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  مقدمة  -أوالً  
. يتميز اجملتمع الكندي بقيم مثل احلرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون            -١

  .وهذه القيم هي دعائم بلدنا
ملـة  وينطوي النظام االحتادي لكندا على قوانني وسياسات وبرامج متعاضدة ومتكا           -٢

. للحكومة االحتادية وحكومات املقاطعات واألقاليم، حتمي حقوق وحريات السكان يف كندا  
ويف حني تعمل احلكومات على إجياد حلول مبتكرة وعملية للتحديات، واعتماد سياسـات             
وبرامج ُمعدَّة خصيصاً لتلبية االحتياجات ومالئمة للظروف احمللية، فإن هـذه احلكومـات             

  .داف مشتركة والتزام قوي ببناء جمتمعناجتمعها أيضاً أه
وتعمل احلكومات يف إطار شراكة مع اجملتمعات احمللية، واجملتمع املدين، والـشعوب              -٣

  .األصلية، والقطاع اخلاص، من أجل حتسني رفاهة اجملتمعات احمللية
ولدى كندا إطار قوي حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان، ُمستمد من دستورنا ومـن               -٤

ورغم التحديات القائمة،   . نني والربامج والسياسات واملؤسسات العديدة القائمة يف البلد       القوا
وقد تتفاوت التدابري اليت تتخذها احلكومة االحتاديـة وحكومـات          . مثة تقدم جيري إحرازه   

املقاطعات واألقاليم، ولكن النظام االحتادي الكندي يدعم هنجاً متعدد الشركاء يهـدف إىل             
  .ق، وهو هنج يعكس تنوع كندا وقيمهاإعمال احلقو

  املنهجية وعملية التشاور  -ثانياً  
. أُعد هذا التقرير بالتعاون مع احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعـات واألقـاليم        -٥

وحيّدد التقرير التدابري الرئيسية يف مثانية جماالت مواضيعية تتناول مسائل طُرحت يف معظـم              
 ويف االلتزامات الطوعية التسعة اليت قطعتها كندا علـى نفـسها يف    املقبولة ٥٤    لالتوصيات ا 

  .٢٠٠٩االستعراض الدوري األخري املتعلق بكندا يف عام 
 منظمة من منظمات اجملتمع املـدين ومنظمـات   ٢٠٠وجرى التشاور مع أكثر من        -٦

 آراء  وأُتيحت للمنظمات فرصة تقـدمي    . الشعوب األصلية بشأن املشروع األويل لتقرير كندا      
 مع املسؤولني يف احلكومة االحتاديـة       ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين إضافية يف اجتماع ُعقد يف      

  .وحكومات املقاطعات واألقاليم
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  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً  

؛ ٤-١االلتزامات الطوعيـة    (حتسني التوعية حبقوق اإلنسان وآليات التنفيذ           
  )٦٤-٦٢، و١٥-١٤، و١٢-١١والتوصيات 

 تأثري متثَّل يف زيـادة الـوعي        املتعلق بكندا كان لالستعراض الدوري الشامل األول        -٧
ومناقشة حقوق اإلنسان ال يف إطار مجيع الوزارات على املـستوى االحتـادي ومـستوى               
املقاطعات واألقاليم فحسب وإمنا أيضاً مع منظمات اجملتمع املـدين ومنظمـات الـشعوب              

والتزمت كندا، يف االستعراض األول للبلد، بتحسني اآلليات واإلجراءات القائمـة           . ليةاألص
  .املتعلقة بتنفيذ التزاماهتا التعاهدية، وأحرزت تقدماً كبرياً حنو تنفيذ هذا االلتزام

وبذلت احلكومات جهوداً مضنية لتعميق معرفة موظفي احلكومة بالتزامات كنـدا،             -٨
وأعدت حكومة كندا برامج تدريبيـة      . اعاة هذه املسائل يف أعماهلم    وتعزيز قدرهتم على مر   

عامة ملوظفي احلكومة االحتادية بشأن هذه املسائل، باإلضافة إىل بـرامج تدريبيـة أُعـدت               
.  التدريبية اجلديدة حكومات املقاطعات واألقـاليم  نماذج هذه ال  توتشارك. لوزارات حمددة 

بشأن اتفاقية حقـوق الطفـل       مئات األشخاص    شارك فيها وعقدت حكومة كندا مؤمترات     
وبروتوكوليها االختياريني، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، واتفاقيـة             

  . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
اختذت احلكومات إجراءات لتحسني االتصال داخل احلكومات وفيما بينـها          كما    -٩

وُتنـاقش هـذه    . قوق اإلنسان فيما يتصل حب   املتحدة   بشأن التوصيات اليت تتلقاها من األمم     
التوصيات بشكل دوري يف االجتماعات الشهرية للجنة الدائمة للمسؤولني املعنيني حبقـوق            
اإلنسان على املستوى االحتادي ومستوى املقاطعات واألقاليم، وهي اهليئة الرئيـسية املعنيـة         

ما ُتناقَش املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان يف     ك. بالتشاور وتبادل املعلومات بشأن هذه املسائل     
ة، مثل اللجان املسؤولة عن الصحة، والعدل،        كبرية من اللجان احلكومية املشترك     إطار شبكة 

وتناقش اللجنة الدائمة للمـسؤولني     . والسالمة العامة، والسياسات االقتصادية واالجتماعية    
مستوى املقاطعات واألقـاليم التوصـيات      املعنيني حبقوق اإلنسان على املستوى االحتادي و      

كما جيـري حبـث ومناقـشة       . املقدمة من األمم املتحدة مع هذه اللجان حبسب االقتضاء        
التوصيات يف إطار اجتماعات دورية تعقدها جلان دائمة مشتركة بني الوزارات، مثل اللجنة             

، واللجان املعنية حبقوق    االحتادية املشتركة بني الوزارات املعنية باالستعراض الدوري الشامل       
  .الطفل ومبسائل اإلعاقة

واعُتمدت تدابري لتحسني مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومنظمـات الـشعوب             -١٠
األصلية، وتشمل هذه التدابري عقد اجتماعات مع اللجنة الدائمة للمسؤولني املعنيني حبقـوق             

م، ومشاورات بشأن مـشاريع     اإلنسان على املستوى االحتادي ومستوى املقاطعات واألقالي      



A/HRC/WG.6/16/CAN/1 

GE.13-10842 4 

 للتقارير املقدمة من كندا إىل هيئات معاهدات األمـم املتحـدة، وبـشأن       اخلطوط العريضة 
وباإلضـافة إىل فـرص     . توصيات هيئات املعاهدات وتوصيات االستعراض الدوري الشامل      

. التحاور هذه، ُتجري احلكومات العديد من املشاورات العامة يف سياق وضع الـسياسات            
  .)١(ا تتبادل حكومة كندا املعلومات املتعلقة بالتزامها باملعاهداتكم
ويشارك أيضاً برملان كندا مشاركة فعالة يف عملية االستعراض الـدوري الـشامل               -١١
 /أيـار وُعرضت نتائج االستعراض الدوري الشامل األول لكندا علـى الربملـان يف             . لكندا
عة لالستعراض الدوري الـشامل األول لكنـدا،        وأجرت جلنتان برملانيتان متاب   . ٢٠١٠ مايو

  . واستمعت يف سياق املتابعة آلراء منظمات اجملتمع املدين واملسؤولني احلكوميني

  )٥٦-٥٤، و٥١، و٤٦-٤٥، و٢٠-١٩التوصيات (الشعوب األصلية     
ُيشار إليهم عادة باسم األمم     (اهلنود  : يعترف دستور كندا بالشعوب األصلية التالية       -١٢
وتنتشر جمتمعات الشعوب األصلية يف مناطق حـضرية        . ، واهلجناء، وشعب اإلنويت   )وىلاأل

  .وريفية ونائية يف مجيع أحناء كندا
وتعمل احلكومات يف إطار من الشراكة مع اجلهات املعنية الرئيـسية، منـها جمتمعـات                 -١٣

شعوب واجملتمعات  ومنظمات األمم األوىل واجلماعات األصلية األخرى، من أجل حتسني قدرات ال          
   .األصلية ودعم جهودها الرامية إىل التمتع بالصحة واحليوية وحتقيق االعتماد على الذات

ويتمتع السكان األصليون، بوصفهم كنديني، جبميع احلقوق واحلمايـة املمنوحـة             -١٤
أو /وتتمتع بعض الشعوب األصلية حبقوق مكفولة للـسكان األصـليني و          . جلميع الكنديني 

القـانون   مـن    ٣٥فلها املعاهدات، وكالمها ُمعترف به ومؤكد مبوجب البـاب          حقوق تك 
واعتمدت احلكومات هنجاً متعدد األوجه لتحقيق نتـائج أفـضل          . ١٩٨٢الدستوري لعام   

 العديد من القوانني والسياسات والربامج، مع تركيز        عن طريق للمجتمعات األصلية، وذلك    
 الرشيدة واحلكم الذايت؛ وتسوية وتنفيذ املطالبـات        املصاحلة واإلدارة : متواشج على ما يلي   

  .لرفاهاملتعلقة باألراضي؛ والتعليم؛ والتنمية االقتصادية؛ ومتكني الضعفاء ومحايتهم؛ والصحة وا

  املصاحلة واإلدارة الرشيدة واحلكم الذايت    
، وفيما يتعلق بـاألمم األوىل    . تواصل احلكومات تقوية عالقاهتا بالشعوب األصلية       -١٥

جتلى ذلك يف التزام حكومة كندا خبطة العمل املشتركة مع مجعية األمم األوىل، وهو االلتزام               
وباإلضافة إىل ذلك، أتاح اجتماع رئـيس الـوزراء         . ٢٠١١يونيه  /حزيرانالذي أُعلن يف    

، فرصة تارخيية حلكومـة كنـدا   ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين بقيادات األمم األوىل، املعقود يف      
  .األوىل لتعزيز عالقتهما ولبحث احملدِّدات الرئيسية للنجاح واالزدهار االقتصادينيواألمم 
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 البارزة األخرى اليت حتققت منذ االستعراض الدوري الشامل األول          اإلجنازاتومن    -١٦
  :كندا، ما يلي باملتعلق
بتأييد إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب األصـلية، يف           املتعلق  بيان كندا    •

 ؛٢٠١٠نوفمرب /رين الثاينتش

، باسم مجيع الكنديني، عن املعاناة اليت جنمـت عـن           ٢٠١٠اعتذار كندا، يف عام      •
 يف أعلى القطـب     مناطقهتجري أسر شعب اإلنويت يف مخسينات القرن املاضي إىل          

 الشمايل عند خليج ريزوليوت ومنطقة غريز فيورد؛ 

معركة شاطئ جونو، وهي إحدى      كندا للمحاربني اهلجناء الذين شاركوا يف        تكرمي •
 معارك احلرب العاملية الثانية اليت دارت رحاها يف فرنسا؛

 ؛١٨١٢تقدير كندا ملشاركة األمم األوىل واهلجناء يف حرب عام  •

 وتوفري، بإسهامات اهلجناء،    ٢٠١٠اعتراف سياسة حكومة مانيتوبا بشأن اهلجناء، لعام         •
من املشاركة الكاملة يف كل ما يقدمه اجملتمع        أدوات مبوجب هذه السياسة متكِّن اهلجناء       

واالستفادة العادلة منه؛ واعتراف االتفاق املربم بني حكومة مانيتوبـا واحتـاد هجنـاء              
، حبقوق اهلجناء يف استغالل املوارد الطبيعيـة لتـوفري الغـذاء            ٢٠١٢مانيتوبا، يف عام    

 رد اليت ُتدمي تلك احلقوق؛ولالستخدام املرتيل، وبالتزام اهلجناء حبفظ واحترام املوا

 Ojibway)( أوجيبـوي     بني حكومة أونتاريو وشـعب     ٢٠١٢ اتفاق يف عام     إبرام •
االعتذار عن الضرر الذي    ، ينص على    )Wabigoon(يف منطقة حبرية وابيغون     األصلي  

على دفع تعويض عن الفيضانات اليت حدثت يف املاضي وال تزال وحلق هبذا الشعب، 
 ب السد الذي وافقت عليه املقاطعة؛حتدث يف احلاضر بسب

 بشأن التعاون مع    ٢٠١٢اعتراف النهج الذي أقرته األقاليم الشمالية الغربية يف عام           •
حكومات الشعوب األصلية، باحلقوق القائمة للشعوب األصلية وحبقوقها مبوجـب          
املعاهدات، والنص يف هذا النهج على إقامة عالقة عمل مفتوحة ومرنة وجتاوبية مع             

وُعرضت وثيقة هبذه املبادئ على اجلمعيـة       . حلكومات واجملتمعات األصلية لألقاليم   ا
  .التشريعية يف األقاليم الشمالية الغربية

وَتدعم كندا، من خالل التفاوض بشأن اتفاقات احلكـم الـذايت وتنفيـذ هـذه                 -١٧
. ومـستدامة االتفاقات، جهود اجملتمعات األصلية الرامية إىل إنشاء حكومات قوية وفعالـة            

وتتيح اتفاقات احلكم الذايت للجماعات األصلية إدارة شـؤوهنا الداخليـة، مبـا يف ذلـك                
الرقابة على  من  صالحيات سن القوانني، ومتكنها من حتمل مزيد من املسؤولية وممارسة مزيد            

  .عملية اختاذ القرارات املؤثرة يف جمتمعاهتا
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  تسوية وتنفيذ املطالبات املتعلقة باألراضي    
تلتزم حكومة كندا بتسوية املطالبات املُعلقة ذات الصلة باألراضي ومعاجلة املـسائل              -١٨

 هنجاً جديداً قائماً على النتائج بشأن املفاوضات        ٢٠١٢املتعلقة باملعاهدات، وأعلنت يف عام      
وتعمل كندا عن كثب مع شركائها من الشعوب األصلية         . املتعلقة باملعاهدات واحلكم الذايت   

جل إبرام مزيد من املعاهدات يف وقت أقصر حبيث تتمكَّن اجملتمعات األصلية من البـدء               من أ 
  . الفرص االقتصاديةاالستفادة منيف 
وحققت حكومة كندا، منذ االستعراض األخري، تقدماً كبرياً يف إبـرام االتفاقـات               -١٩

  :الشاملة املتعلقة مبطالبات األراضي واحلكم الذايت، منها ما يلي
 ؛)٢٠٠٩أبريل /نيسانيف  (Tsawwassenق اتفا •

 ؛)٢٠١٠فرباير /شباطُوقّع عليه باألحرف األوىل يف  (Yaleاتفاق  •

 ؛)٢٠١١ (Maa-Nulthاتفاق  •

 ؛)٢٠١١يونيه /حزيران( بشأن إقامة العدل Teslin Tlingitاتفاق جملس  •

ُوقـع عليـه بـاألحرف األوىل يف        (شعب اإلينو يف البرادور     مع  االتفاق املبدئي    •
 ؛)٢٠١١يونيه /زيرانح

 ؛)٢٠١٢يوليه /متوزيف احمللي صدَّق عليه اجملتمع (سليامون اتفاق شعب  •

 ؛)٢٠١١أكتوبر /تشرين األول( بشأن متويل التعليم Mi’kmaw Kina’matneweyاتفاق  •

 ؛)٢٠١٢مايو /أيارُوقِّع عليها باألحرف األوىل يف ( املبدئية Akwesasneاتفاقات  •

 ).٢٠١٢أكتوبر /تشرين األوليف احمللي دَّق عليه اجملتمع ص (Sioux Valleyاتفاق  •

، أجنـزت حكومـة     ٢٠٠٨ يف عام    قانون حمكمة املطالبات احملددة   ومنذ بدء نفاذ      -٢٠
وُتعترب املطالبات احملددة شكاوى .  مطالبة متراكمة كانت متوقفة يف مرحلة التقييم       ٥٤١ كندا

عاهدات التارخيية أو بشأن الطريقـة الـيت        من األمم األوىل بشأن التزامات كندا مبوجب امل       
  . أدارت هبا كندا أراضي وأموال األمم األوىل

  التعليم    
، ٢٠١٠-٢٠٠٩فمنذ الفترة   . تتحسن جودة التعليم املقدم إىل طالب األمم األوىل         -٢١

.  يف املائـة   ٢حتسنت معدالت خترج طالب األمم األوىل املقيمني عادة يف احملميات بنـسبة             
  كندا باحلاجة إىل بذل املزيد من اجلهود لضمان حصول طالب األمم األوىل علـى             وتعترف  

  .ما حيتاجون إليه من تعليم لكي ُتتاح هلم نفس الفرص املتاحة جلميع الطالب الكنديني
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  :، التزمت حكومة كندا مبا يلي٢٠١٢ويف عام   -٢٢
ألمـم األوىل   لالتعاون مع الشركاء الراغبني من أجل وضع قانون بـشأن التعلـيم              •

 ؛٢٠١٤سبتمرب /وتنفيذه اعتباراً من أيلول

استطالع آليات جديدة تكفل متويل التعليم االبتدائي والثانوي لألمم األوىل على حنو   •
 يتسم باالستقرار وإمكانية التنبؤ واالستدامة؛

 برنـامج التعلـيم     عن طريق االستثمار يف توسيع نطاق التعليم األساسي للبالغني،         •
لبالغني يف املناطق الشمالية، هبدف زيادة فـرص التعلـيم والتوظيـف            األساسي ل 

والتصدي للتحديات اخلاصة اليت يواجهها سكان املناطق الـشمالية، ال سـيما يف             
 اجملتمعات النائية؛

 يف دعـم    مدارس قوية وطالب ناجحون   االستفادة من مبادرة كندا اجلديدة املعنونة        •
التعليم املبكر، واخلدمات، والشراكات مع نظـم       تنمية القدرات التنظيمية، وبرامج     

 املدارس يف املقاطعات؛

 .االستثمار يف بناء وجتديد مدارس األمم األوىل •

، ستة اتفاقات ثالثية جديدة مع منظمات ومقاطعات ٢٠٠٨ووقّعت كندا، منذ عام   -٢٣
مع اجمللس القبلـي    نيو برونزويك، ومانيتوبا، وألربتا، وجزيرة األمري إدوارد، و       (األمم األوىل   

، وانضمت أيضاً إىل الترتيبات     )ملدينة ساسكاتون، واجمللس التعليمي لألمم األوىل يف كيبيك       
  . املوجودة أصالً يف نوفا سكوتيا وكولومبيا الربيطانية

، وقّعت حكومة كندا اتفاق تعليم شعب اإلنويت، وهو اتفاق تلتزم  ٢٠٠٩ويف عام     -٢٤
تيجية لتحسني النتائج التعليمية لطالب شعب اإلنويت، مما أدى         احلكومة مبوجبه بوضع استرا   

 جهـة   ١٤وتتألف هذه اللجنة مـن      . إىل إنشاء اللجنة الوطنية املعنية بتعليم شعب اإلنويت       
معنية، منها حكومات نونافوت، وكيبيك، واألقاليم الـشمالية الغربيـة، ونيوفوندالنـد،            

، أطلقت  ٢٠١١يونيه  /ويف حزيران . مة كندا والبرادور، فضالً عن منظمات اإلنويت وحكو     
اللجنة املذكورة استراتيجيتها الوطنية لتعليم اإلنويت، وهي استراتيجية تركز بقوة على تطوير            
نظم التعليم استناداً إىل نظرة اإلنويت للعامل وإىل ثقافتهم، وكذلك على أمهية التعليم الثنائي              

وتـضمنت هـذه االسـتراتيجية      ). زية أو الفرنسية  اللغة اإلينوكتيتوتية مع اإلنكلي   (اللغات  
توصيات استهدفت حتسني النتائج التعليمية للدارسني اإلنويت متكنهم من احلـصول علـى             

  .التعليم طوال العمر، وتيسري جتهيزهم لالنضمام إىل القوة العاملة
  :وفيما يلي أمثلة للمبادرات اليت أطلقتها املقاطعات واألقاليم  -٢٥

، ُوقّعت مذكرة تفاهم بني اجمللس القبلـي ملدينـة          ٢٠١٠أكتوبر  /ألوليف تشرين ا   •
وتتمثـل األهـداف    . ساسكاتون وحكومة مقاطعة ساسكاتشوان وحكومة كندا     

األساسية ملذكرة التفاهم هذه يف حتسني النتائج التعليميـة لطـالب األمـم األوىل              
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 وتزويد الطالب غـري     امللتحقني مبدارس ُتديرها األمم األوىل أو مبدارس املقاطعات،       
وباإلضـافة إىل   . املنتمني لألمم األوىل مبعلومات ُتعزز فهمهم جملتمعات األمم األوىل        

ذلك، يقدم صندوق إمتام التعليم لطالب األمم األوىل واهلجناء املساعدة للمنـاطق            
املدرسية لكي حتقق نتائج عادلة لطالب األمم األوىل واهلجناء يف جماالت القـراءة             

بة واحلساب، واملشاركة، ومعدالت التخرج، وااللتحاق بالتعليم اجلـامعي،         والكتا
 ؛والعمل

تتضمن مذكرة التفاهم املتعلقة بتعليم طالب األمم األوىل يف ألربتا، اليت وقعتـها يف               •
 حكومة ألربتا وحكومة كندا وهيئة التنسيق املسماة رؤساء املعاهـدات           ٢٠١٠عام  

تراتيجية طويلة األجل لتحسني نتائج التعليم ومعاجلة       يف ألربتا، إطاراً لوضع خطة اس     
جمموعة كبرية من املسائل املتعلقة بطالب األمم األوىل املقيمني يف احملميات امللتحقني            

 ؛بكل من مدارس املقاطعات واملدارس اليت ُتديرها األمم األوىل

اجمللس ، افتتحت حكومة كيبيك، يف حممية أوداناك، بالشراكة مع          ٢٠١١ويف عام    •
، وهي  "كيونا"التعليمي لألمم األوىل، أول مؤسسة جامعية يف كيبيك، اليت ُتسمى           
 .معدة خصيصاً للشعوب األصلية ومتنح شهادة يف الدراسات اجلامعية

  التنمية االقتصادية    
تواصل حكومات كندا التعاون مع الشعوب األصلية والشركاء الراغبني من أجـل              -٢٦

  . على فرص عمل مماثلة ومشاركتها يف بناء اقتصاد كندي قويضمان حصول هذه الشعوب
، وضعت حكومة كندا اإلطار االحتادي اجلديد للتنمية االقتصادية         ٢٠٠٩ويف عام     -٢٧

للشعوب األصلية، ونفّذت استثمارات رئيسية لدعم تنفيذ هذا اإلطار، وتعزيـز مـشاركة             
  .ج االقتصادية هلذه الشعوبالشعوب األصلية يف االقتصاد الكندي، وحتسني النتائ

وتعمل حكومة كندا على تقوية العالقة بني كندا والـشعوب األصـلية والقطـاع         -٢٨
ويقـع العديـد مـن املـشاريع        . اخلاص، وذلك من خالل تنمية املوارد على حنو مسؤول        

ومن شـأن   . االقتصادية الكربى املنفذة يف كندا يف أراضي الشعوب األصلية أو بالقرب منها           
 احلكومة للمشاورات مع الشعوب األصلية أن يساعد هذه اجملتمعات على االستفادة من             دعم

  .املشاريع وضمان احترام حقوقها ورغباهتا
 عـن طريـق   وتستثمر احلكومة أيضاً يف تنمية مهارات الشعوب األصلية وتدريبها            -٢٩

استراتيجية : ، مها ٢٠١١-٢٠١٠وقد طرحت حكومة كندا مبادرتني يف الفترة        . برامج شىت 
وُيتوقع أن  . تنمية املهارات والتدريب املهين للشعوب األصلية، وصندوق املهارات والشراكة        

 فرصة عمل جديدة سنوياً ١٨ ٥٠٠ إىل ١٥ ٥٠٠توفر هاتان االستراتيجيتان، جمتمعتني، حنو 
  . ألفراد الشعوب األصلية
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عوب األصـلية يف  وعالوة على ذلك، وّسعت حكومة كندا نطاق استراتيجية الـش        -٣٠
املناطق احلضرية، وواءمتها مع ثالثة برامج حضرية أخرى بغية دعم الشعوب األصلية الـيت              

  .تعيش يف املراكز احلضرية على حنو أفضل لتعزيز مشاركتها يف االقتصاد الكندي
، أعلنت حكومة كيبيك إنشاء أمانة لتنمية املناطق        ٢٠١٢نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٣١

، وتتمثل واليتها يف تنسيق األنشطة احلكومية هبدف تلبية احتياجـات اجملتمعـات             الشمالية
  . الشمالية، مبا فيها اجملتمعات األصلية، وضمان التنمية املستدامة للمناطق الشمالية

، ٢٠١١وحتدد خطة تنمية مشال أونتاريو، اليت أعدهتا حكومة أونتـاريو يف عـام                -٣٢
وتركـز اخلطـة علـى التنميـة        .  عاماً ٢٥ ألكثر من نطقة  أولويات احلكومة بشأن هذه امل    

االقتصادية، والتنمية املستدامة للموارد الطبيعية، وزيادة فرصة التعليم والعمل، ودعم إقامـة            
  .جمتمعات قوية ونشطة

وتواصل حكومة كندا التعاون مع جمتمعات األمـم األوىل لفـتح بـاب التنميـة                 -٣٣
ظام إدارة أراضي األمم األوىل بأن يكتسب أي جمتمع مـن       ويقضي ن . االقتصادية للمحميات 

جمتمعات األمم األوىل مزيداً من السيطرة على أراضي وموارد احملميات التابعة له باختيـاره              
 املتعلقة بإدارة األراضي، ووضع قوانينـه اخلاصـة         القانون اهلندي  باباً من    ٣٤  لعدم قبول ا  

 جمتمعـاً   ١٨، أعلنت احلكومة انـضمام      ٢٠١٢يف عام   و. إلدارة أراضي احملميات التابعة له    
 أمة أوىل   )٢(٣٦وستنضم هذه اجملتمعات قريباً إىل      . جديداً إىل نظام إدارة أراضي األمم األوىل      

  .يف مجيع أحناء كندا تتوىل إدارة أراضيها ومواردها من أجل إطالق طاقتها االقتصادية

  متكني الفئات الضعيفة ومحايتها    
مالية لألفراد واألسر املقيمني عادة يف احملميات       رنامج إعانات الدخل إعانات     يقدم ب   -٣٤

ملساعدهتم على تلبية احتياجاهتم األساسية واخلاصة على حنو يتوافق مع اخلـدمات املقدمـة              
وميّول الربنامج التدابري السابقة للتوظيف والرامية إىل       . للسكان اآلخرين يف املقاطعة أو اإلقليم     

وُيقدم . عتماد على الذات، وحتسني مهارات احلياة، وتعزيز االلتحاق بالقوة العاملة         زيادة اال 
التمويل بشكل عام إىل األمم األوىل اليت تقدم بدورها برامج إعانات الدخل واخلـدمات إىل               

  .أفراد اجملتمع
وحتقق تقدم كبري يف تنفيذ هنج حمّسن يركز على الوقاية لتمويل اخلدمات املقدمـة                -٣٥

ولدى كندا أطر عمـل     . للطفل واألسرة يف األمم األوىل على أساس كل مقاطعة على حدة          
ثالثية مع املقاطعات واألمم األوىل يف كل من ألربتا، وساسكاتـشوان، ونوفـا سـكوتيا،               

ويتمتع مقدمو اخلدمات مبرونة التمويـل الـيت        . وكيبيك، وجزيرة األمري إدوارد، ومانيتوبا    
إتاحة اخلدمات لألطفال واألسر املعرضني للمخاطر قبـل أن يتفـاقم           حيتاجون إليها لضمان    

واهلدف من ذلك هو انضمام مجيع املقاطعات وإقليم ياكون         . الوضع إىل حد يستلزم احلماية    
  .إىل النهج مبرور الوقت
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وتضطلع أيضاً حكومات املقاطعات واألقاليم بتدابري إضافية لتحـسني اخلـدمات             -٣٦
، مثالً، أطلقت حكومة ساسكاتشوان اسـتراتيجية       ٢٠١١ففي عام   . سرةاملقدمة للطفل واأل  

وتركـز هـذه    . التحول يف رعاية الطفل هبدف إعادة تشكيل هنجها املتعلق برعاية الطفـل           
العمل بـشكل خمتلـف مـع األمـم األوىل          : االستراتيجية على ثالثة مواضيع رئيسية، هي     

  .سر؛ وجتديد نظام رعاية الطفلوالشركاء من اهلجناء؛ وتقدمي الدعم الوقائي لأل
وتقدم حكومة كندا الدعم أيضاً إىل حكومات األمم األوىل من أجل تـوفري ميـاه                  -٣٧

الشرب النظيفة واملسكن امليسور التكلفة واملناسب، وذلك من خالل االسـتثمار يف اهلياكـل              
يضاً يف اإلسكان   األساسية للمياه والصرف الصحي يف جمتمعات األمم األوىل، ويف االستثمار أ          

، S-8 مـشروع قـانون   ٢٠١٢فربايـر  /وُعرض على جملس النواب يف شباط  . داخل احملميات 
ومن شأن هذا القـانون التمكـيين أن يتـيح    . املعنون قانون مياه الشرب املأمونة لألمم األوىل      

 للحكومة العمل مع األمم األوىل من أجل وضع لوائح احتادية تنظم احلصول على مياه الشرب              
املأمونة، وضمان املعاجلة الفعالة ملياه الصرف، ومحاية مصادر مياه الشرب املوجودة يف أراضي             

وختصص احلكومة اعتماداً مالياً سنوياً لألمم األوىل لغرض اإلسكان، ويدعم هذا           . األمم األوىل 
 ٢٠١٠-٢٠٠٩ويف الفتـرتني    . االعتماد املايل بناء منازل جديدة وجتديد املنـازل القائمـة         

، هبدف  احملميات مليون دوالر كندي إضايف لإلسكان يف        ٤٠٠، قُدم مبلغ    ٢٠١١-٢٠١٠و
  .معاجلة مسائل االكتظاظ وترميم املساكن

 بني اجلنـسني يف تـسجيل       املساواة قانونبدأ نفاذ   ،  ٢٠١١يناير  /ويف كانون الثاين    -٣٨
 نتيجة زواجهن مـن     وهو قانون يضمن لألحفاد املؤهلني للنساء الاليت فقدن وضعهن         اهلنود،

 شخص حيـق هلـم      ٤٥ ٠٠٠وتشري التقديرات إىل أن     . رجال غري هنود احلق يف التسجيل     
التسجيل مبوجب هذا القانون، وسيكون هلم احلق يف الربامج واخلدمات املتاحة جلميع اهلنود             

.  شخص كهنود مبوجب هذا القـانون      ٢٣ ٦٠٠وقد ُسجل حىت اآلن أكثر من       . املسجلني
دمت حكومة كندا مشروع قانون حيمي الرجال والنساء الـضعفاء املقـيمني يف             وأخرياً، ق 
 إىل توفري احلقوق األساسية وسبل احلمايـة        S-2ويهدف مشروع القانون املسمى     . احملميات

ومن شأن  . لألفراد املقيمني يف احملميات، من حيث مرتل األسرة واملصاحل أو احلقوق الزوجية           
دى حلاالت العنف األسري املمارس ضد نساء الشعوب األصلية          أن يتص  S-2مشروع القانون   

وأطفاهلن املقيمني يف احملميات، إذ ينص على إصدار أوامر محاية يف حاالت الطوارئ متـنح               
  .حق االستخدام احلصري املؤقت للمرتل

  منع اجلرمية ونظام العدالة اجلنائية    
تيجية الوطنية ملنع اجلرمية، وتويل هذه      تقدم حكومة كندا متويالً مستمراً لدعم االسترا        -٣٩

ويقدم صـندوق   . االستراتيجية أولوية رئيسية ملسألة منع اجلرمية بني شباب الشعوب األصلية         
منع اجلرمية يف املناطق الشمالية ويف أوساط الشعوب األصلية الـدعم جملتمعـات الـشعوب        
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اعي االعتبارات الثقافية، إضـافةً إىل      األصلية لكي تتخذ ُنُهجاً ملنع اجلرمية تتسم بالفعالية وتر        
  .بناء املعارف والقدرات يف جمال منع اجلرمية

وقدم برنامج تنظيم عمل الشرطة يف أوساط األمم األوىل إسهاماً مهمـاً لتحـسني                -٤٠
وميـول الربنـامج يف الوقـت    . السالمة العامة يف جمتمعات األمم األوىل وشعب اإلنويـت      

م عمل الشرطة يف جمتمعات األمم األوىل وشعب اإلنويت، وخيـدم     اتفاقاً لتنظي  ١٦٣ احلاضر
  . شخص٣٣٨ ٠٠٠ما يزيد على 

ومتثل استراتيجية العدالة يف أوساط الشعوب األصلية، وبرنامج عمـل احملـاكم يف               -٤١
جمتمعات الشعوب األصلية، اللذان تدعمهما احلكومة وُينفّذان يف اجملتمعات يف مجيع أحنـاء             

للمبادرات اليت جنحت يف تعزيز فرص حصول الشعوب األصلية على العدالـة            كندا، مثالني   
ويف املساعدة على ضمان معاملة أفراد هذه الشعوب من جانب نظام العدالة اجلنائية على حنو               

 وأشـارت دراسـة أُجريـت يف      . يتسم باملساواة واإلنصاف ويراعي االعتبارات الثقافيـة      
ة إىل اإلجرام بـني املـشاركني يف بـرامج متوهلـا             إىل اخنفاض معدالت العود    ٢٠١١ عام

  .استراتيجية العدالة يف أوساط الشعوب األصلية

  والرفاهالصحة     
فمنذ . شهدت السنوات األخرية أوجه حتسن يف صحة األمم األوىل وشعب اإلنويت            -٤٢

 ٨وبنحو   سنوات للرجال اهلنود     ١٠بنحو  املتوقع  مثانينات القرن املاضي، مثالً، ارتفع العمر       
  .سنوات للنساء اهلنديات

وتتخذ احلكومات يف مجيع أحناء كندا إجراءات لدعم حتـسني النتـائج الـصحية                -٤٣
ومن أمثلـة  . وحتسني االستفادة من الربامج واخلدمات اليت تستهدف صحة الشعوب األصلية    

  : هذه اإلجراءات ما يلي
صلية من أجـل    تعمل حكومة كندا عن كثب مع منظمات وجمتمعات الشعوب األ          •

املعنية بتعزيز الصحة والوقاية من      دعم الربامج واخلدمات واملبادرات واالستراتيجيات    
  ؛املرض، املالئمة ثقافياً واملرتكزة على اجملتمع

وتدعم حكومة كندا، من خالل املعاهد الكندية للبحوث الصحية، إجـراء هـذه              •
 مبادرة  ٢٠١٢يونيه  /رانحزيالبحوث يف أوساط الشعوب األصلية، كما أطلقت يف         

الطرق إىل اإلنصاف يف حصول الشعوب األصلية علـى         جديدة لالستثمار بعنوان    
 وهي مبادرة تركز على إجياد طرق لتعزيز البحث الصحي ومواءمة البحوث            الصحة،

  ؛الصحية اجلارية مبا يليب االحتياجات املختلفة جملتمعات الشعوب األصلية

، وقعت حكومة كنـدا مـع األمـم األوىل يف           ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول ويف   •
كولومبيا الربيطانية ومقاطعة كولومبيا الربيطانية االتفاق اإلطاري الثالثـي بـشأن           

ويقضي هذا االتفاق بنقل دور احلكومة االحتادية يف . اإلدارة الصحية يف األمم األوىل 
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وىل إىل اهليئـة    ختطيط وتصميم وإدارة وتقدمي اخلدمات والربامج الصحية لألمم األ        
الصحية اجلديدة لألمم األوىل، مع تعزيز وتشجيع التنسيق والتكامل مع نظام الرعاية            

  ؛الصحية يف املقاطعات

وأُنشئت جلنة ثالثية لكبار املسؤولني الصحيني يف األمم األوىل هبدف تقوية العالقات  •
ـ            م األوىل يف   القائمة بني احلكومات فيما يتعلق باملسائل الصحية يف أوسـاط األم

واتفقت حكومة كندا ومقاطعة أونتاريو وهيئة التنسيق املـسماة رؤسـاء      . أونتاريو
أونتاريو على التعاون من أجل حتديد وتنفيذ تدابري عملية قصرية األجل يف جمـاالت              

  ؛حمددة هتدف إىل التصدي للفجوات القائمة يف الربامج واخلدمات الصحية

ادور، أنشأت شعبة تنسيق اخلدمات الصحية للشعوب       ويف مقاطعة نيوفوندالند والبر    •
، شراكات مع حكومات ومنظمات الـشعوب األصـلية،         ٢٠١٠األصلية، يف عام    

والسلطات الصحية يف األقاليم، ومع شركاء آخرين معنيني باملبادرات والـسياسات   
الرامية إىل معاجلة مظاهر التفاوت اليت تواجهه الشعوب األصلية يف احلصول علـى             

  ؛خلدمات الصحيةا

، أطلقت حكومة كندا برنامج التغذية يف مشال كندا، وهو يهدف           ٢٠١١ويف عام    •
 اليت -لمجتمعات الشمالية املنعزلة لوالصحية طازجة  األغذية التوفريإىل حتسني سبل 

ويف العام األول لتنفيذ الربنامج، كان للدعم الـذي         . غالبيتها من الشعوب األصلية   
سعار البيع بالتجزئة تأثري يف خفض تكلفة النظام الغذائي الـصحي         يقدمه الربنامج أل  
 مبـادرة للتثقيـف   ٣٠٠ يف املائة، كما مّول الربنامج أكثر من      ٨يف الشمال بنسبة    

  ؛التغذوي أطلقتها جمتمعات الشعوب األصلية وُنفذت يف هذه اجملتمعات

الكتفاء الـذايت مـن     وتركز مبادرة األغذية الصحية يف مشال مانيتوبا على أنشطة ا          •
الغذاء يف مشال هذه املقاطعة، ومساعدة سكان هذه املنطقة، الذين ينتمي معظمهـم             

وكـان  . إىل الشعوب األصلية على اختيار األغذية الصحية وزيادة إتاحـة الغـذاء    
 . للشراكات والروابط مع املنظمات غري احلكومية دور أساسي يف جناح هذه املبادرة

مة االحتادية وحكومات املقاطعات واألقاليم يف حتمل املسؤولية عن         وتتشارك احلكو   -٤٤
وميثل مبدأ جوردان هنجاً يـويل      . متويل اخلدمات الصحية واالجتماعية املقدمة لألمم األوىل      

االعتبار األول للطفل ويهدف إىل ضمان حصول أطفال األمم األوىل املقيمني يف احملميـات،              
تتطلب خدمات من جهات متعددة، على ما حيتاجونه مـن          ممن يعانون من إعاقات متعددة      

رعاية، حىت وإن ُوجد نزاع بني احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات بشأن املسؤولية عن             
 ،قد ُعوجلت، حـىت اآلن    ومجيع احلاالت املطروحة اليت قد تثري نزاعات        . دفع قيمة اخلدمات  

  . مل تتطور أية حالة إىل نزاع قضائياآلليات القائمة والعمليات احمللية، وعن طريق 
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 ٢٧ و ١٦؛ والتوصيات   ٩االلتزام الطوعي   (محاية النساء واألطفال من العنف          
  )٤٠-٣٤و

ورغم اجلهود الـيت    . تلتزم كندا مبكافحة مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات          -٤٥
صدي هلذه املـسألة،    تبذهلا مجيع احلكومات وجمموعة من اجلهات املعنية الرئيسية األخرى للت         

  . تعترف كندا بأنه ال يزال يتعني القيام بالكثري من العمل
وتـؤدي جهـات    . وتسعى مجيع احلكومات للتصدي للعنف ضد النساء واألطفال         -٤٦

فاعلة رئيسية أخرى دوراً يف هذا السياق، مثل احلكومات البلدية واملنظمات غري احلكومية،             
  . نظمات اجملتمعية اليت تدعم الضحايامبا يف ذلك مؤسسات اإليواء وامل

ويف هذا اإلطار، تعتمد كندا هنجاً متعدد التخصصات والقطاعات يف معاجلة الطابع              -٤٧
وتتخذ احلكومات مزجياً من االستجابات التشريعية وغري التشريعية لرصد         . املعقد هلذه املسألة  

  : انتشار العنف واحلد منه، وتشمل هذه االستجابات ما يلي
تدابري ملساعدة الضحايا، من أمثلتها توفري دور إليواء ضحايا العنف األسري، وتعزيز  •

 سبل احلصول على اخلدمات الصحية واالجتماعية وغريها؛

 تدابري ملساءلة اجلناة؛  •

مبادرات ملنع العنف، مثل إبراز املداخالت الفعالة وأفضل املمارسـات، وتعزيـز             •
ية، وتعزيز أنشطة التوعية التثقيفية، وإشراك الرجال       العالقات اإلجيابية والصحة النفس   

 . والصبيان يف إهناء العنف املمارس ضد النساء والفتيات

  التدابري التشريعية    
تتضمن املبادرات اليت أُطلقت مؤخراً إلصالح القانون اجلنائي تعديل أحكام هـذا              -٤٨

  :القانون مبا حيقق ما يلي
 اب من االستغالل اجلنسي؛حتسني سبل محاية األطفال والشب •

 إهناء االعتقال املرتيل وإلغاء العفو يف اجلرائم اخلطرية؛ •

 زيادة مساءلة اجلناة ودعم ضحايا اجلرائم؛ •

 محاية الرعايا األجانب الضعفاء من اإليذاء واالستغالل؛ •

تعزيز قدرة كندا على محاية األطفال من االستغالل اجلنسي، بإلزام مقدمي خدمات             •
باإلبالغ املباشر عن طريق اإلنترنت عن اسـتغالل األطفـال يف املـواد             اإلنترنت  
 . اإلباحية
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  :ومثة تدابري إضافية، تشمل ما يلي  -٤٩
 مقاطعات وأقاليم تشريعات مدنية ملكافحة العنف األسري، وهي تـنص           ٩سنت   •

نح الضحايا حـق    متعلى إصدار أوامر شىت، منها أوامر محاية يف حاالت الطوارئ           
 ؛م احلصري املؤقت للمرتلاالستخدا

 ؛ مقاطعات وأقاليم حماكم متخصصة يف جمال العنف املرتيل٨أنشأت  •

سنت مجيع اجلهات املختصة تشريعات لضحايا اجلرائم، ووضعت منـاذج خمتلفـة             •
لتقدمي اخلدمات للضحايا، منها اخلدمات اجملتمعية املقدمة من كل مـن الـشرطة،             

  ؛احلكوميةواحملاكم، والنظام، واملنظمات غري 

وضعت مجيع املقاطعات واألقاليم قوانني حلماية الطفل، وهي تنص علـى تـدخل              •
الدولة عند عجز الوالدين أو األوصياء القانونيني عن تلبية احتياجات الطفل أو عدم             

 .استعدادهم لذلك

  التدابري غري التشريعية    
 االستجابة للمسائل   تركز مبادرات أخرى على حتسني التنسيق والتعاون، فضالً عن          -٥٠

فمثالً، يعمل الفريق العامل االحتادي املشترك بني الوزارات، الذي أُنشئ يف           . اجلديدة والناشئة 
، كمنسق للجهود  "الشرف"، واملعين مبسألة الزواج القسري والعنف املرتكز على         ٢٠١١عام  

  . التعاونية الرامية إىل دعم جهود التدخل والوقاية
وأقاليم عديدة خطط عمل ونظمت محالت وقاية مـن أجـل           ووضعت مقاطعات     -٥١

  : ومن أمثلة ذلك ما يلي. التصدي ألشكال معينة من العنف املمارس ضد النساء واألطفال
خطة العمل املتعلقة بتغيري املواقف، وتغيري أمناط احلياة، ومكافحة العنـف           "تتضمن   •

امج مصممة ملنـع العنـف      ، اليت وضعتها مقاطعة أونتاريو، بر     "اجلنسي يف أونتاريو  
 سبل حصول ضحايا العنف     دة التثقيف العام؛ وتوسيع وحتسني    اجلنسي عن طريق زيا   

 على جمموعة كبرية من اخلدمات، وتنفيذ خطط لتعزيز تصدي نظام العدالة            ياجلنس
  ؛اجلنائية للعنف اجلنسي

ذة يف إطـار    ؟، املُنف "هل أنا احلل  "تعمل محلة التسويق االجتماعي يف ياكون املعنونة         •
استراتيجية دعم ضحايا اجلرمية يف ياكون، على زيادة الوعي العام بآثار العنف على             

  ؛النساء والفتيات

تشجع محلة احترام النساء، اليت تنظمها مقاطعة نيوفوندالند والبرادور، الرجـال علـى       •
ى  الشباب عل  OutrageNLحتمل املسؤولية عن منع العنف ضد النساء، كما تشجع محلة           

  ؛العنف وعلى توعية الكبار مبختلف أنواع العنف اليت يواجهها الشباب اآلنمكافحة 
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يساعد برنامج منع العنف يف كولومبيا الربيطانية اجلناة على التمييز بـني الغـضب               •
 والعنف، وحتليل مصادر الغضب، وحتديد الطرق غري العنيفـة إلبـداء الغـضب            

 للربنامج أن معدالت العودة ٢٠١٢ عام وكشف تقييم أُجري يف. لتبديد الغضب أو
 أشهر ٣ يف املائة بعد ٥٢ الربنامج بنسبة املشاركني يفإىل العنف اخنفضت نسبياً بني 

 . شهرا١٢ً يف املائة بعد ٤٤وبنسبة 

  :وفيما يلي خطط العمل اليت تركِّز حتديداً على التصدي للعنف املرتيل  -٥٢
بيا اليت أعدهتا مقاطعة كولوم   " ٢٠١٠ لعام   خطة عمل التصدي للعنف املرتيل    "تركِّز   •

 التصدي للعنف املرتيل من جانب الشركاء يف نظـام          الربيطانية على حتسني وإدماج   
العدالة ورعاية الطفل، كما يدَعم مكتب معين بالعنف املرتيل يف املقاطعة، أُنشئ يف             

واخلـدمات  ، عملية التنسيق والتعاون بني برامج مكافحة العنف املرتيل          ٢٠١٢عام  
 ؛على مجيع مستويات احلكومية

تركِّز استراتيجية مانيتوبا املتعددة السنوات ملكافحة العنف املرتيل، اليت أُطلقـت يف             •
دعم الضحايا واألسر، ومداخالت التصدي     : ، على ثالثة مواضيع، هي    ٢٠١٢عام  

وأُطلقـت هـذه    . ألصحاب السلوك التعسفي، والوقايـة والتوعيـة والتـدريب        
تيجية بالتزامن مع محلة جديدة لتوعية اجلمهور استهدفت تشجيع الرجـال           االسترا

 ؛على اجملاهرة برفض العنف املرتيل

، اليت أعدهتا   ٢٠١٧-٢٠١٢ستركِّز خطة العمل الثانية املتعلقة بالعنف املرتيل للفترة          •
تعزيز سـالمة الـضحايا واألطفـال       : حكومة كيبيك، على هدفني رئيسيني، مها     

نف، وحتسني عملية مساعدة ورصد األزواج والزوجات ذوي السلوك         املعرضني للع 
األمم األوىل وشعب اإلنويت،    : وستستهدف هذه اخلطة فئتني حمددتني، مها     . العنيف

  . واألفراد املعرضني خلطر العنف املرتيل، مثل النساء ذوات اإلعاقة والنساء املسنات

  التدابري اخلاصة مبكافحة االجتار بالبشر    
، اليت أعدهتا حكومة    ٢٠١٢لعام   توّجه خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر        -٥٣

إنشاء : كندا، اإلجراءات احلكومية يف هذا الصدد، وتطرح تدابري مهمة جديدة، منها ما يلي            
أول فريق متكامل إلنفاذ القانون مكرَّس ملكافحة االجتار بالبشر؛ وزيادة التـدريب املقـدَّم              

 جمال حتديد االجتار بالبشر والتصدي له وحتسني سـبل اتقائـه يف اجملتمعـات               للقيادات يف 
الضعيفة؛ وتقدمي مزيد من الدعم لضحايا هذه اجلرمية؛ وتعزيز التنسيق مع الشركاء احمللـيني              

  .والدوليني الذين يسهمون يف جهود كندا الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر
 لكـي تـستخدمها     األدواترمية جمموعة متنوعة من     ووضع املركز الوطين ملنع اجل      -٥٤

اجملتمعات، منها أداة تشخيصية لتحديد نطاق مسألة االجتار باألشخاص وغريها من اجلـرائم       
ذات الصلة، وتوحيد جهود الشركاء األساسيني، ووضع خطة عمل ملنع هذا النـوع مـن               
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ى النساء واألطفال يف كندا الذين وتركِّز هذه األداة بقوة عل. العنف يف املراكز احلضرية لكندا 
  .هم أكثر عرضة خلطر االجتار أو االستغالل اجلنسي أو العمل القسري

 توسيع نطاق استراتيجية مانيتوبا ملكافحة االستغالل اجلنسي        ٢٠١١وجرى يف عام      -٥٥
ماية هبدف زيادة مساءلة اجلناة وتقدمي مزيد من احل        ،Tracia’s Trustواالجتار بالبشر، املعنونة    

 املتعلق مبكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال      ٢٠١٢قانون عام   ويسمح  . واخلدمات للضحايا 
 بإصدار أوامر محاية إلبعاد املعتدين عن ضحايا االجتار بالبشر وعن األطفـال           واالجتار بالبشر 

  .املستغلني جنسياً، كما يسمح للضحايا بإقامة دعوى ضد املعتدين للحصول على تعويض

  ة نساء وفتيات الشعوب األصلية من العنفمحاي    
تواصل كندا اختاذ إجراءات يف عدد من اجملاالت الرئيسية من أجل التصدي للعنف               -٥٦

ويقع على كنـدا    . يف أوساط جمتمعات الشعوب األصلية، وحتسني رفاهة األفراد واجملتمعات        
لتزام بالتصدي ملـسائل     الربامج واخلدمات، واال   عن طريق التزام مستمر بتحقيق نتائج أفضل      

 وخدمات الطفل واألسرة، واإلسكان يف احملميات؛ واألمن واالزدهار         مثل منع العنف املرتيل؛   
  .يةاحلضراملناطق االقتصاديني؛ والتعليم؛ والصحة؛ وتنظيم عمل الشرطة؛ واحلياة يف 

  :ومن أمثلة مبادرات الوقاية ما يلي  -٥٧
، اليت متوهلا أونتاريو، رجال وفتيان الشعوب       أنا رجل طيب  : تشجع املبادرة املعنونة   •

نـساء وفتيـات    ضد  األصلية على املساعدة يف وقف مجيع أشكال اإليذاء املوجه          
 ؛الشعوب األصلية، ومعاملتهن بالعدل واإلنصاف

 صندوق ياكون ملنع العنف ضد نساء الشعوب األصلية هبدف املساعدة على            أُنشئ •
، كمـا يـدعم هـذا        له نيتعرضالعنف الذي   خفض املستويات غري املتناسبة من      

الصندوق املشاريع اليت ُتخطَّط وُتنفَّذ من جانب نساء الشعوب األصلية ومن أجهلن            
  .بغية منع العنف يف جمتمعاهتن

وتعمل كندا بشكل حمدَّد على معاجلة مسألة نساء الشعوب األصـلية املفقـودات               -٥٨
حقيق يف مسألة النـساء املفقـودات، املوجـودة يف          فاللجنة املستقلة املعنية بالت   . واملغتاالت

 يف حتقيقات الشرطة ويف الظروف املتصلة باختفاء        ٢٠١٠كولومبيا الربيطانية، تنظر منذ عام      
نساء، الكثري منهن من الشعوب األصلية، من منطقة اجلانب الشرقي لوسط مدينة فـانكوفر              

 ١٧وتوصيات اللجنة للجمهور يف     وُنشرت نتائج   . ٢٠٠٢ إىل عام    ١٩٩٧يف الفترة من عام     
جلنة ساسكاتشوان  وأنشأت مقاطعة   . ، وجتري دراستها بعناية   ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول 

شراكة يف املقاطعة معنية باألشخاص املفقودين، هتدف إىل دعم تصدي اُألسر واجملتمعـات             
ـ              خص، حلاالت اختفاء األشخاص ودراسة الظروف األساسية اليت قد تؤدي إىل اختفـاء ش

فضالً عن تقدمي التوعية والتثقيف بشأن اخلطوات اليت ميكن للنساء واألطفال اختاذها لتعزيـز             
  .سالمتهم الشخصية
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وتتخذ حكومة كندا خطوات عملية هتدف إىل حتسني استجابة جهات إنفاذ القانون              -٥٩
 وتـشمل هـذه   . ونظام العدالة يف حاالت فقد أو اغتيال نساء وفتيات الشعوب األصـلية           

  :اخلطوات ما يلي
 إنشاء مركز وطين جديد معين باألشخاص املفقودين والرفات اجملهولة اهلوية؛ •

 قاعدة بيانات مركز معلومات الشرطة الكندية، وإنشاء موقع شبكي وطـين            حتسني •
للمساعدة على مضاهاة حاالت األشخاص املفقودين القدمية مع الرفـات البـشرية        

 اجملهولة اهلوية؛

 تمعات الشعوب األصلية من أجل وضع خطط لتعزيز سالمة اجملتمع؛التعاون مع جم •

دعم إنشاء خدمات للضحايا املنتمني للشعوب األصلية وخدمات حمددة ألسر النساء    •
والفتيات املفقودات واملغتاالت، وتكييف هذه اخلدمات مبا يالئـم ثقافـة هـذه             

 الشعوب؛

دف إىل احلد من تعّرض نـساء    دعم إعداد مشاريع إرشادية للمدارس واجملتمعات هت       •
 وفتيات الشعوب األصلية للعنف؛

دعم إعداد مواد توعية تساعد على احلّد من العنف الذي يؤثر يف أفراد الـشعوب                •
 األصلية؛

إعداد موجز للممارسات املبّشرة ملساعدة جمتمعات الشعوب األصـلية، وجهـات            •
مة نساء الشعوب األصلية    إنفاذ القانون، والشركاء يف إقامة العدل، على حتسني سال        

  .يف مجيع أحناء البلد
وتدعم حكومة كندا جهود جمتمعات األمم األوىل الرامية إىل إتاحة خدمات اإليواء              -٦٠

ويـشمل  . والوقاية من العنف األسري للنساء واألطفال واألسر املقيمني عادة يف احملميـات           
 علـى   القائمـة ؛ ومشاريع الوقايـة     التمويل التشغيلي لدور اإليواء   : الربنامج مكونني، مها  

  .مقترحات

 ٣٣ و ٢٧ و ٢٠؛  والتوصـيات     ٧ و ٦االلتزامان الطوعيان   (الفقر والتشّرد       
  )٤٩-٤٧ و٤٥ و٤٣ و٣٦و

وتلتـزم احلكومـة    . تعترف كندا بأن الفقر يتطلب حلوالً طويلة األجل ومستدامة          -٦١
 برامج  عن طريق  دخل املواطنني    االحتادية وحكومات املقاطعات واألقاليم بتحسني ُسُبل تأمني      

 فرادى احلكومات واملبادرات التعاونية علـى       عن طريق وُتقدَّم هذه الربامج    . احلد من الفقر  
السواء، مبشاركة من احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات واألقاليم واحلكومات احمللية،          

  .وأطراف ثالثة، ومنظمات غري رحبية
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  احلد من الفقر    
 هنج حكومة كندا يف احلد من الفقر على إتاحة الفرص للكنديني الكتـساب              يركِّز  -٦٢

 التوظيف، مع ضمان حـصول الفئـات        عن طريق املهارات الالزمة لتحقيق االكتفاء الذايت      
  .الضعيفة على الدخل الكايف والسكن وُسُبل دعم الضمان االجتماعي األخرى

ستمرة اليت تنفذها حكومة كندا لالستثمار يف احلد من الفقر تـأثري         وكان للربامج امل    -٦٣
، تقلـص  ٢٠١٠ إىل عـام  ٢٠٠٦ويف الفترة من عام . قوي وإجيايب على املواطنني وأسرهم   

 يف املائة؛ وتقلص معدَّل ٩ يف املائة إىل ١٠,٣معدل الدخل املنخفض على الصعيد الوطين من 
 يف املائة، وظلت نسبة كبـار الـسن   ٨,٢ املائة إىل  يف١١,١الدخل املنخفض لألطفال من    

 ٢٠٠٦  عام ويف الفترة من  . )٣(٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٥,٣ذوي الدخل املنخفض ثابتة عند      
 يف  ١٣,٩، تقلص معدل الدخل املنخفض لدى األشخاص ذوي اإلعاقة من           ٢٠٠٩إىل عام   
 أفراد الشعوب األصلية الـذين       يف املائة، وتقلص معدل الدخل املنخفض بني       ١٣,٥املائة إىل   

ومن ناحية أخـرى، ارتفـع      .  يف املائة  ١٥,١ يف املائة إىل     ١٧يعيشون خارج احملميات من     
 ١٨,٤ إىل   ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ١٧,٣معدل الدخل املنخفض لدى املهاجرين اجلدد من        

جرة من   تعديالت يف نظام اهل    ٢٠٠٩غري أن كندا أجرت منذ عام       . ٢٠٠٩يف املائة يف عام     
أجل حتسني إدماج املهاجرين اجلدد يف اجملتمع مبا يكفل مشاركتهم بكامل طاقتهم يف التنمية              

  .االقتصادية واالجتماعية للمجتمع
ومن املمكن أن ُيعزى تقلص معدل الدخل املنخفض أيضاً إىل اجلهـود التعاونيـة                -٦٤

كومات املقاطعات واألقـاليم    فقد حدَّد العديد من ح    . املبذولة على مجيع مستويات احلكومة    
ـ أهدافاً للحد من الفقر، أو أدرجت يف تشريعاهتا استراتيجيات للحد من الفقـر، أو أ   ت عط

فمثالً، التزمت مقاطعة ألربتا باستئصال فقر األطفـال،        . ولوية يف سياساهتا للحد من الفقر     األ
ـ           دَّل فقـر األطفـال     والتزمت أونتاريو، مبوجب قانوهنا املتعلق باحلد من الفقر، خبفض مع

 حكومة مـن بـني حكومـات        ١١كما التزمت   .  يف املائة خالل مخس سنوات     ٢٥ بنسبة
 حكومة، بأن تضع، أو وضعت بالفعل، استراتيجيات        ١٣املقاطعات واألقاليم البالغ عددها     

متعددة األوجه وشاملة للحد من الفقر، تتناول ُسُبل دعم الصحة ومنـاء الطفـل والتعلـيم                
  . الدخل والعملنيأمتواإلسكان و

وبغية دعم اختاذ القرار على حنو تعاوين ومرتكز على األدلة، وضعت كندا مقاييس               -٦٥
). مثل عتبة الدخل املنخفض، ومقياس الدخل املنخفض، ومقياس سلة السوق   (مشتركة للفقر   

ى وقـد تـر   . ومتكِّن هذه املقاييس احلكومات من تقييم جهودها وتعزيز املساءلة والشفافية         
. حكومات املقاطعات أو األقاليم وضع مؤشرات إضافية لقياس التقدم احملرز يف استراتيجياهتا           

وجتمع حكومة كندا بانتظام إحصاءات وطنية ألغراض التحليل واإلبالغ، وميكن أيضاً حتليل            
  .هذه اإلحصاءات على مستوى املقاطعات أو األقاليم
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  فرص العمل ودعم الدخل للفئات الضعيفة    
 الـدخل   نيأمتتتعاون احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات واألقاليم على تعزيز           -٦٦

 برنامج تـأمني    طريقن  ع وعلى تشجيع مشاركتهم يف سوق العمل        اكنديف  لألفراد واألسر   
ويوفر هذا الربنامج سبالً مؤقتة لدعم الدخل والعمل لكل من فقد عمله، أو أُصـيب             . العمل

امل أو اليت ترعى طفالً رضيعاً، أو ملن تبىن طفالً أو يرعى فرداً من أفراد باملرض، أو للمرأة احل
ومن املمكن أن تسفر سياسات الربنامج عـن تغـيريات يف           . األسرة يف حالة مرضية شديدة    

فخالل . سوق العمل لضمان بقاء الكنديني يف سوق العمل أو متكينهم من البحث عن عمل             
ؤخراً، مثالً، أدى حتسني برنامج تقاسم العمل وتوسـيع  االنكماش االقتصادي الذي حدث م   

  .ني وللعمال املثبتني منذ وقت طويلدائمنطاق املزايا إىل تقدمي مزيد من املزايا للمستحقني ال
يوفر برنامج تأمني العمل فرصاً لتنمية مهارات األشخاص الذين حيتاجون إليها           كما    -٦٧

ية سوق العمل، الـيت أبرمتـها احلكومـة االحتاديـة           ومتوِّل اتفاقات تنم  . للعودة إىل العمل  
وحكومات املقطعات واألقاليم، التدريب يف جمال تنمية املهارات، وإقامة شراكات لتـوفري            
فرص العمل، والعمل احلر وإعانات األجور احملددة اهلدف، وخدمات مـساعدة املـوظفني،       

 األشخاص غري املؤهلني لتلقي     وبالنسبة إىل . والشراكات يف سوق العمل، والبحث واالبتكار     
سبل دعم الدخل يف إطار اتفاقات تنمية سوق العمل، حتّول حكومـة كنـدا األمـوال إىل                 

 اتفاقات سوق العمل اليت تستهدف األشخاص غري        مبوجبحكومات املقاطعات أو األقاليم     
 شخص مـن    ٩٧٥ ٠٠٠، استفاد حنو    ٢٠٠٩-٢٠٠٨ومنذ الفترة   . املتصلني بسوق العمل  

  . مليون دوالر كندي٥٠٠تثمار الوطين السنوي البالغ االس

  سبل دعم العمال املسنني وكبار السن     
 الدخل للعمال املسنني    نيأمتاختذت حكومة كندا أيضاً خطوات حنو تناول مسائل           -٦٨

وتتيح خطط املعاشات املسجلة املشتركة ألصحاب العمل واملوظفني وأصحاب         . وكبار السن 
اراً واسع النطاق ومنخفض التكلفة لالشتراك يف املعاشات الـيت يـديرها            األعمال احلرة خي  

. وُيتوقع أن تضع املقاطعات واألقاليم تشريعاهتا اخلاصة املتعلقة هبذه اخلطـط   . القطاع اخلاص 
 توسيع نطاق املبادرة احملددة اهلدف اخلاصة بالعمـال         ٢٠١١وباإلضافة إىل ذلك، مت يف عام       

عاطلني منهم الذين يعيشون يف اجملتمعات الضعيفة اليت تضررت مـن           املسنني، لكي تساعد ال   
وميكن حلكومات املقاطعات واألقاليم،    . إغالق املصانع على إعادة االندماج يف سوق العمل       

  . من خالل هذه املبادرة، حتديد املشاريع ذات األولوية اليت تقدمها املنظمات اجملتمعية
، حـصل   ٢٠١٠ويف عـام    . وانني التقاعد اإللزامي  وقد ألغت كندا مؤخراً مجيع ق       -٦٩

معظم كبار السن الكنديني على مزايا الشيخوخة، وهي تشمل معاش الشيخوخة، وتكملـة             
. الدخل املضمونة للمسنني ذوي الدخل املنخفض، وعالوات للمسنني ذوي الدخل املنخفض          

لكبار السن األكثـر     لزيادة تكملة الدخل املضمونة املخصصة       ٢٠١١وأُقّرت عالوة يف عام     
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.  مليون دوالر كندي يف العـام      ٣٠٠ومتثل هذه العالوة استثماراً ألكثر من       . ضعفاً يف كندا  
وتقدم أيضاً حكومات املقاطعات واألقاليم مزايا ُمحّسنة للمسنني، ال سيما يف جمايل الصحة             

بية أو خطة دعم دخل     واإلسكان، مثل إعانة التدفئة يف منازل املسنني يف األقاليم الشمالية الغر          
املسنني يف ساسكاتشوان، وإعانة الرعاية الشخصية للمسنني يف دور الرعاية، وهـي إعانـة              

  . تساعد املسنني ذوي الدخل املنخفض على حتمل تكاليف دور الرعاية الشخصية

  سبل دعم األشخاص ذوي اإلعاقة    
احلـد مـن تعـّرض      تتعاون احلكومات فيما بينها ومع القطاع غري الرحبي علـى             -٧٠

األشخاص ذوي اإلعاقة الخنفاض الدخل، وذلك بضمان حصوهلم على التعليم ووصوهلم إىل            
ويساعد كل من صندوق فرص األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقـات سـوق            . سوق العمل 

العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة، هؤالء األشخاص على االستعداد للعمل واحلـصول علـى             
حالـة   ٣٠٠ ٠٠٠،  ٢٠١١-٢٠١٠ الفتـرة    شهدتو. احلرةوظائف أو مباشرة األعمال     

  .تدخل ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة يف إطار اتفاقات سوق العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة
، أعلنت حكومة كندا إنشاء فريق معين بفـرص سـوق العمـل             ٢٠١٢ويف عام     -٧١

 ودعـم   لألشخاص ذوي اإلعاقة، هبدف حتديد أفضل ممارسات للقطاع اخلاص يف تعـيني           
  .املوظفني ذوي اإلعاقة، وكذلك حتديد العقبات واملثبطات اليت حتول دون تعيينهم

وتكّمل هذه املبادرات احلكومية الربامج اليت تنفذها املقاطعات، مثل برنامج الدخل             -٧٢
 كثمـرة للتعـاون   ٢٠٠٩املضمون لذوي اإلعاقة يف ساسكاتشوان الذي بدأ تنفيذه يف عام         

وتشمل مبادرات برنامج   . ة ساسكاتشوان وجمتمع األشخاص ذوي اإلعاقة     املتميز بني حكوم  
الدخل املضمون لذوي اإلعاقة يف ساسكاتشوان إجراء تقييم لكل من تأثري اإلعاقة، وزيـادة              

  . املزايا، وزيادة اإليرادات، وإعفاء األصول

  سبل دعم األسر واألطفال الضعفاء    
نني إىل تلبية احتياجات األسر واألطفال األشد        دخل املواط  نيأمتيهدف برنامج دعم      -٧٣
ـ ولدى حكومات املقاطعات واألقاليم جمموعة من برامج        . ضعفاً  الـدخل وتـدابري     نيأمت

الضرائب اليت هتدف إىل احلد من الفقر، باإلضافة إىل استراتيجياهتا املتعلقة باحلد من الفقـر،               
فمثالً، يـدعم  . عيشة والتخفيف من حدهتا  وهتدف هذه الربامج والتدابري إىل توفري تكاليف امل       

برنامج تغذية ومناء الطفل يف ساسكاتشوان املبادرات احمللية اليت تليب االحتياجات الغذائيـة              
  .رس واملنظمات اجملتمعيةاللطفل واألسرة، وذلك بتمويل املد

التصدي لألوضـاع الـيت     من أجل    الدخل يف كندا     نيأمتسبل دعم   كما تطورت     -٧٤
، مثالً، متت زيادة اإلعانة الشاملة لرعاية األطفال،        ٢٠١٠ففي عام   .  األسر الكندية  تواجهها

اليت تساعد األسر الكندية على دفع تكاليف رعاية األطفال، وذلك لضمان معاملـة األسـر     
الوحيدة العائل ضريبياً معاملة مماثلة لألسر اليت يعوهلا والدان، ولتمكني الوالدين املشتركني يف             
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، حـصل   ٢٠١٠-٢٠٠٩ويف الفترة   . نة من تقسيم املزايا املدفوعة لألطفال بالتساوي      احلضا
على العالوة الضريبية لألطفال يف كنـدا، منـها   )  ماليني طفل٥,٨( ماليني أسرة   ٣,٣حنو  

حصلت على اإلعانـة التكميليـة الوطنيـة        )  مليون طفل  ٢,٧( مليون أسرة    ١,٥أكثر من   
 العالوة الضريبية لألطفال    ٢٠٠٩فعت حكومة كندا يف عام      وباإلضافة إىل ذلك، ر   . لألطفال

واإلعانة التكميلية الوطنية لكي تتيح لألسر ذات الدخل املنخفض أن حتصل على مزيد مـن               
عالوة على ذلك، تعمل احلكومة االحتاديـة علـى         و. الدخل وأن تظل مستحقة هلذه املزايا     

 إعانة ضريبة الدخل من العمل الـيت      عن طريق حتسني سبل اعتماد األسر على الذات، وذلك        
 لتكميل إيرادات األسر العاملة ذات الدخل املـنخفض ومـساعدة           ٢٠٠٩ ضوعفت يف عام  

ويف . األسر املستفيدة من املساعدة االجتماعية على حتسني دخلها املايل الناتج مـن العمـل             
  . ل من العمل مليون أسرة كندية عاملة من إعانة ضريبة الدخ١,٥، استفاد حنو ٢٠١١ عام

  سبل دعم اإلسكان    
تواصل احلكومات يف كندا القيام باستثمارات كبرية للمساعدة على حتسني الوضع             -٧٥

السكين للمواطنني الكنديني الضعفاء، مبا يف ذلك األسر ذات األطفال، وعلى تلبية احتياجات        
 اسـتفاد   وعمومـاً، . سكنية معينة للشعوب األصـلية املقيمـة يف احملميـات وخارجهـا           

وُتقـدم معظـم    .  معيشية يف مجيع أحناء كندا من هذه االستثمارات        ة أسر ٦٠٥ ٠٠٠ حنو
 املقاطعات واألقـاليم مبوجـب      عن طريق  خارج احملميات    املساعدات االجتماعية للمقيمني  

كما تواصل حكومة كندا دعم عمليات إنشاء وجتديد املساكن         . اتفاقات شىت طويلة األجل   
  .يف مناطق احملميات

 متويالً إضافياً   ٢٠١١-٢٠١٠ و ٢٠١٠-٢٠٠٩وقدمت حكومة كندا يف الفترتني        -٧٦
وأسفر ذلـك   . لبناء مساكن ميسورة التكلفة ولتجديد وحتديث املساكن االجتماعية القائمة        

 مشروع بناء وجتديد من أجل حتسني املـساكن االجتماعيـة           ١٦ ٥٠٠عن تنفيذ أكثر من     
وباإلضافة إىل ذلك، أعلـن وزراء اإلسـكان يف       . اء البلد ومساكن األمم األوىل يف مجيع أحن     

 ١,٤بلغ إمجالياً ، استثماراً ٢٠١١احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات واألقاليم، يف عام      
مليار دوالر كندي من أجل خفض عدد األسر املعيشية الكندية الفقرية، وذلك مبوجب إطار              

ويغطي التمويل االحتادي هلذا  . ٢٠١٤-٢٠١١ للفترة   االستثمار يف املساكن امليسورة التكلفة    
اإلطار السنوات الثالث األخرية من استثمار مخاسي السنوات يف جمال اإلسـكان وانعـدام              
املسكن، من أجل تلبية احتياجات املواطنني ذوي الدخل املنخفض، واملعرضني خلطر التشرد،            

وىل املقاطعات واألقاليم تقدير تكـاليف      ومبوجب الترتيبات الثنائية األطراف، تت    . واملشردين
التمويل االحتادي الالزم لتقدمي جمموعة من برامج ومبادرات اإلسـكان الراميـة إىل تلبيـة               
االحتياجات احمللية من السكن، مبا يف ذلك دعم املسنني وذوي اإلعاقة، وتوفري أماكن إلقامة              

  .النساء واألطفال ضحايا العنف املرتيل
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تثمارات يف السكن امليسور التكلفة جزءاً أساسـياً مـن اسـتراتيجيات            ومتثل االس   -٧٧
وسياسات وبرامج املقاطعات واألقاليم الرامية إىل احلد من الفقر، مثل صندوق املـشردين يف       

ويف ألربتا، دعمت مبادرة    . نيوفوندالند والبرادور، وبرنامج الشراكة لدعم اجملتمعات املعيشية      
 يف املائـة منـها      ٦٣ إنشاء وحدات سكنية ُخصص      ٢٠١٢-٢٠١١ املباين السكنية للفترة  

  .  يف املائة لكبار السن٢٠لألفراد ذوي الدخل املنخفض و
ويف إطار استراتيجية كندا للشراكة من أجل مكافحة التشرد، تتعاون احلكومـات              -٧٨

ـ             . هواجملتمعات والقطاعان اخلاص والطوعي من أجل تعزيز القدرات ومنع التشرد واحلد من
ومتنح هذه االستراتيجية اجملتمعات املرونة واألدوات الالزمة لتلبية أولوياهتا احمللية، كما تضمن            

وُتنفذ مشاريع عديـدة    . استمرار حصول املشردين أو املعرضني خلطر التشرد على املساعدة        
تستهدف الشباب، والنساء اهلاربات من العنف، وكبار السن، واألشخاص ذوي اإلعاقـة،            

  .هاجرين اجلدد، والشعوب األصلية احملتاجة للدعم اليت تقيم خارج احملمياتوامل
، اسُتثمرت أمـوال االسـتراتيجية      ٢٠١١ إىل عام    ٢٠٠٧وخالل الفترة من عام       -٧٩
وتـشمل  .  سنة ٣٠ إىل   ١٥ عمر   من مشروعاً ركّزت بشكل مباشر على الشباب        ٣١٧ يف

 سرير إيواء دائـم جديـد لتلبيـة         ٤ ٥٠٠ أكثر من    توفري: اإلجنازات األخرى اليت حتققت   
 شخص يف مـساكن أكثـر اسـتقراراً؛    ٣٨ ٠٠٠االحتياجات العاجلة؛ وإسكان أكثر من   

 كندي على مواصلة التعليم أو االستفادة مـن فـرص التـدريب؛          ١٠ ٨٠٠ومساعدة حنو   
 شـخص علـى احلـصول علـى عمـل لـبعض الوقـت،             ٧ ٠٠٠ومساعدة أكثر من    

 على احلصول على عمل على أساس التفرغ؛ والنجاح يف           شخص آخرين  ٧ ٥٠٠ ومساعدة
  . زيادة استثمارات الشركاء اخلارجيني

  حرية التعبري وحرية التجمع السلمي    
كندا جمتمع مفتوح حيترم وحيمي حرية التعبري وحرية التجمع السلمي، ومها حقـان               -٨٠

وسـائط اإلعـالم،    ويشارك كل مـن     . أساسيان أزليان يتمتعان باحلماية مبوجب الدستور     
ومنظمات اجملتمع املدين، وفرادى الكنديني يف مناقشات علنية حيوية بشأن املسائل امللحـة             
الراهنة، كما ُتنظم بطبيعة احلال تظاهرات سلمية يف مجيع أحناء البلد بشأن الكثري من املسائل               

  . االجتماعية والسياسية واالقتصادية، وغريها
وتتلقى دوائـر الـشرطة     . اية احلق يف التجمع السلمي    وتتعاون احلكومات على مح     -٨١

الكندية التدريب يف جمال حقوق اإلنسان، وتعمل على ضمان أن تكون التظاهرات سـلمية              
  . وينظم الدستور أنشطة الشرطة وسلوكها. وقانونية يف إطار من السالمة واألمن
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 التجمع السلمي، وتسعى    وتعترف كندا بأمهية احترام احلق يف حرية التعبري واحلق يف           -٨٢
جاهدة إىل حتقيق معايري عالية يف األداء املهين وتقدمي اخلدمات للجمهـور يف إطـار إنفـاذ          

  . القوانني الواجبة التطبيق
وتشمل هذه  . كما توجد آليات حملية شىت لضمان مساءلة احلكومة ودوائر الشرطة           -٨٣

 ونزيهاً يشرف على نظام قوي إلقامة العدل        اآلليات، يف املقام األول، جهازاً قضائياً مستقالً      
ويتمتع بسلطة تقدمي سبل انتصاف مالئمة، وكذلك آليـات غـري           ) بشقيه اجلنائي واملدين  (

ية لإلشراف على تنفيـذ تـشريعات       قانونقضائية شىت، مثل جلان املراقبة الربملانية، وهيئات        
مل الشرطة على مجيع مستويات     معينة، وهيئات حتقيق عامة، وآليات مدنية مستقلة ملراجعة ع        

ومن شأن وجود مساءلة دميقراطية وحكومـة مـسؤولة،         . احلكومة، ومكاتب أمناء املظامل   
ومنظمات معنية باحلريات املدنية، وإعالم حر أن يضمن شفافية هذه اآلليات ومساءلتها من             

  . االنتصافحتقيق أجل 

  )٥٣ و٣٣ و٢٨التوصيات (الوصول إىل العدالة     
 جمموعة شاملة من    عن طريق ل احلكومات على تيسري سبل الوصول إىل العدالة         تعم  -٨٤

املبادرات والربامج والتدابري اخلاصة، منها املساعدة القانونية اجلنائية واملدنية، والوصـول إىل            
احملاكم اإلدارية وأمناء املظامل للشكوى من انتهاك حقوق أخرى، وبرامج خاصة للـشعوب             

 القانونية املمولة من احلكومة، ومتويل املصاحل العامة، والتثقيف واإلعالم يف           األصلية، واملشورة 
  . اجملال القانوين الرمسي

وتعترف كندا باحلاجة إىل حتسني الكفاءات وزيادة فـرص الوصـول إىل النظـام                -٨٥
  : وتشمل املبادرات اليت أُطلقت مؤخراً ما يلي. القضائي

ا جلنة العمل القانونية املعنيـة بالوصـول إىل    رئيس قضاة كندنشأ، أ٢٠٠٨يف عام    •
متخذي القرارات  يضم  منتدى   القضاء يف املسائل املدنية واألسرية، ومتثل هذه اللجنة       

على املستوى احلكومي وقيادات اجملتمع القانوين وأفراد اجلمهور ملناقـشة األفكـار      
.  والتآزر والتنسيق  املتعلقة بتحسني سبل الوصول إىل العدالة ولتعزيز جهود التعاون        

أما التقارير اليت حتتوي على العديد من التوصيات، فهي يف مرحلـة االسـتكمال،              
 وُتبذل حالياً مساعي لتعزيز املشاركة واالستفادة؛

، أطلقت حكومة كولومبيا الربيطانية مبادرة إصـالح القـضاء يف           ٢٠١٢ويف عام    •
تعلقة بالوصول إىل القـضاء،     كولومبيا الربيطانية، وأعدت حكومة كيبيك خطتها امل      

وكالمها يستهدف تيسري الوصول إىل نظم العدالة على حنو فعال ويف الوقت املناسب 
 . وبتكلفة أقل
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ووضعت احلكومة، بالتعاون مع منظمات غري حكومية، مبادرات تفيـد ضـحايا              -٨٦
 أقوى يف نظـام     اجلرائم، منها االستراتيجية االحتادية لدعم الضحايا اليت متنح الضحايا صوتاً         

  .العدالة اجلنائية، وتقدم هلم خدمات على صعيدي املقاطعات واألقاليم
وباإلضافة إىل ذلك، ميكن لضحايا اجلرائم يف كندا، مبن فيهم ضحايا العنف املرتيل،               -٨٧

املطالبة بتعويض يف إطار برامج التعويض يف املقاطعات إذا ما اعُترب الفعل املرتكـب جرميـة                
وتقدم تسع مقاطعات شكالً ما من أشـكال بـرامج التعـويض            . انون اجلنائي القمبوجب  

وتتفاوت شروط األهلية ومبالغ التعويض، ولكن ال ُتشترط عموماً اإلدانة          . االستحقاقات أو
وباإلضافة إىل التعويض، الذي تدفعه احلكومة للضحية،       . لكي يطالب الضحية باستحقاقات   
  .  التماس أوامر التعويض اليت يدفعها اجلاينجيوز أيضاً لضحايا العنف املرتيل

     ٢٩-٢٤ و ٢٢ و ٣التوصـيات   (تعزيز اإلدمـاج االجتمـاعي واملـساواة            
  )٦١-٦٠ و٥٨ و٥٣ و٥١-٥٠ و٤٤-٤٣و

باعتبار كندا جمتمعاً متعدد الثقافات، فإهنا ترى يف التنوع نقطة قوة وتعبرياً عن اهلوية                -٨٨
 أي جمتمع من التمييز، وتعترف كندا بضرورة القيام مبزيد          وال يسلم . الوطنية ومدعاة للفخر  

  . من العمل لدعم اإلدماج االجتماعي جلميع الكنديني
ولدى كندا جمموعة من الربامج الرامية إىل تعزيز التعددية الثقافية ودعـم إدمـاج                -٨٩

 العام هلـذه    ويتمثل اهلدف . القادمني اجلدد، وتشجيع الترابط االجتماعي واجملتمعات املضيافة      
الربامج يف تعزيز التفاهم بني الثقافات وبني األديان، وقبول القيم املشتركة، وتعزيز املعـارف           

  . املدنية والشعور بالفخر، وتوفري القدرة املؤسسية على تلبية احتياجات جمتمع حر ومنفتح
عدم التمييـز   وتبدأ اخلطوة األوىل حلماية احلق يف املساواة مبوجب القانون واحلق يف              -٩٠

بوجود إطار قانوين قوي يتألف من الدستور وجمموعة واسعة من تشريعات محاية احلقـوق              
وتكفل هذه التشريعات احلماية من التمييز القـائم       . ُتنفذ يف مجيع الواليات القضائية يف كندا      

نس، على عدة أُسس، منها العرق، واللون، واجلنسية، واألصل العرقي أو املنشأ، والدين، واجل            
وُتطبق هذه التشريعات على الكيانات العامة واخلاصـة يف         . وامليل اجلنسي، والسن، واإلعاقة   

ومتكن أيضاً هذه القوانني    . سياق التوظيف واإلسكان وتقدمي السلع واخلدمات والتسهيالت      
  . احلكومات من اختاذ تدابري إجيابية واستباقية لتحسني أوضاع الفئات الضعيفة

. عديالت مهمة على تشريعات حقوق اإلنسان يف عدد من املقاطعـات          وأُجريت ت   -٩١
، وهـي   ٢٠١٠ويشمل ذلك التعديالت اليت أجرهتا حكومة نيوفوندالند والبرادور يف عام           

د الـسن  يقيتالتعديالت اليت بينت أن التمييز احملظور قد يكون متعمداً أو غري متعمد، وألغت      
، ووسعت أسس التمييز احملظورة لتشمل      "اإلعاقة"  ليداً  وأضافت تعريفاً جد   سنة،   ١٩  باحملدد  
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باب اليت ُيحظـر    ساألأحد  لديهم  مصدر الدخل، والتشوه، واالرتباط بشخص أو بأشخاص        
  ". غري املتصلة بالعمل"، واإلدانة اجلنائية هاسالتمييز على أسا

  مكافحة العنصرية وكره األجانب    
نصري من خالل جمموعة مـن التـدابري يف         تواصل احلكومات مكافحة التمييز الع      -٩٢

  :جماالت التشريعات، والسياسات، والتثقيف والتوعية، تشمل ما يلي
املبادرات اليت ترعاها حكومة كندا، ومنها مبادرات ترعاهـا املؤسـسة الكنديـة              •

للعالقات العرقية اليت تشارك يف تثقيف اجلمهور بشأن مسائل العنصرية وسبل تعزيز            
 ديان وبني الثقافات يف كندا؛احلوار بني األ

املشاريع اليت تدعمها سياسة مقاطعة نيوفوندالند والبرادور بشأن التعددية الثقافية،           •
وتشمل هذه املشاريع املشاركة املدنية وبرامج التثقيف اإلثنيـة الثقافيـة املوجهـة             

 االندماج؛للشباب والرامية إىل مكافحة العنصرية والتمييز وتعزيز االحترام والتعاون و

، وهي مبادرة تعزز التعددية     EmbtraceBCمبادرة مقاطعة كولومبيا الربيطانية املعنونة       •
الثقافية وبناء املعارف والقدرات املناهضة للعنصرية يف اجملتمعات من خـالل سـتة             

املشاركة يف الفنون واآلداب؛ ومشاركة اجملتمع؛ والتواصل بني    : عناصر برناجمية، هي  
يادة املنفتحة على اآلخرين؛ والتنظيم املناهض للعنـصرية والكراهيـة؛          األديان؛ والق 

 .وتثقيف اجلمهور

وتشارك أيضاً اللجان املعنية حبقوق اإلنسان يف مجيع أحناء كندا يف أنشطة الـدعوة                -٩٣
فمثالً، أيدت  . والتثقيف وتوعية اجملتمع بشأن عدة مسائل، منها العنصرية النظامية واملؤسسية         

وقـد  . ق اإلنسان يف ألربتا ائتالف البلديات ملناهضة العنصرية والتمييز يف ألربتـا           جلنة حقو 
 بلدية إىل هذا االئتالف الذي يدعو اجملتمعات احملليـة إىل التقيـد بالتزامـات               ١٣انضمت  

  .مشتركة ووضع خطط عمل لتعزيز جهودها يف مكافحة العنصرية والتمييز
د من حوادث التنميط العرقي والقضاء عليهـا،        وتشمل املبادرات اليت تستهدف احل      -٩٤

تقدمي تدريب خاص ألجهزة إنفاذ القانون وأجهزة االستخبارات األمنية ومراقبة احلدود على            
 ألفراد من جمتمعات خمتلفة، وتنفيذ مبـادرات        عتبارات الثقافية، والتوظيف الفعلي   مراعاة اال 

ملتبادل للمعايري الثقافية املختلفة وللسلوكيات     لتوعية اجملتمع من أجل بناء الثقة وزيادة الفهم ا        
  : فمثالً. اخلاصة ملختلف اجملتمعات الكندية

يف إطار سياسة عدم احنياز الشرطة، اليت وضعتها الشرطة امللكية الكنديـة، وهـي               •
سياسة حتظر التنميط العرقي، ُيحظر مجع أو تبادل البيانات املتعلقة باألصل العرقـي             

وُتجمع البيانات لغرض وحيـد هـو       . والية الشرعية للشرطة  ألغراض خترج عن ال   
 ات هوية شخص ُمشتبه فيه أو ضحية؛إثب
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يسترشد موظفو وكالة اخلدمات احلدودية الكندية باإلجراءات اليت تثبت بوضـوح            •
 أن عمليات االستهداف واملراقبة جيب أن تستند إىل صيغة موضوعية لتقييم املخاطر؛

املتعددة الثقافات املعنية باألمن كالً من أعـضائها، الـذين          تشرك املائدة املستديرة     •
ينتمون إىل خلفيات إثنية وعرقية وثقافية ودينية عديدة خمتلفة، وحكومة كنـدا يف             
حوار مستمر حول الكيفية اليت ميكن أن تؤثر هبا برامج وسياسات األمن القومي يف              

محاية النظام املـدين، واالحتـرام      وتعزز املائدة املستديرة    . اجملتمعات املتنوعة لكندا  
املتبادل، والفهم املشترك، وتيسري التبادل الواسع للمعلومات املتعلقة بتأثري مـسائل           

 .األمن القومي املتوافقة مع حقوق املواطنني ومسؤولياهتم

وجترم . وتدين كندا اجلرائم ذات الدوافع العرقية أو الدينية، كما تدين أفعال العنف             -٩٥
وجتمع السلطات الكنديـة    . ع أشكال العنف، سواء ارُتكب بدوافع عنصرية أم ال        كندا مجي 

بيانات عن اجلرائم املرتكبة بدافع الكراهية، وُتصنف هذه البيانات وفقاً للعوامـل العرقيـة              
وتؤدي التقارير السنوية، اليت تناقش االجتاهات يف هـذه         . واإلثنية والدينية، وعوامل أخرى   

ني جهود كندا اجلارية الرامية إىل التصدي بصورة فعالة وحمـددة لتلـك             البيانات، إىل حتس  
ويف سـياق التـصدي     . اجملموعة الفرعية الصغرية من اجلرائم، اليت ترتكب بدافع الكراهيـة         

للجرائم املرتكبة بدافع الكراهية، يقدم برنامج تعزيز اهلياكل األمنية األساسية يف اجملتمعـات             
لمجتمعات ذات السوابق يف هذا النوع من اجلرائم، هبدف حتـسني           املعرضة للخطر التمويل ل   

تدابري األمن يف أماكن العبادة هبذه اجملتمعات ويف مراكزها اجملتمعية ومؤسـساهتا التعليميـة              
  .املعتمدة من املقاطعات

  نوع اجلنس    
ها تواصل احلكومات يف كندا العمل على تعزيز مساواة املرأة بالرجل وتعزيز مشاركت      -٩٦

الكاملة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والدميقراطية لكندا، وذلك من خالل عدة سياسات            
  . ومبادرات

ويتمثل أحد السبل اليت تسلكها كندا لتعزيز املساواة بني الرجل واملرأة يف تعمـيم                -٩٧
كـبرياً  فمثالً، أحرزت حكومة كندا تقدماً      . هذه املسألة يف عملية وضع السياسات والربامج      

يف تطبيق التحليل الذي يؤثر يف املساواة بني الرجل واملرأة على مجيع مستويات احلكومـة،               
وذلك بطرق منها حتسني هذه األدوات، وتقدمي التدريب على شبكة اإلنترنت، وتنفيذ خطة             

وتستخدم أيضاً حكومات املقاطعات واألقاليم هذا النوع من التحليل       . عمل متعددة السنوات  
  . ع التشريعات والسياسات والربامجيف وض
ومثال آخر لذلك هو برنامج حكومة كيبيك املتعلـق باملـساواة يف الوصـول إىل                 -٩٨

 مـشروعاً يف الفتـرة مـن        ٢٠ إىل   فقد قدم هذا الربنامج التمويـل     . قرارمناصب اختاذ ال  
تمعات  هبدف زيادة عدد النساء املهاجرات والنساء املنتميات جمل        ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠٠٨ عام
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ثقافية خمتلفة يف مناصب اختاذ القرار يف جمالس اإلدارة يف مجيع أحناء كيبيك، واحلـد مـن                 
العقبات اليت حتول دون مشاركة املرأة مشاركة كاملة يف ممارسة السلطة، وذلك جبملة أمور،              

  .منها تعزيز النماذج والسلوكيات القائمة على املساواة

  املسنون    
وط دميغرافية ناشئة، وضعت كندا جمموعة من التدابري التـشريعية          يف إطار توقع ضغ     -٩٩

والسياساتية والربناجمية لتعزيز إسهامات املسنني وحتسني سبل حـصوهلم علـى اخلـدمات             
فمثالً، تعمل حكومة كندا مع املقاطعات واألقاليم على تعزيز مبـادرة اجملتمعـات             . والدعم

 جمتمعاً يف مثاين مقاطعات تسعى      ٨٥٠ياً يف أكثر من     الرفيقة باملسنني، وهي مبادرة ُتنفذ حال     
كما تتصدى كندا للتحديات احملددة اليت يواجهها املسنون        . إىل جعل جمتمعاهتا رفيقة باملسنني    

من خالل تدابري حمددة، منها إزالة العقبات القانونية اليت حتـول دون تـوظيفهم، والقيـام                
  . ل على قبول املسننيباستثمارات حمددة اهلدف لتشجيع سوق العم

وتتصدى كندا ملسألة إيذاء املسنني من خالل مبادرات خمتلفة، منها محالت التوعية              -١٠٠
اليت تساعد الكنديني على التعرف على عالمات إيذاء املسنني وتزويدهم مبعلومات عن املوارد          

ـ         . وسبل الدعم املتاحة   ع أو حتديـد    فمثالً، تدعم حكومة كندا املشاريع اليت تركز على وض
أدوات ومصادر وممارسات مبّشرة ميكن تكيفيها وتبادهلا يف اجملتمعات أو املنـاطق أو البلـد       

  .ككل هبدف التصدي ملسألة إيذاء املسنني

  األشخاص ذوو اإلعاقة    
حيظى األشخاص ذوو اإلعاقة بتقدير كبري بوصفهم أعضاء يف اجملتمعات الكنديـة              -١٠١

ومع ذلك، يواجه األشخاص    . إسهاماً إجيابياً للمجتمع الكندي   وأماكن العمل، وهم يقدمون     
ذوو اإلعاقة جمموعة من التحديات اليت تؤثر على قدرهتم على املشاركة الكاملة يف اجملتمـع،               
وتشمل هذه التحديات العقبات اليت حتول دون احلصول على سكن، واللغـة واالتـصال،              

  . والتعلم والتدريب، والسالمة واألمن
 /آذار ١١، يف   اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة      ويعزز تصديق كندا على       -١٠٢
وتساعد هذه االتفاقية يف توجيـه      . ، التزامها حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     ٢٠١٠ مارس

  . عملية وضع تدابري ملواصلة دعم هذه احلقوق ومحايتها
 والـسياسات   وتوجد على مجيع مستويات احلكومة جمموعة واسعة من التشريعات          -١٠٣

والربامج واخلدمات املُنفذة من أجل مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة وضمان مـشاركتهم            
  . الكاملة يف اجملتمع

  : وتشمل التطورات احلديثة ما يلي  -١٠٤
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، نفذت حكومة األقاليم الشمالية الغربية سياستني جديدتني تتعلقان         ٢٠١١يف عام    •
لتزام باستيعاب املصابني وذوي اإلعاقة، وهي سياسة اال: باملوظفني ذوي اإلعاقة، مها 

سياسة تضمن منح املوظفني احلكوميني ما حيتاجون إليه من تيسريات تتعلق باإلعاقة            
يف الوقت املناسب وبالشكل املناسب؛ وسياسة أماكن العمل اخلالية من التحـرش            

اقة، مـن   واحملترمة، وهي سياسة تدعم مجيع املوظفني، مبن فيهم املوظفون ذوو اإلع          
 ل احملافظة على بيئة عمل إجيابية؛أج

، أصدرت حكومة كندا دليل اإلعاقة املرجعي، وهو أداة لتحديـد           ٢٠١٢ويف عام    •
ليت تـؤثر يف األشـخاص ذوي       وتوضيح وتعزيز السياسات اليت تتصدى للمسائل ا      

 اإلعاقة؛

ا حكومـة   دهتتموهتدف سياسة املمارسة الكاملة والفعلية للحق يف املساواة، اليت اع          •
، إىل زيادة املشاركة االجتماعية لألشـخاص ذوي اإلعاقـة   ٢٠٠٩ يف عام    كيبيك
وتشمل املداخالت ذات األولوية هلذه السياسة هتيئـة بيئـات          .  سنوات ١٠خالل  

يسهل الوصول إليها، وتكييف النظام القانوين مبا يليب احتياجات األشـخاص ذوي            
عنف وإساءة املعاملة، وتيـسري حـصول       اإلعاقة، ومنع مجيع أشكال االستغالل وال     

راسـي،  األطفال ذوي اإلعاقة على خدمات رعاية الطفل، ودعم سبل جناحهم الد          
 ودعم إدماجهم يف سوق العمل؛

الوصـول واإلدمـاج    وتستند استراتيجية مقاطعة نيوفوندالند والبرادور املعنونـة         •
تمـع، إىل منـوذج     ، اليت تستهدف إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجمل        واملساواة

وتتوافـق  . اجتماعي ألشكال اإلعاقة يعكس حقوق اإلنسان واالحترام واإلنصاف       
هذه االستراتيجية مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومع التشريعات احمللية           
املتعلقة حبقوق اإلنسان، وهتدف إىل ضمان حصول سكان مقاطعـة نيوفوندالنـد            

 الفرص واالختيارات املتاحة لسائر املواطنني على       والبرادور ذوي اإلعاقة على نفس    
 .قدم املساواة

 األشخاص املصابون بأمراض نفسية    

التزمت حكومة كندا بالقيام باستثمار قياسي يف الرعاية الصحية من شأنه أن يؤدي               -١٠٥
 وتستثمر حكومة كندا يف. إىل زيادة التحويالت إىل املقاطعات من أجل تلقي الرعاية الصحية 

برامج من شأهنا أن تساعد املواطنني على احملافظة على صحتهم النفسية أو حتسينها، وذلـك               
ومن أمثلة املبادرات الـيت     . بزيادة التوعية، وتعزيز عوامل احلماية، وبناء القدرة على التحمل        
البحـوث املتعلقـة مبنـع      : تعزز بشكل مباشر وغري مباشر الصحة النفسية اإلجيابية ما يلي         

حار، واالستراتيجية الوطنية ملنع االنتحار بني شباب الشعوب األصلية، ودعم الـربامج            االنت
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أو احلد من عوامل اخلطـر املـسببة للمـشاكل        /اجملتمعية الرامية إىل تعزيز الصحة النفسية و      
  . الصحية النفسية اليت تؤثر يف األطفال ووالديهم

الحتادية وحكومـات املقاطعـات     ، أيد وزراء الصحة يف احلكومة ا      ٢٠١٠ويف عام     -١٠٦
واألقاليم اإلعالن املتعلق بالوقاية والتعزيز، الذي يعترف بالصحة النفسية السليمة كأحد أسس            

وباإلضافة إىل ذلك، وضع عدد من حكومات املقاطعـات واألقـاليم      . الصحة الشاملة والرفاه  
  .االستراتيجياتاستراتيجيات للصحة النفسية ومنع االنتحار، أو تعكف على وضع هذه 

، رحبت حكومة كندا بإصدار جلنة الـصحة النفـسية أول           ٢٠١٢مايو  /أيارويف    -١٠٧
تغيري االجتاهات وتغـيري    : استراتيجية وطنية لتحسني الصحة النفسية جلميع الكنديني، بعنوان       

وتركز هذه االستراتيجية على حتسني الصحة      . استراتيجية الصحة النفسية لكندا   : أمناط احلياة 
 جلميع سكان كندا، وعلى إنشاء نظام للصحة النفسية يليب احتياجات السكان لنفسية والرفاها

  . من مجيع األعمار املصابني مبشاكل وأمراض نفسية، وأسرهم
ومن املبادرات األخرى، إطار ياكون للصحة النفسية، وهو إطار يـشرك جمموعـة          -١٠٨

 جلميع سـكان     حتسني الصحة النفسية والرفاه    كبرية من الشركاء املعنيني بالصحة النفسية يف      
إقليم ياكون؛ ودعم إنشاء جمتمعات مرنة وشاملة؛ وتقدمي مستوى عالٍ من الرعاية والدعم يف      

ويقدم برنامج الصحة النفسية يف أرياف يـاكون خـدمات الـصحة     . جمال الصحة النفسية  
  . ريفياً صغرياً جمتمعاً ١٤النفسية للمصابني مبشكالت وأمراض نفسية شديدة يف 

وبعد االستعراض الدوري الشامل األول لكندا، بدأت حماكم الصحة النفسية العمل يف              -١٠٩
وتتعامل هذه احملاكم مع املتهمني     ). ٢٠١٢يف عام   (ويف مانيتوبا   ) ٢٠٠٩يف عام   (نوفا سكوتيا   

. جراميالذين ُيرجح أن تكون مسائل الصحة النفسية اليت يعانون منها هي سبب سلوكهم اإل             
  .يو برونزويك، وكيبيك، وأونتاريووتعمل هذه احملاكم أيضاً يف نيوفوندالند والبرادور، ون

  عدم التمييز يف التعليم العايل    
وُتـنظم عمليـات    . تواصل كندا تعزيز املساواة يف احلصول على التعليم اجلـامعي           -١١٠

هذه املؤسسات، وهي ترتكز أساساً االلتحاق باملؤسسات اجلامعية الكندية وفقاً ملعايري تضعها 
وجيب أن متتثل معايري االلتحاق للتشريعات      . على إجناز الطالب وقدراته ومشاركته يف اجملتمع      

  .املتعلقة بعدم التمييز اليت تسنها املقاطعات واألقاليم
وتتخذ احلكومات إجراءات للحد من العقبات املالية اليت حتول دون احلصول علـى               -١١١
 وتشمل هذه اإلجراءات منح قروض حمددة اهلدف واختاذ تدابري ملساعدة الطـالب             التعليم،

الذين جيدون صعوبة يف سداد القروض، وتقدمي املنح املالية والدراسـية، ومنـع إعفـاءات               
  : فمثالً. ضريبية، وتنفيذ خطط االدخار املُسجَّل
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 /آبلـق يف    تقدم حكومة كندا، من خالل برنامج منح الطالب يف كندا الذي أُط            •
، مساعدة ال ُترد يف شكل منح للطالب املنتمني لألسر املنخفـضة           ٢٠٠٩ أغسطس

 ، وللطالب ذوي اإلعاقات الدائمة؛الدخل واملتوسطة الدخل، وللطالب املعيلني

وتدعم حكومة كندا جمموعة متنوعة من املنظمات اخلرييـة املـشاركة يف تلبيـة               •
فمثالً، تتعاون منظمة الطرق إىل     . ميذ والشباب االحتياجات التثقيفية والتعليمية للتال   

التعليم يف كندا، وهي منظمة هتدف إىل خفض معدل التسرب من املدارس املرتفـع              
بني الشباب املعرضني للخطر ورفع معدل التحاقهم بالكليات أو اجلامعـات، مـع             

ئج باهرة  وأحرزت هذه املنظمة نتا   .  جمتمعاً حملياً يف كندا    ١١الشركاء يف اجملتمع يف     
حيث قدمت جمموعة شاملة من سبل الدعم للشباب، منها اإلرشـاد، واملـشورة             

 . املهنية، والتوجيه، واملنح املالية

  )٥٩-٥٧ و٣١التوصيات (املهاجرون والالجئون والعمال األجانب املؤقتون     
ولدى كندا نظام   . ساعدت حركة اهلجرة على جعل كندا أمة ثرية ثقافياً ومزدهرة           -١١٢

قوي للهجرة، كما أهنا ُتصنف من بني البلدان ذات أعلى مستوى دخل فـردي يف العـامل                 
ولديها أيضاً نظام جيد لالجئني يوفر املأوى اآلمن مللتمسي احلماية، وشـبكة مـن              . املتقدم

املنظمات اخلريية والدينية اخلاصة املمولة من دافعي الضرائب تساعد القادمني اجلـدد علـى              
تستفيد كندا استفادة هائلة من مهـارات       يف حني   و. ندماج يف اجملتمع الكندي   االستقرار واال 

وخربات املهاجرين اجلدد، حيتاج نظامها املتعلق باهلجرة إىل تغيري مـستمر لكـي يواكـب               
  . االحتياجات االجتماعية واالقتصادية املتغرية للكنديني

  حتسني نظام اهلجرة يف كندا    
وقد اُتخذت تدابري .  من أفضل وأعدل نظم اهلجرة يف العاملتتميز كندا بوجود واحد    -١١٣

التغيريات العديدة الراميـة إىل     : جديدة لتحسني سرعة النظام وفعاليته ونزاهته، منها ما يلي        
حتسني جودة اختيار املهاجرين االقتصاديني؛ واإلصالحات الرامية إىل تبسيط عملية البت يف            

من مواطين بلدان آمنة عموماً، مما جيعل كندا متوافقة مـع           طلبات اللجوء، ال سيما املُقدمة      
املمارسة املتبعة يف معظم البلدان األوروبية؛ وتدابري وقف اجلرمية اخلطرية واالستغاللية املتمثلة            
يف هتريب البشر؛ وتطبيق شرط جديد هو أخذ بيانات االستدالل البيولوجي لطاليب تأشـرية              

  .دمني من بلدان ومناطق معينةالزيارة والدراسة والعمل القا
نظـام  "وقد وصف ممثل سابق ملفوضية شؤون الالجئني نظام اللجوء الكندي بأنه              -١١٤

ومن شأن التغيريات األخرية يف نظام اللجوء الكندي أن حتسن كفاءة النظام، ". منوذجي للجوء
 على تقييم   وأن تكفل وصول طالب اللجوء املؤهل إىل إجراء عادل للبت يف طلبه، وحصوله            

وتتـضمن مجيـع    . للخطر الذي قد يواجهه يف حالة عودته مرة أخرى إىل بلده األصـلي            
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اإلجراءات األخرى اليت أُقرت مبوجب التعديالت األخرية، ومنها خيار احتجاز مهاجرين غري     
ومن شأن اإلصالحات أن جتعل نظـام اللجـوء         . قانونيني معينني، ضمانات قانونية مناسبة    

 من املمارسات املتبعة يف معظم البلدان املتقدمة األخرى، ومتسقاً مع االلتزامات الكندي أفضل
  .احمللية لكندا والتزاماهتا مبوجب املعاهدات، مبا يف ذلك مبدأ عدم اإلعادة القسرية

  شهادات األمن    
 حلكومة كندا بإصـدار     قانون اهلجرة ومحاية الالجئني الكندي     من   ٧٧تسمح املادة     -١١٥

حتظر بقاء شخص مقيم إقامة دائمة أو شخص أجنيب يف كندا استناداً إىل أسس تتعلق               شهادة  
. ، أو اجلرميـة املنظمـة  أو حقوق دولية، أو اإلجرام اخلطريباألمن أو انتهاك حقوق اإلنسان    

. وُتحال شهادات األمن، لدى توقيعها، إىل احملكمة االحتادية لكندا لتقرير مدى معقوليتـها            
ملية باستخدام املعلومات السرية يف املداوالت املغلقة إذا اقتنعت احملكمة بأن           وتسمح هذه الع  

  .إفشاء املعلومات يضر باألمن القومي أو يعرض سالمة أشخاص آخرين للخطر
وقد أُجريت تعديالت كبرية على األحكام املتعلقة بشهادة األمن يف قانون اهلجـرة               -١١٦

وبتطبيق نظـام   . ٢٠٠٧ته احملكمة العليا لكندا يف عام       ومحاية الالجئني بناء على قرار أصدر     
احملامني اخلاصني، ترى كندا أن اجلوانب اإلجرائية لنظامها املتعلق بشهادات األمن يف سياق              

  .اهلجرة تتوافق مع التزاماهتا الناشئة عن املعاهدات
ية وخطية  وجيوز للمحامني اخلاصني املشاركة واستجواب الشهود وتقدمي إفادات شفو          -١١٧

وجيوز هلـم   . إىل احملاكم يف اجللسات املغلقة اليت ال يشارك فيها الشخص املسّمى يف الشهادة            
أيضاً الطعن يف وجاهة وموثوقية وكفاية أية معلومات تقرر احملكمة ضرورة بقائها سـرية ألن               

مـن  وميكن هلؤالء احملامني، بـإذن      . إفشاءها يضر باألمن القومي أو بسالمة أشخاص آخرين       
  .القاضي، ممارسة أية صالحيات أخرى ضرورية حلماية مصاحل الشخص املسّمى يف الشهادة

  االعتراف باملؤهالت األجنبية    
اختذت كندا تدابري لتحسني مشاركة املهاجرين اجلدد يف سوق العمل الكندي مـن               -١١٨

كن لألفـراد   أجل احلد من العقبات يف سياق عملية االعتراف باملؤهالت األجنبية، حبيث مي           
احلاصلني على تدريب على الصعيد الدويل أن يقدموا ما لديهم من تعليم وخـربة يف عمـل             

  .مناسب ومرضٍ بعد وصوهلم مباشرة
ويعرب اإلطار الكندي العام لتقييم املؤهالت اخلارجية واالعتراف هبا، الذي ُوضع يف              -١١٩
 متسقة لتحـسني عمليـة   ، عن رؤية مشتركة للحكومات حبيث تتخذ إجراءات ٢٠٠٩عام  

إدماج األفراد احلاصلني على تدريب على الصعيد الدويل يف سـوق العمـل الكنـدي ويف                
ونظراً إىل النطاق الواسع للعمـل، وافقـت احلكومـة          . وظائف تناسب مهاراهتم وخربهتم   

ويتمثل أحد .  سنوات٣ مهنة خالل ١٤االحتادية وحكومات املقاطعات واألقاليم على تنظيم 
داف الرئيسية هلذا اإلطار يف أن يعرف أي فرد خالل عام واحد ما إذا كانت مؤهالتـه                 األه
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مقبولة، أو أن يتلقى إفادة بشأن الشروط اإلضافية الالزمة للتسجيل، أو أن ُيوجَّه إىل مهـن                
  .ذات صلة تناسب مهاراته وخربته

  املؤقتني محاية العمال األجانب    
وتضطلع املقاطعات واألقاليم مبسؤولية    . غالل يف العمل  تدين كندا مجيع أفعال االست      -١٢٠

ني، وعالقات العمل ملعظم املهن يف       العمل، والصحة والسالمة املهنيت    أساسية عن إنفاذ معايري   
. وتنطبق مجيع قوانني العمل على العمال األجانب والعمال الكنديني على حد سـواء            . كندا

رنامج العمال األجانب املؤقتني، جيب علـيهم       باإلضافة إىل التزام أصحاب العمل بشروط ب      
التقيد جبميع تشريعات ولوائح العمل ذات الصلة املعتمدة على الصعيد االحتـادي وصـعيد              

  .املقاطعات واألقاليم
وللحد من احتمال استغالل العمال األجانب املؤقتني من جانب أصحاب العمـل              -١٢١

ية وغري تنظيمية، منها آليات أكثـر صـرامة         وأطراف ثالثة، تنفذ حكومة كندا تدابري تنظيم      
وتشمل التدابري اليت اُتخذت مؤخراً عوامل جديدة لتقريـر مـدى           . ملساءلة أصحاب العمل  

هدف إىل تقييم مـدى     يمصداقية عروض العمل، وإطاراً إلزامياً ملراجعة التزام صاحب العمل          
  .تقيده بعروض العمل اليت سبق تقدميها للعمال األجانب املؤقتني

  اخلامتة  -رابعاً  
تتمتع كندا بإطار قانوين وسياسايت قوي يهدف إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان،             -١٢٢

ويشمل هذا اإلطار سبل احلماية املنصوص عليها       . وهو خيضع إلشراف نظام قضائي مستقل     
، امليثاق الكندي للحقوق واحلريات، والئحة احلقوق الكنديـة       يف دستور كندا، مبا يف ذلك       

وتلتزم احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات واألقـاليم       . والتشريع املتعلق مبكافحة التمييز   
  .مبواصلة االنطالق من هذا اإلطار

وينبغي لكندا أن تواصل دعم أعمال نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك          -١٢٣
ة يف التوصيات املقدمة يف عملية      وتلتزم كندا بالنظر بعناي   . عملية االستعراض الدوري الشامل   

ا، وباالشتراك مع اجملتمع املدين ومنظمات الشعوب األصلية يف إعـداد            املتعلقة هب  ستعراضالا
  .ردها بشأن التوصيات املقبولة ومتابعة تنفيذها

Notes 
1. Available at http://canada.justice.gc.ca/eng/pi/icg-gci/ihrl-didp/index.html. 
2. This figure includes the 34 First Nations presently operational, as well as Campbell River and 

Musqueam. The operational status of Campbell River and Musqueam remains unofficial until 
the Minister of Aboriginal Affairs and Northern Development signs the Individual Agreement. 

3. All low-income rates in this paragraph are based on the low-income after-tax cut-off, 1992 base. 

       


