندالند والبرادور، ونوفا سكوتيا، وأونتاريو، وبرينس إدوارد آيلند، وكيبك، وساسكتشوان  

  ).أقاليم الشمال الغريب، ونونافوت، ويوكون(وثالثة أقاليم مشالية 

ضع القوانني بـني    وكند بلد دميقراطي لديه دستور أساسه سيادة القانون، ويعتمد نظام تقسيم سلطة و              - ٥
، ومنظومة قانونيـة    )امليثاق الكندي للحقوق واحلريات   هي  (املستويات احلكومية، ولديه شرعة حقوق متجذرة       
  .نابعة من نظام القانون العام ونظام القانون املدين معاً

. يف جمالـه  وخيول الدستور الكندي السلطتني التشريعية والتنفيذية ملستويني يف احملكومة، كل منهما سيد               - ٦
ومتارس احلكومة الكندية سلطتها علـى      . ويضم االحتاد حكومة مركزية وحكومة يف كل مقاطعة ويف كل إقليم          

مسائل مثل العالقات اخلارجية، والدفاع الوطين، واملياه الساحلية، وشؤون اهلنود واألراضي املخصـصة هلـم،               
ى مسائل مثل إنشاء البلديات وتنظيمها، والرعايـة        أما املقاطعات، فتمارس سلطتها عل    . وجوهر القانون اجلنائي  

واستحدث الربملان الكنـدي    . الصحية، والتعليم، والرعاية االجتماعية، وامللكية، واحلقوق املدنية، وإقامة العدل        
ومتارس البلـديات الكنديـة     . األقاليم الشمالية الثالثة وأسند هلا مسؤوليات مماثلة لتلك اليت كلفت هبا األقاليم           

 عدة حكومات للـشعوب األصـلية       ويف كندا أيضاً  . لعديدة سلطات كلفتها هبا حكومات املقاطعات واألقاليم      ا
  .وجمالس رابطات اهلنود اليت متارس شىت جوانب احلكم احمللي
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ولتسهيل سري نظام حكم متعدد املستويات، تعقد حمافل احتادية ومقاطعية وإقليمية خمصصة ودائمة لبحث   - ٧
ومن ذلك على   .  من املواضيع بغية تعزيز التعاون بشأن مسائل ذات مصاحل واختصاصات متداخلة           طائفة عريضة 

سبيل املثال أن جلنة املسؤولني الدائمة املعنية حبقوق اإلنسان هي املنتدى الرئيسي املشترك بني احلكومات للتشاور                
عـالوة  و. صكوك ذات الصلة وتنفيذها   بشأن وضع االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان والتصديق على ال          

 من توسيع هـذا      فشيئاً ذلك، فإن التشاور مع حكومات الشعوب األصلية وإشراك اجملتمع املدين يزيد شيئاً           على  
  .النموذج للحكم التعاوين

   اإلطار احمللي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية-  باء

فامليثاق الكنـدي للحقـوق     .  مبجموعة تدابري دستورية وقانونية    محاية حقوق اإلنسان يف كندا مكفولة       - ٨
ويكفل هذا امليثاق . إىل حد كبري وثيقة للحقوق املدنية والسياسيةميثل ، الدستور الكندي، وهو جزء من واحلريات

 يف ذلك حرية    ، مبا )٢( جلميع األفراد يف كندا حرية الوجدان والدين؛ وحرية التفكري واملعتقد والرأي والتعبري            أيضاً
  .الصحافة؛ وحرية التجمع السلمي؛ وحرية تشكيل مجعيات

والعدد الكبري من حقوق اإلنسان واحلريات اليت يتمتع هبا الكنديون حممية هي األخرى مبجموعة كـبرية         - ٩
فقـد اعتمـدت مجيـع      . من القوانني والنظم املصاحبة هلا على املستوى االحتادي ومستوى املقاطعات واألقاليم          

 حبقوق اإلنسان حيظر التمييز العتبارات شىت فيما خيص املسائل املتعلقة بالعمل،  خاصاًاحلكومات يف كندا تشريعاً
وقوانني العمل اليت حتمي حقوق العمـال يف        . وتوفري السلع واخلدمات واملرافق املتاحة عادة للجمهور، والسكن       

 علـى هـذه    األسرية، وقوانني اخلصوصية هي أمثلة أيضاًالتفاوض اجلماعي، وقوانني محاية الطفل، ونظم امللكية    
 للحقوق املدنية، مبا فيها  وافراًيشكل مصدراً) "تشريع القاضي"(وال يزال القانون العام يف كندا . التدابري التشريعية

  .احلق يف املثول أمام القضاء على سبيل املثال

ت وبرامج حكومية، النهوض بالعديد من احلقوق       وباإلضافة إىل ذلك، جيري يف كندا، عن طريق سياسا          - ١٠
  .، ال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوإعماهلا تدرجيياً

   حقوق املساواة- جيم 

احلق يف املساواة ويف احلماية من التمييز حقان أساسيان للنهوض مبا جلميع أفراد اجملتمع الكنـدي مـن                    - ١١
 امليثاق الكنـدي للحقـوق    احلماية الدستورية حلقوق املساواة املكفولة مبوجب       وباإلضافة إىل   . حقوق اإلنسان 

، سنَّت احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات واألقاليم يف كندا تشريعات متعلقة حبقوق اإلنسان حتظر واحلريات
احملاكم الكندية قوانني   وقد أولت   . التمييز العتبارات عديدة، منها العرق والدين واللون واجلنس والسن واإلعاقة         

ومما يكتسي أمهية خاصة ). االرتقاء باألمهية القانونية(‘  مرتلة شبيهة مبرتلة األحكام الدستورية،حقوق اإلنسان هذه
 عن تشكيلة كاملة من احلقوق املدنية        الذي يتناول حقوق املساواة فضالً     ميثاق كيبك حلقوق اإلنسان واحلريات    

ويسري ميثاق كيبك على القطاعني اخلاص والعام على السواء وهو . الجتماعية والثقافيةوالسياسية واالقتصادية وا
  .يتيح اللجوء إىل احملكمة فيما يتعلق باحلقوق السياسية والقضائية وحقوق املساواة
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   دور احملاكم واهليئات القضائية اإلدارية واجلهات املدافعة عن احلقوق- دال 

فالنظام القضائي الكندي يتكّون .  عن طريق السلطة القضائية يف كنداسان أيضاًجيري النهوض حبقوق اإلن  - ١٢
ذايت تنظر يف   يف املقام األول من حماكم دنيا خمولة بنص القانون باختصاصات حمددة، وحماكم عليا ذات اختصاص                

 اجملالس واللجـان    وتراجع احملكمة االحتادية لكندا قرارات    . مسائل ال تدخل يف اختصاص تنفرد به حماكم أخرى        
واحملكمة العليا لكندا هي حمكمة االستئناف العامة اليت يلجأ إليها كمالذ أخـري يف              . واهليئات القضائية االحتادية  

  .عموم كندا ويف مجيع جماالت القانون، مبا يف ذلك القانون الدستوري

الـربامج  (ني يف اجلهـاز التنفيـذي       وتتمتع احملاكم الكندية باالستقاللية عن الفرعني احلكوميني املتمثل         - ١٣
وختتص احملاكم  . ويتمتع فرادى القضاة بأمن الوظيفة والراتب     ). القوانني والنظم (واجلهاز التشريعي   ) والسياسات

الكندية يف البت يف االدعاءات بأن قوانني أو سياسات أو ممارسات من مجيع املـستويات احلكوميـة أو أفعـال                
يئات القضائية اإلدارية لـضمان عـدم       اهلن، ومراجعة قرارات اجملالس واللجان و     موظفيها تنتهك حقوق اإلنسا   

  .خمالفتها تشريعات حقوق اإلنسان

 بذلك  على بطالن مفعول وأثر أي قانون ال ينسجم مع الدستور، متيحاً        وينص الدستور الكندي صراحةً     - ١٤
 عـن    عاماً فة إىل ذلك، يتضمن الدستور حكماً     وباإلضا. للمحاكم الكندية إبطال قوانني اعُتربت خمالفة للميثاق      

ففي قرار  . اجلرب يتيح للمحاكم الكندية أن تقضي باجلرب على انتهاكات حقوق األفراد املنصوص عليها يف امليثاق              
، أكدت احملكمة العليا لكندا على أمهية مراعاة التزامات كندا الدولية يف جمال )R. v. Hapeيف قضية  (صدر مؤخراً

  .القانون التشريعي احمللي وامليثاقإلنسان لدى تفسري كل من حقوق ا

وُتعد اللجان واهليئات القضائية املعنية حبقوق اإلنسان يف كندا مبثابة هيئات قانونية مستقلة أنشئت مبوجب   - ١٥
 بشكل عام وهي خمولة). نظر أعالها(تشريعات متعلقة حبقوق اإلنسان صادرة عن االحتاد أو املقاطعات أو األقاليم 

وتعمـل  . بالتوسط والتحقيق يف شكاوى تتعلق بالتمييز بسبب أحد االعتبارات احملظورة املذكورة يف تـشريعاهتا     
وختتص هيئات إدارية .  على منع التمييز باالضطالع بأنشطة تثقيفية وتروجيية يف جمال حقوق اإلنساناللجان أيضاً

ضايا حمددة متعلقة حبقوق اإلنسان تدخل يف الواليات احملـددة          أخرى، مثل جمالس عالقات العمل، بالتحقيق يف ق       
م مـع  جويتعني على مجيع اهليئات اإلدارية املخولة بتطبيق القانون أن تقوم باملثل على حنو ينس. املنوطة بكل منها 

  .امليثاق الكندي للحقوق واحلريات

ن حقوق اإلنسان، مثل أمناء املظامل،  جهات عامة شىت للدفاع عوقد استحدثت احلكومات يف كندا أيضاً  - ١٦
 يف شكاوى متعلقة باخلدمات احلكومية وتعزيز سبل الوصول إىل هذه اخلدمات، واجلهـات  الذين حيققون عموماً  

املدافعة عن األطفال، اليت تعمل على تعزيز مراعاة مصاحل األطفال الذين يشعرون بالقلق إزاء اخلدمات اليت تقدمها 
  .حكومات املقاطعات

   إلتزامات كندا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان- هاء 

 حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ولديها تقليد عريق يف          اتلقد صّدقت كندا على العديد من معاهد        - ١٧
  .املشاركة يف صياغة صكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنسان والتعاون مع آليات الرصد ذات الصلة
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.  جزءاً من قانوهنـا احمللـي   حلقوق اإلنسان اليت صّدقت عليها كندا ال تصبح تلقائياً        واملعاهدات الدولية     - ١٨
 من ذلك، ُتنفذ كندا وبدالً. واملمارسة العامة السائدة هي أن كندا ال تدرج نص املعاهدة بكامله يف قانوهنا احمللي            

 والسياسات والربامج اليت تتخذ على  يف معظم األحيان عن طريق تشكيلة متنوعة من القواننيهذه املعاهدات حملياً
  .مستويات حكومية عديدة

وإذا كانت احلكومة الكندية خمولة مبقتضى الدستور الكندي بالدخول يف معاهدات حقوق اإلنسان باسم   - ١٩
وبالتايل، . كندا، فإن تنفيذ العديد من االلتزامات مبوجب هذه املعاهدات يقع ضمن اختصاص املقاطعات واألقاليم

ن حكومة كندا تتشاور مع حكومات املقاطعات واألقاليم بشأن مسائل تتعلق بسلطتها لوضع القـوانني قبـل                 فإ
  .عملية التصديق

 إىل االختصاص املشترك مبوجب الدستور الكندي واألمهية اليت توليها كنـدا ألن تكـون ممتثلـة       ونظراً  - ٢٠
قوم احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات واألقـاليم       لاللتزامات املترتبة عن معاهدة ما قبل التصديق عليها، ت        

وتضطلع كنـدا، يف الوقـت      . باستعراض مكثف للتشريعات والسياسات قبل اختاذ قرار بالتصديق على املعاهدة         
 والربوتوكول االختياري اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقيةاحلاضر، هبذا االستعراض فيما خيص التصديق على 

  .أو املهينة ضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانيةتفاقية مناهال

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها -     ً ثالثا  
                    لتعزيز ومحاية حقوق                        ً  بشكل تعاوين وتكاملي معاًاحلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات واألقاليم     تعمل   -   ٢١

   .                                       لدولية حلقوق اإلنسان اليت انضمت إليها كندا                                     اإلنسان يف كندا وتعزيز تنفيذ املعاهدات ا

   رفاه اإلنسان- ألف 

   الرعاية الصحية- ١
      أطباء              اليت يقدمها                                     على اخلدمات الطبية الضرورية                                                    ً       يتمتع مجيع الكنديون املقيمون بإمكانية احلصول جماناً        -   ٢٢

                           ية للغالبية العظمى مـن                                                                        وحكومات املقاطعات واألقاليم مسؤولة عن تقدمي خدمات الرعاية الصح          .          ومستشفيات
التحويالت الضريبية، وذلك بالدرجة األوىل                                                 وتساعد احلكومة الكندية يف متويل هذه اخلدمات عن طريق   .        الكنديني

                             أو خدمات تتعلق بالرعايـة      /           مزايا و             ً    وتقدم أيضاً  .من خالل الربنامج الكندي للتحويل من أجل الرعاية الصحية        
بناء األمم األوىل وشعب اإلنويت، والقوات الكندية، والدرك امللكي الكندي، أ                             الصحية جملموعات معينة، مبن فيهم 

   .                                                         وسجناء أماكن االحتجاز االحتادية، وطالبو احلماية يف إطار اللجوءواحملاربون القدامى، 

                                                                                                           ويتلقى نظام الرعاية الصحية يف كندا التمويل بصفة رئيسية من األموال العامة ويشترك يف تقدمي خدماته                  -   ٢٣
                                                              خطة تأمني صحي متشابكة ملقاطعات وأقاليم، وهي اخلطط اليت            ١٣            ويتكون من     .                            لقطاع العام والقطاع اخلاص    ا

   .                                                                            دها مببادئ االنفتاح على اجلميع والتيسر والشمولية وقابلية التحويل واإلدارة العامة           ّ تشترك يف تقّي
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   التعليم- ٢

                                              جماالت التعليم، يف حني أن احلكومة الكندية                                                             تتحمل حكومات املقاطعات واألقاليم املسؤولية عن معظم        -   ٢٤
                               ومثة يف كل مقاطعة وإقليم تشريعات   .                                                                 مسؤولة عن تعليم األطفال الذين يعيشون يف حمميات اهلنود أو أراضي التاج

   .                                                                                        ونظم حمددة حتكم قطاع التعليم بشكل عام وتنص على حقوق ومسؤوليات كل مقاطعة وإقليم يف هذا الصدد

                          أما بالنسبة للتعلـيم      .                                                                   لتعليم العام اجملاين مكفول للجميع يف املستويني االبتدائي والثانوي                      واحلصول على ا    -   ٢٥
               اإلقليم، مثـل    /                                                                                                  ما بعد الثانوي، فثمة العديد من برامج الدعم املايل على املستوى االحتادي وعلى مستوى املقاطعة              

   .       لدراسية                                                            اخلطة املسجلة ملدخرات التعليم، والقروض التعليمية، وبرامج املنح ا

   اإلسكان- ٣

  .                                                                                                   مثة إطار واسع من التشريعات والسياسات واملمارسات اليت تنظم األنشطة املتصلة باإلسكان يف كنـدا                -   ٢٦
                       ّ                                                                                         فقانون اإلسكان الوطين يكلّف اهليئة الكندية للرهن العقاري واإلسكان بالعمل على تعزيز القدرة علـى حتمـل                 

              وقد حتقق ذلك     .                                             سكان بتكلفة منخفضة، وانتعاش قطاع اإلسكان                                                  تكاليف املسكن واختياره، وتوافر التمويل لإل     
                                     مبا يف ذلـك يف احملميـات واملنـاطق          (                                                                       بتوفري التأمني على قروض الرهن العقاري للمقرضني يف مجيع أحناء كندا            

ّ                            وبضمان تسديد الفوائد ورأس املال يف الوقت املناسب على أساس أوراق مالية مؤّمنة برهونات عقارية           )         الشمالية                                                                        
                        وجييز قـانون اإلسـكان       .                                                                                وسندات عقارية كندية، ومن مث ضمان مصدر ثابت لألموال ملقتين املساكن الكنديني           

                                                                                                            الوطين للهيئة الكندية للرهن العقاري واإلسكان تقدمي إعانات اإلسكان لدعم الرصيد الكندي مـن املـساكن                
       املميزة  /                            سكان لذوي االحتياجات اخلاصة                          عن تقدمي مساعدة اإل                                          ً      االجتماعية للكنديني ذوي الدخل املنخفض فضالً     

   .                    يف إطار مبادرات هادفة

                                                                                                  وتتعاون احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات واألقاليم لتلبية احتياجات الكنديني يف جمال اإلسكان،              -   ٢٧
         هـذه                                                                                                       بأن معظم الترتيبات اإلدارية املتعلقة بربامج اإلسكان وتوزيع املساكن حتكمها اتفاقات مربمة بـني                  ً علماً

                                                                                   وتدير حكومات املقاطعات واألقاليم برامج اإلسكان لتوفري مساكن الئقة وميكن حتمل تكلفتها لألسر   .        احلكومات
                                                                         وتشمل هذه الربامج على سبيل املثال مساكن اإلجيار املدعومـة، وعـالوات              .                            ذات الدخل املنخفض واملتوسط   

                                                 حتسني سبل استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة ملرافق                                                                   اإليواء، ومساعدة ترميم املساكن، ودعم الربامج الرامية إىل       
      وتنشط   .                                                                                      اإلسكان، ومساعدة أماكن إيواء ضحايا العنف األسري، ودعم العيش املستقل، وخيارات ملكية املسكن

   .                                                           يف سبيل تعزيز فرص احلصول على اإلسكان االجتماعي امليسور التكلفة             ً البلديات أيضاً

  املشاركة يف القوة العاملة التدريب املتوائم مع سوق العمل و- ٤

ُ  ِّ                                                                                       لقد ُسجِّلت، على مدى السنوات العشر املاضية، نتائج قوية يف سوق العمل إذ اخنفض معـدل البطالـة        -   ٢٨     
                                     لكي تكفل جلميع الكنـديني فـرص                                 ً     وتعمل احلكومات يف كندا سوياً      .                                      وارتفعت نسبة املشاركة يف قوة العمل     

                                                             املهارات لاللتحاق بقوة العمل أو إلعادة االلتحاق هبا وفرصة                                                          احلصول على ما حيتاجونه من تعليم وتدريب على         
   .                                   حتيني ما اكتسبوه من مهارات طوال حياهتم
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                                                                                                     وتقدم حكومة كندا معلومات عن سوق العمل الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية تتعلـق بالوظـائف                 -   ٢٩
                                ل واجملتمعات احمللية يف إدارة املراحل                                                                 والصناعات والشواغر واألحداث يف سوق العمل ملساعدة أرباب العمل والعما

    َّ                                                                             ويقدَّم الدعم للتدريب املتوائم مع سوق العمل ومشاركة الفئات قليلة التمثيل             .                                   االنتقالية اليت متر هبا سوق العمل     
                                           وذلك عن طريق شىت أنواع التدريب وفـرص          )                                                           العمال املسنون والشعوب األصلية واملعوقون واملهاجرون اجلدد       (

   .                                                                  ذلك تنمية مهارات العاطلني الكنديني يف إطار قانون التأمني على البطالة             التمويل، مبا يف

                                                                                                    وتشمل املبادرات اليت أطلقتها حكومات املقاطعات واألقاليم متويل استحقاقات العمل وتدابري الـدعم،               -   ٣٠
          التأمني                                                يصبحون عاطلني وهم مستفيدين من استحقاقات       ن                                                   كالتدريب واملساعدة يف البحث عن عمل للعمال الذي       

                                      مبا يف ذلك دعم حمو األمية واكتساب املهارات  (                                                        على العمل لدعم الدخل؛ واتفاقات سوق العمل لتمويل التدريب 
                                                                                          لألفراد الذين ال حيق هلم تلقي املساعدة يف إطار نظام التأمني على العمل؛ واالستثمارات اهلادفة ملساعدة   )        األساسية

         حتول دون             واجز اليت                                                    اجلدد واملعوقني والعمال املسنني للتغلب على احل                                             الكنديني من الشعوب األصلية واملهاجرين    
   .                    مشاركتهم يف سوق العمل

   االستحقاقات االجتماعية- ٥

                                        ية األمن االقتصادي ورفاه مجيع الكنديني، وقد                                                   تقر احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات واألقاليم بأمه  -   ٣١
   :   يلي                       تركة واملستقلة، منها ما                                   اختذ يف سبيل ذلك عدد من املبادرات املش

  ؛اإلعانات املتصلة باألسرة )أ( 

برامج املساعدة االجتماعية املتاحة يف مجيع أحناء املقاطعات واألقاليم مساعدة لتحسني دخل تقدم  ‘١‘
أما بالنسبة ألفراد الـسكان     . األفراد واألسر بغية مساعدهتم على سد تكاليف حياهتم األساسية        

  ؛يعيشون يف حمميات، فتقدم هلم احلكومة الكندية إعانات املساعدة االجتماعية الذين نياألصلي

ويف كيبك، تقدم أقساط املشاركة لدعم دخل املستفيدين الذين يبحثون عن عمل ومكافأة ملن               ‘٢‘
  يعثر عن عمل وحيتفظ بعمله ملدة سنة كاملة؛

ضافية لألسر منخفضة الدخل اليت     تقدم عالوة مساندة األسرة على دفع تأمني العمل مساعدة إ           ‘٣‘
 تطلب احلصول على إعانات؛

إعانة ضريبة الدخل من العمل هي خصم ضرييب قابل لالسترداد يهدف إىل جعل عمل الكنديني                 ‘٤‘
وإحدى السمات اهلامة هلذا اخلصم الضرييب      .  بقدر أكرب  ذوي الدخل املنخفض واملتوسط جمزياً    

ملبلغ السنوي الذي تتلقاه أسرة بأبوين؛ كما يتـيح هـذا     األسرة بأحد األبوين نفس ا    تلقي  هي  
   لذوي اإلعاقة؛ إضافياًاخلصم الضرييب مبلغاً

 عن الدخل للمسامهني وأسرهم يف حالة  أساسياًدية تعويضاًعاقيتيح النظام الكندي للمعاشات الت  ‘٥‘
   أو اإلعاقة؛التقاعد أو الوفاة
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  املساعدة يف حالة اإلعاقة؛  )ب(

 عن طريق كومات املقاطعات واألقاليم للمعوقني مساعدة لدعم دخوهلم، ومن ذلك مثالً         تقدم ح   ‘١‘
استراتيجية حكوميت نيوفاوندالند والبرادور للحد من الفقر، والدخل املضمون للمعوقني إعاقة           

  شديدة يف ألبريتا، وبرنامج الدعم يف حالة اإلعاقة يف أونتاريو؛

قاعدية يف حالة اإلعاقة مصمم لتقدمي مساعدة مالية للمسامهني يف الربنامج الكندي للمعاشات الت ‘٢‘
 غري القادرين على العمـل بـسبب         عاماً ٦٥النظام الكندي للمعاشات التقاعدية ممن هم دون        

   واملستمرة؛ةاإلعاقة الشديد

  املسنون؛  ) ج(

ر  فـأكث  عامـاً ٦٥يقدم برنامج ضمان الشيخوخة إعانات جلميع األشخاص البالغني من العمر          
وتشمل اإلعانات يف إطار برنامج ضـمان       . يستوفون شرط اإلقامة املنصوص عليه يف القانون      و

، وتكملـة الـدخل     الشيخوخة املعاش األساسي هلذا الربنامج والذي يدفع جلميع املسنني تقريباً         
املضمون للمسنني ذوي الدخل املنخفض، والعالوات ملنخفضي الدخل من الكنـديني الـذين             

رفيني يتلقون تكملـة الـدخل       من زوجات أو قرناء عُ      عاماً ٦٤ إىل   ٦٠رهم من   تتراوح أعما 
وتربط مجيع اإلعانات املدفوعة يف إطار برنامج ضمان الـشيخوخة بأرقـام            . املضمون أو ورثة  

   ملسايرة مستوى املعيشة؛ كامالًقياسية ربطاً

  األطفال؛  ) د(

دية وحكومات املقاطعـات واألقـاليم،      النظام الوطين ملنحة الطفل هو مبادرة للحكومة االحتا         ‘١‘
وتشمل منحة الطفل دعم الدخل وغريه من أشكال الدعم         .  باألمم األوىل   خاصاً تتضمن عنصراً 

مثل الرعاية النهارية لألطفال، وخدمات رعاية الطفولة املبكرة وخدمات رعاية الطفولـة             (معاً
  ؛)خلاصة بالشباباملعرضة للخطر، واإلعانات الصحية التكميلية، واملبادرات ا

تتمثل املسامهة االحتادية يف النظام الوطين ملنحة الطفل يف إعانة تكميلية هلذا النظام، وهي عبارة                 ‘٢‘
وهذه اإلعانة التكميلية جزء من . عن إعانة شهرية تدفع لألسر منخفضة الدخل اليت تعول أطفاالً

اليت تقدَّم يف إطارها إعانة شـهرية       استحقاق احتادي أوسع هو العالوة الضريبية الكندية للطفل         
  ساعدهتا يف تكاليف تنشئة األطفال؛لألسر منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل مل

تتلقى مجيع األسر بأطفال دون السادسة من العمر إعانة شاملة لرعاية األطفال ميكنها استعماهلا                ‘٣‘
  فال؛ملواجهة تكاليف رعاية األط

 لطفولة صحية وجلنة تابعة للحكومة لشؤون الطفولـة الـصحية           أنشأت مانيتوبا خطة مانيتوبا     ‘٤‘
كاستراتيجية رمسية بني الوزارات تعىن بتنسيق ورصد وتقييم برامج موجهة لألطفال وأسـرهم             

  ر ذلك أولوية من أولويات احلكومة؛باعتبا
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ـ        جديداً نفّذت مقاطعيت نيوفاوندالند والبرادور نظاماً      ‘٥‘ ضرائب  إلعانات شاملة غري خاضـعة لل
وتوجَّه اإلعانة التدرجيية على منو األسرة للمقيمني يف املقاطعـة الـذين            . لفائدة األسر اجلديدة  

 أو بعده، كما أن إعانة دعـم        ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين ١ حبلول    أو يتبنون طفالً   ينجبون طفالً 
   الطفل املتبىن؛ الطفل أو استقدام بعد إجناب شهرا١٢ًاألبوة متاحة للمقيمني يف املقاطعة ملدة 

استحدثت حكومتا يوكون وساسكاتشوان برامج فرعية لرعاية الطفولة كفيلة مبساعدة األسر يف   ‘٦‘
  .بلوغ مستوى معيشي أعلى

  ملشاركة الدميقراطية واالجتماعية ا- باء 

             االنتخـايب                                                                  وتشكل الطبيعة االحتادية لكندا األساس الذي ينبين عليه النظام          .                           نظام احلكم يف كندا برملاين      - ٣٢
                                   والنظام االنتخايب الكندي حيتكم إىل       .                                                                           للبلد؛ فلكل مقاطعة نظامها االنتخايب وهناك نظام انتخايب وطين أو احتادي          

                           وتقع على كبـار مـوظفي        .                                                                              القانون ويديره موظفون حياديون يعملون بصفة مستقلة عن احلكومة والسياسيني         
                                                             على التحضريات وإدارة العملية االنتخابية واإلبـالغ عـن                                                           االنتخابات مسؤولية تقدمي التوجيه العام واإلشراف     

   .                                                                                  جوانب هذه العملية والتأكد من مراعاة األحكام املتعلقة باإلنفاق الذي يصرف على االنتخابات

                                                                 حق املشاركة الفعالة يف العملية االنتخابية لكل مواطن مـن                                          امليثاق الكندي للحقوق واحلريات          ويكفل    -   ٣٣
ـ                                مواطين كندا، مبا يف                  التـشريعي    س                                                                          ذلك احلق يف التصويت يف انتخابات أعضاء جملس العموم االحتـادي واجملل

                                       وخيضع احلق يف التصويت واحلق يف الترشح         .                                 عن احلق يف الترشح لالنتخابات                                 ً     للمقاطعة اليت يسكنون فيها فضالً    
ـ     (         واملهنـة    )      ً    عامـاً   ١٨ (                                    لبعض القيود املعقولة تتعلق بالسن                   الترشـح       ً   ا مـثالً                               ال حيـق لقـضاة احملكمـة العلي

    ).                 لالنتخابات االحتادية

                                                                                                     ومشاركة األفراد واجملتمعات احمللية بأصوهلم كافة مشاركة كاملة وعادلة مبدأ أساسي من مبادئ اجملتمع                -   ٣٤
                 ، الـصادر يف                                             قـانون التعدديـة الثقافيـة الكنـدي                             وهذا املبدأ مكرس يف       .                                   الكندي املتعدد الثقافات والتعددي   

                                                                               سياسة احلكومة الكندية يف جمال التعددية الثقافية ويشدد على أن مجيع املواطنني سواسية            ، والذي حيدد    ١٩٨٨    عام 
                                                   ويطلب هذا القانون من مجيع الوزارات والوكاالت االحتادية   .                                              ويتمتعون حبرية صون وتعزيز وتقاسم تراثهم الثقايف

   .               يني جبميع خلفياهتم                                                                 وشركات التاج أن تكفل تلبية براجمها وسياساهتا وخدماهتا احتياجات الكند

   إقامة العدل- جيم 

   دور احملاكم والشرطة واملدعني العامني باسم التاج- ١

                                                                                                         سيبحث اجلزء الثاين من هذا التقرير الدور اهلام الذي قامت به احملاكم الكندية يف محاية حقوق اإلنسان                   -   ٣٥
   .      يف كندا



A/HRC/WG.6/4/CAN/1 
Page 10 

 

                وإذا كانت هذه     .                   األقاليم والبلديات  /    طعات                                رطية على مستويات االحتاد واملقا                        ُ     وتوجد يف كندا خدمات شُ      -   ٣٦
                               ، فهي تتمتع بقدر كبري مـن        )                              االحتاد أو املقاطعة أو اإلقليم     (                                                   اخلدمات الشرطية املتنوعة تتبع وزراء يف احلكومات        

   .                                                                                          االستقاللية يف عملياهتا فيما خيص اختاذ القرارات تتعلق بالتحقيق يف أنشطة جنائية وبسري هذه التحقيقات

                                                                                           فراد يف كندا تقدمي شكاوى على انتهاكات الشرطة حلقوق اإلنسان أمـام هيئـات مـستقلة                        وجيوز لأل   -   ٣٧
       ولـدى    .                                                                                               لإلشراف اإلداري مكلفة بإجراء حتقيقات وحتريات يف تصرفات الشرطة، وكذلك أمام احملاكم الكندية            

       وقـسم    )        وطنيـة                    مصلحة الـشرطة ال    (                       ُ                                         هيئات مستقلة للمراجعة ُتعىن بأنشطة الدرك امللكي الكندي                   ً  كندا أيضاً 
                             خمصصة وغريها من اهليئـات                                                     ً         وتستطيع احلكومات يف كندا أن تنشئ، وقد أنشأت، جلاناً          .                    االستخبارات الكندية 

   .                                   املستقلة للنظر يف مسائل أو قضايا حمددة

                  املدعني العامني باسم  /                                                                        وختضع عملية توجيه هتم جنائية أو تأكيدها إلشراف أقسام االدعاء التابعة للحكومة  -   ٣٨
                                                                                            فبالنسبة لبعض أصناف اجلرائم اليت تنطوي على قدر كبري من الوصم العام، مثل جنايات اإلرهاب والدعاية   .      التاج

  .                                                           على وجه التحديد، كضمانة إضافية، موافقة النائب العام املعين              القانون اجلنائي                            اليت حترض على الكراهية، يشترط 
                                       يف التهم اجلنائية ما مل يكن هناك احتمال           ً  املضي قدماً                                                  واملدعون العامون باسم التاج يف كندا مكلفون بضمان عدم

                                 ويفترض منهم القيام مبهامهم بإنصاف   .                                                                معقول باإلدانة، كما أهنم خاضعون اللتزامات أخالقية وإجرائية ودستورية
   .               وموضوعية ونزاهة

   إمكانية اللجوء إىل القضاء- ٢

                  وقد جرى تعزيز هذه   .                    نب محاية حقوق اإلنسان                                                 إن إتاحة إمكانية اللجوء إىل القضاء جانب مهم من جوا  -   ٣٩
                                                                                                       اإلمكانية يف كندا باختاذ عدد من التدابري اليت نص عليها النظام القانوين الكندي، مبا يف ذلك سبيل االنتصاف عن      

                    نظر اجلزء الثاين مـن   ا (                                                                             طريق احملاكم، وجلان حقوق اإلنسان، واحملاكم اإلدارية املعنية بانتهاكات حقوق اإلنسان    
   .                                                  عن تقدمي مساعدة قانونية يف القضايا املدنية واجلنائية     ً ، فضالً )         التقرير   هذا

                                                                                                         وإذكاء الوعي العام حبقوق اإلنسان وإعمال برامج املساعدة القانونية كفيل بتعزيز قدرة األفراد علـى                 -   ٤٠
          امللـصقات   ُ                                           وُيلجأ إىل محالت التوعية، الـيت تـستعمل           .                                                     طلب محاية حقوقهم عن طريق النظام القانوين الكندي       

                                      نترنت، على املستوى االحتادي ومـستوى       إل                                                               واملنشورات وغريها من املطبوعات ومراكز االتصال واملواقع على ا        
   .        يف كندا                                                            لنشر معلومات عن القوانني احمللية والدولية اليت حتكم حقوق األشخاص           ً األقاليم معاً /        املقاطعات

                                                  ة القانونية، من املسؤولية الدستورية للمقاطعات، فإن                                              وإذا كانت مهام إقامة العدل، ومن مث تقدمي املساعد  -   ٤١
  .                                           لضمان نظام عدالة قوي وفعال يف كندا             ً   وثيقاً                                                       ً       احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات واألقاليم تتعاون تعاوناً      

       انونية                                                                                               وعلى العموم، تقدم احلكومة الكندية موارد مالية حلكومات املقاطعات واألقاليم مسامهة منها يف املساعدة الق
                                                                                                     املتاحة يف القضايا اجلنائية واملدنية وذلك إما عن طريق اتفاقات حبسب املسامهة أو عن طريق آلية التحويل باجلملة، 
                                                                                                        ويقع على هذه احلكومات حتديد قواعد األهلية وكذلك طبيعة ونطاق املساعدة القانونية اليت تقدمها لألفـراد يف         

   .               هيئاهتا القضائية
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  ة اخلدمات اإلصالحي- ٣

                    ألحكام القـانون            ُ                                                              ً               يف كندا، ُتقضى األحكام بالسجن سنتني أو أكثر يف السجون االحتادية اليت تدار وفقاً               -   ٤٢
                                   ُ                      أما األحكام بالسجن ملدة تقل عن سنتني فُتقضى يف سجون            .                                    بالتدابري العقابية واإلفراج املشروط                   االحتادي املتعلق   

                                   بعض جوانب إصالحيات املقاطعـات                   ون واإلصالحيات             وقانون السج                              وينظم هذا القانون االحتادي       .         املقاطعات
                                                                  وباإلضافة إىل ذلك، متلك كل مقاطعة تشريعها اخلـاص هبـا إلدارة              .                                       واإلفراج عن اجلناة من سجون املقاطعات     

   .               مرافقها اإلصالحية

                                                                                              وتساهم وكاالت إدارة اخلدمات اإلصالحية يف احلفاظ على جمتمع يسوده العدل والسالم واألمن وذلك                -   ٤٣
                                                                                                               نفيذ األحكام عن طريق احتجاز ومراقبة اجلناة بصورة آمنة وإنسانية واملساعدة على إعادة تأهيلهم وإدماجهم                 بت

   .                                                                              يف اجملتمع كمواطنني متقيدين بالقانون، من خالل إتاحة برامج يف املرافق اإلصالحية ويف اجملتمع

ّ       ً  ها فرادى اجلناة وتقّدم حلوالً                                                                 ومثة يف كندا آليات مستقلة للمراقبة حتقق يف الشكاوى اليت يقدم            -   ٤٤   .          بـشأهنا                   
  )                                                                        وعلى الصعيد االحتادي، تعهد إىل حمققي اإلصالحيات مهمة أمنـاء املظـامل            (                                 وحيقق أمناء املظامل يف املقاطعات      

   .                                 ويقدمون توصيات على الشكاوى األفراد

                    اإلفراج املـشروط                                                                                   واجمللس الوطين لإلفراج املشروط حمكمة إدارية مستقلة تتمتع بسلطة حصرية يف جمال             -   ٤٥
              أن يـأمر                                        ً        وجيوز للمجلس الوطين لإلفراج املشروط أيـضاً        .                                         قانون التدابري اإلصالحية واإلفراج املشروط          مبوجب  

                                           وباإلضافة إىل ذلك، يتخذ اجمللـس قـرارات          .                                                                  بإيداع جناة بعينهم السجن إىل حني انتهاء املدة اليت حكموا هبا          
                                                                        واألقاليم، باستثناء أونتاريو وكيبك، اللتان متلكان جمالسهما اخلاصة                                                 باإلفراج املشروط على اجلناة يف املقاطعات     

   .                                                                              هبما لإلفراج املشروط خمتصة مبنح اإلفراج املشروط جلناة حكم عليهم بالسجن ملدة تقل عن سنتني

   حقوق اإلنسان واألمن القومي- ٤

                              ان حبيث تكون منـسجمة مـع                                                                           لقد صيغت القوانني الكندية اليت حتكم العالقة بني األمن وحقوق اإلنس            -   ٤٦
  .                             امليثاق الكندي للحقوق واحلريات                                                                              االلتزامات الدولية اليت قطعتها كندا على نفسها يف جمال حقوق اإلنسان ومع             

ُ ّ                           وقد ُسّنت القـوانني األمنيـة        .                                                           تنفيذ التزامات كندا الدولية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب        ُ                     ً     وُتتيح هذه القوانني أيضاً        
                                                                                           العادي وهي خاضعة لسلطة احملاكم الكندية اليت ميكنها أن تبطل مفعول وأثر أي تشريع                                        الكندية يف إطار القانون   
   .                    ال يليب متطلبات امليثاق

      وقـد    .                                                              أحد العناصر الرئيسية يف التشريع الكندي املتعلق باألمن القـومي                      قانون مكافحة اإلرهاب        ويعد    -   ٤٧
  .                                   على أنه منسجم مـع امليثـاق                     ً   نظر إليه عموماً    ُ                                       ِّ           ُ              اعُترض على عدة جوانب من هذا القانون منذ سنِّه ولكن ظل يُ           

   :                             ة اإلرهاب على الضمانات التالية                  ويشتمل قانون مكافح

                                                           يقتضي استيفاء عناصر تتعلق بالنية والغرض، ويـستثين          "              النشاط اإلرهايب  "                       التعريف العام لتعبري       ) أ (  
ُ                                ُيقصد منها التسبب يف إحـداث                عندما ال      ( "                                                       املناصرة أو االحتجاج أو االختالف أو التوقف عن العمل         "       صراحة  

                                            ويتضمن فقرة تفسريية لضمان محاية حرية التعبري؛  )                            أشكال وخيمة من األضرار احملددة
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                                                                                       املراجعة القضائية، واالستئناف، وآليات املراقبة القضائية مدرجة يف األحكام املتعلقة بوضع قوائم    ) ب (  
                            وتقييد التمتع هبا ومصادرهتا؛                                               بأمساء اإلرهابيني املشتبه فيهم ووضع اليد على األمالك 

                           مراجعة شاملة ألحكام القانون  "                                         من قانون مكافحة اإلرهاب من الربملان إجراء    ١٤٥           تطلب املادة    ) ج (
         كانون    ١٨ (                                                                        يف غضون ثالث سنوات من تاريخ حصول القانون على املوافقة امللكية              "                          والعمليات اليت ينص عليها   

                 وجملس الشيوخ، يف                                         راجعة، اليت قامت هبا جلان منفصلة جمللس العموم     ُ             وقد فُرغ من هذه امل   ).     ٢٠٠١      ديسمرب  /    األول
   .    ٢٠٠٧         مطلع عام 

                                                 عناصر حلماية األمن القومي، مبا يف ذلك نظام                                                  القانون الكندي حلماية املهاجرين والالجئني                كما يتضمن     -   ٤٨
                           سرية الكثري من املعلومات اليت                                                                         الشهادات األمنية الحتجاز وإبعاد اإلرهابيني املشبه فيهم، حيث يتعني اإلبقاء على  

                                                                ، رأت احملكمة العليا لكندا أن مثة أوجه عدم اتساق مع حقوق اإلنـسان       ٢٠٠٧         ويف عام     .                     أتيحت لوزراء وقضاة  
ُ  َّ                                 وُسنَّت تشريعات تصحيحية هلذا الغرض                                              على قانون محاية املهاجرين والالجـئني           ٢٠٠٨     َ                   وقد أَدرج تعديل عام       .  

                                                                     فعون اخلاصون هم حمامون من حاملي التصاريح األمنية حماطون بسرية عالية، وهم      واملدا  .                     برنامج املدافعني اخلاصني
                                                                                               مستقلون عن احلكومة وميكن إقحامهم يف نظام الشهادات وإجراءات عدم القبول ذات الصلة يف إطار قانون محاية 

                    يسمح هلؤالء االطالع على  و  .                                                                        املهاجرين والالجئني، وغري ذلك من عمليات املراجعة القضائية أمام احملكمة االحتادية
   .                                                                                         معلومات حساسة وميكنهم استجواب الشهود وتقدمي إفادات أمام القاضي بالنيابة عن مصاحل الشخص املسمى

   محاية الالجئني–٥

                                                                                                     يراعي النظام الكندي حلماية الالجئني، الذي يندرج يف إطار قـانون محايـة املهـاجرين والالجـئني،                   -   ٤٩
 والربوتوكول امللحق هبا، ومبوجب معاهدات حقوق       التفاقية املتعلقة مبركز الالجئني   ا                          االلتزامات الكندية مبوجب    

اتفاقية مناهضة التعذيب   و،  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     اإلنسان األخرى ذات الصلة، مبا فيها       
وقد حكمت احملكمة . قية حقوق الطفلواتفا، أو املهينة وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية

ومنذ ذلك احلني، اختذت عـدة      .  بأن امليثاق حيمي طاليب اللجوء املوجودين يف كندا        ١٩٨٥العليا لكندا يف عام     
وقد استرشد يف حتديد    . قرارات هامة تؤثر يف إجراءات وجوهر القانون الكندي حلماية الالجئني على حد سواء            

ا امليثاق لطاليب اللجوء وغريهم من ملتمسي احلماية الكندية بالتزامات كندا الدولية يف نطاق احلماية اليت نص عليه
  .جمال حقوق اإلنسان

وميكن لألفراد الذين منحوا وضع الالجئني أن يصبحوا مقيمني دائمني يف كندا، وميكنهم االستفادة مـن        - ٥٠
  . يف الوقت املناسب احلصول على اجلنسية الكنديةح للقادمني اجلدد، وميكنهم أن يطلبوانخدمات التوطني اليت مت

طلب اإلذن من احملكمة االحتاديـة الكنديـة   : ويستطيع طالبو اللجوء الذين ترفض طلباهتم القيام مبا يلي        - ٥١
إلعادة النظر يف قرار جملس اهلجرة واللجوء؛ وطلب تقدير املخاطر قبل اإلبعاد؛ وطلب اإلقامة الدائمة العتبارات                

  . إمكانية تعرضهم للخطر يف حالة إبعادهم من كنداة واعتبارات الشفقة، مبا يف ذلك مراعاةإنساني
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   اإلجنازات والتحديات يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها-  رابعاً
   الرخاء ونوعية احلياة-  ألف

   احلد من الفقر- ١

فقد اخنفض . يعيشون بدخل منخفض اخنفاضاً يف عدد األشخاص الذين خالل العقد املاضيشهدت كندا   - ٥٢
   يف املائـة يف     ١٠,٥ إىل   ١٩٩٦ يف املائة من السكان يف عام        ١٥,٧إمجايل معدل الدخول املنخفضة يف كندا من        

 ٢,٤ طفـل، و   ٧٦٠ ٠٠٠ ماليني فرد من أفراد اجملتمع الكندي، من بينهم          ٣,٤ وهو ما ميثل حنو      ،٢٠٠٦عام  
  خمتلف  هذا االخنفاض  ومما أسهم يف حدوث   .  من كبار السن    شخص ٢١٩ ٠٠٠ سن العمل، و   يفمليون شخص   

،  اليت توفرها احلكومات لتقدمي مساعدات مالية إىل الكنديني من أجل تعزيز رفاههم االقتصاديواإلعاناتالربامج 
  .بعضها يف الفروع السابقة من هذا التقريروصف ورد وقد 

 معدل الدخل املنخفض وتقليصاجلهود للحد من الفقر بيد أن احلكومات يف كندا تسلّم بضرورة مواصلة   - ٥٣
فاستراتيجيات وبرامج احلد من الفقر متوفرة على مجيع مستويات احلكومـة،           . للفقرلبعض الفئات األشد تعرضاً     

وتستهدف على وجه التحديد الفئات األكثر ضعفاً، مبا يف ذلك املعوقون والوالـدون الوحيـدون واملهـاجرون      
  . والسكان األصليون وكبار السن واألطفالالوافدون حديثاً

 استراتيجية للحد من الفقـر      ٢٠٠٦على سبيل املثال، اعتمدت حكومة نيوفاوندالند والبرادور يف عام          ف  - ٥٤
عمدت احلكومة، كجزء من استراتيجيتها، إىل زيادة       قد  و. تتضمن أهدافاً وتدابري حمددة ترمي إىل احلد من الفقر        

الذي اعتمدته قانون مكافحة الفقر واالستبعاد االجتماعي ويهدف . ديد أرقام قياسية هلاوحتمعدالت دعم الدخل    
السـتبعاد  ل إىل مكافحة الفقر والتخفيف من آثاره علـى األفـراد والتـصدي              ٢٠٠٠حكومة كيبيك يف عام     

كومات أيـضاً   وتتيح احل . كما اعُتمدت يف كيبيك خطة مخسية هتدف إىل اختاذ جمموعة من التدابري           . االجتماعي
أو الدعم املايل،   / برامج املساعدة يف جماالت تدريب اليد العاملة، ورفع املستوى التعليمي و           االستفادة من إمكانية  

  .اإلنسانوترد أمثلة على ذلك يف اجلزء الثالث حتت عنوان رفاه 

  السكن والتشرد - ٢

لرغم مما حتقق من جناح يف هذا الصدد،        وعلى ا . نية يف كندا  السكمعظم االحتياجات   السوق اخلاصة   تلىب    - ٥٥
 جمموع يف املائة من ١٣,٧ حنو ٢٠٠١فقد بلغت نسبة األسر املعيشية اليت لديها احتياجات سكنية أساسية يف عام 

وتتيح معايري السكن األساسي حتديد حالة األسرة املعيشية وما إذا كان مسكن األسـرة              . األسر املعيشية الكندية  
  .وميسور التكلفة) غري مكتظ(مالئماً والئقاً 

وتعمل احلكومات يف كندا، بصورة مشتركة وبالتعاون مع املنظمات غري احلكومية، لوضع تدابري ترمي                - ٥٦
إىل تلبية االحتياجات السكنية جلميع الكنديني، مبا يف ذلك األسر اليت لديها أطفال، وضمان حصول املقيمني يف                 

  :يلي منها على سبيل املثال ماشىت ادرات أراضيها على مسكن مالئم باختاذ مب
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لمقاطعات واألقاليم مـن    لاستئمانية  سكن   إنشاء صناديق    ٢٠٠٦أتاحت امليزانية االحتادية لعام       )أ(
 مليـون دوالر لـصندوق اسـتئماين        ٨٠٠ فقد ُخصص مبلغ     .مساكن ميسورة التكلفة  بناء  أجل االستثمار يف    

 ٣٠٠ملساكن يف الشمال، ومبلغ     لبناء ا ليون دوالر لصندوق استئماين      م ٣٠٠للمساكن امليسورة التكلفة، ومبلغ     
    إلسكان الشعوب األصلية خارج احملميات؛مليون دوالر لصندوق استئماين

مليار دوالر يف إطار مبادرة املساكن امليسورة التكلفة، وتقـوم          مبلغ  استثمرت حكومة كندا      )ب(
وتتمتع املقاطعـات واألقـاليم     . تقدمي ما يعادل هذا االستثمار    حكومات املقاطعات واألقاليم وأطراف ثالثة ب     

باملرونة الالزمة لوضع وتنفيذ برامج تناسب على أفضل وجه احتياجاهتا من املساكن امليسورة التكلفة، مبـا يف                 
  .ذلك على سبيل املثال االحتياجات السكنية لكبار السن واألفراد واألسر اليت لديها أطفال

 أسرة معيشية من األسر ٦٢٦ ٠٠٠ مليار دوالر سنويا لدعم حنو  ١,٧ كندا حنو    تقدم حكومة   )ج(
، مبا يف ذلك على سبيل املثال أسر        مدعومة يف إطار الربامج االجتماعية    املنخفضة الدخل اليت تعيش يف مساكن       

  . كالمهامكثرية لديها أطفال سواء أكان يعوهلا أحد الوالدين أ

 مليون دوالر على ٥٢٦ عن استثمار قدره ٢٠٠٦ديسمرب /ون األولأعلنت حكومة كندا يف كان  )د(
 مليون دوالر علـى     ٢٧٠ويشمل ذلك اإلعالن استثماراً مببلغ      . التشردمكافحة  مدى سنتني يف برامج السكن و     

الستراتيجية اجلديدة للشراكة من أجل مكافحة التشرد اليت هتدف إىل مكافحة التشرد داخل ل خيصصمدى سنتني 
 مليون دوالر من أجل برامج املـساعدة        ٢٥٦كما يشمل استثماراً مببلغ     . احمللية يف خمتلف أحناء كندا    اجملتمعات  

ألسر املعيـشية ذات الـدخل      لتجديد املساكن التابعة للمؤسسة الكندية للرهن العقاري واإلسكان واملخصصة ل         
 شخص من ذوي الدخل املنخفض،      ٣٨ ٠٠٠وستفيد هذه الربامج يف حتسني الظروف املعيشية حلوايل          .املنخفض

  .كبار السنأفراد من ، وم وأسرهسكان أصليونضحايا العنف املرتيل، ومن من بينهم معوقون ونساء وأطفال 

 متويل  ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٤ه، قررت حكومة كندا يف      استناداً إىل املبادرات املشار إليها أعال       ) ه(
  / آذار٣١ مليون دوالر سنوياً على مدى مخـس سـنوات حـىت    ٣٨٧,٩التشرد مببلغ  مكافحة  لسكن و لبرامج  
  .)٣(٢٠١٤مارس 

ة وتوفري املوارد الالزمة ألولئك الذين يواجهون لفوإضافة إىل زيادة عدد الوحدات السكنية امليسورة التك      - ٥٧
 احتياجاهتم السكنية األساسية عن طريق الدعم املايل، تساعد املقاطعات واألقاليم األسر املعيشية تأمنيوبات يف صع

 مساكن دون املستوى املطلوب من أجل احلصول على األموال اليت ستمكنها من  حالياًاملنخفضة الدخل اليت متلك     
  .دفع تكاليف اإلصالح والتجديد

 ألصـحاب ساعدة إلصالح املساكن للمعوقني، تقدم حكومة كندا مساعدة ماليـة           ويف إطار برنامج امل     - ٥٨
املنازل الذين يعيشون فيها أو يؤجروهنا من أجل إجراء أعمال إصالحية لتحسني إمكانية الوصول إىل املساكن تلبية 

نازل ألغراض جتديد    امل ألصحابويف نيو برانسفيك ونوفا سكوتيا، ُتقدم األموال        . لالحتياجات اخلاصة للمعوقني  
 كبار السن من أجل تيـسري       مراعاة الحتياجات املنازل حبيث تليب احتياجات املعوقني وإلجراء إصالحات بسيطة         

  .  يف سن الشيخوخةيف املنازل إليواء الوالدينعيشهم املستقل وإجراء التغيريات الالزمة 
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 حكومة كندا اليت تقـدم املـساعدة لتلبيـة          ثل أولوية بالنسبة إىل   إسكان السكان األصليني مي   زال  يوال    - ٥٩
 مسكن جديد وجتديـد     ٢٣٠٠وتدعم هذه املساعدة بناء مساكن تقدر بنحو        . االحتياجات السكنية يف احملميات   

مؤجرة  وحدة سكنية ٢٧ ٠٠٠ اإلعانات إىل ما يقدر بنحو  تقدمي مسكن قائم، فضالً عن استمرار ٣ ٣٠٠زهاء  
دوق اإلسكان السوقي   أعلنت حكومة كندا عن إنشاء صن      ،٢٠٠٧أبريل  /نيسانويف  . للسكان األصليني وأسرهم  

وهذه خطـوة أوىل    .  سنوات ١٠ وحدة سكنية يف احملميات على مدى        ٢٥ ٠٠٠ الذي سيدعم حنو     لألمم األوىل 
 عن نظام املساكن الـذي يعتمـد        هو التحول والغرض منه   . لتحقيق حتول جذري يف نظام اإلسكان يف احملميات       

واملـسؤوليات  الفـرص   نظام يوفر لسكان األمم األوىل      حنوكلياً على اإلعانات احلكومية، و    يكاد يكون   اً  اعتماد
وحيق للشعوب األصلية اليت تعـيش خـارج احملميـات    . نفسها اليت يوفرها لغريهم من الكنديني يف جمال السكن   

لى سبيل املثال مبادرة املساكن امليـسورة       ، مبا يف ذلك ع    احلالية مجيع املبادرات السكنية احلكومية      االستفادة من 
  . التكلفة، وبرامج املساعدة لتجديد املساكن التابعة للمؤسسة الكندية للرهن العقاري واإلسكان

وعلى الرغم من أن طبيعة ظاهرة التشرد . لتشرد يف كنداملشكلة اوتتخذ احلكومات أيضاً تدابري للتصدي   - ٦٠
 مشرد يف كندا، بيد أن      ١٥٠ ٠٠٠ أبعادها، فإن التقديرات تشري إىل وجود         جتعل من الصعب قياس    ايف حد ذاهت  

وقد أصبحت بعض الفئات أكثر تعرضـاً  . شري إىل معدل أعلى يصل إىل ضعف هذا العدد  يبعض هذه التقديرات    
موع عالية من جمنسبة السكان األصليون شكل يو. للتشرد مثل كبار السن والنساء، مبا يف ذلك الفتيات واألطفال

  .سيما يف املناطق احلضرية الكربى املشردين، وال

 ٦١وإن استراتيجية الشراكة من أجل مكافحة التشرد اليت وضعتها حكومة كندا مبشاركة أكثـر مـن                   - ٦١
 شراكات وهياكل تنظيمية تشمل إجياد حلـول        أرستجمتمعاً حملياً، مبا يف ذلك جمتمعات الشعوب األصلية، قد          

 األسر املعيشية   لصاحلملدى الطويل ملكافحة التشرد وحتسني نوعية املساكن امليسورة التكلفة          لسكن على ا  ملشكلة ا 
حتـدده   على النحـو الـذي   ملشكلة التشرد حلول إجيادوُتستثمر أموال احتادية لتمويل عملية      . املنخفضة الدخل 

.  اخلاص والقطاع التطـوعي    طاع، فضالً عن الق   مجيع املستويات احلكومات على   اجملتمعات احمللية، بالتشاور مع     
نتائج إجيابية أخرى باإلضافة إىل الكتفاء الذايت ا  لتحقيقأساسيهو أمر وتسلّم االستراتيجية بأن االستقرار السكين 

  . والعمالةوالرعاية األبويةالصحة أحوال مثل حتسني 

لألشخاص الذين حيتاجون إليها،  ئوهتدف برامج املقاطعات واألقاليم إىل زيادة عدد أماكن اإليواء الطار  - ٦٢
، ووضع استراتيجيات وأطر لتقليص احلاجة إىل هذه املوارد يف ا النوع من املأوى   وإتاحة إمكانية احلصول على هذ    

 استراتيجية شاملة على املستوى االحتـادي ومـستويي         لوضعوتعمل الوزارات واهليئات احلكومية معاً      . املستقبل
  .ل خفض معدل التشرد يف كندااملقاطعات واألقاليم، من أج

   مؤسـسة شـؤون الـسكن يف بـريتش كولومبيـا          مثال   االستراتيجية الشاملة     هذه ومن األمثلة على    - ٦٣
"Housing Matters BC " لصاحل جديدة وشراء مبان وجتديدها يف بريتش كولومبيااليت ستتوىل توفري وحدات سكنية 

 جمتمعاً ٣٠ حنو ٢٠٠٦ املشردين الذي كان يغطي يف عام رعايةأنشطة األشخاص الضعفاء، وتوسيع نطاق برنامج 
 واختـاذ   األدلـة  إىل البحث و   اإلسكاينويستند هذا النهج    . ٢٠٠٨ جمتمعاً حملياً يف عام      ٤٧أصبح يغطي   فحملياً  

 حتديد الفئات اليت  "ويهدف مشروع نيوفاوندالند والبرادور املعنون      .  اخلدمات وتوفريالقرارات على حنو متكامل     
إىل حتديد فئات " Profiling at Risk of Housing Affordability" "يصعب حصوهلا على مساكن ميسورة التكلفة
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والغرض الرئيسي من   .  ذات الدخل املنخفض اليت يصعب حصوهلا على مساكن ميسورة التكلفة          السكان الفرعية 
ل دراسة االجتاهات واخلصائص الـيت  من أجتلك البيانات  تشمل مناطق صغرية واستخدام  ذلك هو وضع بيانات     

متيز فئات السكان الفرعية ذات الدخل املنخفض اليت يصعب حصوهلا على مسكن ميسور التكلفة، وذلك علـى                 
  . واألقاليم واملقاطعاتة احمللياتمستوى األحياء ومستويات اجملتمع

  بقضايا السكان األصليني املبادرات احلكومية املتعلقة -  باء

كومة كندا بأنه لضمان استفادة الشعوب األصلية على قدم املساواة من الرخاء احلايل والتقدم              تعترف ح   - ٦٤
 يف السابقة على املوازنـة الوفاء بااللتزامات العمل بإنصاف على    ، من الضروري     يف املستقبل   كندا الذي ستحققه 

  . حلول عملية تعزيز العالقات وإجياد من أجلالوقت نفسه بني املصاحل احلالية املتضاربة

وتتضح هذه  . الكندينيالسكان األصليني وغريهم من     وما يزال اجملتمع الكندي املعاصر يشهد فروقاً بني           - ٦٥
 من املساعدة   على األرجح  تشري إىل أن السكان األصليني يستفيدون أكثر من غريهم        الفروق يف اإلحصاءات اليت     

 والعيش يف حالة فقر، ومواجهة خماطر صحية متزايدة واللجوء لبطالة والسجن،كما أهنم أكثر عرضة لاالجتماعية، 
مبعاجلة هذه املسائل امللحة وضمان حتـسني       السكان األصليني،    باالشتراك مع    ، حكومة كندا  وتلتزم. إىل االنتحار 

:  يركز على مخسة جماالت رئيسية هيسياسايت، عن طريق برنامج السكان األصلينينوعية احلياة ألفراد ومجاعات     
 ومحاية الضعفاء، وإجياد حل ملطالبـات األراضـي، واملـصاحلة،           دية، والتعليم، ومتكني املواطنني   التنمية االقتصا 

  . أمثلة على التقدم احملرز يف بعض هذه اجملاالتوترد أدناه. واحلوكمة، واحلكم الذايت

  أطفال وأسر الشعوب األصليةاخلاصة بربامج ال - ١

طفال األمم األوىل وأسرها الذي وضعته احلكومة الكندية مثاالً على الربامج ألدمات توفري اخل برنامج ُيعّد  - ٦٦
ويف إطار هذا الربنامج، تقدم احلكومة .  يعيشون يف احملمياتممناالجتماعية املخصصة ألطفال األمم األوىل وأسرها 

سر هذه األمم وأطفاهلا يف احملميات      توفَّر أل املستفيدين لكي   غريهم من    األمم األوىل و   جلماعاتاالحتادية التمويل   
 مـن املقاطعـة     تفويضاًويف مجيع احلاالت، يتلقى املستفيدون      . خدمات لرعاية الطفل مناسبة من الناحية الثقافية      

  .دمات إىل األطفال واألسر يف احملمياتاخلاملرجعية لكي يقدموا 

وهـذا  . على الرعايةحيصلون األوىل  طفالً من األمم    ٨ ٢٨٢ حنو   كان هناك  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ويف الفترة     - ٦٧
يدل على وجود شواغل اجتماعية هو السكان عامة، ومقارنة مبا هو عليه يف حالة الرقم مرتفع بصورة غري متناسبة 

  . أي شواغل الفقر، وظروف السكن السيئة، وتعاطي املخدرات، والتعرض للعنف املرتيل، يف حمميات كثريةأوسع

 املراجع العام للحسابات يف كندا مـن        االستجابة لتوصيات  فضالً عن    ، األساسية  الشواغل وملعاجلة هذه   - ٦٨
 تتخذ احلكومات واإلبالغ،السياسات والتمويل واحملاسبة العمل على حنو أفضل على سّد الثغرات على صعيد أجل 

.  هنج يركز على الوقاية   مبشاركة األمم األوىل، تدابري لالبتعاد تدرجيياً عن برامج الوكاالت والتحول إىل           ،يف كندا 
  .٢٠١٣ من املفترض أن ينتهي حبلول عام ٢٠٠٧عام يف التحول الذي بدأ هذا و
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عمل بريتش كولومبيا مع جمتمعات الشعوب األصـلية   ما يشمل   التدابري احلكومية   هذه   األمثلة على    ومن  - ٦٩
ألطفال واألسر، هبدف خفض عدد أطفال تمعات وتوفري اخلدمات لتلك اجملوقياداهتا وأفرادها لبناء القدرات داخل 

تلك الشعوب، وزيـادة  ل من الناحية الثقافية أنسبالشعوب األصلية الذين حيتاجون إىل الرعاية، وتقدمي خدمات  
السكان النهوض بتعليم   وبفضل اتفاقات   .  الشعوب األصلية يف القرارات املتعلقة بأطفاهلا      اتمشاركة أفراد جمتمع  

لومبيا، حتدد اجملالس املدرسية وجمتمعات الشعوب األصلية معاً االجتاهات الالزمة لتحسني            يف بريتش كو   األصليني
 الثقافة احمللية هلـذه     كة والتعبري عن   املشتر األهدافنسبة جناح طالب الشعوب األصلية، واختاذ خطوات لتحقيق         

األطفال يف مرحلة   حمسنة لنماء   مراكز الصداقة يف وضع برامج      ملساعدة مجعيات   وقدمت املقاطعة منحاً    . الشعوب
  .األسرة و أمّيحملمبادرات اختاذ الطفولة املبكرة و

 الطفل واألسرة،    رعاية وتشمل التدابري احلكومية األخرى قانوناً أصدرته حكومة يوكون يتعلق خبدمات           - ٧٠
مم األوىل يف التخطيط واختاذ وهو يعترف بأمهية الثقافة واجملتمع احمللي يف حياة األطفال واألسر، وأمهية مشاركة األ

وتواصل حكومة نيو برنسفيك عملها إىل      .  األطفال محايةالقرارات عندما يكون أطفال هذه األمم معنيني مبسائل         
الصحة العقلية ومعاجلـة    رعاية  جانب اجملتمعات احمللية لألمم األوىل ومنظماهتا بشأن مسائل مثل توفري خدمات            

رعاية األطفال  القانون املتعلق بسلطات خدمات     وإن  . ذه األمم اخلاصة هب  الثقافية   اتاالعتباراإلدمان، مع مراعاة    
 أسـر الـشعوب   لصاحلربامج ال تنفيذإعداد وعن سؤولية امل إسنادمانيتوبا ينص على حكومة  الصادر عن   واألسر

والبرادور برنـامج مـنح     ومتول حكومة نيوفاوندالند    . األصلية لسلطة امللونني ولسلطتني إقليميتني لألمم األوىل      
  .النساء واألطفال من أجل دعم جهود تعزيز منع العنفب خاصاًللشعوب األصلية 

 ليشمل مسائل تندرج القانون الكندي حلقوق اإلنسانتوسيع نطاق   - ٢
  يف القانون املتعلق باهلنود

ظلـت  تعديل ثغرة تشريعية     هذا ال  وقد سدّ . ٦٧ إللغاء املادة    القانون الكندي حلقوق اإلنسان   ل  ُعدِّلقد    - ٧١
الناشئة معاجلة مسائل التمييز    يتيح هذا التعديل     و .أشارت إليها بعض اهليئات الوطنية والدولية     قائمة ألمد طويل و   

إضافة إىل االعتراضات اليت ميكن تقـدميها     ( مبوجب هذا النظام التشريعي   معاجلةً جتري    القانون املتعلق باهلنود  عن  
  ).كم مبوجب امليثاقعلى أي حال أمام احملا

  املدارس الداخلية للهنود - ٣

النهج الذي تتبعه حكومة كندا ملعاجلة التركة الضارة للمـدارس    جوانب   متثل املصاحلة جانباً أساسياً من      - ٧٢
 يف التسعينات من هذه املدارس    حىت إغالق آخر مدرسة     و فعلى مدى ما يزيد عن قرن من الزمن       . الداخلية للهنود 

  يف مـدارس   الـسكان األصـليني      طفل مـن     ١٥٠ ٠٠٠ ، وفر هذا النظام تعليم ما يزيد على       اضيمن القرن امل  
  .خارج جمتمعاهتم

، قدم رئيس الوزراء اعتذاراً رمسياً باسم حكومة كند ومجيع الكنديني إىل            ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١ويف    - ٧٣
ا عاناه التالميذ يف تلك      الصفح عم  طالباً منهم ود،   يف املدارس الداخلية للهن    يف املاضي تعليماً  التالميذ الذين تلقوا    

  .تهم وتراثهم ولغتهم على ثقافما كان هلا من تأثري ضار وعاملدارس
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 ويشكل اتفاق التسوية املتعلق باملدارس الداخلية للهنود األساس الذي تقوم عليه التعويضات اليت تـدفع                - ٧٤
 ١,٣تعويضات بلغ جمموعها  تلميذ سابق ٦٤ ٠٠٠جمموعه وقد تلقى ما . لألشخاص الذي التحقوا بتلك املدارس

الـذين  أولئك  وهتدف اللجنة إىل مساع أصوات      .  واملصاحلة ملعرفة احلقيقة وأنشأت كندا أيضاً جلنة     . مليار دوالر 
نظام املدارس الداخلية للهنود وإعداد سجل دقيق ومتاح        ظل  يرغبون يف سرد جتارهبم الشخصية اليت عاشوها يف         

  . املاضيعما حدث يف  للجميع

  األراضياملتصلة بطالبات املاحلقوق املنصوص عليها يف املعاهدات واحلكم الذايت و - ٤

 متثل ،وإضافة إىل ذلك. تكتسي األقاليم التقليدية أمهية ثقافية وروحية كبرية بالنسبة إىل الشعوب األصلية  - ٧٥
 أسلوب حياة الكثريين من مجاعات الشعوب األصـلية        انب جو اإلدارة اجلماعية لألراضي واملوارد جانباً هاماً من      

وتسعى حكومة كندا إىل التوفيق .  اكتفائهم الذايت من الناحية االقتصادية حتقيقوهي تسهم يف كسبهم للرزق ويف
مبواصلة احتـرام املعاهـدات     وذلك  بني حقوق الشعوب األصلية يف أراضيها التقليدية والسيادة اإلقليمية لكندا،           

ويعترف الدستور الكنـدي حبقـوق      . معاهدات جديدة واتفاقات أخرى   عقد  ئمة والتارخيية والتفاوض على     القا
  .الشعوب األصلية املنصوص عليها يف املعاهدات ويؤكد هذه احلقوق

الشعوب األصلية إضافة إىل    مجاعات  على   حتديداً   تقتصروتنص املعاهدات التارخيية على ختصيص أراض         - ٧٦
هذه اجلماعات باستمرار على أراض خارج احملميات، ألغراض صيد الطيور واحليوانـات            حصول   إمكانيةإتاحة  

 يف  وتنشأ املطالبـات  . وال تزال أكثرية هذه املعاهدات سارية اليوم      . وصيد األمساك والصيد بالشرك ومجع الثمار     
من االلتزامات تعاقدية أو غريها اخلالفات بشأن ما إذا كانت أحكام املعاهدات أو االلتزامات العن بعض األحيان 
  .تراعى بالكامل

ددة، احمل تسوية بعض املطالباتوقد استهلت حكومة كندا خطة عمل متعددة اجلوانب للتعجيل يف عملية        - ٧٧
 مليـون دوالر    ٢٥٠ مبلغ سنوي إضـايف قـدره        برصد وااللتزام   املنازعات على تسوية    أكربمع التركيز بدرجة    

  . عندما تبوء املفاوضات بالفشلاتة تضم قضاة حمايدين للفصل يف املطالبللتسويات، وإنشاء حمكم

 الشاملة جمموعة واسعة من احلقوق واملسؤوليات واالستحقاقات،        اتوتتناول املفاوضات املتعلقة باملطالب     - ٧٨
ملـشاركة يف إدارة     الربية، وا  احلياةمبا يف ذلك ملكية األراضي، واحلقوق املتعلقة مبصائد األمساك واستغالل موارد            

 ،١٩٧٣ومنذ عام   . األراضي واملوارد، وتقدمي تعويضات مالية، وتقاسم إيرادات املوارد ومشاريع التنمية االقتصادية          
  دخل حيز النفاذ عشرون اتفاقاً أو معاهدة فيما يتعلق مبطالبات شاملة، وتغطي هذه االتفاقـات أو املعاهـدات                  

 جمتمعاً من جمتمعـات     ٩٠ هذه املعاهدات أكثر من      وتشمل. راضي الكندية  يف املائة من جمموع األ     ٤٠ ما نسبته 
 عملية أخرى يف مجيع أحناء البلد قد بلغـت          ٦٠وهناك حنو   .  فرد ٧٠ ٠٠٠الشعوب األصلية تضم ما يزيد على       

  .مراحل خمتلفة من املفاوضات

، اعترفت كندا ١٩٩٥ومنذ عام .  الذايتتتعلق باحلكمويشمل الكثري من هذه املعاهدات اجلديدة أحكاماً   - ٧٩
  حبق الشعوب األصلية يف أن تتمتع باحلكم الذايت فيما يتعلق باملسائل الداخلية جملتمعاهتا احمللية واليت تشكل جزءاً                 
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 بعالقتـها اخلاصـة بأراضـيها       يتصلال يتجزأ من ثقافاهتا الفريدة وهوياهتا وتقاليدها ولغاهتا ومؤسساهتا وفيما           
  . جمتمعاً حمليا٣٦ً وتشملتعلق باحلكم الذايت ت اتفاقاً ١٧أُبرم إىل اليوم وقد . ومواردها

  حقوق املرأة -  جيم

اتفاقية القضاء التزامات دولية مثل الوفاء بتعمل كندا على النهوض باملساواة بني املرأة والرجل عن طريق   - ٨٠
، متكنـت كنـدا  قـد  و. اعاة املنظور اجلنساينتعميم مرب، وااللتزامات احمللية  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     

 علـى   ، من إحراز تقدم كبري يف إجراء حتليل جنساين على نطاق احلكومات، مبا يف ذلك              ،باستخدام هنج املساءلة  
  .امليزانية الوطنيةإطار  إجراء حتليل جنساين للتدابري املتخذة يف ،سبيل املثال

  العمالة والتعليم - ١

فقد بلغ معدل البطالة بني النساء الكنديات . دا تقدماً كبرياً يف جمايل العمالة والتعليم      أحرزت املرأة يف كن     - ٨١
، بلـغ معـدل   ٢٠٠٧ويف عام .  وهو أقل من معدل البطالة بني الرجال الكنديني، عاما٣٠ًأدىن مستوى له منذ    

 على تيسري مشاركة املرأة يف سوق وتعمل احلكومات).  يف املائة بني الرجال٦,٤( يف املائة ٥,٦البطالة بني النساء 
العمل، من خالل برامج مثل استراتيجية تنمية املوارد البشرية للشعوب األصلية، واملبادرة احملددة اهلدف من أجل                

  .العمال املسنني، واستراتيجية عمالة الشباب، واستراتيجية املهن والتلمذة الصناعية

لتعليم العايل بني نساء بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان سجلت النساء الكنديات أعلى معدل لقد و  - ٨٢
 يف املائة باملقارنة ٥٩,٧، بلغت نسبة النساء احلاصالت على مؤهالت جامعية كندية ٢٠٠٥ويف عام . االقتصادي

ني الرجال  ما بني النساء منه بإىل حدومع أن معدل الدخل املنخفض هو أعلى .  يف املائة بني الرجال٤٠,٣بنسبة 
، فقد أُحرز تقدم كبري يف السنوات األخرية حنو حتسني حالة )٢٠٠٦ يف املائة يف عام ١٠,١ يف املائة مقابل ١٠,٩(

إلناث يف كندا يشهد    لفتئ معدل الدخل املنخفض      على سبيل املثال، ما   ف. النساء ذوات الدخل املنخفض يف كندا     
 يف املائة يف عام ١٠,٩ إىل ١٩٩٦ يف املائة يف عام ١٦,٥ من نسبة اخنفاضاً بوجه عام منذ التسعينات، فقد اخنفض

 فقد ،وإضافة إىل ذلك، سجل معدل الدخل املنخفض بني النساء يف األسر الوحيدة الوالدين هبوطاًً كبرياً. ٢٠٠٦
  .٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٢٨,٢ إىل ١٩٩٦ يف املائة يف عام ٥٢,٧اخنفض من نسبة عالية قدرها 

تندرج  واليت    املهن اليت تتطلب مهارات متخصصة     خذ احلكومات أيضاً خطوات إلزالة احلواجز أمام      وتت  - ٨٣
 اُتخذت عدة مبادرات جديدة يف الـسنوات األخـرية يف           ،على سبيل املثال  ف.  عادةً  الرجال يهيمن عليه  قطاع   يف

  ملسجالت يف برامج التلمذة يف املهـن        يف املائة يف عدد النساء ا      ٣٥ بنسبةنيوفاوندالند والبرادور أدت إىل زيادة      
  .غري التقليدية

   التدابري املتخذة ملكافحة العنف ضد املرأة- ٢

من املرجح أن تكون النساء يف كندا، والسيما نساء الشعوب األصلية، أكثر تعرضاً للعنف من الرجال،                  - ٨٤
بيد أن تفـشي    .  من جانب أزواجهن   مبا يف ذلك التعرض ألكثر أشكال االعتداء خطورة وتكراراً وهو االعتداء          

. العنف الزوجي يظهر بوجه عام عالمات تراجع، كما اخنفضت معدالت القتل الزوجي يف الـسنوات األخـرية                
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اإليذاء إىل تراجع يف ظاهرة االعتداء الزوجـي وإىل اخنفـاض يف            ضحايا  وتشري الدراسات االستقصائية املتعلقة ب    
النساء يف استفادة   حتسن يف عمليات التدخل االجتماعي وزيادة       حدوث  إىل   مما قد يعزى     ،معدالت القتل الزوجي  

  . من اخلدمات اليت توفر هلنضحايا االعتداء

وقد أجرت حكومة   . وال يزال التصدي جلرمية العنف يشكل أولوية بالنسبة إىل مجيع احلكومات يف كندا              - ٨٥
 توفري محاية أفضل للمرأة وجلميع الكنـديني مـن          لقانون اجلنائي ستفيد يف   لكندا مجلة من اإلصالحات العديدة      

وإضافة إىل ذلك، وضعت احلكومات االحتادية وحكومات املقاطعات واألقاليم اسـتراتيجيات وبـرامج             . العنف
أو النساء اللوايت   (للقضاء على العنف ضد املرأة، والتصدي لالحتياجات الفورية للنساء ضحايا العنف وألطفاهلن             

فضالً خدمات استشارية، و الطارئيواء لإل أماكن توفريوتشمل املوارد املتاحة ).  ضحايا للعنفخيشني أن يصبحن
خطط العمل املعدة ملكافحة العنف اجلنسي على نطاق املقاطعات، واملبادرات املخصصة حتديـداً للـشعوب               عن  

رعاية وإسكان تراعي   مج  األصلية، مبا يف ذلك توفري خدمات صحية متناسبة مع ثقافة هذه الشعوب، ووضع برا             
  .  الثقافيةاالعتبارات

ـ  املستوياتوتقدم حكومة كندا أيضاً مساعدة مالية وفنية إىل املنظمات لكي تنفذ مشاريع على                - ٨٦  ة احمللي
وتشمل هذه املبادرات توفري التدريب ملوظفي أماكن اإليواء الذين يعملون مع ضحايا العنف، . ةوالوطنيواإلقليمية 

وللتـصدي  . وتوفري برامج لرعاية الطفل ومنع العنفات متكينية، والتدريب يف جمال تنظيم املشاريع،       دوروتنظيم  
الرتفاع معدالت العنف ضد نساء الشعوب األصلية، تقوم حكومة كندا، باالشتراك مع رابطة نساء الـشعوب                

ية بالعنف العنصري واجلنسي ضد      اليت ترمي إىل زيادة التوع     "األخوات يف الروح  "األصلية يف كندا بدعم مبادرة      
كما . نساء وفتيات من الشعوب األصليةأو موت وكثرياً ما يفضي هذا العنف إىل اختفاء . نساء الشعوب األصلية

 ، وذلك أعلنت حكومة كندا مؤخراً عن مبادرات جديدة، مثل املبادرة االحتادية للتصدي لإلساءة إىل كبار السن              
  .إلساءة لكبار السن جبميع أشكاهلا ومكافحتهااظاهرة هبدف زيادة التوعية ب

 اسـتراتيجية    ما يشمل   التدابري املتخذة على مستوى املقاطعات للتصدي للعنف ضد املرأة والفتيات          ومن  - ٨٧
 ، وهي تغطيساسكتشيوان لوقف العنف واإلساءة فيما بني األفراد، وخطة عمل كيبيك املتعلقة باالعتداء اجلنسي            

لعنف املرتيل يتوىل تقدمي املـشورة      معنياً با أنشأت حكومة أونتاريو جملساً استشارياً      قد   و .٢٠١٣- ٢٠٠٨ لفترةا
بشأن حتسني كفاءة وفعالية نظام الدعم اجملتمعي والقضائي لكي يليب على حنو أفضل احتياجات النساء ضـحايا                 

  اليت تنطـوي علـى خمـاطر       قات  والغرض من مشروع مبادرة ألربتا لتقييم وإدارة العال       . العنف املرتيل وأطفاهلن  
Alberta Relationship Threat Assessment and Management Initiative" " حاالت اخلـوف  احلد منهو 

 من خالل، واحليلولة دوهنا تنطوي على خماطر شديدةواملعاناة والعنف واملوت يف قضايا العنف الناشئ عن عالقات 
ويف نيوفاوندالند والبرادور، تضمن اللجنة االستشارية اجملتمعية، الـيت      . ية العدالة اجلنائ   نظام رد متكامل يف إطار   

   باملعلومـات املتـوفرة علـى مـستوى          السياسات احلكوميـة   أن تسترشد أُنشئت يف إطار مبادرة منع العنف،       
  .القاعدة الشعبية
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   اهلجرة وتدابري اإلدماج-  دال

   إدماج الوافدين اجلدد- ١

قانون اهلجرة ومحايـة  من أهداف  املهاجرين اجلدد وإدماجهم هدفاً هاماً توطنييق يشكل النجاح يف حتق   - ٨٨
وإضافة إىل معلومات التوجيه العامة، تشمل خدمات التوطني املقدمة للمقيمني بصفة دائمة اخلـدمات              . الالجئني

وتؤدي .  مع اجملتمع احمللي، واملشاركة يف سوق العمل، وإقامة صالت واإلملام باللغةاليت هتدف إىل تطوير املهارات
اليت يواجههـا حتديـداً     صعوبات  الهذه اخلدمات دوراً هاماً من خالل مساعدة املهاجرين والالجئني على تذليل            

  غريهـم   االندماج على املدى الطويل، ليصبحوا مواطنني على قدم املساواة مـع             هلم اجلدد لكي يتسىن     الوافدون
  .الكندينيمن 

ا، باالشتراك مع املقاطعات واألقاليم والشركاء واجلهات صاحبة املصلحة يف مجيـع            وتقوم حكومة كند    - ٨٩
مساعدة األفراد املدربني على املستوى الدويل وذلك عن طريق إدماج املهاجرين، عملية أحناء كندا، بتحسني نتائج 

  دربني على املـستوى الـدويل      يف االندماج واملشاركة يف سوق العمل الكندية، إضافة إىل تعزيز تنقل العاملني امل            
إىل الوافدين اجلدد ُتقدَّم  )"الذهاب إىل كندا"(اهلجرة ومن خالل البوابة اإللكترونية اخلاصة ب. فيما بني املقاطعات

  .تيسر اندماجهم يف سوق العمل الكندية ويف اجملتمع الكنديلخدمات إعالمية ووسائل 

ربامج لدعم الوافدين اجلدد يف سـعيهم إىل االنـدماج يف           التضع  وتقدم حكومات املقاطعات التمويل و      - ٩٠
 االستشارة والدورات اللغوية    وفرص لالستفادة من خدمات    اجلدد موارد وثائقية     وُتتاح للوافدين . اجملتمع الكندي 

ة ساسكتشيوان التمويل إىل املنظمات اجملتمعيحكومة على سبيل املثال، تقدم ف. لتوطني والعملألغراض اواملساعدة 
واملعاهد وأصحاب العمل والوكاالت الشريكة األخرى لتوفري الدعم لتوطني املهاجرين واستبقائهم، من خـالل              
خدمات كتقييم االحتياجات واإلحالة، واملساعدة على إجياد مسكن واحلصول على الرعاية الـصحية والتعلـيم               

وتقدم حكومة نيو برنسفيك    . بالشهاداتلألطفال، والدورات اللغوية وتذليل الصعوبات اليت تعترض االعتراف         
منظمات تنفذّه  الذي  ت اللغوية املعززة يف نيوبرنسفيك      التمويل للوافدين اجلدد الذين يشاركون يف برنامج الدورا       

كومة التابع حل لضحايا  لدمات  تقدمي اخل ويعمل فرع   . جمتمعية للحصول على خدمات املستشارين يف جمال العمالة       
 جمموعات الوافدين اجلدد والوافدون اجلدد أنفسهم مبا يتاح هلم مـن            يع الضحايا، مبن فيهم   ربتا على إعالم مج   أل

 ":Crossing the Cultural Divide وقد أُعد كتيب لضحايا اجلرمية بعنـوان . لجرميةلمساعدة إذا وقعوا ضحايا 

Information for Immigrants and Refugees on Services for Victims of Crime"  لغة خمتلفة١١وترجم إىل  .
 "Des valeurs partagées, des intérêts communs" "القيم واملصاحل املشتركة"وحتدد خطة عمل كيبيك بعنوان 

  .جمموعة من التدابري الرامية إىل تيسري إدماج املهاجرين واجملتمعات الثقافية يف جمتمع كيبيك

   العمال املهاجرون- ٢

. جانب املؤقتون إىل كندا عادةً لتلبية حاجة موثقة مللء وظيفة خاصة حيددها صاحب العمل   ُيستقَدم العمال األ    - ٩١
 بـه   ويتمتع العمال األجانب املؤقتون مبـا يتمتـع       . وُيتوقع عموماً أن يغادر هؤالء العمال كندا حاملا ينتهي عقدهم         
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وينطبق امليثاق الكندي للحقوق    . اعيةاحلماية االجتم  حقوق اإلنسان أو   احلقوق املرتبطة بالعمل أو   من  الكنديون  
  .واحلريات على مجيع األفراد املقيمني على األراضي الكندية وهو يعزز بيئة اإلدماج االجتماعي

وتوفر الربامج املتعلقة بالعمال األجانب املؤقتني يف كندا املعلومات ألصحاب العمل والعاملني، لـضمان               - ٩٢
وتعمل حكومة كندا أيضاً بالتعاون .  متاحة هلمعلى أي آليات لالنتصافإطالع العمال األجانب على حقوقهم و

معايري العمل والصحة والـسالمة املهنيـتني       باملسؤولية األساسية عن    مع نظرائها يف املقاطعات الذين يضطلعون       
دمات املتاحة  وعالقات العمل فيما خيص معظم املهن يف كندا، وذلك لضمان التوعية بتدابري احلماية املناسبة وباخل              

  .ألولئك العمال وتيسري حصوهلم عليها

نيوبرنسفيك حكومة  تعمل  : يلي األقاليم ما / املقاطعات ىوتشمل األمثلة على التدابري املتخذة على مستو        - ٩٣
 العمـال  لـصاحل إىل جانب أصحاب العمل يف املقاطعة لوضع برامج باإلنكليزية جيري إعدادها على حنو مشترك           

.  يف كندا، ويف حتسني اندماجهم يف أماكن العملإقامتهم ستفيدهم يف تعزيز سالمتهم أثناء وهيتني، األجانب املؤق
ويتمتع العمال املهاجرون يف إقليم يوكون باحلقوق واحلماية نفسها اليت يتمتع هبا أي عامل آخر يف اإلقليم مبوجب 

ويف . تدريب والعمالة ملساعدة العمال املهـاجرين     وتتوفر أيضاً برامج لل   . تشريعات العمالة اإلقليمية ذات الصلة    
بريتش كولومبيا، يتمتع العمال األجانب باحلماية القانونية نفسها اليت يتمتع هبا أي عامل آخر يف بريتش كولومبيا 

  .وقانون تعويض العمال، وقانون عالقات العمل، قانون معايري العمالةمبوجب 

  ماية الوقاية واحل-  االجتار باألشخاص - ٣

منـع  : هيتركز اجلهود اليت تبذهلا كندا ملكافحة االجتار باألشخاص على أربعة جماالت واسعة رئيسية                - ٩٤
االجتار باألشخاص، ومحاية الضحايا، ومقاضاة املتجرين باألشخاص، والعمل هلذه الغاية باالشتراك مع اجلهـات              

وإن إدراج جرائم حمددة تتعلق . ات الدولية السائدةوهذا النهج متسق مع أفضل املمارس. صاحبة املصلحةالرئيسية 
، سيتيح إطاراً   )٢٠٠٥( والقانون اجلنائي ) ٢٠٠٢ (قانون اهلجرة ومحاية الالجئني   سياق  باالجتار باألشخاص يف    

  .واسعاً للقانون اجلنائي للتصدي هلذه اجلرمية

وُيعتقد أن ضحايا االجتار يف كنـدا       .  باألشخاص عبور ومقصد ألغراض االجتار   وُتعترب كندا أساساً بلد       - ٩٥
وتشري االستخبارات إىل أن ضحايا . هم إىل املراكز اهلامة فيها، مثل مونتريال وتورونتو وفانكوفرميتجهون يف معظ

التحقيقات اليت أجرهتا هيئات إنفاذ القانون      و. االجتار يف كندا ُيجربون على العمل بصفة رئيسية يف جتارة اجلنس          
صادفتها هيئات إنفاذ القانون الكنـدي نـساء        ذه النتائج، وتشمل حاالت االجتار بالبشر اليت        هتدعم  الكندي  

  .وأطفاالً كانوا ضحية لالجتار ألغراض االستغالل اجلنسي

ومن هـذه   . وتوفري املساعدة للضحايا  بالبشر  وقد اختذت حكومة كندا تدابري ترمي إىل مكافحة االجتار            - ٩٦
  : لعلى سبيل املثاالتدابري 

 منح تصريح تشملتوفري مبادئ توجيهية من خالل تعزيز محاية ضحايا االجتار األجانب يف كندا   )أ(
مبـا فيهـا    (ويوفر الربنامج االحتادي املؤقت للصحة خدمات الرعاية الصحية         .  يوماً ١٨٠إقامة مؤقتة جماناً ملدة     
  يح عمل جماين؛ للحصول على تصرات، وميكن للضحايا التقدم بطلب)خدمات االستشارة
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توفري التدريب للمسؤولني عن إنفاذ القانون واملوظفني يف النقاط احلدودية وموظفي اهلجرة وأفراد               )ب(
  اجملتمع املدين بشأن التعرف على ضحايا االجتار بالبشر وحتديد اجلرائم اجلديدة املرتكبة يف جمال االجتار بالبشر؛

  لشرطة الدرك امللكية الكندية؛  تابعجتار بالبشرمركز وطين للتنسيق يف جمال مكافحة اال  )ج(

ائـتالف ألربتـا    على إجرائها   مسائل املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر يف ألربتا يعكف         للدراسة    )د(
ملكافحة االجتار بالبشر، وهو يضم أعضاء من خمتلف اإلدارات احلكومية يف املقاطعات، واحلكومة االحتادية، ومن               

  ؛تستهدف الربح الوكاالت جمتمعية 

 به مكتب مكافحة االجتار باألشخاص يف بريتش كولومبيا بالتعاون مع وزارات يقومالعمل الذي   ) ه(
املقاطعات األخرى، والوزارات االحتادية، وحكومات البلديات، ووكاالت إنفاذ القانون، واملنظمات اجملتمعيـة،            

ويعتمد هذا املكتب هنجاً يركز على      . االجتارهذا   ضحايا   للقضاء على االجتار بالبشر وتوفري اخلدمات لألشخاص      
  ؛ كلهاحقوق اإلنسان ويضع حقوق ضحايا االجتار واحتياجاهتم يف صلب أعماله

 .)٤(اعتماد اهليئات التشريعية الكندية ملقترحات وقرارات تتعلق باالجتار بالبشر  ) و(

   مكافحة التمييز-  هاء

   تدابري مكافحة العنصرية- ١

وُتظهـر الدراسـات    .  مشاكل العنـصرية   ، ليست مبنأى عن   ، بوصفها جمتمعاً متعدد الثقافات    كنداإن    - ٩٧
بسبب خصائـصها  اجلائرة املعاملة و يف املائة من األقليات املعروفة تشعر بأهنا تتعرض للتمييز          ٣٦االستقصائية أن   

ارج احملميـات يؤكـدون تعرضـهم     يف املائة من أفراد الشعوب األصلية اليت تعيش خ    ٤٦ وأن   )٥(اإلثنية الثقافية 
  .)٦(للعنصرية والتمييز مرة واحدة على األقل خالل العامني السابقني

كرست احلكومات يف كندا أحكاماً تشريعية للحماية إضافة إىل ما تنتهجه من سياسات ملكافحـة               قد  و  - ٩٨
 الـدعوة أو التـرويج    نائي الكندي  القانون اجل  على سبيل املثال، ُيّجرم   ف. تشجع الكراهية املواقف اليت   العنصرية و 

املواقف اليت تشجع ، أو بالسلمفضي إىل اإلخالل ي مما قدلإلبادة اجلماعية واحلض على الكراهية يف األماكن العامة 
ويف .  اإلثيناألصلاملوجهة ضد أفراد فئات ميكن متييزها على أساس العنصر أو اللون أو الدين أو والكراهية عمداً   

 احلـض  كما أن.  اجلنسيامليل نطاق هذه اجلرائم لتشمل الفئات اليت ميكن متييزها على أساس ّسعُو،  ٢٠٠٤عام  
وُتعـاجل  . األحكام من العوامل املشددة للعقوبة ألغراض إصدار ّد عامالًعُيعلى الكراهية أثناء ارتكاب أي جرمية       

 ويف بعض قوانني حقوق اإلنـسان يف        نالقانون الكندي حلقوق اإلنسا   اخلطب اليت حتض على الكراهية أيضاً يف        
يف الـوارد   فعالية احلكم   مدى  وتعكف اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان يف الوقت احلايل على دراسة           . املقاطعات

املتعلق باخلطب اليت حتض على الكراهية يف سياق اجملتمع املعاصر وتكنولوجيات و القانون الكندي حلقوق اإلنسان   
  .االتصال اجلديدة
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.  أحكاماً إضافية تكفل احلماية من أفعال الكراهية والتمييز٢٠٠١ لعام قانون مكافحة اإلرهابويتضمن   - ٩٩
اجلرائم املرتبطة بالدعاية اليت حتض على الكراهية لكي تتمكن احملـاكم           هذا القانون املتعلقة ب   لت أحكام   ُعّدقد  و

إذا وب من الدعايات املتاحـة للجمهـور        مر حلذف ما خيزن على وحدات خدمات احلاس       وامبوجبها من إصدار أ   
وأُدرجت جرمية حمددة خاصة باإلساءة العامة فيما يتعلق بأماكن العبـادة الدينيـة،             .  حتض على الكراهية   كانت

  .اإلثين القومي أو األصللتجرمي األفعال اليت ترتكب بدافع الكراهية بسبب الدين أو العنصر أو اللون أو 

  :يلي  اختذهتا حكومات املقاطعات واألقاليم ماوتشمل التدابري اليت  - ١٠٠

 نيو برانسفيك استراتيجية لنمو السكان التزمت فيها احلكومة بتعزيز التعدديـة             مقاطعة وضعت  )أ(
وميول برنامج املنح املخصصة للتعدديـة      .  الدراسي املنهجالثقافية يف املدارس العامة يف املقاطعة جبعلها جزءاً من          

  اليت ترمي إىل تثقيف سكان نيوبرانسفيك بأمهية التنوع الثقايف بالنسبة للمقاطعة؛الثقافية األنشطة 

قيمة : التنوع" بعنوان   ة، أعلنت حكومة كيبيك عن وضع سياس      ٢٠٠٨أكتوبر  /يف تشرين األول    )ب(
ة من  جمموعةوحتدد هذه السياس.  لتعزيز مشاركة اجلميع يف تنمية كيبيك"Diversity: An Added Value"" مضافة

 يف  مشاركة كاملة التدابري الرامية إىل مكافحة ومنع العنصرية والتمييز العنصري، وكفالة مشاركة مجيع املواطنني             
  األنشطة االقتصادية وتعزيز التقارب بني الثقافات؛

 لربيتش كولومبيا على تعيني وزير مسؤول عن التعددية الثقافيـة،           قانون التعددية الثقافية  ينص    )ج(
ويقدم هذا اجمللس املشورة إىل الوزير بشأن مسائل التعددية الثقافيـة           . ستشاري معين بالتعددية الثقافية   وجملس ا 

  ؛العنصريةومكافحة 

أنشأت نيوفاوندالند والبرادور فريقاً عامالً معنياً بالتعددية الثقافية ملساعدة املوظفني التنفيذيني             )د(
يـة يف إطـار     بادرات اخلاصة املرتبطة بتنفيذ سياسات التعددية الثقاف      يف احلكومة على حتديد وإدارة األنشطة وامل      

  .ة احملليات احمللي واإلقليمي ومستوى اجملتمعاحلكومة وعلى املستويني

  املعوقون - ٢

 كندا أساساً حلماية املعوقني من أوجه عدم املساواة ومن التمييز، وهذا األساس مكرس من الناحية أرست  - ١٠١
 ويف تشريعات حقوق اإلنسان الصادرة عن مجيع        امليثاق الكندي للحقوق واحلريات    من   ١٥ادة  الدستورية يف امل  

  ).انظر اجلزء الثاين من هذا التقرير(الواليات القضائية 

نفذت احلكومات تدابري تشريعية وسياساتية أخرى لكفالة إدماج الكنديني ومشاركتهم مـشاركة            كما    - ١٠٢
  :يلي ماومن األمثلة على هذه التدابري . مجيع جوانب اجملتمع واحلياة اجملتمعيةعلى قدم املساواة يف وكاملة 

غريهم على االدخـار  وتساعد خطة مدخرات اإلعاقة املسجلة اليت وضعتها حكومة كندا اآلباء        )أ(
 وعالوة على املدخرات الفردية، ستـسهم     . لكفالة توفري ضمان مايل طويل األجل للطفل املصاب بإعاقة شديدة         

   دوالر يف شكل منح وسندات؛٩٠ ٠٠٠احلكومة يف خطة ادخار الشخص املستفيد مببلغ يصل إىل 
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 إمكانية الوصول التمويل للمشاريع اهلادفة إىل حتسني إمكانيـة الوصـول            إتاحةيقدم صندوق     )ب(
  بدنية؛للكنديني ومتكينهم من املشاركة واإلسهام يف جمتمعاهتم ويف االقتصاد بغض النظر عن قدرهتم ال

قانون ضمان حق املعوقني يف ممارسة حقوقهم لتحقيق إدماجهم االجتماعي ت حكومة كيبيك سّن  ) ج(
، ويهدف هذا القانون إىل مساعدة املعوقني على االندماج يف اجملتمع علـى    واندماجهم يف املدارس وأماكن العمل    

بصفة خاصة، على املعـوقني وأسـرهم،   قدم املساواة مع املواطنني اآلخرين من خالل حتديد عدة تدابري ستطبق،    
  ؛والبيئات اليت يعيشون فيها، وتوفري املوارد واخلدمات الالزمة هلم وتنظيمها

توفر هيئات الصحة يف بريتش كولومبيا خدمات الرعاية يف املسكن أو اجملتمع لألشـخاص الـذين                 ) د(
  العالج ألغراض إعادة تأهيلهم؛م أو حيتاجون إىل الرعاية الصحية الشديدة أو املزمنة أو للعالج املخفف لآلال

ونفذت خطط عمل مـن     ) أقاليم الشمال الغريب  (أعدت نيو برانسفيك ونورثويست ترييتوريز        ) ه(
يف حتـسني   من شأهنا أن تسهم     الضوء على التوصيات واإلجراءات اليت      هذه   العمل   خططوتسلّط  . أجل املعوقني 

   والفعالة يف اجملتمع الكندي؛حياة املعوقني من أجل ضمان مشاركتهم الكاملة

املعوقني، وسـيجري   ب  اخلاصة لسياساتلأنشأت حكومة نيوفاوندالند والبرادور مكتباً جديداً         )و(
عامة، ويف متابعة   الدمات  اخلا يف احلصول على     وهنالعمل بالتشاور مع املعوقني إلجياد حلول للصعوبات اليت يواجه        

  .دراستهم وتأمني عمل جمد
Notes 

1 The Canadian Constitution recognizes three groups of Aboriginal people – Indians, Métis and Inuit. These are 
three separate peoples with unique heritages, languages, cultural practices and spiritual beliefs. 
2 The Supreme Court of Canada has recognized that the constitutional protection of freedom of expression is 
premised upon fundamental principles and values that promote the search for and attainment of truth, 
participation in social and political decision making and the opportunity for individual self-fulfillment through 
expression. 
3 Funding for the Affordable Housing Initiative, the housing renovation programs, including the Residential 
Rehabilitation and Assistance Program and the Homelessness Partnering Strategy were set to expire on March  
31, 2009. 
4 The House of Commons unanimously adopted a motion in 2007 condemning human trafficking and 
supporting a comprehensive strategy to combat trafficking worldwide and the Manitoba Legislature adopted a 
resolution in 2008, which recognizes that women in particular are victims of trafficking and urges governments 
to work collaboratively to address the issue. 
5 According to the Ethnic Diversity Survey of 2002 and Statistics Canada census data. 
6 According to the 2003 Ekos survey. 

- - - - - 


