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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة السادسة واألربعون

        ٢٠١٠يوليه /متوز ٣٠-١٢
  معلومات مقدمة يف إطار متابعة املالحظات اخلتامية للجنة    

  
  كندا    
رد كندا على التوصيات الواردة يف املالحظـات اخلتاميـة للجنـة عقـب النظـر يف                     

ــر اجلــامع   ــرينالتقري ــدوريني للتقري ــدا يف   ال ــسابع لكن ــسادس وال ــشرين ٢٢ال  ت
  ٢٠٠٨أكتوبر /األول
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  مقدمة    
 نظــرت اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد ٢٠٠٨أكتــوبر /تــشرين األول ٢٢يف   - ١

ــدا      ــسابع لكن ــسادس وال ــدوريني ال ــرين ال ــر اجلــامع للتقري ــرأة يف التقري . )CEDAW/C/CAN/7(امل
حظاهتـا اخلتاميـة، أن تقـدم يف غـضون سـنة، معلومـات كتابيـة                وطلبت اللجنـة مـن كنـدا، يف مال        

 ٣٢ و ١٤ بـــــــشأن اخلطـــــــوات املتخـــــــذة لتنفيـــــــذ التوصـــــــيات الـــــــواردة يف الفقـــــــرتني      
(CEDAW/C/CAN/CO/7) .            وميكن االطالع على معلومات إضـافية يف التقريـر اجلـامع للتقريـرين

  .www.pch.gc.ca/pgm/pdp-hrp/docs/cedaw-eng.cfmالدوريني السادس والسابع على املوقع 
  

  ١٤الفقرة     
تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل وضــع معــايري دنيــا لتــوفري التمويــل لــربامج املــساعدة    

االجتماعيـــة، ميكـــن تطبيقهـــا علـــى املـــستوى االحتـــادي وعلـــى مـــستوى املقاطعـــات   
اليم، وإنــشاء آليــة رصــد تــضمن مــساءلة حكومــات املقاطعــات واألقــاليم بــشأن  واألقــ

ــل ا     ــى حنــو يكفــل متوي ــوال عل ــساء،   اســتخدام هــذه األم ــات الن حتياجــات أضــعف فئ
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إجراء تقيـيم ألثـر           . يفضي إىل متييز ضد املرأة     وال

  .الربامج االجتماعية املتصلة حبقوق املرأة
  

  برامج املساعدة االجتماعية وخدماهتا    
يف كندا، ميـنح الدسـتور سـلطات تـشريعية وتنفيذيـة ملـستويني مـن مـستويات احلكـم،                - ٢

ويشمل االحتاد الكندي حكومة مركزية لكل كندا وحكومة لكـل          . كالمها ذو سيادة يف جماله    
ية احلصرية للحكومـة    ومينح دستور كندا طائفة من السلطات التشريع      . من املقاطعات واألقاليم  

كمـا يـنص صـراحة علـى مـنح واليـة مـشتركة بـني املـستوى                  . االحتادية وحلكومات املقاطعات  
  .)١(االحتادي ومستوى املقاطعات يف جماالت منها اهلجرة واملعاشات التقاعدية والزراعة

ــات         - ٣ ــا حكومـ ــع فيهمـ ــاالن تتمتـ ــة جمـ ــدمات االجتماعيـ ــة واخلـ ــساعدة االجتماعيـ واملـ
وتقـدم حكومـة كنـدا الـدعم املـايل للمقاطعـات واألقـاليم              . ت بسلطة تشريعية حصرية   املقاطعا

مــن أجــل تــوفري هــذه اخلــدمات، مــن خــالل نظــام كنــدا للتحــويالت االجتماعيــة، وهــو نظــام  
. للتحويالت النقدية اإلمجالية يقدم أيضا الدعم للتعليم بعـد املرحلـة الثانويـة ولـربامج لألطفـال                

__________ 
على خالف املقاطعات اليت خيوهلا الدستور املـسؤولية يف جمـاالت حمـددة للغايـة، فـإن األقـاليم أنـشأها برملـان                         )١(  

ولالطالع على قائمة للمـسؤوليات التـشريعية ذات   . كندا، وخوهلا مسؤوليات شبيهة مبسؤوليات املقاطعات  
ومـات املقاطعـات، انظـر التقريـر الـدوري الرابـع لكنـدا بـشأن تنفيـذ                  الصلة املخولة للحكومة االحتاديـة وحك     

  .١٢ و ١١ الفقرتان (E/C.12/4/Add.15) العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

http://www.pch.gc.ca/pgm/pdp-hrp/docs/cedaw-eng.cfm�
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ــشترط نظــام كنــدا ل   ــرطا واحــدا وهــو عــدم اشــتراط اإلدارات       وي لتحــويالت االجتماعيــة ش
املستفيدة حـداً أدىن ملـدة اإلقامـة ميكـن مبوجبـه رفـض تقـدمي املـساعدة االجتماعيـة مـن جانـب                        
ــة أو         ــزمن يف تلــك املقاطع ــة مــن ال ــرة كافي ــشخص فت ــة ال ــسبب عــدم إقام ــيم ب ــة أو إقل مقاطع

  .اإلقليم ذلك
 دنيا وطنية لتوفري التمويـل لـربامج املـساعدة االجتماعيـة        وال تضع حكومة كندا معايري      - ٤

وذلك مينح حلكومات املقاطعـات واألقـاليم مرونـة أكـرب يف     . كشرط هلذه التحويالت اإلمجالية  
  .تصميم وإدارة مساعدهتا االجتماعية وخدماهتا االجتماعية وفقا الحتياجات مواطنيها

االجتماعيـة التـزام احلكومـة بكفالـة أن         غري أنـه لكـي يعكـس نظـام كنـدا للتحـويالت                - ٥
تقــدم التحــويالت العامــة الغــرض دعمــا متــساويا جلميــع الكنــديني، فإنــه ُيحــسب علــى أســاس  

وقــد زادت احلكومــة أيــضا شــفافية الــدعم املقــدم مــن  . النــصيب املتــساوي للفــرد مــن النقديــة 
ي بـني اجملـاالت الثالثـة    خالل هذا النظام بإتاحة املعلومات عـن التوزيـع اإلمسـي للـدعم االحتـاد             

ذات األولوية، استنادا إىل أمناط اإلنفاق للمقاطعات واألقاليم واتفاقـات رعايـة الطفـل القائمـة                
  .فضال عن االستثمارات األخرى من امليزانيات األخرية

و لتسهيل أداء نظـام حكـم متعـدد املـستويات، ُتعقـد منتـديات خمصـصة ودائمـة علـى                       - ٦
ــادي ومــ   ــستوى االحت ــراء      امل ــن املوضــوعات إلج ــد م ــشأن العدي ــاليم ب ــات واألق ستوى املقاطع

مناقشات بشأن شىت جماالت االهتمـام املـشترك والتعـاون بـشأهنا، مـن قبيـل جمـاالت اخلـدمات                    
يف ذلك العنـف املرتكـب       االجتماعية، والقضايا الرئيسية للمسنني ونساء الشعوب األصلية، مبا       

فعلـى سـبيل املثـال، جيتمـع الـوزراء          . )٢(قتصادي للمرأة ضد نساء الشعوب األصلية، واألمن اال     
االحتاديون ووزراء املقاطعات واألقاليم املسؤولون عن وضع املرأة سنويا لدراسـة سـبل حتـسني               
وضع املرأة وتبادل املعلومات بشأن القضايا اليت متس املـرأة يف كنـدا، وعلـى وجـه التحديـد يف        

، اتفقــوا علــى تعزيــز ٢٠٠٧ويف عــام . ق اإلنــسانجمــاالت األمــن االقتــصادي والعنــف وحقــو 
االكتفاء الذايت االقتصادي للمرأة وسالمتها وأمنها وعلى العمل من أجـل حتـسني وضـع نـساء                 

  .)٣(شعوب اإلنويت واألمم األوىل واملختلطات النسب يف كندا
  

__________ 
 بأهنا شـعوب اهلنـود      “الشعوب األصلية يف كندا    ”١٩٨٢من القانون الدستوري لعام     ) ٢ (٣٥تعّرف املادة     )٢(  

و مــصطلح األمــم األوىل هــو املــصطلح املفــضل اســتخدامه عنــد اإلشــارة إىل   . واإلنويــت واملولّــدين الكنديــة
  .أما مصطلح الشعوب األصلية فيشري إىل مجيع اجملموعات الثالث. اهلنود يف هذا التقرير“ مركز”

  .www.swc-cfc.gc.ca/med/news-nouvelles/2007/0711-eng.html: لالطالع على مزيد من املعلومات انظر املوقع  )٣(  
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  املساءلة    
ــشريعية لتلــ       - ٧ ــام اجملــالس الت ــسؤولة أم ــاليم م ــات واألق ــات املقاطع ــات حكوم ك املقاطع

واألقاليم وأمـام مواطنيهـا وأصـحاب املـصلحة فيهـا فيمـا يتعلـق بإنفـاق األمـوال العامـة، مبـا يف             
وميكــن أن خيــضع اســتخدام املقاطعــات واألقــاليم لألمــوال  . ذلــك التحــويالت املاليــة االحتاديــة

ت العامة للمراجعة من جانب مراجعي احلسابات هبا الـذين يـساعدون علـى إخـضاع احلكومـا        
ــات        ــال يف العملي ــق قيمــة امل ــة وحتقي ــوال العام ــشأن جــودة إدارهتــم لألم ــديريها للمــساءلة ب وم

وليست املقاطعات وال األقاليم مسؤولة أمام احلكومة االحتادية عن كيفيـة إنفـاق             . )٤(احلكومية
  .األموال اليت تلقتها عن طريق نظام التحويالت االجتماعية

  
  عية تقييم برامج املساعدة االجتما    

ــصفة         - ٨ ــا ب ــة و تقييمه ــساعدة االجتماعي ــرامج وخــدمات امل ــتم اســتعراض ب ــدا، ي يف كن
ويؤخذ األثر االجتماعي واالقتصادي على املرأة وعلى الفئات الضعيفة من النـساء يف             . منتظمة

ــيالت       ــوث والتحلـ ــل البحـ ــرى مثـ ــل األخـ ــكال التحليـ ــة وأشـ ــات املختلفـ ــار يف التقييمـ االعتبـ
ات االستقصائية للعمالء، واستعراضات أصحاب املـصلحة وآرائهـم، ويف          اإلحصائية و الدراس  

املشاورات العامة على نطاق املقاطعات، واستعراضات التحليالت، والتحلـيالت القائمـة علـى             
ــوع اجلــنس  ــات        . ن ــة وحكوم ــة االحتادي ــيت تتخــذها احلكوم ــدابري ال ــة للت ــي أمثل ــا يل ــرد فيم وي

  .املقاطعات واألقاليم
ة نيوفاوندالند والبرادور تقييمات منتظمة ومستمرة ملـدى فعاليـة بـرامج            جتري حكوم   - ٩

ويؤخــذ األثــر . وخــدمات املــساعدة االجتماعيــة املــضطلع هبــا اســتجابة لألوضــاع االقتــصادية  
االجتماعي واالقتصادي على املرأة والفئات الضعيفة من النساء يف االعتبار، بطبيعـة احلـال، يف               

وباملقاطعـة مكتـب للـسياسات      . ى كفاية بـرامج وخـدمات املـساعدة       االستعراضات اجلارية ملد  
املتعلقة باملرأة يقدم التوجيه بشأن قضايا جنسانية حمددة قد تـؤثر علـى حتديـد الفوائـد يف إطـار                    

وقد أفضت هذه االستعراضـات املـستمرة إىل زيـادة يف           . برامج وخدمات املساعدة االجتماعية   
ــة و   إىل زيــادات يف مــسامهات املــساعدة االجتماعيــة، ال ســيما     احلــد األدىن لألجــور باملقاطع

  .املقدمة للتخفيف من نفقات املعيشة واإلجيار

__________ 
كندا، مكتب املراجع العام للحسابات يف كنـدا، تقريـر املراجـع العـام للحـسابات يف كنـدا املقـدم إىل جملـس            )٤(  

:  متـاح علـى املوقـع        ٢٠٠٨دراسة التحويالت املالية االحتادية إىل املقاطعـات واألقـاليم،          : ١الفصل  : العموم
www.oag-bvg.gc.ca/internet/docs/parl_oag_200812_01_e.pdf.  
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أمـــا يف مقاطعـــة بـــرينس إدوارد آيالنـــد فيجـــري ســـنويا اســـتعراض هيكـــل معـــدالت   - ١٠
املساعدة االجتماعية وجبري استعراض منوذج احلكومـة يف تقـدمي اخلـدمات بـصفة غـري رمسيـة،                  

كما يـتم إدخـال حتـسينات    . لية اإلدارة اجلارية لكفالة تلبيته الحتياجات العمالء      كجزء من عم  
على الربامج واخلدمات من خالل األحبـاث واسـتخدام املمارسـات املبـشرة بـاخلري والعمـل مـع                   
الــشركاء اجملتمعــيني الــذين ميثلــون الفئــات الــضعيفِة، مثــل رابطــة القــادمني اجلــدد إىل كنــدا يف   

يالند وجملس برينس إدوارد آيالند لألشخاص ذوي اإلعاقة واحتـاد امليكـاك يف             برينس إدوارد آ  
ونتيجـة هلـذه املبـادرات ال يلـزم أن يكـون األشـخاص ذوو اإلعاقـة مـن              . برينس إدوارد آيالنـد   

ــامج          ــن برن ــدعم م ــى ال ــؤهلني للحــصول عل ــصبحوا م ــة حــىت ي ــتلقني للمــساعدة االجتماعي امل
  .املعوقني دعم
 دائــرة تقيــيم بــوزارة العمــل    ١٩٨٤عــة كيبيــك، فقــد أنــشئت يف عــام     أمــا يف مقاط  - ١١

وعلـى مـدى العقـود    . والتضامن االجتماعي تضطلع باملسؤولية عن برامج املساعدة االجتماعية 
القليلة املاضية، جري تقييم خدمات املـساعدة االجتماعيـة واملـساعدة املقدمـة يف جمـال العمالـة                

ويعـد تقيـيم الـربامج جـزءا ال يتجـزأ مـن وضـع               .  القرارات ملرات عديدة من أجل تسهيل اختاذ     
ــساءلة         ــام يف امل ــدور ه ــوم ب ــك، ويق ــة يف كيبي ــساعدة االجتماعي ــرامج امل ورصــد سياســات وب

 تقييمــا تقريبــا بــشأن عــدد كــبري مــن التــدابري والــربامج        ٣٠وُيجــرى كــل ســنة   . واإلبــالغ
  .واملبادرات باستخدام منهجيات نوعية وكمية

عــض التقييمــات وعمليــات البحــث املــضطلع هبــا بــشأن بــرامج املــساعدة         وتأخــذ ب  - ١٢
. االجتماعية يف االعتبار ما هلذه الربامج مـن آثـار علـى املـرأة أو علـى فئـات حمـددة مـن النـساء                    

فعلى سبيل املثال، أخذت يف االعتبـار، لـدى قيـاس أثـر بـرامج املـساعدة املوجهـة للعـاطلني يف                      
كمـا أُخـذ يف االعتبـار األثـر الواقـع علـى             . فة على الرجال والنـساء    كيبيك، ما هلا من آثار خمتل     

املــرأة يف عــدد مــن الدراســات املــضطلع هبــا بــشأن الــربامج بالنــسبة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة     
  .والعاملني كبار السن واملهاجرين واألسر الوحيدة األب أو األم

اعي علـــى أن تأخـــذ  مـــن قـــانون مكافحـــة الفقــر واإلقـــصاء االجتمـــ ٧وتــنص املـــادة    - ١٣
ضطلع هبا يف هذا الصدد يف تصورها وتنفيذها احلقائق اليت ختـص بالتحديـد النـساء                التدابري امل ”

وجيـب علـى وزارات ووكـاالت       . “والرجال ال سيما من التحليالت القائمة على نوع اجلـنس         
ء كيبيك املسؤولة عن وضع التدابري كجـزء مـن خطـة عمـل احلكومـة ملكافحـة الفقـر واإلقـصا                    

  .االجتماعي أن متتثل هلذا النص
وتؤكد بعض التقييمات اليت أُجريـت يف كيبيـك أن لـربامج املـساعدة االجتماعيـة أثـراً           - ١٤

إعفـاء  (وقد أُجريت دراستان عن أثر مكافأة العمـل         . على الرجال خمتلفا عن أثرها على النساء      
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، أظهرتـا أن املكافـأة   )دخلضرييب يرد إىل دافعي الضرائب لتحسني وضع العمال املنخفضي الـ       
. تشجع النساء علـى طلـب العمـل وأهنـا سـامهت يف زيـادة يف مـشاركة املـرأة يف سـوق العمـل                        

وكان للمكافأة أثر ملموس بدرجة أكرب على الوالدات العازبـات، باملقارنـة بـاألنواع األخـرى                
إىل زيـادة يف دخـل      كما أدت هذه املكافأة، مقترنة بتدابري ضريبية أخـرى،          . من األسر املعيشية  

األســر ذوات األطفــال، ال ســيما األســر الوحيــدة األب أو األم، وبــذلك خففــت مــن مــستوى 
  .فقر تلك األسر

وأجرت حكومة كيبيك دراسـتني عـن بـرامج دعـم األعمـال احلـرة وإعانـات األجـور                     - ١٥
تنادا إىل  باستخدام التحليل القائم على نوع اجلنس؛ وأُدخلت تعديالت معينة علـى الـربامج اسـ              

ووفقا للدراسة اليت أُجريت عن تدابري دعم األعمال احلرة اليت تـساعد            . نتائج هاتني الدراستني  
األفــراد علــى أن يــصبحوا مــستقلني يف ســوق العمــل بإنــشاء عملــهم التجــاري اخلــاص هبــم أو   

كمـا  . تنميته، يقل احتمال إنشاء النـساء لعمـل جتـاري قلـيال عـن احتمـال قيـام الرجـال بـذلك                   
ومييــل معــدل بقــاء أعمــاهلن . يقــل احتمــال قيــام صــاحبات األعمــال التجاريــة بتــشغيل آخــرين 

وبينت الدراسة أيـضاً أن للنـساء والرجـال احتياجـات خمتلفـة             . التجارية إىل أن يكون أقل قليال     
فبينما حيتاج الرجال بدرجة أكرب إىل تدابري الدعم مـن أجـل وضـع              . فيما يتعلق بتنمية املشاريع   

  .مل، يزداد احتياج النساء إىل املساعدة املالية البسيطةخطة ع
 وجيــري تقاســم نتــائج تقييمــات بــرامج املــساعدة االجتماعيــة مــع املــسؤولني عــن تلــك     - ١٦

فعلى سـبيل املثـال، نفـذت حكومـة كيبيـك           . الربامج إلتاحة إجراء مناقشات بشأن تدابري املتابعة      
، “Ma place au soleil”ت الشابات ويسمى برنامج برناجما يستهدف بالتحديد األمهات العازبا

ــة         ــدمات الرعايـ ــن خـ ــتفادة مـ ــوم، و االسـ ــى دبلـ ــصول علـ ــساعدهتن يف احلـ ــدريب ملـ ــوفر التـ يـ
  . واملواصالت يةرالنها
ومشلــت تــدابري املتابعــة األخــرى مجــع البيانــات اإلحــصائية لتحديــد خــصائص العمــالء   - ١٧

 الربامج، ال سيما عن طريق التمييز بني حـاالت          الذين تشملهم هذه الربامج ورصد تطور تلك      
ــساء  ــوحظ حــدوث تغــيريات يف هيكــل األســر     . الرجــال والن ــسنوات العــشر املاضــية، ل ويف ال

املعيشية املستفيدة مـن بـرامج املـساعدة االجتماعيـة يف كيبيـك، مبـا يف ذلـك حـدوث اخنفـاض                       
  .أسر ترأسها النساءملموس يف عدد األسر ذات العائل الوحيد، وأغلبيتها الساحقة 

وتستعرض حكومة أونتاريو بصفة منتظمة برامج املساعدة االجتماعية لتقييم وحتـسني             - ١٨
وتنظـر  . فعاليتها يف مساعدة أشـد النـاس ضـعفا يف املقاطعـة مبـن فـيهم األشـخاص ذوو اإلعاقـة             
 واألسـر   احلكومة لدى قيامهـا بـذلك يف األثـر املتفـاوت لـسياساهتا وبراجمهـا علـى فئـات النـاس                    
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ــساء،          ــا أســر ترأســها ن ــيت هــي عموم ــد، وال ــل الوحي ــك األســر ذات العائ ــا يف ذل ــة، مب املختلف
  .واألشخاص ذوو اإلعاقة واألطفال

وقد سـاعدت استعراضـات وتقييمـات بـرامج املـساعدة االجتماعيـة يف أونتـاريو علـى                    - ١٩
ســبيل املثــال، أفــضى فعلــى . حتــسني اســتجابة املقاطعــة الحتياجــات املتلقيــات لتلــك املــساعدة 

ــة إىل إدخــال      ــتعلم والكــسب والوالدي ــامج ال ــاريو وبرن ــامج أشــغال أونت اســتعراض أُجــري لربن
كمـا  . حتسينات تعود بالفائدة على املشتركات يف الربنـامج، وأغلبـهن مـن األمهـات العازبـات               

ى أدخلت مقاطعة أونتاريو تغيريات من أجل تبسيط وتعزيز حـصول ضـحايا العنـف املـرتيل علـ        
  .املساعدة االجتماعية حىت ال تتعرض سالمتهن للخطر

وقد تناولت أيضا التغيريات املتعلقة بالسياسة الناشئة عن استراتيجية حكومة أونتـاريو               - ٢٠
للحد من الفقر احتياجات املرأة بإعفاء دخل الطالبات الاليت يعملـن لكـل الوقـت بعـد التعلـيم                   

  .ة الطفلالثانوي وزيادة مرونة استحقاقات رعاي
وجيري استعراض برنامج حكومة مانيتوبا لتقدمي املساعدة للعمالة والدخل كجزء مـن              - ٢١

عملية إعداد التقرير السنوي للمقاطعة وميزانيتها وتقديراهتا وامتثاال للمبادئ التوجيهيـة جمللـس             
نتظمـة أيـضا   وجيـري بـصفة م  . خزانة املقاطعة بـشأن تقـدمي التقـارير عـن اإلدارة واألداء املـاليني            

استعراض بـرامج املـساعدة االجتماعيـة ملانيتوبـا وخـدماهتا مـن جانـب منظمـات غـري حكوميـة             
ومراكز حبثية مثـل اجمللـس الـوطين للرعايـة االجتماعيـة، واجمللـس الكنـدي للتنميـة االجتماعيـة،                    

  . ومعهد كاليدون للسياسة االجتماعية، ومعهد فريزر، وجملس وينيبيغ للتخطيط االجتماعي
ويف مقاطعة مانيتوبا أيضا شـعبة معنيـة بوضـع املـرأة تتـشارك مـع الـوزارات احلكوميـة                      - ٢٢

األخرى هبدف كفالة استمرار املرأة يف املـشاركة علـى الوجـه التـام يف مجيـع نـواحي احليـاة يف                      
والشعبة، على سبيل املثال، عـضو يف الفريـق العامـل املـشترك بـني الـوزارات املعـين                   . )٥(مانيتوبا

، فتـضفي منظـورا جنـسانيا       “ اجلميـع  ةملاشاستراتيجية مانيتوبـا للحـد مـن الفقـر الـ          ”يسمى   امب
علي العمل اجلاري لالستراتيجية الذي يشمل مبادرات للحد من الفقر بالنـسبة جلميـع سـكان                

وتقوم مديرية املسنني حبكومة مانيتوبا ومكتب قضايا املعوقني مبانيتوبـا بـدور شـبيه              . )٦(مانيتوبا
  .ر شعبة وضع املرأة مبانيتوبا فيما يتعلق بقضايا فقر املرأة يف هذه الفئاتبدو

__________ 
  .www.gov.mb.ca/msw/index.html: لالطالع على املزيد من املعلومات عن وضع املرأة يف مانيتوبا، انظر  )٥(  
ــرة      )٦(   ــر الفقــــــ ــادرة، انظــــــ ــى املبــــــ ــالع علــــــ ــع   ٧٦لالطــــــ ــر املوقــــــ ــر، وانظــــــ ــذا التقريــــــ ــن هــــــ :  مــــــ

www.gov.mb.ca/fs/misc/pubs/all_aboard_report.pdf.  
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 يف املائة من األسر املنخفضة الدخل اليت يرعاهـا          ٩٥ويف مقاطعة مانيتوبا، ترأس املرأة        - ٢٣
وقـد وجهـت مانيتوبـا عـددا مـن املبـادرات لتحـسني أمـن دخـل                  . والد وحيد أو والدة وحيـدة     

 املثــال، أنــشئت إعانــة األطفــال يف مانيتوبــا وأُهنــي مــا كــان يــتم يف    فعلــى ســبيل. تلــك األســر
ومثـة طائفـة مـن      . املقاطعة مـن اسـترداد لإلعانـة الـضريبية االحتاديـة الكنديـة املـصروفة لألطفـال                

التدابري احلكومية اليت تـستهدف الفقـر عمومـا واألسـر الوحيـدة العائـل خـصوصا القـصد منـها                
واسـتنادا إىل مقيـاس سـلة الـسوق، هـبط          . ت الضعيفة من النـساء    أيضا حتسني أمن الدخل للفئا    

 يف املائـة إىل  ٤٣,٨ مـن  امـرأة معدل انتـشار الفقـر يف األسـر ذات العائـل الوحيـد الـيت ترأسـها                
  .٢٠٠٦ و ١٩٩٩ يف املائة فيما بني عامي ٢٦,٣
 بـشأن   وأجرت حكومة مانيتوبا يف اآلونة األخرية مشاورات عامة على نطاق املقاطعة            - ٢٤

وقــدم املــشاركون يف هــذه املــشاورات آراءهــم يف أثــر الفقــر علــى صــحة املــرأة،  . صــحة املــرأة
  .وُيهتدى هبذه اآلراء يف توجيه استراتيجية جمددة لصحة املرأة يف مانيتوبا

وتقوم حكومة سسكاتشوان بصفة منتظمة باستعراض وتقييم براجمها ملساعدة الـدخل             - ٢٥
ــاد  ــة اســتمرار أو زي ــدة واملــساءلة لكفال ــتم بــصفة منتظمــة إدخــال تعــديالت   . ة اخلدمــة اجلي وي

تنظيميـة و متعلقـة بالــسياسة اسـتجابة للظــروف االجتماعيـة واالقتــصادية املـتغرية، و للــشواغل      
اليت يطرحها العمـالء، وأصـحاب املـصلحة اجملتمعيـون، وحمـاكم االسـتئناف، ودعمـا ملبـادرات            

وتأخـذ املقاطعـة يف االعتبـار ظـروف مجيـع الفئـات             . يـة حكومات املقاطعات واحلكومة االحتاد   
الضعيفة خالل هذه االستعراضات وتقّيم بصفة منتظمة فئات العمالء، مبا فيها الفئات الـيت هلـا                

، واإلعاقــة، والعمــل والقابليــة )املولّــدون/األمــم األوىل(خــصائص حيــددها الوضــع الدســتوري  
الــيت حيــددها تكــوين األســرة، مثــل العمــالء  للعمــل، وطــول فتــرة تلقــي املــساعدة واخلــصائص  

وملـا كانـت أغلـب األسـر الـيت          . األعازب، واألسر ذات العائل الوحيد واألسر اليت هبا أب وأم         
يرعاها أحد الوالدين ترأسها امرأة فإنـه جيـري بـصفة متكـررة اسـتعراض الظـروف االجتماعيـة                

  .واالقتصادية هلذه الفئة من النساء الضعيفات
سبيل املثال، فبعد أن أثريت شواغل بشأن مـدى كفايـة بـدل الوظيفـة االنتقـايل                 وعلى    - ٢٦

، ومــدى مالءمــة خــدمات التوظيــف للحوامــل وللوالــدين املــسؤولني عــن    )٧(يف سسكاتــشوان
رعاية مواليـد، تـشاورت حكومـة سسكاتـشوان مـع أصـحاب املـصلحة الرئيـسيني، باسـتخدام              

وعقب االسـتعراض   . الدخل هلذه الفئة من العمالء    أفرقة نقاش لتقييم اخلدمات وعمليات دعم       

__________ 
يقدم بدل الوظيفة االنتقايل الدعم املايل للعمالء املؤهلني للتوظف املشتركني يف برامج أو خـدمات التوظيـف        )٧(  

  .والذين يتأهبون لالنتقال إىل االستقالل أو حدد هلم تاريخ معروف لتحقيق االكتفاء الذايت
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الــذي أجرتــه احلكومــة وافقــت علــى بيــان جديــد للخــدمات ومعــايري تقيــيم ملراكــز االتــصال،   
  .ووسع نطاق التغيريات املتعلقة باخلدمات ليشمل األسر اليت هبا أب وأم

ــربامج وجــود فجــوة يف خــدمات        - ٢٧ كــذلك حــدد اســتعراض مــستمرٍ ألداء خــدمات ال
ونتيجة لذلك أنـشأت حكومـة سسكاتـشوان يف         . التوظيف املقدمة للوالدين املنخفضي الدخل    

، قـام   ٢٠٠٩مـايو   /أيارويف  .  مبادرة خدمة التوظيف املعّجل للوالدين     ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨عامي  
فريقا نقاش بتقييم أثر املبادرة، الـيت تـستهدف تلبيـة االحتياجـات الفريـدة للوالـدين املنخفـضي                   

وأفــضت توصــياهتما إىل إدخــال . ل دعــم انتقــال نــاجح ومــستقر إىل التوظــفالــدخل، مــن أجــ
  .بعض التغيريات على تقدمي اخلدمات

. ويف مقاطعة كولومبيا الربيطانية، تـضطلع الـوزارات املختلفـة بتقييمـات لوضـع املـرأة                 - ٢٨
، أمتـــت حكومـــة كولومبيـــا الربيطانيـــة حتلـــيال لـــدور املـــرأة يف قـــوة العمـــل ٢٠٠٩ففـــي عـــام 

مستخدمة بيانات مستقاة من برامج وخدمات املـساعدة االجتماعيـة ومـن الـوزارات األخـرى                
ويبحث التقرير دور املـرأة     . يف املقاطعة اليت هلا أثر على املرأة وعلى الفئات الضعيفة من النساء           

ــدم         ــدعم املقــ ــرأة، والــ ــف املــ ــات توظيــ ــايل، واجتاهــ ــيم العــ ــرأة يف التعلــ ــصاد، واملــ يف االقتــ
  .)٨(طفالاأل لرعاية
وتستعني حكومة كولومبيا الربيطانية بالدروس املـستفادة وحبـوث أفـضل املمارسـات،               - ٢٩

مبا يف ذلك اآلراء القّيمة ألصـحاب املـصلحة، يف حتـسني الـربامج واخلـدمات االجتماعيـة، مـن                    
 ملـساعدة   ٢٠٠٣قبيل برنامج التغلب على عقبات التوظـف، وهـو برنـامج بـدأ تنفيـذه يف عـام                   

ء الاليت تعرضن لإليذاء، واملشتغالت بتجـارة اجلـنس سـابقاً، علـى التغلـب علـى العقبـات          النسا
وقد ُوسـع نطـاق الربنـامج املـنقح الـذي          . اليت تعترض التوظف واالنتقال الناجح إىل االستقالل      

 ليـشمل كامـل املقاطعـة وُرفعـت قدرتـه ليقـدم املـساعدة إىل                ٢٠٠٩ينـاير   /كانون الثاين بدأ يف   
ــدره عــدد إضــايف  ــسنة ٤١٨ ق ــرأة يف ال ــصر  .  ام ليكمــل “ تطييــب للخــاطر ”كمــا أضــيف عن

وأُدخــل تغــيري أيــضا علــى الربنــامج حبيــث يــشجع االشــتراك . اخلــدمات ذات الــصلة بــالتوظيف
ومشلـت  . املستمر للعمالء ومن مث االستفادة من اخلدمات املرنة واملوائمة لالحتياجـات الفرديـة            

اج املــشتركني املناســبني الــذين    شــخص وإدرتعــديالت أخــرى وضــع خطــة شخــصية لكــل     
  .)٩(حيصلون على مساعدة للدخل ال

__________ 
ــع      )٨(   ــى املوقـــــــــــــــــ ــر علـــــــــــــــــ ــذا التقريـــــــــــــــــ ــى هـــــــــــــــــ ــالع علـــــــــــــــــ ــن االطـــــــــــــــــ : ميكـــــــــــــــــ

www.gov.bc.ca/fortherecord/workforce/wf_women.html?src=/women/wf_women.html.  
  .www.eia.gov.bc.ca/factsheets/2004/Bridging.htm: لالطالع على معلومات بشأن املبادرة، انظر  )٩(  
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ــربامج       - ٣٠ ــة املــرأة حبكومــة يوكــون حتلــيال شــامال للجنــسني للــسياسات وال ــوفر مديري وت
واخلدمات احلكومية من خالل العمل املشترك بني الـوزارات، والتـدريب علـى إجـراء التحليـل         

. ت هليئات مثل جلنة اسـتعراض الـسياسات التابعـة للحكومـة           الشامل للجنسني، وتقدمي مسامها   
. “األثـر املتفـاوت علـى املـرأة    ”وتشتمل مجيع التقارير املقدمـة مـن احلكومـة علـى فـرع بـشأن             

وقد أجرت حكومة يوكون، وما زالت جتري، من خالل االستعراضـات اجلاريـة، تغـيريات يف               
  .املمكنة جلميع عمالئهابراجمها وخدماهتا لكفالة تقدميها أفضل النواتج 

ــشأن ا         - ٣١ ملــساعدات وتــشترك املقاطعــات واألقــاليم يف إعــداد تقريــر وطــين إحــصائي ب
 يوفر إحصاءات تفصيلية بـشأن بـرامج دعـم الـدخل، مبـا يف ذلـك عـدد املـستفيدين          االجتماعية

واحلــاالت، وكــذلك بيــان تفــصيلي للحــاالت حــسب نــوع األســرة، وعــدد األطفــال املــتلقني   
  .عدة، وسبب تلقي املساعدة، وطول فترة تلقي املساعدة، ومصادر الدخل ومستوياتهللمسا
وتسعى حكومة كندا من خالل برامج إدارة شؤون اهلنود والشمال بكنـدا إىل تزويـد                 - ٣٢

األمم األوىل يف املعازل بسبل الوصول إىل طائفة من اخلدمات مثـل خـدمات التعلـيم، والتنميـة             
ل األساســية اجملتمعيــة متاثــل بــشكل معقــول تلــك املتاحــة للكنــديني غــري    االجتماعيــة، واهلياكــ

وكمسألة تتعلـق بالـسياسات، تـوفر إدارة شـعوب اهلنـود والـشمال بكنـدا                . املقيمني يف املعازل  
التمويل لدعم برامج اجتماعية مماثلة ملا توفره حكومات املقاطعات يف اجملتمعـات احملليـة لألمـم                

امج، فيمـا تـشمل، التعلـيم واإلسـكان وخـدمات الطفولـة واألسـرة،               وتشمل تلـك الـرب    . األوىل
وتـشارك  . ومنع العنف األسري، ومساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة وتقدمي مساعدات الـدخل   

منظمات األمـم األوىل ووزارات املقاطعـات واألقـاليم والـوزارات االحتاديـة األخـرى يف متويـل                  
  .هذه اخلدمات وتقدميها

ــة الــيت    ٢٠٠٦ام وأُجنــز يف عــ  - ٣٣ ــائم علــى نــوع اجلــنس للــربامج االجتماعي  حتليــل أويل ق
تضطلع هبا إدارة شعوب اهلنود والـشمال بكنـدا، مبـا فيهـا برناجمهـا ملـساعدة الـدخل ومبادرهتـا                

وعلى الرغم من عـدم وجـود بيانـات كافيـة     . الوطنية إلعادة استثمار إعانة الطفل لألمم األوىل  
ثـر الـربامج علـى املـرأة، ُيعتـزم إجـراء حتـسينات يف مجـع البيانـات                   تتيح إجراء تقييم جـوهري أل     

وإجراء حبوث أكثر تفصيال بشأن اخلصائص اليت يتسم هبـا املتلقـون ملـساعدات الـدخل ممـا قـد                
ــستقبل   ــسر إجــراء التقييمــات يف امل ــات     . ُيي ــدة للطلب ــال، ُوضــعت منــاذج جدي ــى ســبيل املث فعل

 إلعادة استثمار إعانة الطفل لألمم األوىل؛ وتشمل النمـاذج          والتقارير السنوية للمبادرة الوطنية   
اجلديدة حقوال للبيانات تستوعب املعلومات املتعلقة بنوع اجلنس عن املـشتركني يف املـشاريع،              
  .وقد ُصممت حبيث تيسر مجع البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس وإعدادها بصورة منهجية
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ــدا يف احلــسبان   ويأخــذ املــسؤولون احلكوميــون يف إد   - ٣٤ ارة شــؤون اهلنــود والــشمال بكن
بشكل متزايد االعتبارات املتعلقة بنوع اجلـنس واالعتبـارات اجلنـسانية لـدى وضـع الـسياسات                 
والــربامج اجلاريــة، وقــرروا أن تأخــذ خيــارات الــسياسة واســتجابات الربجمــة يف أنــشطة جتديــد   

وباإلضــافة إىل ذلــك، . نــوع اجلــنسالــسياسات يف املــستقبل يف االعتبــار التحليــل القــائم علــى  
ستعكس التغيريات املزمـع إدخاهلـا يف املـستقبل علـى أدلـة بـرامج التنميـة االجتماعيـة متطلبـات                     

  . التحليل القائم على نوع اجلنس
ويعد التحليـل القـائم علـى نـوع اجلـنس شـرطاً يف كـل املـشاريع الكاملـة النطـاق الـيت                          - ٣٥

ايل لــصحة الــشعوب األصــلية الــذي يــوفر متــويال قــصري  ينفــذها صــندوق حكومــة كنــدا االنتقــ 
ــراغبني يف االضــطالع مبــشاريع ترمــي إىل حتــسني      األجــل قائمــا علــى العــرض، للمــشاركني ال
التكامل بني اخلدمات الصحية املمولـة علـى الـصعيد االحتـادي وصـعيدي املقاطعـات واألقـاليم                  

ــالي   ومــن املتوقــع إجــراء تقييمــات   . موتكييــف اخلــدمات الــصحية القائمــة يف املقاطعــات واألق
ومــن املقــرر إجــراء اســتعراض للتحاليــل جيّمــع نتــائج   . ٢٠١١مــارس /آذار ٣١املــشاريع قبــل 

ــام   ــشاريع يف ع ــستخدم،      ٢٠١١امل ــستخدم، أو سُي ــا إذا كــان ُي ــد م ــات لتحدي ــيوفر بيان ، وس
اليت كان يـتم    التحليل القائم على نوع اجلنس يف تطوير اخلدمات الصحية أو تعديلها والكيفية             

  .أو سيتم هبا ذلك
واســتراتيجية حكومــة كنــدا إلقامــة الــشراكات ملكافحــة التــشرد هــي برنــامج جمتمعــي   - ٣٦

ــد احتياجاهتــا اخلاصــة ووضــع املــشاريع املالئمــة      ــة يف حتدي ــد . يعتمــد علــى اجملتمعــات احمللي وق
 سـكاهنا املـشردين     اعترفت جمتمعات حملية كثرية بوجود أعداد متزايدة من النساء والبنـات بـني            

وقد آثرت أن تستهدف املرأة وما تواجهه من حتديات، مثل اإليذاء النفسي والبـدين واجلنـسي                
وكـثري مـن مـشاريع اسـتراتيجية     . فضال عن التهميش، ضمن خططها اجملتمعية ملكافحة التـشرد       

يـارات  كفالة أن تتـاح للمـرأة املـشردة خ         إقامة الشراكات ملكافحة التشرد يهدف خصيصا إىل      
الــسكن وخــدمات الــدعم املالئمــة الــيت تتــصدى لتحــديات مــن قبيــل انفرادهــا برعايــة األبنــاء    

  .واإليذاء النفسي والبدين واجلنسي
  

   ٣٢الفقرة     
حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى فحــص األســباب الــيت أدت إيل عــدم التحقيــق يف      

ــيالت، واختــاذ ا     ــودات والقت ــشعوب األصــلية املفق ــساء ال ــة  حــاالت ن خلطــوات الالزم
وهتيـب اللجنـة بالدولـة الطـرف أن جتـري علـى وجـه               . إلصالح جوانب قصور النظـام    

االستعجال حتقيقات دقيقـة يف حـاالت نـساء الـشعوب األصـلية الـاليت فقـدن أو قـتلن          
و حتث اللجنة الدولة الطـرف أيـضا علـى إجـراء حتلـيالت هلـذه                . خالل العقود املاضية  
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إذا كانـت تـشتمل علـى منـط عنـصري حلـاالت االختفـاء                احلاالت من أجل حتديـد مـا      
  .وعلى اختاذ تدابري ملعاجلة هذه املشكلة إذا ثبت ذلك

تأخذ كندا مسألة نساء وفتيات الشعوب األصلية املفقودات والقتـيالت مأخـذا جـديا                - ٣٧
 .للغاية وتواصل اختاذ اإلجراءات لتحسني سالمة ورفاه مجيع نـساء وفتيـات الـشعوب األصـلية               

فاملسألة متثل شاغال ملحا بالنسبة للعديد من القطاعات املختلفة مبـا يف ذلـك شـؤون الـشعوب                  
  .األصلية، ونظام العدالة، والسالمة العامة وأعمال الشرطة، والقضايا اجلنسانية وحقوق املرأة

فهـن  . وُتعترب نـساء وفتيـات الـشعوب األصـلية مـن أشـد أفـراد اجملتمـع الكنـدي ضـعفا              - ٣٨
عن معدل تعرض سـائر النـساء الكنـديات،          ن للعنف مبعدل يزيد بأكثر من ثالث مرات       يتعرض

وتواجـه نـساء الـشعوب األصـلية يف         . ويزيد احتمال وفـاهتن نتيجـة لـذلك مبقـدار مخـسة أمثـال             
تــزال  وال. كنــدا حتــديات ومظــاهر حرمــان عديــدة جتعلــهن أكثــر تعرضــا لالســتغالل والعنــف  

 لنساء الشعوب األصلية متخلفة عن تلك املتحققة لرجال الـشعوب           النتائج االقتصادية املتحققة  
  .)١٠(األصلية والكنديني من غري الشعوب األصلية

ويتطلب تناول القـضايا األساسـية الـيت تـسهم يف ارتكـاب العنـف ضـد نـساء وفتيـات                       - ٣٩
ــع مــستويات احلكومــة     ــسقا مــن جانــب مجي ــا من ــشعوب األصــلية اهتمام ــة  . ال وتعمــل احلكوم

اديــة وحكومــات املقاطعــات واألقــاليم يف شــراكة مــع الــشعوب األصــلية وغريهــا مــن          االحت
أصــحاب املــصلحة علــى إجيــاد حلــول أكثــر فعاليــة ومالءمــة ملنــع حــدوث هــذا العنــف وتعزيــز 
تــدابري التــصدي لــه عــرب القطاعــات، مبــا يف ذلــك حتــسني اســتجابة العدالــة اجلنائيــة واخلــدمات   

  .االجتماعية
د املــضطلع هبــا وضــع معــايري تــوفر توجيهــا ودعمــا واضــحني لقــوات     وتــشمل اجلهــو  - ٤٠

ــة         ــودين وإقام ــة يف حــاالت األشــخاص املفق ــات فعال ــن إجــراء حتقيق ــتمكن م ــشرطة حــىت ت ال
  .عالقات حساسة مع األسر املتأثرة واالتصال باجلمهور على حنو فعال

ة األخــوات يف ومتــّول حكومــة كنــدا، مــن خــالل منظمــة وضــع املــرأة الكنديــة، مبــادر  - ٤١
 ماليـني دوالر علـى      ٥الروح اليت تضطلع هبا رابطة نساء الـشعوب األصـلية لكنـدا، الـيت تـوفر                 

وتتنــاول هــذه املبــادرة البحثيــة     ). ٢٠١٠ إىل عــام  ٢٠٠٥مــن عــام   (مــدى مخــس ســنوات    
 والتعليمية واملتعلقة بالسياسة العوامل األساسية اليت تسهم يف العنـصرية والعنـف القـائَمني علـى               
نوع اجلنس املماَرسني ضد نساء الشعوب األصلية، ال سـيما نـساء وفتيـات الـشعوب األصـلية                  

وتعمــل مبــادرة األخــوات يف الــروح علــى حتــسني ســالمة ورفــاه نــساء  . املفقــودات والقتــيالت
__________ 

  )١٠(   Juristat – 002-85 املركز الكندي لإلحصاءات القضائية، إحصاءات كندا، كتالوغ رقم-XIE ٣، رقم  ٢٦، اجمللد.  
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الــشعوب األصــلية بــإجراء البحــوث وبالتوعيــة وبالتــأثري علــى الــسياسات ذات الــصلة بــالعنف   
  .تيات الشعوب األصليةاملرتكب ضد نساء وف

ــشطة        - ٤٢ ــسياسة، تواصــل أن ــة بال ــشطة املتعلق ــة واألن ــشطة البحثي وباإلضــافة إىل هــذه األن
احلكومة املتعلقة باالتصاالت والتعليم تعميق اإلدراك ملسألة نساء الشعوب األصـلية املفقـودات         

روض اجملتمعيــة والقتــيالت وذلــك مــن خــالل احللقــات التدريبيــة إلشــراك اجملتمــع احمللــي، والعــ 
ملبادرة األخوات يف الروح، والصلوات الليلية عرب البالد، واللقاءات األسرية الـسنوية والتوعيـة              
اإلعالمية مبا يف ذلك زيادة تغطيتها، والتـصوير األكثـر حـساسية للـضحايا يف وسـائط اإلعـالم                   

  .والترويج والنشر الفعالني عموما لألنشطة واملنشورات واملناسبات
تواصل رابطة نساء الشعوب األصـلية لكنـدا ووحـدة الفرسـان مـن الـشرطة الكنديـة                  و  - ٤٣

ــودات          ــشعوب األصــلية املفق ــساء ال ــات ذات صــلة بن ــادل املعلوم ــات لتب ــل بترتيب ــة العم امللكي
ــة علــى وضــع بروتوكــول ملقــدمي     . والقتــيالت كمــا تعمــل الرابطــة مــع وزارة العــدل االحتادي

ا اجلرميـة مـن الـشعوب األصـلية، مـن أجـل حتـسني معاملـة                 اخلدمات الذين يتعاملون مع ضـحاي     
  .نساء الشعوب األصلية من جانب أفراد الشرطة وموظفي العدالة

  
  التحقيق يف احلاالت    

اضــطُلع يف الــسنوات األخــرية بعــدد مــن املبــادرات فيمــا يتعلــق بــالتحقيق يف حــاالت      - ٤٤
 نتائج تلـك املبـادرات حتـسني فهـم          وستكفل. املفقودات والقتيالت من نساء الشعوب األصلية     

األسباب وعوامـل اخلطـورة الـيت تنطـوي عليهـا تلـك املـشكلة واخليـارات املطروحـة مـن أجـل                       
  .املضي قدما

وتعمل قوة الشرطة الوطنية لكندا، وحدة الفرسـان مـن الـشرطة الكنديـة امللكيـة، مـع                    - ٤٥
ــساء     ــق يف حــاالت الن ــى التحقي ــة األخــرى عل ــشرطة الكندي ــوات ال ــيالت  ق ــودات أو القت  املفق

 فريقا خمصـصا مـن      ٢٠٠٦، املنشأ يف عام     E-PANAفعلى سبيل املثال، شكل مشروع      . وحلها
احملققني يواصل استعراض ملفات املفقودات والقتيالت يف املنطقـة الـشمالية واملنطقـة الوسـطى               

 أحيانــا باســم  الــذي ُيــشار إليــه ١٦مــن كولومبيــا الربيطانيــة، الــيت ميتــد فيهــا الطريــق الــسريع   
مــشروع ”وأنــشأت وحــدة الفرســان مــن الــشرطة الكنديــة امللكيــة أيــضا   . “طريــق الــدموع”

ــصاف ــام   “اإلن ــانكوفر يف ع ــع إدارة شــرطة ف ــشروع ٢٠٠١ م ــرة شــرطة   KARE وم ــع دائ  م
ــون يف عــام   ــيالت   ٢٠٠٣إدمونت ــساء املفقــودات والقت ــدعم التحقيقــات يف حــاالت الن ويف .  ل

عة مانيتوبا، ووحدة الفرسان من الـشرطة الكنديـة امللكيـة،         أنشأت مقاط  ٢٠٠٩أغسطس  /آب
ودائرة شرطة وينيبيغ رمسيا فرقة عمل الستعراض احلـاالت الـيت تنطـوي علـى نـساء مفقـودات                   

ــيالت ــها بــشأن نــساء         . وقت ــق بنــشاط يف مجيــع احلــاالت الــيت يبلــغ عن وباإلضــافة إىل التحقي
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فيمــا يتعلــق بتبــادل املعلومــات وإدارة “ أفــضل املمارســات”مفقــودات، ترســي هــذه املــشاريع 
ــادل تلــك املمارســات مــع وحــدات        ــها، و ميكــن تب ــسيق امللفــات واإلفــصاح عن امللفــات، وتن

  . التحقيق األخرى أو تنفيذها يف مبادرات مماثلة عرب البالد
ــة         - ٤٦ ــاون حكومـ ــة، تتعـ ــة للمقاطعـ ــاملفقودين تابعـ ــة بـ ــراكة معنيـ ــة شـ ــالل جلنـ ــن خـ ومـ

 الشعوب األصلية والشرطة والوكاالت غري احلكومية، من أجل حتـسني           سسكاتشوان مع أفراد  
وتعمـل حكومـة    . يف ذلـك الوقايـة واالسـتجابة       فهم القضايا املتعلقة باألشخاص املفقودين، مبـا      

وتـــشمل . ٢٠٠٧املقاطعـــة علـــى تنفيـــذ التوصـــيات الـــواردة يف التقريـــر النـــهائي للجنـــة لعـــام 
يز موارد الشرطة من أجل تنـاول ملفـات احلـاالت املتروكـة             اإلجراءات احملددة املضطلع هبا تعز    

واحلاالت اجلديدة للمفقودين، وإجراء البحـوث بـشأن الـشباب اهلـاربني وممارسـات الـشرطة،                 
. ونـشر قائمــة مرجعيـة لألســر علـى موقــع شـبكي عــام، وإصـدار تــشريعات جديـدة للمقاطعــة      

أليسر لألسر التـصرف يف عقـارات       وسيجعل قانون األشخاص املفقودين وافتراض وفاهتم من ا       
  .األشخاص املفقودين ومن األيسر للشرطة إجراء التحقيقات

كما اضطلع أفراد جلنة الشراكة بإجراءات لتنفيذ التوصـيات املتعلقـة بـالربط بـني أسـر            - ٤٧
املفقودين وتقدمي الدعم لتلك األسر، وبشأن وضـع مـواد للوقايـة والتوعيـة، وحتـسني البحـوث                  

وتواصل جلنة الـشراكة العمـل علـى تنفيـذ مجيـع التوصـيات              . لى اإلنقاذ عرب املقاطعة   والقدرة ع 
 وعقـد اجتماعـات مـع أسـر األشـخاص املفقـودين منـذ               ٢٠٠٧األخرى الواردة يف تقريـر عـام        

ــة حتــسني االســتجابة حلــاالت األشــخاص        ــى آرائهــا ومقترحاهتــا بغي ــل للحــصول عل أمــد طوي
  .املفقودين

ندا مع املقاطعات واألقاليم من خالل الفريـق العامـل املـشترك بـني              وتتعاون حكومة ك    - ٤٨
االحتــاد واملقاطعــات واألقــاليم املعــين بــاملفقودات والقتــيالت لدراســة اســتجابات نظــام العدالــة  
اجلنائية حلاالت معتادي القتـل الـذين يـستهدفون النـساء الـضعيفات مبـن فـيهن نـساء الـشعوب                     

  . خبطورة بالغةاألصلية يف احلاالت اليت تتسم
كما يقوم فريق عامل ثان مشترك بني االحتاد واملقاطعات واألقـاليم، تتمثـل واليتـه يف                  - ٤٩

ــشعوب األصــلية         ــساء ال ــسألة ن ــشعوب األصــلية، بدراســة م ــة بال ــة املتعلق ــسائل العدال حبــث م
شعوب املفقودات والقتيالت كجزء من نظره األمشل يف مـسألة اإليـذاء يف اجملتمعـات احملليـة للـ                 

األصــلية نتيجــة للمــستويات املرتفعــة بــشكل غــري متناســب للعنــف األســري والعنــف فيمــا بــني 
ــز علــى إجــراء حتــسينات يف     . األشــخاص ــة هلــذا الفريــق العامــل التركي وتــشمل اجلهــود اجلاري

ويتقاســـم هـــذا الفريـــق العامـــل والفريـــق العامـــل املعـــين . اســـتجابة الـــشرطة ومنـــاذج التحقيـــق
  .يالت املعلومات بشأن املواضيع املشتركةباملفقودات والقت
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كما أسهمت وحدة الفرسان من الشرطة الكندية امللكيـة يف إنـشاء منتـديات جمتمعيـة                  - ٥٠
 املمتـد بـني بـرينس       ١٦لزيادة الوعي بشأن النـساء الـاليت فقـدن علـى امتـداد الطريـق الرئيـسي                  

كة تعاونيـة مـع رابطـة نـساء         من خالل شـرا    و. جورج وبرينس روبرت يف كولومبيا الربيطانية     
ــة لوحــدة         ــشعوب األصــلية التابع ــة لل ــشرطة الوطني ــر ال ــدا أعــدت دوائ ــشعوب األصــلية لكن ال

عمليـة هدايـة   ”الفرسان من الشرطة الكندية امللكية، ، جمموعة أدوات تعليمية جمتمعيـة تـسمى           
ــراد      “ املفقــودين ــي مــن جانــب أصــدقاء وأف ــى صــعيد اجملتمــع احملل  أســر ميكــن اســتخدامها عل
وهذا الـدليل أحـد املـوارد القيمـة الـيت تـشجع وحـدة الفرسـان أفرادهـا واجملتمعـات                     . املفقودين

ــى اســتخدامها   ــيت ختــدمها عل ــة ال ــساء     . احمللي ــشراكة مــع رابطــة ن وتواصــل وحــدة الفرســان ال
الشعوب األصلية لكنـدا لكفالـة قـدرة الوكـالتني علـى تنـاول القـضايا ذات الـصلة بـاملفقودات                     

  .ت من نساء الشعوب األصلية على حنو فعالوالقتيال
وأنشأت حكومة مانيتوبـا فريـق عمـل، يـضم منظمـات للـشعوب األصـلية ووكـاالت                    - ٥١

جمتمعية، مبا يف ذلـك ممثلـون جمللـس رؤسـاء مانيتوبـا والنـساء املختلطـات النـسب مـن مانيتوبـا،             
ستعرض الفريـق أيـضا     وسيـ . وجملس أم األمم احلمراء، ومركـز انتقـال نـساء الـشعوب األصـلية             

ــضعيفات      ــسابقة الناشــئة عــن التحقيقــات والتقــارير املتعلقــة بالنــساء والفتيــات ال التوصــيات ال
ــاملفقودات          ــة ب ــة املعني ــل املتكامل ــة العم ــشورة لفرق ــدمي امل ــودا لتق ــيكون موج ــستغالت وس وامل

  .والقتيالت يف مانيتوبا
  

  االستغالل اجلنسي    
 رابطة نساء الشعوب األصلية لكنـدا تقريـرا بعنـوان        ، أصدرت ٢٠٠٩أبريل  /نيسانيف    - ٥٢
 ٥٢٠، يـصف حـاالت      “تقرير مقدم إىل األسر واجملتمعـات احملليـة       : صوت أخواتنا يف الروح   ”

من نساء وفتيات الشعوب األصلية عـرب كنـدا أُبلـغ أهنـن قتـيالت أو مفقـودات خـالل الـثالثني                    
 أســباب العنــف الــذي تعرضــن لــه،  وميــضي التقريــر يف روايــة قصــصهن، وفهــم . عامــا املاضــية

. وحتديد الكيفية اليت ميكـن لنظـام العدالـة أن يـستجيب هبـا وحتديـد التغـيريات الـالزم إجراؤهـا             
 فمعظمهـن   – ويبني التقرير أنه يف حني توجد بعض أوجه الـشبه بـني احلـاالت الفرديـة للنـساء                 

 كـان التفـاوت   – كن أمهات تقل أعمـارهن عـن ثالثـني سـنة ويعـشن ظروفـا اقتـصادية صـعبة            
ــة    . كــبريا بــني تلــك احلــاالت   وحــني اختفــائهن، كــان بعــضهن حاضــرا يف املدرســة أو اجلامع

  .وبعضهن كن يف الطريق إىل العمل، وأخريات كن حيضرن مناسبة ثقافية أو يزرن األسرة
ووفقا ملا جاء بالتقرير، مل يكن أغلب نساء وفتيـات الـشعوب األصـلية الـاليت اخـتفني                    - ٥٣
ومـع ذلـك، تتخـذ      . تلن يعشن حيـاة جتعلـهن معرضـات بـشكل خـاص لالختفـاء أو القتـل                أو قُ 
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احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات واألقاليم خطوات، سواء فرديـا أو مجاعيـا، للتـصدي              
  .لالستغالل اجلنسي لنساء وفتيات الشعوب األصلية

 امللكية مـؤخرا جمموعـة   وعلى سبيل املثال، أعدت وحدة الفرسان من الشرطة الكندية     - ٥٤
من مواد التوعية اجلماهرييـة، ونـّسقت إنـشاء خـط هـاتفي خمـصص إلبـالغ املعلومـات الـسرية                     
لرابطة مانعي اجلرمية الكندية من أجل تيسري اإلبـالغ عـن أنـشطة االجتـار بالبـشر، مبـا يف ذلـك                      

  .االجتار احمللي بالنساء والفتيات ألغراض االستغالل اجلنسي
مانيتوبا فريقا للتصدي لالجتار بالبشر يضم عناصـر مـن وحـدة الفرسـان مـن                وأنشأت    - ٥٥

الــشرطة الكنديــة امللكيــة والعديــد مــن الــشركاء مــن املقاطعــات واجملتمعــات احملليــة يــستهدف    
  .التصدي لالجتار بنساء وفتيات الشعوب األصلية ألغراض االستغالل اجلنسي

قاطعـات واألقـاليم املـسؤولون عـن وضـع املـرأة            امل ويواصل الوزراء االحتاديون ووزراء     - ٥٦
استكشاف سبل تيسري مشاركة قوة العمـل النـسائية وحتـسني أمنـها االقتـصادي وتنفيـذ تـدابري                   
حتــسني حيــاة نــساء األمــم األوىل وشــعب اإلنويــت واملختلطــات النــسب، ســواء يف املعــازل أو  

كــزون أيــضا علــى مــسألة وهــم ير. خارجهــا، والتــصدي للعنــف املرتكــب ضــد املــرأة يف كنــدا
االستغالل اجلنـسي للنـساء وأصـدروا تعليمـاهتم للمـسؤولني بإعـداد وثيقـة ألفـضل املمارسـات              
ــصدي        ــدويل للتـ ــصعيد الـ ــى الـ ــدا وعلـ ــل كنـ ــستخدمة داخـ ــرة املـ ــُنهج املبتكـ ــشاف الـ الستكـ

  . بالبشر لالجتار
ملتــصلة باألطفــال وتتنــاول اســتراتيجية مانيتوبــا ملكافحــة االســتغالل اجلنــسي املــسائل ا   - ٥٧

اهلاربني املعرضني خلطر كبري واملفقودين، وكثري منهم من أطفال الشعوب األصلية املوضـوعني             
فيوفر برنامج وينيبيغ للتوعية بالشارع جهدا منسقا ومتكـامال ملـساعدة الـشباب             . حتت الرعاية 

ســتغالل، علــى النجــاة مــن االســتغالل ومنــع وقــوع اهلــاربني املعرضــني خلطــر شــديد فريــسة لال
وحتــسني التعــرف علــى القناصــني ودور البغــاء واالجتــار باملخــدرات عــن طريــق تنــسيق جهــود   
التوعية ألكثر من عشر منظمات تضم الشرطة، واملشتغلني بالتوعيـة يف الوكـاالت، وخـدمات               

ومثة جهـة تنـسيق جديـدة للتوعيـة اجملتمعيـة           . رعاية الطفل واألسرة، واملشتغلني برعاية األطفال     
طومــسون، مانيتوبــا، ســتربط أيــضا بــني أصــحاب املــصلحة ووحــدة الفرســان مــن الــشرطة  يف 

الكندية امللكية، تركز على اهلاربني وعلى توفري تدريب إضـايف لـضباط وحـدة الفرسـان بـشأن              
  .مسألة االستغالل اجلنسي بني الشباب

ــة ملوضــوع االســتغالل اجل       - ٥٨ ــشأن االســتجابات الكندي ــات إضــافية ب ــرد معلوم ــسي وت ن
للنساء والفتيات واالجتار بالبشر يف تقريـر كنـدا اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الـسادس والـسابع               

(CEDAW/C/CAN/7).  
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  تدابري منع العنف واحلد من الفقر    
تعترف حكومة كندا بأن هناك احتياجا ملحـا لتـوفري مكـان آمـن لنـساء األمـم األوىل                     - ٥٩

ــه يف حــاالت العنــف    ــاء في ــاهلن للبق ــع العنــف    .  األســريوأطف ــم األوىل ملن ــامج األم ــوفر برن وي
 مــشروعا جمتمعيــا ٣٥٠ مــأوى وتقــدم الــدعم حلــوايل ٣٦األسـري متــويال تــشغيليا لــشبكة مــن  

ويف . لصاحل نساء وأطفال وأسر األمم األوىل املقيمني يف املعـازل ملنـع العنـف األسـري ضـدهم                 
 مليـون  ٥٥,٦٥دة يبلـغ جمموعهـا   ، أعلن الربنـامج عـن اسـتثمارات جديـ     ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

دوالر على مدى مخس سنوات لدعم الشبكة احلالية لدور اإليواء وتـشييد مخـس دور جديـدة                  
  .وتشغيلها

، تعهــدت حكومــة كنــدا بــالتزام طويــل األجــل إزاء قــضايا الــشعوب ٢٠٠٧ويف عــام   - ٦٠
االعتمـاد علـى    مليون دوالر على مدى مخس سنوات لتعزيز ٦٨,٥األصلية احلضرية باستثمار  

ــدا         ــسية عــرب كن ــشعوب األصــلية يف مراكــز رئي ــة املتاحــة لل ــارات احلياتي ــادة اخلي ــنفس وزي . ال
ولتحقيــق هــذه الغايــة، تركــز االســتراتيجية احلــضرية للــشعوب األصــلية االســتثمارات يف ثالثــة 

  .جماالت ذات أولوية، منها تقدمي الدعم لنساء وأطفال وأسر الشعوب األصلية
ــل   - ٦١ ــصلحة       وتعم ــع أصــحاب امل ــراكة م ــشعوب األصــلية احلــضرية يف ش ــتراتيجية ال اس

الرئيــسيني علــى ختفــيض عــدد األســر الــيت تعــيش يف فقــر؛ وتقــدمي الــدعم االنتقــايل لألســر الــيت  
انتقلت إىل املدينة، بغض النظر عن األسباب؛ واحليلولـة دون وقـوع النـساء واألطفـال واألسـر                  

وتــشمل األمثلــة علــى تلــك األنــشطة     . إىل حيــاة اجلرميــة ضــحايا للجرميــة أو دون االنــزالق   
ــالنفس،       ــاء اعتــدادهن ب خــدمات تقــدمي املــشورة لنــساء الــشعوب األصــلية مــن أجــل إعــادة بن
ــى املهــارات        ــدريب عل ــيم والت ــة والتعل ــة مــن خــالل الثقاف ــة اإلجيابي ــارات احلياتي ــشجيع اخلي وت

  .اجلنسياحلياتية؛ واتباع ُنهج عالجية للقضاء على االستغالل 
ــذ عــام        - ٦٢ ــدا من ــة كن ــع اجلرميــة حلكوم ــة ملن ــل ١٩٩٨وتقــدم االســتراتيجية الوطني  التموي

ومـن  . للمشاريع اجملتمعية الرامية إىل خفض معدل اجلرمية بـني فئـات الـسكان املعرضـة للخطـر                
ــع اجلرميــة يف       ــة ملن ــة للحــساسية الثقافي ــادرات املراعي ــدعم للمب ــات االســتراتيجية تقــدمي ال أولوي

وتـشمل  . جملتمعات احمللية للـشعوب األصـلية، سـواء داخـل املعـازل أو خارجهـا، ويف الـشمال            ا
املشاريع املمولة يف إطـار االسـتراتيجية التركيـز علـى األطفـال والـشباب املعرضـني خلطـر كـبري                    
الــذين يــشكلون عوامــل خطــر متعــددة للجنــوح يف مرحلــة الحقــة، مبــن فــيهم الــذين تعرضــوا   

، ضــاعفت حكومــة كنــدا مــن القاعــدة     ٢٠٠٨ويف عــام . أو عــانوا منــه للعنــف يف األســرة  
 مليون دوالر يف السنة لتعرب عن التزامهـا بـاملنع           ٦٣التمويلية الدائمة لالستراتيجية حبيث بلغت      

  .الفعال كعنصر من عناصر السياسة العامة يف التصدي للجرمية والعنف
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مـن املقاطعـات واألقـاليم، مـؤمترا يف         وقد نظمت احلكومة االحتادية، مبـساعدة شـركاء           - ٦٣
وكـان اهلـدف بنـاء      .  بشأن استجابات وُنهج الشمال إزاء ضحايا اجلرمية       ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

القدرات بني الذين يتعاملون مع ضحايا اجلرمية، والتوعية بقـضايا الـضحايا، وبالتحديـد ضـمن        
وقـد  . ية واملهن والربامج وداخلـها    سياق اإليذاء يف الشمال، وإقامة عالقات بني اجملتمعات احملل        

أبرز املؤمتر االحتياجات اخلاصة لـضحايا اجلرميـة يف الـشمال وسـتدرج آراء املـشتركني كجـزء                  
  .من االستراتيجية االحتادية لضحايا اجلرمية من الشعوب األصلية

، تعاونــت حكومــة نيوفاوندالنــد والبــرادور مــع حكومــة كنــدا علــى ٢٠٠٦ويف عــام   - ٦٤
نامج مكثف ملراقيب السلوك يف املقاطعة خمصص للشعوب األصلية ملنع العنف األسـري             تقدمي بر 

يرمي إىل تنمية املعارف واملهارات الالزمـة للتعامـل مـع مقتـريف العنـف األسـري مـن الـشعوب                 
وتواصـل  . األصلية من أجل احلد من معاودة ارتكاب العنف وتوفري االستقرار يف البيئـة املرتليـة              

ري التدريب املراعي للحساسية الثقافية ملراقيب الـسلوك اجلـدد، ال سـيما العـاملني يف                املقاطعة توف 
ــى       ــسلوك علــ ــراقيب الــ ــات أداء مــ ــا الستعراضــ ــوعي يف تقييمهــ ــذا الــ ــزز هــ ــرادور، وتعــ البــ

  .املقاطعة مستوى
 دوالرا لرابطـــة نـــساء الـــشعوب ٤٧٩ ٧٩٨ورصـــدت حكومـــة كنـــدا مبلغـــا قـــدره    - ٦٥

ــدا ملــشروع مد  ــه األصــلية لكن ــشرين األولمــن ( شــهرا ٣٢ت ــوبر /ت ــار إىل ٢٠٠٧أكت مــايو /أي
 مــن الــشباب ٢٠٠واهلــدف منــه تــدريب . “جمموعــة أدوات منــع العنــف”، إلعــداد )٢٠١٠

 ١ ٠٠٠وجمالس الشباب عرب كندا على تنظيم حلقات عمـل لتوعيـة وجتهيـز عـدد آخـر قـدره         
تعـرض هلـا فتيـات الـشعوب     شاب من الشعوب األصلية للتعامل مع مجيع أشكال العنـف الـيت ت           

وسيستخدم املشتركون جمموعة األدوات ملعاجلة شواغلهم األمنيـة        . األصلية يف جمتمعاهتن احمللية   
يف ما يتعلق بالعنف املرتيل وأثره والعنف أثناء اللقاءات مع اجلنس اآلخـر، واالعتـداء اجلنـسي،                 

  .واإليذاء العاطفي والتسلط
 لتعزيـــز ٢٠٠٩  و٢٠٠٨ال إضـــافيا يف عـــامي ووفـــرت حكومـــة سسكاتـــشوان متـــوي  - ٦٦

وقــد ُوزع هــذا . اخلــدمات املقدمــة للنــساء ضــحايا االعتــداء اجلنــسي وضــحايا العنــف املــرتيل   
 جمتمعــا حمليـا؛ ومشلـت اخلـدمات تـوفري دور انتقاليــة     ١٤ منظمـة جمتمعيـة يف   ٢٩التمويـل علـى   

ء اجلنـسي، وخـدمات التوعيـة       للنساء وأطفاهلن وتوفري اخلدمات والدعم للناجيات مـن االعتـدا         
ويف حــني تتــاح اخلــدمات جلميــع املقــيمني بغــض النظــر عــن خلفيتــهم . بــشأن العنــف األســري

 يف املائة من املشتركني يف دور اإليواء العشر حلـاالت أزمـات العنـف املـرتيل                 ٧٥الثقافية، كان   
  .املمولة من حكومة سسكاتشوان من املنحدرين من شعوب أصلية
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 ، افتتحت حمكمة ثالثـة للنظـر يف قـضايا العنـف             ٢٠٠٨-٢٠٠٧ترة السنتني   وخالل ف   - ٦٧
ــرتيل يف مقاطعــة سسكاتــشوان، وهنــاك اآلن     ــا تابعــا للــشرطة لتقــدمي اخلــدمات     ١٨امل  برناجم

 يف اجملتمعـات احملليـة يف الـشمال         ٢٠٠٧للضحايا يف املقاطعة، وقد بدأ تنفيذ اثنني منها يف عام           
. وتـوفر هـذه الـربامج دعمـا مكثفـا للـضحايا           . )١١( غالبيـة سـكاهنا    اليت تشكل الشعوب األصلية   

وباإلضــافة إىل ذلــك، يقــدم . ويف ســتة منــها عناصــر مــن اخلــرباء خمصــصني للــشعوب األصــلية  
التمويــل، مــن خــالل مبــادرة ملكافحــة العنــف األســري لــدى الــشعوب األصــلية، إىل منظمــات 

ــة ملكافحــة       ــوفر خــدمات شــاملة وكلي ــشعوب األصــلية ت ــشعوب   لل ــف األســري ألســر ال العن
  .احلضرية األصلية

، توفر حكومة سسكاتشوان التمويل لدعم توسيع وحتـسني الـربامج           ٢٠٠٧ومنذ عام     - ٦٨
ونسبة كبرية من املستفيدين مـن هـذه الـربامج مـن الـشعوب              . املعنية باألطفال املعرضني للعنف   

  .٢٠٠٩ و ٢٠٠٧عامي األصلية، ال سيما يف برناجمني جديدين يف الشمال أنشئا يف 
 دوالر لـدعم تنفيـذ      ١٠٠ ٠٠٠وسامهت حكومة كولومبيا الربيطانية مببلغ يزيد علـى           - ٦٩

 الـيت   ٢٠٠٦مـارس   /آذار الـيت ُعقـدت يف       “نـدوة طريـق الـدموع     ”التوصيات الواردة يف تقرير     
 مـن الـسكان احمللـيني الـذين حـضروا النـدوة اجملتمعيـة               ٥٠٠استندت إىل مدخالت مقدمة مـن       

وباإلضـافة إىل ذلـك، تعمـل وزارات حكومـة كولومبيـا الربيطانيـة مـع               . أن أمـة هلايـديل تنـه      بش
وحدة الفرسان من الشرطة الكندية امللكيـة مـن أجـل دعـم مبـادرات جمتمعيـة تركـز علـى منـع              

  :وتشمل هذه املبادرات ما يلي. العنف واجلرمية
األمـم األوىل احملليـة   عقد ستة منتديات لشباب الشعوب األصلية يف جمتمعـات       )أ(  

ــا خيـــص      ــة فيمـ ــة، ركـــزت علـــى دعـــم األمـــان الشخـــصي واجملتمعـــي وخباصـ ــاء املنطقـ يف أحنـ
  ؛“الدموع طريق”

تنظيم حلقات عمـل يف مـؤمترين للـشباب لتوعيـة الـشباب الريفـي واحلـضري                   )ب(  
  بشأن األخطار املرتبطة بإيقاف السيارات لالنتقال جمانا؛

برينس جـورج مـع مجاعـات حمليـة ملعاجلـة موضـوع             عقد منتدى للمقاطعة يف       )ج(  
ــل، اســتنادا إىل         ــات العم ــن حلق ــسلة م ــشباب يف شــكل سل ــال وال ــسي لألطف االســتغالل اجلن

  .اإلجراءات الوقائية اإلجيابية اجلاري اختاذها داخل اجملتمعات احمللية لكولومبيا الربيطانية

__________ 
 مـن التقريـرين الـدوريني الـسابع     ٢٤٧لالطالع على مزيد مـن املعلومـات بـشأن هـذه احملـاكم، انظـر الفقـرة                  )١١(  

عــشر والثــامن عــشر لكنــدا بــشأن تنفيــذ االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة،     
(CEDAW/C/CAN/18) ومها متاحان على املوقع :www.pch.gc.ca/pgm/pdp-hrp/docs/cerd-eng.cfm.  
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 الربيطانيــة بتمويــل كــثري مــن وتقـوم شــعبة خــدمات الــضحايا ومنــع اجلرميـة بكولومبيــا    - ٧٠
  :، منها ما يلي١٦الربامج واخلدمات يف املنطقة احمليطة بالطريق السريع 

خدمة هاتفية متعددة اللغات خمصصة للضحايا على مدار الساعة طوال سـبعة              )أ(  
توفر دعما فوريـا يف حـاالت األزمـات لـضحايا           ) الوصلة املخصصة للضحايا  (أيام يف األسبوع    

  سري واجلنسي بلغات الشعوب األصلية املستخدمة يف املنطقة؛العنف األ
تسعة برامج خلدمة الـضحايا تنفـذ بالتعـاون مـع وحـدة الفرسـان مـن الـشرطة             )ب(  

الكندية امللكية، وسـتة بـرامج متـصلة مبنظمـات غـري رحبيـة أو جمتمعيـة؛ برناجمـان منـها يـضطلع                   
   األصلية؛هبما املشتغلون بتقدمي اخلدمات للضحايا من الشعوب

مثانيـــة بـــرامج توعيـــة تـــساعد النـــساء علـــى معرفـــة اخلـــدمات الـــيت حيتجنـــها     )ج(  
واحلــصول عليهــا وذلــك مــن خــالل تقــدمي الــدعم يف شــكل املــشورة واملعلومــات واإلحــاالت  

  والنقل إىل ما تقتضيه احلاجة من دوائر أخرى؛ 
ماعيــة للنــساء ثالثــة عــشر برناجمــا لوقــف العنــف تقــدم املــشورة الفرديــة واجل    )د(  

  .الاليت تعرضن لإليذاء واالعتداء اجلنسي والعنف يف عالقاهتن يف مرحلة الطفولة
وُحددت مسألة العنف ضد نساء الشعوب األصـلية باعتبارهـا أحـد بنـود العمـل ذات                   - ٧١

األولويـــة يف مـــؤمتر القمـــة الـــوطين األول لنـــساء الـــشعوب األصـــلية الـــذي ُعقـــد يف مقاطعـــة   
البــرادور، وجــرى التــسليم خــالل مــؤمتر القمــة بــضرورة زيــادة املــوارد املاليــة     نيوفاوندالنــد و

املخصصة ملبادرات منع العنف األسـري واإليـذاء وذلـك لتحـسني نوعيـة احليـاة والرفـاه لنـساء                    
ونتيجــة للتوصــيات املنبثقــة عــن مــؤمتر القمــة، أنــشأت حكومــة        . وأســر الــشعوب األصــلية  

ملنح منع العنف املرتكب ضد نـساء الـشعوب األصـلية، اهلـدف             نيوفاوندالند والبرادور برناجما    
ويــدعم هــذا . منــه إنــشاء بــرامج لتحقيــق االســتقرار يف حيــاة نــساء وأطفــال الــشعوب األصــلية

الربنامج مشاريع هتدف إىل احلـد مـن العنـف املرتكـب ضـد نـساء وأطفـال الـشعوب األصـلية،           
  .ملنع العنف وينسقه مكتب سياسات املرأةوميّول الربنامج عن طريق مبادرة حكومة املقاطعة 

ــذكور أعــاله         - ٧٢ ــامج امل ــن خــالل الربن ــؤخرا م ــيت مّولــت م ــشاريع ال شــراكة ”وأحــد امل
؛ حيــث أســهمت مقاطعــة نيوفاوندالنــد والبــرادور مببلــغ “ريغوليــت ملكافحــة العنــف األســري

لــي لريغوليــت  لتجديــد دار آمنــة يف اجملتمــع احمل٢٠٠٩مــارس /آذار دوالر يف ٣٠ ٠٠٠قــدره 
، قـدمت   ٢٠٠٨نـوفمرب   /تـشرين الثـاين   ويف  . للنساء واألطفال الـذين تعرضـوا للعنـف األسـري         

 دوالر ملركـز الـصداقة للـشعوب األصـلية يف سـان جـونز مـن                 ٣٠ ٠٠٠املقاطعة منحة قـدرها     
أجل برنامج ملساعدة الـسجينات مـن الـشعوب األصـلية الـاليت تعرضـن للعنـف األسـري علـى                     

ويـوفر الربنـامج    . دعم واخلدمات اجملتمعية إلعـادة االنـدماج بنجـاح يف اجملتمـع           احلصول على ال  
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أيــضا تقييمــات فرديــة ميكــن علــى أساســها اإلحالــة إىل املستــشارين وإىل الــدوائر االجتماعيــة    
  .والقانونية األخرى

وبفضل متويل جزئي من برنامج مٍٍَِنح منع العنف ضد نساء الـشعوب األصـلية أنـشئت                  - ٧٣
 دورة دراسية للقانون اجلنائي للمترمجني الشفويني القانونيني للـشعوب األصـلية   ٢٠٠٨ام يف ع 

. من أجل توحيد املصطلحات الرئيسية للعدالة اجلنائية للمترمجني الـشفويني للـشعوب األصـلية             
وتتيح الدورة لضحايا العنف الفرصة لإلدالء بروايتهم أمام نظـام العدالـة بلغتـهم األوىل وتقلـل                 

  .قبات اليت تعترض حصوهلم على خدمات العدالةالع
استراتيجية مانيتوبـا للحـد مـن الفقـر         ”، أعلنت حكومة مانيتوبا     ٢٠٠٩ مايو/أيارويف    - ٧٤

وتشتمل األركان األربعة لالستراتيجية توفري إسكان آمـن بتكلفـة ميـسورة            . “الشاملة للجميع 
لــدخل؛ وبنــاء أســر قويــة موفــورة  يف جمتمعــات حمليــة داعمــة؛ ودعــم التعلــيم وفــرص العمــل وا 

وبفـضل اسـتثمارات جديـدة قـدرها       . الصحة؛ وتقدمي خـدمات منـسقة يـسهل احلـصول عليهـا           
التـصدي    مليون دوالر، جتمع االستراتيجية بـني بـرامج جديـدة وبـرامج قائمـة مـن أجـل                  ٢١٢

حنــو وسـيتم تقيــيم التقـدم احملــرز   . للتـهميش االجتمــاعي واالقتـصادي لنــساء الـشعوب األصــلية   
  .احلد من الفقر باستخدام جمموعة من املؤشرات الرئيسية

ــام     - ٧٥ ــا يف ع ــضا يف مانيتوب ــصدي “اســتراتيجية العمــل اجملــزي  ” ٢٠٠٨وأُطلقــت أي  للت
للعوائق اليت يواجهها املستفيدون من املساعدة االجتماعيـة، وأغلبـهم مـن النـساء، يف احلـصول                 

  .على عمل
! األعمــال البيتيــة”قــت حكومــة مانيتوبــا اســتراتيجية ، أطل٢٠٠٩يونيــه /حزيــرانويف   - ٧٦

وهــذه االســتراتيجية تكمــل . “اســتراتيجية إســكان طويلــة األجــل وإطــار للــسياسة يف مانيتوبــا 
وهتدف إىل توفري إسكان آمن بتكلفـة       . “استراتيجية مانيتوبا للحد من الفقر الشاملة للجميع      ”

اتيجيتان علـى متويـل كـبري لبنـاء مـساكن           وتـشتمل هاتـان االسـتر     . ميسورة يف جمتمعات داعمـة    
  .عامة جديدة وإجراء جتديدات واسعة النطاق

ــالث          - ٧٧ ــدهتا ث ــيت م ــة ال ــسور التكلف ــا لإلســكان املي ــد بلغــت اآلن اســتراتيجية مانيتوب وق
ووفقا ملا ذكرته وزارة اإلسكان يف مانيتوبـا مت إصـالح أو جتديـد أو بنـاء      . سنوات عامها الثاين  

ــة    و٣ ٢٠٠حــوايل  ــسورة التكلف ــة ومي ــساء    . حــدة ســكنية آمن ــأن ن ــتراتيجية ب ــرف االس وتعت
الشعوب األصلية هن يف الغالب أمهات عازبات، وأن هنـاك حاجـة ملحـة إىل تـوفري خـدمات                   

نيتوبــا مــن سياســة إســكان تعتــرف  وستــستفيد النــساء يف ما. مكثفــة لــضحايا العنــف األســري 
ــا ــة       مب ــن أمهي ــة م ــسور التكلف ــن مي ــوفري ســكن آم ــصادي    لت ــاعي واالقت ــاه االجتم ــق الرف لتحقي

  .اجليدة والصحة
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  نساء الشعوب األصلية والتنمية االقتصادية    
على مدى السنوات العشرين املاضية طرأت حتسينات كبرية علـى املـردود االقتـصادي               - ٧٨

وعلــى الــرغم مــن هــذه التحــسينات يلــزم العمــل علــى ســد   . للكنــديني مــن الــشعوب األصــلية
ملردود االقتصادي لنساء ورجـال الـشعوب األصـلية ونظـرائهم مـن غـري الـشعوب                 الفجوة بني ا  

ومن األمثلة على ذلك، أنه على الـرغم مـن ارتفـاع مـستويات تعلـيم نـساء الـشعوب               . األصلية
 مرحلـة  األصلية عـن مـستويات تعلـيم رجـال تلـك الـشعوب، ال سـيما فيمـا يتعلـق بـالتعليم يف                     

يفهن ويزيد احتمال عملهن يف مهن أقل أجـرا مثـل املهـن يف              بعد الثانوي، يقل احتمال توظ     ما
 عن وجـود فجـوة كـبرية بـني معـدالت      ٢٠٠٦وقد كشف تعداد عام    . جمال املبيعات واإلدارة  

 ٢٠٠٦ويف تعـداد عـام   . العمالة لنـساء الـشعوب األصـلية والنـساء مـن غـري الـشعوب األصـلية               
ــساء الــش     ــة بــني ن ــساء مــن غــري   لوحظــت فجــوة كــبرية يف معــدالت العمال عوب األصــلية والن

 يف املائــة لنـساء الــشعوب األصــلية  ٣٥(  سـنة  ٢٤ إىل ١٥الـشعوب األصــلية يف الفئـة العمريــة   
ــدا، تعــداد الــسكان  ).( يف املائــة للنــساء مــن غــري الــشعوب األصــلية  ٥٧مقابــل  إحــصاءات كن

رة شـؤون    يف املائة، جـداول إدا     ٢٠، بيانات عينة نسبتها     ١٩٩٦ و   ٢٠٠١ و   ٢٠٠٦لألعوام  
  ).شعوب اهلنود والشمال بكندا

وهنــاك فــرص جديــدة قــد تفــضي إىل زيــادة يف املــشاركة االقتــصادية لنــساء الــشعوب    - ٧٩
األصلية، مبا يف ذلك وجود اهتمام متزايـد مـن جانـب القطـاع اخلـاص لغـري الـشعوب األصـلية                

ميكـن أن يـؤدي تزايـد    و. بالتعامل مـع األعمـال التجاريـة واجملتمعـات احملليـة للـشعوب األصـلية              
األعمال احلرة بني الكنديات فـضال عـن تنـامي قاعـدة األراضـي إىل إجيـاد فـرص عمـل وتـوفري                       

وفضال عـن ذلـك، تزيـد اإلسـهامات املقدمـة مـن             . مصدر هام للعمالة لنساء الشعوب األصلية     
شاركة يف  نساء الشعوب األصلية جملتمعاهتن احمللية من قدرة مجيع أفراد تلك اجملتمعات علـى املـ              

  .االقتصاد بصفتهم موظفني وأصحاب أعمال على السواء
ــران ٢٩يف  و  - ٨٠ ــه /حزي ــد     ٢٠٠٩يوني ــار االحتــادي اجلدي ــدا اإلط ــة كن ، أطلقــت حكوم

للتنمية االقتصادية للشعوب األصلية الذي ميثـل اخلطـوة األوىل يف تغـيري جـوهري للكيفيـة الـيت                   
إذ يتـيح اإلطـار اجلديـد لنـساء األمـم      . وب األصـلية تدعم هبا احلكومة التنميـة االقتـصادية للـشع    

ــة اإلمكانــات لتقاســم الفــرص االقتــصادية      ــساء املختلطــات النــسب كاف األوىل واإلنويــت والن
ويتبــع هنجــا حــديثا وشــامال إزاء التنميــة االقتــصادية للــشعوب  . والرخــاء االقتــصادي يف كنــدا

راتيجية مــع مجاعــات الــشعوب األصــلية يعتمــد علــى الفــرص ويركــز علــى بنــاء شــراكات اســت 
األصلية، ومع القطاع اخلاص ومقاطعات وأقاليم الشعوب األصلية؛ ويزيد اإلطـار اجلديـد مـن               
ــة      اعتمــاد نــساء الــشعوب األصــلية علــى الــذات عــن طريــق تعزيــز مباشــرهتن لألعمــال، وتنمي
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تــاح ويـساعد اإلطــار علـى أن ت  . رأمسـاهلن البـشري والنــهوض بقيمـة أصـول الــشعوب األصـلية     
لنــساء الــشعوب األصــلية نفــس فــرص العمــل وكــسب الــدخل وتكــوين الثــروة املتاحــة لــسائر   
الكنــديني وذلــك بــالتركيز علــى إتاحــة الفــرص االقتــصادية واالســتجابة للظــروف اجلديــدة         

  .واملتغرية وتشجيع الشراكات والتركيز على حتقيق النتائج
 االحتادية املتخذة مؤخرا واليت ترمـي       ويترافق مع هذا اإلطار أيضا عدد من اإلجراءات         - ٨١

. إىل حتسني مشاركة نساء األمم األوىل واإلنويت واملختلطات النسب يف االقتـصادي الكنـدي      
 مليـون  ٢٠٠فمن خالل خطة العمل االقتصادية لكندا، تستثمر احلكومة االحتادية مبلغـا قـدره            

 ســيؤدي إىل حتــسني مــردود دوالر مــن أجــل تنميــة املهــارات والتــدريب للــشعوب األصــلية ممــا
سوق العمل للـشعوب األصـلية وحتـسني االسـتثمارات الـيت تعـود بـالنفع علـى مجيـع الكنـديني                      

كمـا ترصـد حكومـة كنـدا مبلغـا قـدره            . املقيمني يف الشمال مبن فيهم نساء الـشعوب األصـلية         
ريب  مليــون دوالر لــصندوق اســتثمارات اســتراتيجي مدتــه ســنتان لتنميــة املهــارات والتــد  ٧٥

  .للشعوب األصلية
  
  


