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 اجلزء األول

 مقدمة

 إىل كانون   ١٩٩٩سبتمرب  /يوجز هذا التقرير التدابري الرئيسية اليت اعتمدهتا كندا خالل الفترة من أيلول            -١
من ) مع إشارات عرضية إىل تطورات تستحق اهتماماً خاصاً حدثت منذ ذلك التاريخ            (٢٠٠٤ديسـمرب   /األول

 . أجل تعزيز تطبيقها ألحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

مم املتحدة ووثاقة صلة وبغية حتسني التقيد مبواعيد تقدمي التقارير إىل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات األ         -٢
هـذه التقارير باملوضوع، حرصت كندا على أن يبقى هذا التقرير موجزاً ومرِكزاً على مسائل رئيسية منتقاة يف                  
تناولـه للتطورات اجلديدة اهلامة ويف تقدميه ملعلومات مل تتضمنها من قبل تقارير قدمت مبوجب اتفاقيات أخرى                

مات مسهبة يف تقارير أخرى، ُيشري هذا التقرير إىل تلك التقارير، إمنا ال يعيد وعندما تتوفر معلو. كندا طرف فيها
 . سرد هذه املعلومات إال يف حاالت استثنائية قليلة

قضايا السياسات االجتماعية، والعمالة، والفقر، والتشرد، : واجملاالت الرئيسية اليت تناوهلا هذا التقرير هي -٣
 . عاقة، ومنو الطفل ورعايته يف مرحلة الطفولة املبكرة، والعنف داخل األسرةوالرعاية الصحية، وقضايا اإل

اللجنة الدائمة للمسؤولني املعنيني حبقوق     "وقـد ُحـددت هذه املسائل إلدراجها يف التقرير عن طريق             -٤
ن املشاورات  ، وهـي اهليئة الرئيسية العاملة على صعيد الفيدرالية واملقاطعات واألقاليم واملسؤولة ع            "اإلنسـان 

 . احلكومية الدولية وعن تبادل املعلومات بشأن التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان وتنفيذها

. وقد الُتمست أيضاً آراء منظمات غري حكومية فيما يتعلق باملسائل اليت سيغطيها هذا التقرير املستكمل               -٥
االحتاد : راءها؛ واستجابت املنظمات التالية هلذا الطلب      منظمة غري حكومية أن تقدم آ      ٢٠٠فطُلب إىل أكثر من     

 اللجنة -"كايروس"الكندي للطالب، واملنظمة الدولية لتعزيز حقوق املعوقني، ورابطة احلقوق واحلريات، ومنظمة 
ملسائل وا. املعنية حبقوق السكان األصليني والربنامج الكندي للتنمية االجتماعية، واملنظمة الوطنية ملكافحة الفقر           

احلصول على التعليم اجلامعي وما يلزمه من متويل، والتدابري      : الـيت حددهتا املنظمات غري احلكومية تشمل ما يلي        
اليت تكفل متتع املعوقني الكنديني متتعاً فعاالً وعلى قدم املساواة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعمل، 

 .صحة، واإلسكان، والتشردوالضمان االجتماعي، والفقر، وال

 .وترد معلومات عن االجتهادات القانونية ذات الصلة يف تذييل هذا التقرير -٦

 :وتقدم مع هذا التقرير الوثائق اإلحصائية واملرجعية التالية -٧

• A Profile of Disability in Canada, 2001 - Participation and Activity Limitation Survey؛ 

• Aboriginal Peoples Survey 2001 - initial findings: Well-being of the non-reserve Aboriginal 

Population؛ 

• Ethnic Diversity Survey:  portrait of a multicultural society (2002)؛ 
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• Three Year Review:  Social Union Framework Agreement (SUFA), June 20؛ 

• Women and Men in Canada:  A Statistical Glance - 2003 Edition؛ 

• The 2004 Government of Canada report on Advancing the Inclusion of Persons with 

Disabilities؛ 

• Evaluation of the National Child Benefit Initiative:  Synthesis Report, February 2005؛ 

• Canada at a glance:  2005. 

قدمت املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتقارير كندا           ولقـد    -٨
وتتاح تقارير كندا للجمهور على املوقع اإللكتروين       . إىل مجيع اإلدارات االحتادية وحكومات األقاليم واملقاطعات      السابقة  

 .http://www.pch.gc.ca/progs/pdp-hrp/docs/index_e.cfmلوزارة التراث الكندي على العنوان اآليت 

وميكـن احلصول على معلومات مسهبة عن إعمال حقوق اإلنسان يف كندا والفيدرالية الكندية من تقرير كندا الرابع عن                    -٩
، )(http://www.pch.gc.ca/progs/pdp-hrp/docs/cesc_e.cfmالعهـد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         

 ).http://www.pch.gc.ca/progs/pdp-hrp/docs/core_e.cfm(فضالً عن وثيقة كندا األساسية 

 االقتصاد الكندي

كـان أداء االقتصـاد الكندي، عموماً، أداًء قوياً اقترن باستدامة النمو االقتصادي وباخنفاض واستقرار                -١٠
 .دمات االقتصاديةالتضخم ومعدالت الفائدة وحتسني القدرة على مقاومة الص

، ذلك أن ٢٠٠٣ يف املائة يف عام ٢ بعد أن كان ٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٢,٨وقد منا االقتصاد الكندي مبعدل  -١١
كما سجلت الصادرات من . النمو الكبري يف إيرادات املستهلكني احملليني مسح هلؤالء بزيادة مشترياهتم من السلع الكندية

فساعد هذان العامالن اإلجيابيان على التخلص من األثر السليب         . ن األساسية، ارتفاعاً شديداً   السلع، مثل الطاقة واملعاد   
 .  على صادرات كندا من السلع املصنعة٢٠٠٢لالرتفاع احلاد الذي سجله الدوالر الكندي منذ هناية عام 

 الفيدرالية وحكومات   وكمـا أوجز يف تقرير كندا الرابع املقدم يف إطار هذا العهد، اعتمدت احلكومة              -١٢
املقاطعـات واألقاليم يف الفترة ما بني منتصف وأواخر التسعينات تدابري للتخلص من حاالت العجز يف ميزانياهتا                 

وبينما . وللتحكم يف أوضاعها املالية من أجل ضمان استدامة االقتصاد الكندي وبراجمه االجتماعية يف املدى البعيد
الشروع يف االستثمار ثانيةً يف عملية الربجمة االجتماعية بدرجاٍت متفاوتة، ظل           متكنـت احلكومات فيما بعد من       

ارتفاع تكاليف الربامج االجتماعية يفرض ضغوطاً مالية على املقاطعات واألقاليم رغم ما طبق من تدابري تقشف                
 . خالل العقد الفائت

، ٢٠٠٤-٢٠٠٣ات دوالر كندي يف العام       مليار ٩,١وقـد بلغ الفائض يف امليزانية الفيدرالية الكندية          -١٣
ومن املتوقع أن تكون ميزانية     . مسـجالً بذلك العام السابع الذي يتم فيه حتقيق ميزانيات متوازنة أو أفضل حاالً             

 مليار  ٦١وسجل الدين الفيدرايل اخنفاضاً مببلغ يزيد عن        .  ميزانية متوازنة أو أفضل حاالً     ٢٠٠٥-٢٠٠٤الفترة  
وأفضى هذا االخنفاض يف الدين، الذي اقترن بنمٍو اقتصادي كبري يف كندا،            . م الثمانية املاضية  دوالر خالل األعوا  
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 إىل تـدن كـبري يف نسـبة الديـن الفـيدرايل إىل الناتج احمللي اإلمجايل، من الذروة اليت وصلت إليها يف الفترة           
 . ٢٠٠٥-٢٠٠٤فترة  يف املائة وهي نسبة متوقعة لل٣٨,٨ يف املائة، إىل ٦٨,٤ وهي ١٩٩٦-١٩٩٥

، من املتوقع أن يواصل     ٢٠٠٤-٢٠٠٣ والفترة   ٢٠٠٣-٢٠٠٢وعقب تسجيل حاالت عجٍز طفيفة يف الفترة         -١٤
ومن املتوقع أن تصبح ميزانيات مجيع      . ٢٠٠٥-٢٠٠٤الوضـع املايل اإلمجايل للمقاطعات واألقاليم حتسنه خالل الفترة          

 . ٢٠٠٥-٢٠٠٤منها، متوازنة أو أفضل حاالً خالل الفترة املقاطعات واألقاليم الثالثة عشر، إال أربعة 

ووفقـاً لتقديرات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، كانت حكومة كندا الوحيدة من بني                -١٥
، ) يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٠,٣ (٢٠٠٢حكومـات جمموعة البلدان السبعة اليت سجلت فائضاً يف عام           

 يف املائة من الناتج احمللي      ١,٣ (٢٠٠٤ويف عام   )  يف املائـة مـن الناتج احمللي اإلمجايل        ٠,٦ (٢٠٠٣ ويف عـام  
كما سجل جممل القطاع    .  معاً ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥وهـو البلد الوحيد املتوقع أن حيقق ذلك يف العامني           ) اإلمجـايل 

. عة منذ منتصف التسعينات   احلكومـي يف كـندا أشد اخنفاض يف عبء الدين بني صفوف جمموعة البلدان السب              
وأفـادت املنظمة املذكورة بأن كندا سجلت أشد اخنفاض يف عبء الدين بني حكومات جمموعة البلدان السبعة                 

وتقدر املنظمة أن صايف .  ومن املتوقع أن يبقى األمر كذلك خالل العامني القادمني٢٠٠٤ و٢٠٠٣خالل العامني 
٣٢,٢ إىل ١٩٩٥ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام ٦٩,٣اخنفض من املسؤوليات املالية املترتبة على كندا 

 . ٢٠٠٤يف املائة منه يف عام 

 العمالة

وقد اخنفض هذا العدد من     . ٢٠٠٤ مليون شخص خالل عام      ١,٢بلغ عدد العاطلني عن العمل يف كندا         -١٦
 . ١٩٩٣ مليون شخص، وهو أكرب عدد ُسجل يف عام ١,٦

 :ل يف كندا آخذة يف النمووفرص العم -١٧

على ).  يف املائة  ١,٨منو مبعدل   ( وظيفة جديدة    ٢٨٣ ٠٠٠ إجياد ما جمموعه     ٢٠٠٣فقد مت يف عام      •
 وظيفة ٥٨٥ ٠٠٠، حيث مت إجياد ٢٠٠٢أن عـدد الوظائف كان أبطأ من النمو املسجل يف عام          

ل املتالزمة التنفسية احلادة    مث(وكان جملموعة من الصدمات االقتصادية      ).  يف املائة  ٣,٩منو  (جديدة  
وورم الدماغ اإلسفنجي وحرائق الغابات يف كولومبيا الربيطانية وانقطاع التيار          " سارس"الوخيمة  

واالرتفاع السريع للدوالر الكندي مقابل الدوالر األمريكي أثر سليب على          ) الكهربائي يف أونتاريو  
 .االقتصاد الكندي وسوق العمل

).  يف املائة  ١,٤ليسجل منواً معدله    ( وظيفة   ٢٢٦ ٠٠٠عدد الوظائف مبقدار    ، ازداد   ٢٠٠٤ويف عـام     •
وقد منا معدل العمل على  . ورمبـا أصـبحت سوق العمل الكندية أقوى قليالً مما تفيد به هذه البيانات             

، بينما  ٢٠٠٤ يف املائة إذا حسبت مجيع الوظائف اجلديدة اليت ظهرت يف عام             ٢أسـاس التفرغ بنسبة     
ـ    )  املائة ٦٢,٦وعالوةً على ذلك، فإن معديل العمالة       . دل العمل على أساس عدم التفرغ     اخنفـض مع

يسجالن معاً مستويات قياسية بدنو االقتصاد من حتقيق معدٍل مستدمي يف           )  يف املائة  ٦٧,٦(واملشاركة  
 .منو اإلنتاج وفرص العمل
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 عمليات التحويل الفيدرالية إىل املقاطعات واألقاليم

وتقوم . كومات املقاطعات واألقاليم يف كندا توفري ومتويل الربامج واخلدمات الصحية واالجتماعيةتتوىل ح -١٨
حكومـة كـندا، باستمرار بتحويل أموال إىل حكومات املقاطعات واألقاليم لكي تدفع نسبة من تكاليف هذه                 

االجتماعية يف الفروع املخصصة    وقد مت توثيق التطورات اهلامة املتعلقة بالربامج الصحية و        . الـربامج واخلدمـات   
ويتضمن هذا الفرع حتديثاً للمعلومات الواردة يف مقدمة تقرير كندا          . للمقاطعات واألقاليم املعنية من هذا التقرير     

 . الرابع عن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن حتويل املدفوعات

برنامج حتقيق املساواة، وبرنامج التمويل النموذجي      : أربعة برامج رئيسية هي   وتقـدم الـتحويالت بواسطة       -١٩
اإلقلـيمي، والـربنامج الكـندي للتحويل من أجل الرعاية الصحية، والربنامج الكندي للتحويل من أجل اخلدمات                 

أجل إصالح النظام برنامج التحويل من : كما أن هناك عدداً من برامج التحويالت احملددة اهلدف، وهي         . االجتماعـية 
 . الصحي، وبرنامج التحويل من أجل خفض فترات االنتظار، وصندوق التشخيص والتجهيزات الطبية، وما إىل ذلك

فمـن خالل برناجمي حتقيق املساواة والتمويل النموذجي اإلقليمي تقدم حكومة كندا الدعم للمقاطعات               -٢٠
مثل الرعاية الصحية واملساعدة    ( مبستويات متشاهبة من اخلدمات      املؤهلة ولألقاليم الثالثة لتضمن تزويد مواطنيها     

 ). االجتماعية واخلدمات االجتماعية والتعليم

كندا على تعديل كل من برناجمي حتقيق        )١(، وافق رؤساء حكومات   ٢٠٠٤أكتوبر  /ويف تشـرين األول    -٢١
 :وأصبح إطار العمل اجلديد. املساواة والتمويل النموذجي اإلقليمي

 مليار دوالر ١,٩ مليارات دوالر لربنامج حتقيق املساواة ومبلغ       ١٠ن دفع مبلٍغ أدىن قدره      يضـم  •
 ،٢٠٠٥-٢٠٠٤لربنامج التمويل النموذجي اإلقليمي عن الفترة 

 عن املبلغ املرصود ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويكفل عدم اخنفاض املدفوعات إىل املقاطعات واألقاليم للفترة  •
 ، ٢٠٠٤يف ميزانية عام 

 مليارات دوالر لربنامج حتقيق املساواة ومليارا دوالر لربنامج         ١٠,٩وى أساسياً قدره    وحيدد مست  •
، وهو مستوى سريتفع بعد تلك الفترة     ٢٠٠٦-٢٠٠٥الـتمويل الـنموذجي اإلقليمي يف الفترة        

 ،٢٠١٠-٢٠٠٩ يف املائة كل عام لغاية الفترة ٣,٥بنسبة 

والتمويل النموذجي اإلقليمي بواسطة فريق     ويشـرع يف اسـتعراٍض عام لربناجمي حتقيق املساواة           •
 . خرباء مستقل لتقدمي املشورة بشأن توزيع املبالغ فيما بني املقاطعات واألقاليم

ويكفـل إطـار العمـل اجلديد املستوى اإلمجايل لربناجمي حتقيق املساواة والتمويل النموذجي اإلقليمي                -٢٢
وبالتايل، يوفر هذا النهج مستويات متويل . لى البيانات االقتصاديةوجينبهما التقلبات النامجة عن إدخال تغيريات ع

 . مستقرة وميكن التنبؤ هبا ومتنامية

                                                      

 .رئيس وزراء كندا ورؤساء وزراء املقاطعات والزعماء اإلقليميني" رؤساء احلكومات"تشمل عبارة  )١(
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وقد أُنشئ فريق اخلرباء املستقل لتقدمي املشورة بشأن طريقة توزيع املبالغ احملددة قانوناً يف برناجمي حتقيق                 -٢٣
ومن املقرر .  وما بعدها٢٠٠٧-٢٠٠٦واألقاليم يف الفترة املساواة والتمويل النموذجي اإلقليمي على املقاطعات 

أن يقـيِّم هذا االستعراض، ضمن أمور أخرى، املمارسات املتبعة حالياً لقياس التباينات املالية القائمة فيما بني                 
ىل املقاطعـات واألقالـيم؛ وأن ينظر يف هنج بديلة، مثل تلك املستندة إىل إمجايل مؤشرات االقتصاد الكلي أو إ                  

احتياجات اإلنفاق؛ وأن يستعرض تطور التباينات املالية فيما بني املقاطعات وتكاليف تقدمي اخلدمات يف األقاليم      
مـن أجـل مسـاعدة احلكومات واملواطنني على تقييم إمجايل مستوى الدعم لربناجمي حتقيق املساواة والتمويل                 

 كندا أن تنشئ هيئة مستقلة دائمة لتقدمي املشورة بشأن النموذجي اإلقليمي؛ وأن يشري مبا إذا كان ينبغي حلكومة
 . توزيع مبالغ برناجمي حتقيق املساواة والتمويل النموذجي اإلقليمي ضمن إطار املستويات احملددة قانوناً

، أنشأ جملس االحتاد، الذي يتكون من رؤساء وزراء مجيع املقاطعات واألقاليم            ٢٠٠٥مـايو   /ويف أيـار   -٢٤
، فريقاً استشارياً يعىن باالختالل املايل ويتوىل دراسة املوازنة بني املسؤوليات الدستورية للحكومات             الثالثة عشر 

 . والقدرة على متويل اخلدمات املتأتية عن هذه املسؤوليات، وتقدمي التوصيات يف هذا الشأن

يد تنظيم الربنامج الكندي للتحويل     ، أُع ٢٠٠٣فرباير  /ووفقاً ملا اُتفق عليه يف اجتماع رؤساء الوزراء يف شباط          -٢٥
أبريل / نيسان١من أجل الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية ليشمل برناجمي حتويل جديدين يبدأ تنفيذمها اعتباراً من 

الـربنامج الكـندي للـتحويل من أجل الرعاية الصحية، الذي يهدف إىل دعم الربامج الصحية، والربنامج                 : ٢٠٠٤
 أجل اخلدمات االجتماعية، وهو حتويل شامل لدعم التعليم اجلامعي وتقدمي املساعدة االجتماعية             الكندي للتحويل من  

 . واخلدمات االجتماعية، مبا يف ذلك منو الطفل يف مراحل الطفولة املبكرة وتعليمه املبكر ورعايته

 اتفاقات ومناقشات    وجاءت هذه الزيادات نتيجة    ٢٠٠٤وقد طرأت زيادات كبرية على التحويالت يف عام          -٢٦
على مستوى املقاطعات واألقاليم والفيدرالية وتعلقت بصحة الطفل ومنوه يف مراحل الطفولة املبكرة ورعايته وتعليمه               

 مليار دوالر خالل   ٣١,٥، تقدم حكومة كندا مبلغ      )انظر أدناه  (٢٠٠٣ونتـيجة التفاق الصحة املربم عام       . املـبكر 
 مليار دوالر من خالل الربنامج الكندي للتحويل من أجل الرعاية           ١٤(ت واألقاليم   مخس سنوات لزيادٍة دعم املقاطعا    
والربنامج الكندي للتحويل من    /والربنامج الكندي للتحويل من أجل الرعاية الصحية      /الصـحية واخلدمات االجتماعية   

وهو (الح الصحي    مليار دوالر من خالل برنامج جديد للتحويل من أجل اإلص          ١٦أجـل اخلدمـات االجتماعية؛ و     
؛ )٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١برنامج أُدمج يف الربنامج الكندي للتحويل من أجل الرعاية الصحية وبدأ تنفيذه اعتباراً من               

كما تستثمر حكومة كندا    )).  ملـيار دوالر الستخدامه يف متويٍل حمدد ألغراض التشخيص والتجهيزات الطبية           ١,٥و
 و ٢٠٠٣تتعلق بتعليم الطفل املبكر ورعايته قدمت يف إطار ميزانييت العامني            مليار دوالر يف مبادراٍت      ١,٠٥مـبلغ   
ومبوجب اتفاق  . ، وهو مبلغ أُحيل أساساً عن طريق الربنامج الكندي للتحويل من أجل اخلدمات االجتماعية             ٢٠٠٤

ت واألقاليم   مليون دوالر يف السنة للمقاطعا     ٥٠٠الـنمو يف مـراحل الطفولـة املـبكرة، تقدم حكومة كندا مبلغ              
، يبلغ إمجايل   ٢٠٠٥-٢٠٠٤وفيما خيص الفترة    . السـتثمارها يف بـرامج وخدمات النمو يف مراحل الطفولة املبكرة          

من خالل برنامج التحويل من أجل الرعاية       ) من نقد وضريبة  (الـتحويالت املقدمـة للخدمات الصحية واالجتماعية        
ية وبرنامج التحويل من أجل اإلصالح الصحي وبرنامج        الصـحية وبـرنامج الـتحويل من أجل اخلدمات االجتماع         

 .  مليار دوالر٤٣,٢التحويل من أجل تقليص فترات االنتظار 
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 املبادرات اهلامة الشاملة لعدة اختصاصات

 الرعاية الصحية

تواصـل احلكومـة الفيدرالية وحكومات املقاطعات واألقاليم التعاون بشأن الكثري من مبادرات الربجمة               -٢٧
 . صحية واالجتماعية اليت هتدف إىل تنفيذ أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةال

 االتفاق املتعلق بتحسني اخلدمات الصحية والنمو يف        ٢٠٠٠سبتمرب  /وعقب إبرام رؤساء احلكومات يف أيلول      -٢٨
. ٢٠٠١أبريل  /ية مبستقبل الرعاية الصحية يف كندا يف نيسان       مراحل الطفولة املبكرة، أنشأت حكومة كندا اللجنة املعن       

وقد نصت والية هذه اللجنة على إشراك الكنديني يف حواٍر وطين بشأن مستقبل نظام الرعاية الصحية يف كندا، وتقدمي 
ضمن وهو يت ٢٠٠٢نوفمرب  /وأصدرت اللجنة تقريرها اخلتامي يف تشرين الثاين      . توصـيات لـتعزيز استمرارية النظام     

توصـيات قائمـة على أساس القيادة القوية واحلكم السديد، ونظام فعال يستجيب لالحتياجات وخيضع للمساءلة،                
مستقبل : االعتماد على القيم  "ويتاح تقرير اللجنة املعنون     . واستثمارات استراتيجية ملعاجلة أسباب القلق ذات األولوية      

عـلى املوقع   Building on values: The Future of Health Care in Canada "الـرعاية الصـحية يف كـندا   
 .http://www.hc-sc.gc.ca/english/care/romanow/hcc0086.htmlاإللكتروين 

 خطة عمل ٢٠٠٣فرباير /م يف شباطوحيـدد اتفـاق رؤسـاء احلكومات املتعلق بتحسني الرعاية الصحية واملرب      -٢٩
وتستند خطة . لضمان حصول الكنديني يف الوقت املناسب على رعايٍة صحية جيدة توفر على أساس احلاجة ال ُيسر احلال              

وميكن احلصول على   . العمـل هـذه إىل التوصيات املتقاربة املقدمة من الدراسات الوطنية واإلقليمية عن الرعاية الصحية              
 .http://www.hc-sc.gc.ca/English/hca2003/accord.html: فية عن اتفاق الصحة من املوقع اإللكتروينمعلوماٍت إضا

خطٍة مدهتا عشر سنوات لتعزيز الرعاية "، وقّع رؤساء حكومات كندا على ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٦ويف  -٣٠
 :وهي خطة تلزم احلكومات مبا يلي" الصحية

 اجملاالت ذات األولوية مثل السرطان والقلب والتصوير        تقلـيص فعـلي لفـترات االنتظار يف        �
 التشخيصي واستبدال املفاصل واستعادة البصر؛

أو إعداد  /مواصـلة وتسـريع العمل بشأن وضع خطط عمل تتعلق باملوارد البشرية الصحية و              �
 مبادرات لتأمني إمداٍد كاف ومزيج مناسب من الفنيني العاملني يف الرعاية الصحية؛

ـ  �  لبعض خدمات الرعاية املرتلية على أساس تقييم        ٢٠٠٦ري أول تغطية بالدوالر حبلول عام       توف
 مدى احلاجة إليها؛

إنشاء شبكة خاصة بأفضل املمارسات لتبادل املعلومات وإجياد احللول إلزالة احلواجز اليت تعيق              �
 التقدم يف إصالح نظام الرعاية الصحية األولية؛

 يجية الوطنية اخلاصة باملواد الصيدالنية؛تطوير وتنفيذ االسترات �
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مواصلة التعاون على وضع إجراءات منسقة ملواجهة تفشي األمراض املُعدية وغريها من حاالت              �
 ؛)انظر أدناه(الطوارئ اخلاصة بالصحة العامة باستخدام الشبكة اجلديدة للصحة العامة 

 .إبالغ مواطنيها بشأن أداء النظام الصحي �

 :احلصـول عـلى معلومـاٍت إضـافية عـن خطـة السـنوات العشر من املوقع اإللكتروين             وميكـن    -٣١
http://www.hc-sc.gc.ca/English/hca2003/fmm/index.html. 

، أعلن وزير الصحة االحتادي ووزراء الصحة يف املقاطعات واألقاليم عن إنشاء      ٢٠٠٥سبتمرب  /ويف أيلول  -٣٢
 .لية الرئيسية للتعاون احلكومي الدويل بشأن الصحة العامةشبكة صحية عامة لعموم كندا ستشكل اآل

وهذه الشبكة ستساعد احلكومات وغريها من الشركاء يف ميدان الصحة العامة على وضع نظاٍم للصحة                -٣٣
العامـة يتسـم باجلودة الرفيعة والفعالية واالستجابة حلاجات الكنديني، وستعزز قدرة احلكومات على التنسيق               

يف جمـال الصـحة العامة، مبا يف ذلك االستعداد واالستجابة ملا يظهر من حتدياٍت وفرص وهتديدات                 والـتعاون   
 :وتضم هذه الشبكة جمموعة أولية من ستة أفرقة خرباء معنية باملسائل التالية. مستقبلية يف جمال الصحة العامة

 احلد من انتشار األمراض املُعدية؛ �

 تجابة ملقتضياهتا؛والتأهب حلاالت الطوارئ واالس �

 واملخترب الكندي للصحة العامة؛ �

 واملراقبة واملعلومات؛ �

 والوقاية من األمراض غري املعدية واحلد من اإلصابة هبا؛ �

 .وتعزيز الصحة �

 صحة الشعوب األصلية

، توصل رؤساء احلكومات وزعماء كل من مجعية األمم األوىل ومنظمة ٢٠٠٤سـبتمرب   / أيلـول  ١٥يف   -٣٤
واجمللس الوطين للميتيس، وجملس الشعوب األصلية، ورابطة كندا للنساء األصليات إىل " نويت تابرييت كاناتاميإي"

اتفاق للعمل معاً على وضع خطة لتحسني األوضاع الصحية للشعوب األصلية واالرتقاء مبستوى اخلدمات الصحية 
اخلدمات الصحية واالستفادة منها حبيث تليب حتسني تقدمي : يف كـندا مـن خالل وضع مبادراٍت فعلية ترمي إىل      

احتياجات مجيع الشعوب األصلية بتحسني تكامل النظم الصحية برمتها وتكييفها لتتالءم والظروف؛ واختاذ تدابري 
تكفـل للشـعوب األصلية االستفادة التامة من التحسينات اليت أُدخلت على نظم الصحة الكندية؛ ووضع خطة                 

 .يز الصحة وغريها من االستثمارات يف السياسات لصاحل الشعوب األصليةتطلعية للوقاية وتعز
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وقد كلف الوزير االحتادي ووزراء املقاطعات واألقاليم املسؤولون عن الصحة وشؤون الشعوب األصلية              -٣٥
وسيستكشفون السبل  . بـالعمل يف شـراكة مع زعماء الشعوب األصلية على وضع النموذج األويل هلذه اخلطة              

لية لتوضيح األدوار واملسؤوليات املناطة مبختلف األطراف، وسيقدمون تقارير بصددها إىل رؤساء احلكومات      العم
 .وزعماء الشعوب األصلية

 االتفاق اإلطاري للوحدة االجتماعية

وقّعـت احلكومـة الفيدرالية وحكومات املقاطعات واألقاليم االتفاق اإلطاري للوحدة االجتماعية يف              -٣٦
وميكن احلصول على معلومات عن االتفاق اإلطاري للوحدة االجتماعية من مقدمة تقرير            . ١٩٩٩اير  فرب/شـباط 

 .كندا الرابع املقدم مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

) اجمللس(جتماعية  وأجـرى اجمللس الوزاري للفيدرالية واملقاطعات واألقاليم املعين بتحسني السياسات اال           -٣٧
وقد بني االستعراض عموماً أن االتفاق ال يزال        . ٢٠٠٣استعراضاً لالتفاق اإلطاري للوحدة االجتماعية يف عام        

واستنتج . يوفر إطار عمل يفيد احلكومات يف جهودها لتلبية احتياجات السياسات االجتماعية اخلاصة بالكنديني            
: االتفاق اإلطاري للوحدة االجتماعية وبالتعهدات الواردة فيه وهي       اجمللـس أن احلكومات برهنت عن التزامها ب       

حتسني احلراك؛ وإطالع الكنديني من خالل نظام عام للمساءلة والشفافية؛ والعمل يف إطار شراكة لتحسني الربامج 
ن إيصال  وأوصى اجمللس احلكومات بالعمل معاً لضما     . االجتماعـية للكنديني؛ وجتنب النـزاعات وإجياد حٍل هلا       

اخلدمـات املقدمة للشعوب األصلية على حنٍو يليب احتياجاهتا امللحة، أينما كانت هذه الشعوب تعيش، سواء يف                 
كما أوصى احلكومات مبواصلة توظيف املبادئ املنصوص عليها يف االتفاق          . األمـاكن املخصصة هلا أم خارجها     

 واإلنصاف، وكرامة الفرد ومسؤوليته، ومساندة الربامج       املساواة، واحترام التنوع،  (اإلطاري للوحدة االجتماعية    
وقد سلم اجمللس بأن    . يف توجيه عملية وضع السياسات والربامج االجتماعية اجلديدة       ) واخلدمـات االجتماعـية   

وأوصى . التحديات ال تزال قائمة ولن تتوقف عن الظهور ما دامت احلكومات تعاجل أولويات الكنديني االجتماعية
 .٢٠٠٨ت بأن تقوم من جديد باستعراض االتفاق اإلطاري للوحدة االجتماعية وعملية تنفيذه حبلول عام احلكوما

وميكن االطالع على النتائج الكاملة لالستعراض وعلى معلومات تكميلية عن االتفاق اإلطاري للوحدة              -٣٨
 .http://www.socialunion.gc.ca/menu_e.html: االجتماعية على العنوان اإللكتروين

 املبادرات املتعلقة بالطفل

 االستحقاق الوطين لألطفال

تقرير كندا الرابع بشأن العهد انظر " (االستحقاق الوطين لألطفال"تقدم حكومة كندا، من خالل مبادرة  -٣٩
يتمثل يف دعماً لألسر املنخفضة الدخل اليت لديها أطفال ) الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وأتيحت . منحٍة تكميلية لالستحقاق الوطين لألطفال تدفع يف إطار النظام الكندي لالستحقاق الضرييب لألطفال            
لـلمقاطعات واألقالـيم، فضـالً عن األمم األوىل، املرونة لتقوم، هي األخرى، بتعديل املساعدة االجتماعية أو                 

ميلية لالستحقاق الوطين لألطفال ويستخدم لتمويل برامج       مدفوعـات استحقاق لألطفال مببلغ يعادل املنحة التك       
 .جديدة أو حمسنة تضعها املقاطعات واألقاليم وتفيد األسر املنخفضة الدخل اليت لديها أطفال
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أبريل /، الصادر يف نيسان ٢٠٠٣تقرير مرحلي لعام    : االستحقاق الوطين لألطفال  : التقرير املعنون ويؤكد   -٤٠
ؤولني عن اخلدمات االجتماعية يف الفيدرالية واملقاطعات واألقاليم، أن االستثمارات           عـن الـوزراء املس     ٢٠٠٥

 :احلكومية لصاحل األسر املنخفضة الدخل اليت لديها أطفال مستمرة يف االزدياد

 ٢٠٠٢-٢٠٠١ مليارات دوالر يف الفترة      ٥,٦فقد ارتفع الدعم الفيدرايل لألسر املنخفضة الدخل من          �
 مليارات ٦,٤ومن املتوقع أن يصل إىل . ٢٠٠٣-٢٠٠٢ت دوالر يف الفـترة    ملـيارا  ٥,٧إىل  

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤دوالر يف الفترة 

وزادت أيضـاً حكومات املقاطعات واألقاليم واألمم األوىل نفقاهتا املخصصة لألطفال ولألسر             �
 مليون  ٧٦٤,٢ إىل   ٢٠٠٢-٢٠٠١ مليون دوالر يف الفترة      ٧٢٣,٤ذات الدخل املنخفض من     

وهذا التمويل يدعم الربامج واخلدمات، مبا فيها استحقاقات        . ٢٠٠٣-٢٠٠٢ر يف الفترة    دوال
الرعاية النهارية وخدمات   /األطفـال واملـنح املكملة للدخل املكتسب ومبادرات رعاية الطفل         

الطفولـة يف مراحـلها املبكرة واخلدمات املقدمة لألطفال املعرضني للخطر ومبادرات الشباب             
 .الطبية التكميليةواالستحقاقات 

 حتليل حماكاة: أثر االستحقاق الوطين لألطفال على إيرادات األسر اليت لديها أطفال: ويبني التقرير املعنون -٤١
فعلى سبيل املثال، أمكن، بفضل االستحقاق الوطين لألطفال، . أن االستحقاق الوطين لألطفال يغري من األمر كثرياً

 إذ مت ختفيض عدد األسر      ٢٠٠١ طفل العيش بدخٍل منخفض يف عام        ٩٤ ٨٠٠ أسرة لديها    ٤٠ ٧٠٠جتنيب حنو   
وشهدت هذه األسر اليت هلا أطفال زيادة يف متوسط معدل دخلها املمكن            .  يف املائة  ٨,٩املنخفضة الدخل بنسبة    

جد أن كما و.  يف املائة، كنتيجٍة مباشرة لالستحقاق الوطين لألطفال      ٩,٢ دوالر، أو    ٢ ٢٠٠التصرف به قدرها    
هذا النظام خيفف من وطأة حالة الفقر اليت يعيشها األطفال من خالل زيادة إيرادات األسر منخفضة الدخل اليت                  

 . يف املائة ليصبح أقرب إىل احلد األدىن للدخل١٢,٣لديها أطفال مبعدل وسطي قدره 

، فيجمع أدلة من عدٍد من      يفيتقرير تول : تقييم مبادرة االستحقاق الوطين لألطفال    أمـا التقرير املعنون      -٤٢
ويبني التقرير أن مبادرة االستحقاق الوطين لألطفال كان هلا أثر إجيايب على األسر املنخفضة              . دراسـات التقييم  

 :الدخل اليت هلا أطفال

يكرر التقرير التقييمي التوليفي تأكيد االستنتاجات      : احلـد مـن انتشـار الفقـر بني األطفال          �
 احلصائل املباشرة السابقة واليت تبني أن االستحقاق الوطين لألطفال          املستخلصـة من مؤشرات   

 جينب عدداً كبرياً من األسر اليت هلا أطفال من العيش بدخٍل منخفض؛

أن االستحقاق الوطين لألطفال جيعل العمل أكثر جاذبية على         : زيـادة االرتـباط بسوق العمل      �
رافق هذا التحسني بتخفيف االعتماد على املساعدة وقد ت. الصعيد املايل من املساعدة االجتماعية  

 االجتماعية بني صفوف األسر اليت لديها أطفال؛

حتد مرونة االستحقاق الوطين لألطفال من التداخل واالزدواجية من         : احلد من التداخل واالزدواجية    �
 .اطعات واألقاليمخالل التنسيق والتكامل يف تقدمي استحقاقات األطفال على صعيد الفيدرالية واملق
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:  والتقرير التقييمي التوليفي على املوقع اإللكتروين      ٢٠٠٣ويـتاح كـل مـن الـتقرير املرحلي لعام            -٤٣
www.nationalchildbenefit.ca. 

 اتفاق تنمية الطفل يف مراحل الطفولة املبكرة

 يف مراحل الطفولة    توصـلت حكومة كندا وحكومات املقاطعات واألقاليم إىل اتفاق بشأن تنمية الطفل            -٤٤
 .٢٠٠٠سبتمرب /املبكرة يف أيلول

 :ومبوجب االتفاق املذكور، تقوم حكومات املقاطعات واألقاليم مبا يلي -٤٥

توسيع وحتسني الربامج واخلدمات املخصصة لألطفال دون السادسة من العمر وألسرهم يف أربعة  �
ئة للرضيع تستويف الشروط    التشجيع على عمليات محٍل وإجناب وتنش     : مـيادين رئيسـية هـي     

الصحية؛ وحتسني أشكال الدعم املقدمة لألبوة واألسرة؛ وتعزيز تنمية الطفل وتعليمه ورعايته يف  
 .مراحل الطفولة املبكرة؛ وتقوية أشكال الدعم املقدمة من اجملتمع احمللي

ا مراكز رعاية   االسـتثمار يف جمموعـة برامج لتنمية الطفل يف مراحل الطفولة املبكرة، مبا فيه              �
األطفـال ومراكـز إرشاد اآلباء والربامج التعليمية وبرامج الدعم املخصص لألطفال املعرضني             

 .للخطر أو املعوقني وأسرهم وجملموعة االضطرابات اجلنينية النامجة عن تعاطي الكحول

راحل الطفولة املبكرة،   واحلكومات تعمل معاً، عند االقتضاء، يف البحوث واملعارف املتصلة بالتنمية يف م            -٤٦
 .فتتبادل املعلومات عن املمارسات الفعالة اليت حتّسن مردود الطفل وتنشر نتائج البحوث

واحلكومة الفيدرالية وحكومات املقاطعات واألقاليم ملزمة بأن تصدر للجمهور تقارير سنوية عن طريقة              -٤٧
وقد بدأت  . ات التنمية يف مراحل الطفولة املبكرة     اسـتثمار األموال وكيفية إحراز التقدم يف تعزيز برامج وخدم         

 .٢٠٠١-٢٠٠٠عملية اإلبالغ بتقريٍر مرجعي للفترة 

وميكن االطالع على معلومات عن استثمارات احلكومات املعنية يف برامج التنمية يف مراحل الطفولة املبكرة،                -٤٨
 . من الفرع املخصص لكل حكومة من هذا التقرير١٠فضالً عن العنوان اإللكتروين لتقاريرها املرحلية، حتت املادة 

 تعليم الطفل ورعايته يف مراحل الطفولة املبكرة

، اتفـق رؤساء احلكومات املسؤولون عن اخلدمات االجتماعية على صعيد           ٢٠٠٣مـارس   / آذار ١٣يف   -٤٩
عقولة على خدماٍت جيدة الفيدرالية واملقاطعات واألقاليم على وضع إطار عمٍل لتحسني إمكانية احلصول بتكلفٍة م

 .ومنتظمة على صعيد املقاطعات واألقاليم لتعليم األطفال ورعايتهم يف مراحل الطفولة املبكرة

تعزيز التنشئة يف مراحل الطفولة املبكرة ودعم مشاركة الوالدين يف العمل أو            : وتتمـثل األهـداف يف     -٥٠
على برامج وخدمات تتميز جبودهتا وتتعلق بتعليم ورعاية التدريب من خالل توفري إمكانية احلصول بتكلفٍة معقولة 

ومعظم التمويل يدعم برامج وخدمات تعليم ورعاية الطفل يف مراحل الطفولة           . الطفل يف مراحل الطفولة املبكرة    
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وتشمل أمناط  . املبكرة يف مؤسساٍت مثل مراكز رعاية األطفال، واملنازل األسرية لرعاية األطفال، ودور احلضانة            
السـتثمارات املقدمـة التمويل برأس املال والتمويل التشغيلي، وإعانات الرسوم، وزيادات األجور، والتدريب              ا

 .وتنمية القدرات املهنية ودعمها وضمان جودهتا، وتزويد الوالدين باملعلومات وإحالتها إليهم

على وضع إطار تقييم لربامج     اتفاقاً أبرمته احلكومات للعمل سويةً      " اإلطار املتعدد األطراف  "ويشـمل    -٥١
وقد اتفقت احلكومات أيضاً على متابعة دراسات       . وخدمـات تعلـيم الطفل ورعايته يف مراحل الطفولة املبكرة         

دليٍل /ومىت استكمل هذا اإلطار، ميكن االستفادة منه كأداةٍ       . التقيـيم باالستناد، عند االقتضاء، إىل إطار التقييم       
 .رات املقدمة يف إطار تعليم ورعاية الطفل يف مراحل الطفولة املبكرةلتحديد فعالية ونتائج املباد

واتفق الوزراء املسؤولون عن اخلدمات االجتماعية على صعيد الفيدرالية واملقاطعات واألقاليم على رؤية              -٥٢
هي جودة و: وأربعـة مبادئ وطنية لتوجيه عملية تطوير خدمات تعليم الطفل ورعايته يف مراحل الطفولة املبكرة         

كما اتفقوا على ضرورة توخي املرونة يف       . هـذه العملية، ومشوليتها، وإمكانية احلصول عليها، وقابليتها للتطوير        
تطبيق أي هنٍج من النهج، وذلك لكي تتمكن كل سلطة قضائية من تصميم وتقدمي براجمها وخدماهتا بأفضل الطرق 

ساءلة الواضحة، ولكي يتمكن املواطنون من متابعة التقدم الذي         مالءمةً ألولوياهتا وظروفها اخلاصة، فضالً عن امل      
 .حترزه احلكومات مع مرور الزمن

 اإلسكان

فسوادهم األعظم يعيش يف    . الكـنديون هم من بني الشعوب احلائزة على أفضل مستوى من السكن يف العامل              -٥٣
بأسعاٍر معقولة على مسكٍن ذي حجم مقبول       وتتاح ملعظمهم إمكانية احلصول     . منازل مرحية تسهم يف جودة معيشتهم     

 يف املائة من جمموع األسر، يف حاجٍة أساسية         ١٦ مليون أسرة معيشية، أو نسبة       ١,٧غري أن حنو    . ومسـتوى جـيد   
 منوذج احلاجة   تقرير كندا الرابع عن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          ويضيف  . للسكن

 .كن املستخدم لتحديد ما إذا كان سكن األسر املعيشية الئقاً ومناسباً وميكن احلصول عليه بسعر معقولاألساسية للس

 مليون وحدة، ُشغل منها     ١٢,٥، بلغ إمجايل رصيد كندا من املساكن من         ٢٠٠١ووفقـاً إلحصاء عام      -٥٤
ص بالنسبة لكل مسكن    غري أن عدد األشخا   .  مليون وحدة سكنية   ١١,٦كـدار سكن رئيسية عدد ال يصل إىل         

 إىل ١٩٦١ أشخاص وتسعة أعشار لكل أسرة معيشية يف عام    ٣قلـيل حسـب املعايري الدولية، فقد اخنفض من          
والشكل الغالب هلذا املسكن هو املرتل الوحيد املنفصل الذي يشكل نسبة           . ٢٠٠١شخصني وستة أعشار يف عام      

عيشية يف كندا تستطيع احلصول على سكٍن الئق ومناسب من          ومعظم األسر امل  .  يف املائة من املنازل املشغولة     ٥٧
 .متتلك منازهلا)  يف املائة٦٦(وحنو ثلثي األسر املعيشية الكندية . سوق القطاع اخلاص

ومعظم الترتيبات اإلدارية املتعلقة بربامج اإلسكان االجتماعي وبتسليم املساكن حتكمها اتفاقات لإلسكان  -٥٥
، بلغ العدد ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول ٣١ويف  . صعيد الفيدرالية واملقاطعات واألقاليم   االجتماعي أُبرمت على    

 . وحدة سكنية٦٣٣ ٠٠٠اإلمجايل للوحدات السكنية اليت حصلت على مساعدة من الفيدرالية 

الية وكانت احلكومة الفيدرالية وحكومات املقاطعات واألقاليم تتفاوض بشأن إدارة املوارد الفيدرالية احل            -٥٦
، عقد ترتيبات جديدة مع تسع ٢٠٠٤ديسمرب /وقد بدأ، اعتباراً من كانون األول. املخصصة لإلسكان االجتماعي
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وهذه الترتيبات اجلديدة ُتضاعف أثر النفقات وحتسن اخلدمة من خالل ترشيد اإلدارة واحلد من . مقاطعات وأقاليم
 . ذوي الدخل املنخفضالتداخل، وتوجيه املوارد إىل الكنديني احملتاجني من

، تعهدت احلكومة الفيدرالية وحكومات املقاطعات واألقاليم بأن تتخذ إجراًء لتنشيط           ٢٠٠١ويف عـام     -٥٧
اإلمـداد مبسـاكن معقولة األسعار ملواجهة تدين معدل املنازل الشاغرة واملعروضة لإلجيار وارتفاع اإلجيارات،               

وتستثمر .  مساكن بأسعار معقولة يف املناطق احلضرية والنائية       ووافقـت عـلى إطار عمٍل ملبادرة جديدة لتوفري        
 مليون دوالر يف إطار هذه املبادرة، وقد أبرمت اتفاقات ثنائية مع مجيع املقاطعات              ٦٨٠حكومـة كـندا مبلغ      
اجاهتا وأتيحت للمقاطعات واألقاليم املرونة يف تصميم وتقدمي الربامج األكثر تلبية الحتي          . واألقاليم يف هذا الصدد   

 مليون دوالر لدعم ما     ٣٦٠، خصص حنو    ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٣١ويف  . مـن املنازل املعقولة األسعار    
 . وحدة تقريباً يف املستقبل٤ ٠٠٠ وحدة يف مجيع أحناء كندا، وأُعلن عن بناء ١٦ ٠٠٠يقارب 

ن دوالر يف مساكن  مليو٣٢٠، أعلنـت حكومة كندا عن استثمار مبلٍغ إضايف قدره        ٢٠٠٣ويف عـام     -٥٨
، وضعت اتفاقات ثنائية بشأن هذه املرحلة الثانية        ٢٠٠٤ديسمرب  /واعتباراً من كانون األول   . معقولـة األسـعار   

 .وجتري مناقشات مع املقاطعات واألقاليم املتبقية. بالنسبة ملقاطعيت كيبيك وكولومبيا الربيطانية

برنامج املساعدة يف   ( الفيدرالية إلصالح اإلسكان      أيضاً، مددت لثالث سنوات الربامج     ٢٠٠٣ويف عام    -٥٩
إصالح املنازل السكنية، وبرناجمه الفرعي املخصص للمعوقني، وبرناجمه الفرعي املخصص لتأجري املنازل والغرف،             
وبـرناجمه الفرعي املخصص للتحويل، وبرنامج اإلصالح الطارئ، وبرنامج تكييف املرتل الحتياجات استقاللية             

وتقامست تسع من أصل ثالث عشرة مقاطعة وإقليم تكاليف هذه الربامج الفيدرالية ). عزيز مأوى العجزةاملسنني وت
لإلصالح أو برامج مماثلة نفذت على مستوى املقاطعة، مما زاد عدد األسر املعيشية اليت ميكن تقدمي املساعدة إليها                  

متلكات غري السكنية إىل أخرى سكنية، ولالرتقاء       وهذه الربامج تقدم املساعدة لتحويل امل     . يف مجيع أرجاء كندا   
إىل احلد األدىن املطلوب مبستويات الصحة والسالمة يف الوحدات السكنية اململوكة واملستأجرة واملقسَّمة إىل غرٍف 
مؤجرة وإلجناز إصالحات عاجلة للمنازل املوجودة يف مناطق ريفية، وإلتاحة إمكانية حصول املعوقني على منازل، 

صالح وتأهيل وحتسني أماكن اإليواء املخصصة لضحايا العنف األسري، فضالً عن حيازة أو بناء أماكن لإليواء وإل
وقد أكد تقييم أجري مؤخراً لربامج اإلصالح أمهية هذه         . أو مـنازل جديدة من الدرجة الثانية حسب االقتضاء        

ملعقول للمساكن املخصصة لألسر املعيشية الكندية      الـربامج يف املسامهة يف اإلبقاء على املستوى الالئق والسعر ا          
وقد أدخلت حتسينات على هذه الربامج يف عام ). انظر فرع حكومة كندا املخصص لعدد األسر املعيشية املستفيدة(

 .  وتضمنت زيادة يف احلدود القصوى للمساعدة٢٠٠٣

 املسؤولون عن اإلسكان يف تشرين      واجـتمع وزراء احلكومة الفيدرالية وحكومات املقاطعات واألقاليم        -٦٠
 وناقشوا وضع إطار عمٍل أطول أمداً لإلسكان يف كندا يهدف إىل توجيه االستثمارات              ٢٠٠٤نوفمـرب   /الـثاين 
 باشرت حكومة كندا مفاوضات وطنية مع ممثلي اجملتمعات احمللية وخرباء اإلسكان ٢٠٠٥ويف أوائل عام . القادمة

 .هج تسليم املساكن احلالية واملستقبليةبشأن سياسات وبرامج اإلسكان وُن

وباإلضـافة إىل تدابري اإلسكان املباشرة، تقدم برامج املساعدة االجتماعية املعتمدة على صعيد الفيدرالية      -٦١
) من خالل توفري املأوى(واملقاطعة واإلقليم، مثل برنامج دعم دخل املسنني أو برنامج الرفاه العام، الدعم الواضح 

وتشكل هذه الربامج الوسائل الرئيسية اليت تتلقى األسر املعيشية . م الضمين لتكاليف سكن متلقي املساعدةأو الدع
 .املنخفضة الدخل من خالهلا إعانات سكنية
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 املعوقون

تعمـل احلكومة الفيدرالية وحكومات املقاطعات واألقاليم سويةً على دعم تكافؤ الفرص أمام الكنديني               -٦٢
وعلى سبيل املثال، استحدثت حكومة كندا منحة       . ل تطوير مهاراهتم وبلوغ أهدافهم التعليمية     املعوقـني من أج   
 بتنفيذ برنامٍج   ٢٠٠٣ دوالر يف السنة للطالب املصابني بإعاقة دائمة، وباشرت يف عام            ٢ ٠٠٠جديدة تصل إىل    

ل األمم األوىل ذوي االحتياجات تعليمي خاص لالرتقاء جبودة التعليم ومبستوى خدمات الدعم املقدمة لتأهيل أطفا
، أطلقت حكومة نورث ِوست     ٢٠٠٤ويف عام   . اخلاصة اليت تتراوح بني االحتياجاٍت اخلفيفة واألخرى الشديدة       

، اليت حتدد إجراءات جيب اختاذها يف ميادين التعليم، والعمالة، خطة عمل نورث ِوست ِتريتوريز للمعوقنيِتريتوريز 
قانون توفري إمكانية حصول املعوقني     ، بدأ يف أونتاريو نفاذ      ٢٠٠٥ويف عام   . اإلسكانوالدخل، ودعم اإلعاقة، و   

، وهو قانون ينص على معايري واجبة النفاذ تتيح للمعوقني إمكانية           ٢٠٠٥مـن سـكان أونتاريو على اخلدمات        
 .احلصول على السلع واخلدمات واملرافق والسكن والعمل

مساعدة املعوقني "حمل مبادرة " عدد األطراف التفاقات سوق العمل للمعوقنياإلطار املت"، حل ٢٠٠٤ويف عام  -٦٣
 مليون دوالر سنوياً، وهو مبلغ زيد مؤخراً        ٢٢٣فمن خالل هذا اإلطار تسهم حكومة كندا مببلغ         ". على إجياد العمل  

لة عمل الكنديني    مليون دوالر، يف متويل برامج تنفذ على صعيد املقاطعات وخدمات ترمي إىل حتسني حا              ١٩٣مـن   
 . املعوقني من خالل زيادة إمكانية عملهم وتوفري فرص عمٍل هلم واالعتماد على قاعدة املعارف املوجودة

وميكـن احلصول على معلومات بشأن برامج احلكومة الفيدرالية وحكومات املقاطعات واألقاليم وبشأن              -٦٤
 .ة املعنية من هذا التقريرأشكال الدعم املقدمة للمعوقني من الفرع املخصص للحكوم

 الشعوب األصلية

 اجتماع مائدة مستديرة للشعوب األصلية يف كندا

، استضاف رئيس وزراء كندا أول اجتماع مائدٍة مستديرة للشعوب األصلية يف            ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٩يف   -٦٥
 األصلية من كل منطقٍة من       زعيماً من زعماء الشعوب    ٧٠ وزيراً فيدرالياً وما يقرب من       ٢٠كـندا مـع ما يزيد عن        

وقد متثل الغرض من هذا االجتماع يف تعزيز     . مناطق كندا ميثلون منظمات وطنية وشباباً ومسنني وعاملني يف مهٍن شىت          
 .العالقات بني كندا والشعوب األصلية ويف حتديد أهداف واضحة من أجل دفع عالقة التعاون والشراكة حنو األمام

تديرة كذلك أساس التعاون املستقبلي بني الشعوب األصلية واحلكومة الفيدرالية          ووضـعت املـائدة املس     -٦٦
وحكومات املقاطعات واألقاليم واحلكومات احمللية والقطاع اخلاص وقطاع العمل الطوعي من أجل االرتقاء بنوعية 

 .احلياة اليت يعيشها الكنديون من الشعوب األصلية

  الشعوب األصليةاملطالبات واالتفاقات اخلاصة بأراضي

وستفضي .  مبوافقٍة ملكية  قانون مطالبات أرض تليشو باحلكم الذايت     ، حظي   ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٥يف   -٦٧
هـذه املوافقـة إىل بدء نفاذ أول اتفاق جيمع بني املطالبة الشاملة باألرض وحكمها ذاتياً يف إقليم نورث ِوست                    

 .ِتريتوريز وثاين اتفاق من نوعه يف كندا
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 متر  ٣٩ ٠٠٠وجـب اتفاق تليشو، سُتنشأ حكومة تليشو وستحوز على قطعة أرض تبلغ مساحتها              ومب -٦٨
 عاماً ١٤ مليون دوالر خالل فترة ١٥٢وستتلقى هذه احلكومة حنو . مربع، مبا فيها املوارد املوجودة حتت سطحها

 . يف أربعة جمتمعات حملية يف تليشووسُتنشأ حكومات حملية . وحصة سنوية من عائدات موارد التنمية يف وادي ماكيرتي

توقع " اليوكون"عاشر أمة أوىل من " أمة كوانلني دون األوىل  "، أصبحت   ٢٠٠٥فرباير  / شـباط  ١٩ويف   -٦٩
ومبوجب هذين . على اتفاق هنائي ويتعلق باحلكم الذايت مت التفاوض بشأنه مبوجب اتفاق يوكون اإلطاري النهائي           

 متراً مربعاً من األراضي كأراضي تسوية، مبا        ١ ٠٤٠دون األوىل مبساحة تبلغ حنو      االتفاقني، حتتفظ أمة كوانلني     
 . مليون دوالر كتعويض٣٠كما أهنا ستتلقى حنو .  كيلومتراً مربعاً داخل مدينة وايتهورس٣٥فيها 

يت إدارة  وتـنص أحكام استثنائية يف االتفاق النهائي ألمة كوانلني دون األوىل على االلتزام بإنشاء منطق               -٧٠
وستضطلع أمة كوانلني دون األوىل     . حديقة كوساوا، وحممية لويس مارش ملوئل األراضي الرطبة       : خاصـة، مها  

بدوٍر يف إدارة هاتني املنطقتني، وستمنح حقوقاً حمددة يف صيد السمك واحليوانات الربية وفرصاً اقتصادية وفرص                
ص احليوانات الربية واملشاركة يف هيئات صنع القرار        كما ينص االتفاق النهائي على ضمان حقوق اقتنا       . عمـل 

 . املكلفة بإدارة املصادر املتجددة يف األراضي اليت مل يسَو أمرها داخل اإلقليم التقليدي ألمة كوانلني دون األوىل

 ، وقع ممثلون عن رابطة إينويت البرادور وحكومة كندا وحكومة مقاطعة          ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢٢ويف   -٧١
وهذا االتفاق، الذي يعد معاهدة     . نـيوفاوندالند والبـرادور اتفاقاً بشأن مطالبات إينويت البرادور املتعلقة باألرض          

وهو حيدد تفاصيل ملكية األراضي وتقاسم املوارد       . معاصـرة، هو األول من نوعه يف كندا املطلة على احمليط األطلسي           
اليت تبلغ مساحتها اإلمجالية حنو     ) منطقة التسوية " (إينويت البرادور منطقة تسوية   "وينص على إنشاء    . واحلكـم الذايت  

 متر مربع من األراضي اململوكة      ١٥ ٨٠٠ مـتر مربع من أراضي مشال البرادور، منها أرٍض تبلغ مساحتها             ٧٢ ٥٠٠
 ٦٩٠لغ مساحتها   وتشمل أيضاً منطقة التسوية منطقةً جماورة للمحيط تب       . لإلينويت واملعروفة بأراضي إينويت البرادور    

، اليت تبلغ مساحتها حنو  "حممية احلديقة الوطنية جلبال تورنغات    "وينص االتفاق كذلك على إنشاء      .  مـتراً مـربعاً    ٤٨
ومبوجب هذا االتفاق، تقوم حكومة كندا بتحويل مبلغ     .  مـتر مـربع من أراض تدخل ضمن منطقة التسوية          ٩ ٦٠٠
القانون اخلاص  وقد حظي   .  مليون دوالر لتنفيذ االتفاق    ١٥٦ عن مبلغ     مليون دوالر إىل إينويت البرادور، فضالً      ١٤٠

 .٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣ مبوافقة ملكية يف باتفاق مطالبات إينويت البرادور املتعلقة باألرض

وميكن احلصول على معلومات إضافية عن مطالبات واتفاقات الشعوب األصلية املتعلقة باألراضي يف الفروع               -٧٢
) وأراضي فورت مكاي  ) سولت ريفر (مطالبات مسيث الندينغ    (ألبريتا  : ة مـن هذا التقرير املتصلة باملقاطعات      التالـي 

 ).اتفاقات أبرمت مع مجاعيت موهوك وكري(، وكيبيك )حالة املفاوضات اجلارية بشأن املعاهدات(وكولومبيا الربيطانية 

تقرير كندا  األصلية املتعلقة باألرض من     وميكـن كذلك احلصول على معلومات عن مطالبات الشعوب           -٧٣
 .اخلامس عن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 تطورات هامة أخرى

وضعت احلكومة الفيدرالية وحكومات املقاطعات واألقاليم برامج وخطط عديدة لتقدمي الدعم للشعوب             -٧٤
ففي مانيتوبا مثالً، تعد مبادرة التحقق من       . ل وصحته األصلية يف جماالت العمل والضمان االجتماعي ورفاه الطف       
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 رفاه الطفل نظاماً فريداً يعيد لشعوب األمم األوىل ولشعب اِملتيس احلق يف إعداد              -إنصـاف الشعوب األصلية     
ويف . ومراقبة تقدمي اخلدمات اخلاصة بأطفال هذه الشعوب وأسرها على حنو يتواءم مع تقاليدها الثقافية ومعتقداهتا

ساسكاتشـوان، هـناك إدارة منشأة حديثاً معنية بالعالقات مع األمم األوىل وشعب اِملتيس وهي تعمل مع هذه                  
 . األخرية بشأن مسائل تتضمن التعليم واملشاركة يف االقتصاد فضالً عن األراضي واملوارد

 . ملعنية من هذا التقريروميكن االطالع على تفاصيل املبادرات احلكومية يف الفروع املخصصة للحكومات ا -٧٥

 التعاون الدويل

أعلنـت الوكالـة الكـندية للتنمـية الدولية عن إطار عملها اخلاص بأولويات التنمية االجتماعية يف                  -٧٦
 على أربعة جماالت    ٢٠٠٥ ولغاية   ٢٠٠٠وتركز الوكالة استثماراهتا خالل الفترة من       . ٢٠٠٠سـبتمرب   /أيلـول 

. اإليدز/األساسي، ومحاية الطفل، والصحة والتغذية، وفريوس نقص املناعة البشرية        للتنمية االجتماعية هي التعليم     
زيادة االستثمار يف الصحة والتغذية مبقدار الضعف : وحتـدد وثيقة إطار العمل أهداف االستثمار املايل لكل جمال       

يدز مبقدار أربعة أمثال حبلول اإل/وزيادة االستثمار يف التعليم األساسي ومحاية الطفل وفريوس نقص املناعة البشرية
 خطط عمٍل حمددة لكل أولوية من أولويات ٢٠٠٢ و٢٠٠٠وقد أُطلقت يف الفترة الواقعة بني عامي . ٢٠٠٥عام 

ونوع اجلنس هو موضوع يشكل القاسم      . التنمية االجتماعية حتدد االجتاهات اليت ينبغي أن تتخذها االستثمارات        
وتشري . طط العمل املتعلقة بأولويات التنمية االجتماعية مراحل شىت من االكتمالوقد بلغت خ. املشترك فيما بينها

عملية الرصد املنفذة لآلن إىل أن الوكالة الكندية للتنمية الدولية ستحقق اهلدف اإلمجايل لالستثمار واملتمثل مببلغ                
عقب انتهاء فترة السنوات اخلمس ومن املقرر إجراء تقييم رمسي .  مليار دوالر كندي وقد تتجاوز هذا الرقم٢,٨

 . ٢٠٠٦وإصدار تقريٍر عن النتائج يف أواخر عام 

اإليدز استراتيجياِت  /وتدعـم خطةُ عمل الوكالة الكندية للتنمية الدولية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية             -٧٧
يفة من السكان املصابة بفريوس نقص  الصـحة احلكومية يف البلدان النامية وتعزز الوعي والتعليم، وتدعم الشرحية الضع           

وكجزٍء من خطة العمل هذه، ازدادت مسامهة كندا يف برنامج األمم املتحدة املشترك ملكافحة       . اإليدز/املـناعة البشرية  
  دوالر أمريكي إىل   ٢ ٢٨٠ ٣٠٢ مبقدار ثالثة أمثال، من      ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠اإليـدز خـالل الفترة الواقعة بني عامي         

 .أمريكياً، مما جعلها تصبح سادس أكرب جهة ماحنة عاملياً يف العام األخري دوالراً ٦ ٩٥٥ ٥٩٧

 يسمح بتصدير أدوية جينسة قانوناً بشأن تعهد جان كِرتيان ألفريقيا  ، أقر الربملان    ٢٠٠٤مايو  / أيـار  ١٣ويف   -٧٨
العيش حياة أطول وأفضل من ذي قبل لألدوية احملمية برباءات إىل البلدان النامية وأقل البلدان منواً، ملساعدة شعوهبا على 

وكانت كندا أول بلد يتخذ تدابري فعلية لتنفيذ قرار أعضاء منظمة التجارة العاملية لعام              . وعلى االعتناء بشؤون األسرة   
 ". االتفاق املتعلق باجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية والصحة العامة" بشأن ٢٠٠٣
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 اجلزء الثاين

 بري اليت اعتمدهتا حكومة كنداالتدا

 معلومات عامة

 املعوقون

، بالتشاور مع منظمات هتتم باإلعاقة ومنظمات تعىن        ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢أصدرت حكومة كندا يف العامني       -٧٩
بالشعوب األصلية وخرباء أكادمييني وباحثني يف مشاكل اإلعاقة، تقارير تقيِّم مدى التقدم الذي أحرزته كندا يف                

ـ    وهذه التقارير تقدم معلومات عن الكنديني املعوقني وعن        . اج الكامل للمعوقني يف أنشطة اجملتمع     حتقـيق اإلدم
أسـرهم والتحديات اليت يواجهوهنا يف املشاركة مشاركةً تامة يف اجملتمع الكندي، فضالً عن الربامج واملبادرات                

: على العنوان اإللكتروين  وميكـن االطـالع عـلى التقارير        . الفيدرالـية الـيت تتصـدى هلـذه الـتحديات         
http://sdc.gc.ca/en/gateways/nav/top_nav/program/odi.shtml. 

وباإلضـافة إىل اإلبالغ بانتظام عن التقدم احملرز، تقوم حكومة كندا بإنشاء قاعدة للمعارف املتعلقة باإلعاقة                 -٨٠
 دراسة استقصائية عن    ٢٠٠١الية أجرت يف عام     ومثال ذلك أن احلكومة الفيدر    . لزيادة املعرفة بشأن اإلعاقة واإلدماج    

وهي دراسة رئيسية عن الكنديني     . ٢٠٠٦قيود املشاركة والنشاط وتعتزم إجراء دراسة استقصائية كمتابعة هلا يف عام            
 .املعوقني تنقل صورة وطنية شاملة عن السبل الكثرية اليت تؤثر هبا اإلعاقة على حياة الكنديني املعوقني

ت حكومة كندا االستثمار يف برامج دعم مباشر للكنديني املعوقني، وذلك يف مسائل تدخل ضمن               وقـد واصل   -٨١
، وهو برنامج وطين للرعاية املرتلية      "الربنامج املتعلق باستقاللية احملاربني القدماء    "ومثال ذلك أن    . نطـاق سلطتها القانونية   

 ٢٠٠٢-٢٠٠١ مليون دوالر يف الفترة      ١٧١,٢روفات من   املخصصة أساساً للمحاربني القدماء، قد شهد زيادة يف املص        
؛ وقد ٢٠١٠ ومن املتوقع أن تواصل هذه املصروفات ازديادها لغاية عام ٢٠٠٤-٢٠٠٣ مليون دوالر يف الفترة ٢٠١إىل 

 على   ختفيضاً جديداً للضرائب املفروضة على برامج دعم اإلعاقة لتحسني القدرة          ٢٠٠٤اعـتمدت امليزانية الفيدرالية لعام      
 .مواجهة املصروفات اليت يتكبدها األفراد يف احلصول على مساعدة اإلعاقة الالزمة للعمل واملدرسة

ولدعم عمل جمتمع املعوقني لإلسراع يف إدماجهم يف اجملتمع، تقوم احلكومة باستثمارات مباشرة لبناء قدرات                -٨٢
، الذي أُنشئ يف    " العنصر اخلاص بالعجز   - االجتماعية   برنامج الشراكات يف التنمية   "ومثال ذلك أن    . منظمات املعوقني 

 .، يواصل متويل أفرقة وطنية ال تستهدف الربح وتعمل على التنمية االجتماعية للمعوقني١٩٩٨عام 

 احلقوق اليت ختضع حتديداً ألحكام منع التمييز: ٢املادة 

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية   تقريـر كـندا الـرابع عـن العهد الدويل اخلاص باحلقوق           كمـا ذُكـر يف       -٨٣
(www.pch.gc.ca/progs/pdp-hrp/cesc_e.cfm)         حلقوق  للقانون الكندي ، باشـرت حكومـة كندا بإجراء استعراض

والتقرير النهائي لفريق . ١٩٩٩ وللسياسـات واملمارسـات اليت تتبعها اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان يف عام    اإلنسـان 
 توصية بشأن مسائل تتراوح ١٦٥، تضمن ٢٠٠٠يونيه /ي حلقوق اإلنسان، الذي قدم يف حزيران استعراض القانون الكند  
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وقد أوصى فريق االستعراض، حتديداً، بإدراج احلالة       . بني التغيريات يف البىن وأساليب العمل، وإضافة أسس جديدة للتمييز         
وتقرير . ات فريق االستعراض هي حالياً قيد النظر      وتوصي. االجتماعية كأساٍس حمظور من األسس اليت يقوم عليها التمييز        

 .http://www.justice.gc.ca/chra/en/index.htlm: فريق االستعراض متاح على العنوان اإللكتروين

 املشار إليه يف تقرير كندا الرابع عن العهد الدويل بشأن اهلجرة ومحاية الالجئني اجلديد مشروع القانونوأصبح  -٨٤
وتضمنت التشريعات واألنظمة   . ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٨ االقتصادية واالجتماعية والثقافية قانوناً يف       اخلاص باحلقوق 

 :اجلديدة أحكاماً بشأن

تعزيز مبدأ مل مشل األسرة، مبا يف ذلك توسيع نطاق تعريف فئة األسرة، وإمداد الالجئني باملؤن                 �
 ملدة عام واحد، وضمان مراعاة مصاحل الطفل الفضلى؛

إنشاء نظام حديث ومتوازن للعمال املهرة، يركز على الكفاءات املرنة والقابلة للنقل عوضاً عن               �
 منوذج يقوم على أساس املهنة الواحدة؛

ووضـع معايري موضوعية وشفافة ومرنة لتقييم حق أي شخص يف االحتفاظ بصفة اإلقامة القانونية                �
 الدائمة؛

م أسس متعددة للحماية يتجاوز نطاقها اتفاقية جنيف لعام         وتعزيـز محاية الالجئني من خالل تدعي       �
 ، وضمان معاجلة مطالبات الالجئني املتعلقة باحلماية واملقدمة يف كندا معاجلةً عاجلة ومنصفة؛١٩٥١

 وحتسني برنامج إعادة توطني الالجئني واألشخاص العتبارات إنسانية؛ �

 وتبسيط نظام االستئناف يف قضايا اهلجرة؛  �

احلفاظ على سالمة اجملتمع الكندي واحترام املعايري الكندية املتعلقة باملسؤولية االجتماعية، مبا يف و �
ذلك األحكام اجلديدة اخلاصة بعدم املقبولية، من خالل فرض عقوبات بشأن االجتار والتهريب،             

 . ووضع أسس أوضح لالحتجاز

باهلجرة ومحاية الالجئني يشترط أن تكون مجيع القرارات        وباإلضـافة إىل ذلـك، فإن القانون اجلديد املتعلق           -٨٥
 وأن تطبق أحكامه على حنٍو ال يتعارض مع الصكوك الدولية           حقوق وحريات امليثاق الكندي   املتخذة مبوجبه متسقة مع     

 .ويبقى لزاماً على كندا أن تكفل جناح عملية إدماج الالجئني وتوطينهم. حلقوق اإلنسان اليت وقعت عليها كندا

ويقدم برنامج الطعون القضائية، املمول من حكومة كندا، املساعدة املالية يف قضايا ذات أمهية وطنية هبدف تبيان          -٨٦
ورأى تقييم أُجري هلذا الربنامج يف . حقـوق األقليات اليت تتحدث لغة رمسية واملساواة يف احلقوق للفئات احملرومة تارخيياً      

 دعم قضايا هامة عرضت على احملاكم وكان هلا أثر مباشر على إعمال احلقوق               أن الـربنامج قـد أفلح يف       ٢٠٠٣عـام   
واملستفيدون من برنامج الطعون القضائية، من أفراد وفئات، يقطنون يف مجيع مناطق البلد             . واحلـريات املشمولة بالربنامج   

 والنساء، واألقليات العرقية،    ويـأتون عمومـاً مـن أقليات أو فئات حمرومة تتحدث لغة رمسية، مثل الشعوب األصلية،               
كما ساهم هذا الربنامج يف تعزيز شبكة الفئات اللغوية وشبكة          . وممارسي اجلنس مع مثيليهم ومثيالهتن، وما إىل غري ذلك        
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وتقرير التقييم متاح على    . ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣١وقد مدد هذا الربنامج لغاية      . الفـئات امللتمسة للمساواة على السواء     
 .http://www.pch.gc.ca/progs/em-cr/eval/2003/2003_02/index_e.cfm: لكتروينالعنوان اإل

 املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة: ٣املادة 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      تقدم كندا إفادات أمشل عن تنفيذها هذه املادة يف تقاريرها عن             -٨٧
فاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وورقة مستكملة وبيان           وتتاح تقارير كندا عن ات    . ضـد املرأة  

مقدم من رئيس الوفد أثناء مثول كندا أمام اهليئة التعاهدية املنشأة مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز 
وباإلضافة إىل  . www.pch.gc.ca/progs/pdp-hrp/docs/cedaw_e.cfm: ضـد املرأة، على العنوان اإللكتروين     

ذلك، ميكن االطالع على املعلومات اليت مت إعدادها مبناسبة ذكرى مؤمتر األمم املتحدة العاملي الرابع املعين باملرأة،     
 سنوات على مؤمتر بيجني، يف املوقع       ١٠مبـا يف ذلـك رد كـندا عـلى اسـتبيان األمم املتحدة املتعلق مبرور                 

www.swc.cfc.gc.ca/pubs/unquestionnaire04/index_e.html        وتقدم هذه الوثائق معلومات عما تبذله كندا 
 .من جهود لتحقيق املساواة يف احلقوق للمرأة ولتحسني وضعها

، أصدرت ٢٠٠٥يونيه  /زيرانومنذ ح ". جلنة برملانية دائمة معنية بوضع املرأة      "٢٠٠٤وأنشـئت يف عام      -٨٨
 هـذه اللجـنة تقاريـر عن متويل املنظمات اليت تعمل من أجل حتقيق املساواة للمرأة، والتحليالت اليت تتناول                  

وباإلمكـان االطالع على هذه التقارير يف املوقع اإللكتروين للجنة الدائمة          . اجلنسـني واملسـاواة يف األجـور      
(www.parl.gc.ca/committee/CommitteeHome.aspx?Lang=1&PARLSES=381&JNT=0&SELID=e17_&COM=8997.( 

 احلق يف العمل: ٦املادة 

، أنشأت اللجنة الكندية للتأمني على العمل برنامج استحقاقات العمل          قانون التأمني على العمل   مبوجب   -٨٩
وميكن أن . عودة إىل العملوتدابـري الدعـم الذي يوفر تدابري فعالة ملساعدة الكنديني العاطلني عن العمل على ال         

الدعم يف جماالت التدريب واكتساب اخلربة املهنية ومزاولة األعمال احلرة والبحث عن            : تشـمل تدابري املساعدة   
 يف املائة   ٧ يف املائة من النساء؛ و     ٤٥,٢،  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠وكان من بني من استفادوا منه، ما بني عامي          . العمل

 . يف املائة من األقليات الظاهرة٥,١ئة من املعاقني؛ و يف املا٤,٢من الشعوب األصلية؛ و

 املساواة يف العمل والتنوع يف أماكن العمل

 ماليني منهم إىل ١٠ مليون شخص، ينتمي ١٧، كان لدى كندا قوة عاملة مؤلَّفة من         ٢٠٠٤-٢٠٠٠الفترة  يف   -٩٠
النساء، والشعوب األصلية، واألقليات الظاهرة،     :  وهي القانون االحتادي لتكافؤ فرص العمل    الفـئات األربع اليت يشملها      

وما بني  . ويهـدف القانون إىل حتسني مستوى متثيل الفئات األربع يف عدد كبري من أماكن العمل عرب كندا                . واملعـاقون 
 يبلغ عدد موظفيهم  ( رب عمل خيضعون لألنظمة االحتادية       ٤٥٠، سـرى هـذا القانون على        ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠عـامي   
ـ )  شـخص  ٦٤٠ ٠٠٠ )  موظف ١٥٠ ٠٠٠ إدارة يعمل فيها     ٦٠أكثر من   (لى قطـاع الوظيفة العمومية االحتادية       وع

 ١ ٠٠٠(واملقاولني االحتاديني   )  موظف ٦٠ ٠٠٠ وكالة يعمل فيها     ٣٥(والوكـاالت اخلاصة التابعة للحكومة االحتادية       
ِزم هذا القانون أرباب العمل     وُيل. وقطاعات اهلنود )  مليون موظف  ١,٢ ألنظمة املقاطعات يعمل فيها      هيـئة خاضـعة   

اخلاضعني لألنظمة االحتادية بالعمل من أجل زيادة مستوى متثيل خمتلف الفئات يف قوهتم العاملة، وذلك بوضع وتنفيذ                 
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وهذه اخلطط، القائمة على حتليل القوة العاملة واستعراض نظم التوظيف لتحديد ما تنطوي             . خطط لتكافؤ فرص العمل   
ُيتوخى حتقيقها فيما يتعلق بتوظيف وترقية      ) ال حصصاً جامدة  (بغي أن تتضمن أهدافاً كمية مرنة       عليه من معوقات، ين   

 .املنتمني إىل الفئات املذكورة يف القطاعات املهنية اليت يقل فيها متثيلهم

ادية على  ، تطور متثيل املنتمني إىل الفئات املذكورة يف قطاع الوظيفة العمومية االحت           ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠وبني عامي    -٩١
 ٣,٣): انظر التقرير السابق   (١٩٩٤فقد استمر يف التحسن يف مجيع اجملاالت باملقارنة باألرقام املسجلة عام            : النحو التايل 

 ٧,٨ و٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٥,٥ فيما خيص الشعوب األصلية؛ و  ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٤,١ و ٢٠٠٠يف املائة يف عام     
 يف املائة يف عام     ٥,٧ و ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٤,٧يتعلق باملنتمني إىل األقليات الظاهرة؛ و      فيما   ٢٠٠٤يف املائـة يف عام      

 . فيما يتعلق بالنساء٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٥٣,١ و٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٥١,٤ فيما خيص املعاقني؛ و٢٠٠٤

قيق تكافؤ فرص العمل يف قطاع وقدمت احلكومة الدعم املايل إىل اإلدارات والوكاالت ملساعدهتا على حت       -٩٢
 بعد أن قدم ٢٠٠٢مارس /وانتهى برنامج التدابري اإلجيابية لتكافؤ فرص العمل يف آذار. الوظيفة العمومية االحتادية

صندوق التدخالت الرامية إىل حتقيق تكافؤ فرص العمل؛        :  مشروعاً يف إطار عناصره األربعة     ١٧٠الدعم إىل حنو    
جل تكافؤ فرص العمل؛ ومكتب التطوير الوظيفي لتحقيق تكافؤ فرص العمل؛ ومركز            وصندوق الشراكات من أ   

كما استحدث الربنامج أداة إلكترونية لتعزيز تبادل       . املـوارد لتمكني املعاقني من التمتع حبق تكافؤ فرص العمل         
 .املمارسات اإلجيابية والدروس املستخلصة فيما بني اإلدارات والوكاالت

ارة الكندية للموارد البشرية وتنمية املهارات على وضع ثالث استراتيجيات للمساواة يف            وتعكـف اإلد   -٩٣
استراتيجية القضاء على العنصرية يف أماكن   : أمـاكن العمـل هتدف إىل مواصلة حتسني تكافؤ فرص العمل وهي           

 .ية يف أماكن العملالعمل، واستراتيجية إدماج املعاقني يف أماكن العمل، واستراتيجية إدماج الشعوب األصل

 تقييماً لربنامج تكافؤ فرص العمل اخلاص بأرباب عمل         ٢٠٠٢أبريل  /وقـد أمت متعهد مستقل يف نيسان       -٩٤
وجيري . القطاع اخلاص اخلاضعني لألنظمة االحتادية أفرز نتائج إجيابية، ولكنه أظهر وجود ضعف يف جمال التعليم              

 .ماكن العمل بغرض سد الفجوة يف هذا اجملالتصميم استراتيجية القضاء على العنصرية يف أ

 الشعوب األصلية

 ٣١اليت ُمدد العمل هبا حىت لشعوب األصلية لواستراتيجية تنمية املوارد البشرية  ١٩٩٩أبريل /منذ نيسان -٩٥
، على املنافسة يف سوق العمل الكندية     ا  تساعد مجاعات الشعوب األصلية على تعزيز قدرهت       ٢٠٠٩مـارس   /آذار
 . حتسني اكتفائها الذايت ومتتني جمتمعاهتا وخلق فرص العمل الطويل األمدوعلى

 جهة أُبِرمت معها اتفاقات لتنمية املوارد البشرية للشعوب األصلية          ٨٠وهـذه االستراتيجية اليت تنفذها       -٩٦
لوقت ذاته، كفالة   مصممة مبرونة لتلبية احتياجات جمتمعات الشعوب األصلية ومراعاة تنوعها الثقايف الكبري ويف ا            

 .وضع إجراءات املساءلة

ويف إطـار استجابة احلكومة الكندية لتوصيات اللجنة امللكية املعنية بالشعوب األصلية، ُخصِّصت هلذه               -٩٧
 مليار دوالر وذلك ملساعدة جمتمعات الشعوب األصلية        ١,٦االسـتراتيجية ميزانـية تغطي مخس سنوات وتبلغ         
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وُمدِّدت . ية وضع وتنفيذ براجمها اخلاصة هبا يف جمايل التشغيل واملوارد البشرية          وهيـئاهتا عـلى تولِّـي مسـؤول       
 .االستراتيجية مخس سنوات مع االحتفاظ بنفس القدر من التمويل

وفيما يتعلق بتلبية احتياجات . وُتَخصَّص أكرب حصة من التمويل اإلمجايل لتنفيذ برامج وخدمات التشغيل -٩٨
 العمل يف سائر أحناء كندا، ُيعد اشتراك منظمات الشعوب األصلية وشبكة الشراكات             الشعوب األصلية يف سوق   

وتعمل اإلدارة الكندية للموارد    . الناشـئة اشـتراكاً مباشراً يف هذا اجملهود من بني أقوى مقومات االستراتيجية            
س منظمات وطنية للشعوب    البشـرية وتنمية املهارات، وهي اإلدارة الرائدة يف جمال تنفيذ االستراتيجية، مع مخ            

املنظمة الكندية املعروفة سابقاً باسم    (منظمة شعب إنويت تابرييت كاناتامي       و ،األوىلاألمم  مجعية   هي   -األصلية  
 .، واجمللس الوطين للملونني، وجملس الشعوب األصلية، واجلمعية الكندية لنساء الشعوب األصلية)نويتلشعب اإل

 األقليات الظاهرة

ـ   -٩٩ فرقة العمل املعنية مبشاركة    "، وافقت احلكومة الكندية على خطة عمل أعدهتا         ٢٠٠٠يونيه  /رانيف حزي
وتشكل مبادرة تبنِّي التغيري اليت جنمت عن خطة العمل واليت          ". األقليات الظاهرة يف الوظائف العمومية االحتادية     

تفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      تقريري كندا اخلامس عشر والسادس عشر املتعلقني باال       ترد تفاصيلها يف    
 جمهوداً مركَّزاً جلعل الوظيفة     )http://www.pch.gc.ca/progs/pdp-hrp/docs/cerd_e.cfm( التميـيز العنصري  

 .العمومية الكندية تعكس ما يطبع واقع البلد من تنوع

 شخص من األقليات الظاهرة التحقوا بالقوة العاملة بني   ٥ ٢٠٠ذلك أن ما يربو على      : وقد حصل تقدُّم   -١٠٠
 ١٠٣وجتاوز عدد املوظفني التنفيذيني املنتمني إىل األقليات الظاهرة الِضعف، إذ قفز من             . ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠عامي  

.  يف املائة١٠,١ وارتفعت إىل ٢٠٠٠-١٩٩٩ يف املائة يف الفترة ٥,٧وبلغت نسبة التوظيف اخلارجي . ٢٠٨إىل 
 بعد أن ٢٠٠٤ يف املائة من جمموع الترقيات يف عام ٨,١وإمجاالً، حظي املوظفون من األقليات الظاهرة مبا نسبته   

فقد بلغت نسبة متثيل األقليات     : ولكن ال تزال هناك حتديات    . ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٦,٣كانـت هذه النسبة     
، وهو ما يقل بكثري عن نسبة الوظائف        ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٧,٨وظفي الوظيفة العمومية    الظاهرة يف مالك م   

كما أن معدل التوظيف  .  يف املائة  ١٠,٤ واليت تناهز    ٢٠٠١املخصصـة هلـا اسـتنادا إىل إحصاء السكان لعام           
 أشخاص، أقل ١٠ن كل اخلارجي للملتحقني اجلدد بالوظائف العمومية من أفراد األقليات الظاهرة، وهو واحد م      

 .، وهو واحد من كل مخسة أشخاصتبين التغيريبكثري من الرقم املرجعي احملدد يف مبادرة 

 املعوقون

دخلـت السياسـة املـتعلقة بوجـوب استيعاب املعوقني يف الوظائف العمومية االحتادية حيز النفاذ يف                  -١٠١
س االشتراط القانوين بوجوب استيعاب املعوقني      ومت تعزيز مقتضيات هذه السياسة لتعك     . ٢٠٠٢يونيه  /حزيـران 

وتعكف احلكومة االحتادية يف الوقت الراهن على وضع صيغة منقحة . بالقدر الذي ال يسبب هلم مشقة ال داعي هلا
لسياستها يف جمال تكافؤ فرص العمل توسِّع، وفق ما يقتضيه القانون، نطاق االستيعاب ليشمل مجيع الفئات اليت                 

وسيبني توجيه متعلق بواجب االستيعاب مقتضيات ذلك على الصعيد         . انون الكندي حلقوق اإلنسان   القحيمـيها   
 .العملي أكثر مما تفعله هذه السياسة
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 املرأة

  دوالراً  باملقارنة مبرتب الرجل الذي بلغ        ٥٢ ٠٣٧، بلـغ متوسط مرتب املرأة       ٢٠٠٤مـارس   /مـنذ آذار   -١٠٢
 ١٣,٣ يف املائة من مرتب الرجل، وهو ما ميثل فرقاً نسبته            ٨٦,٤ط مرتب املرأة    وبالتايل، بلغ متوس  .  دوالراً ٦٠ ٢٥٩

ويعود هذا الفرق جزئياً إىل شكل توزيع الرجال والنساء يف فئات العمل وإىل دخول االتفاقات اجلماعية حيز                 . يف املائة 
ظائف العمومية على ملء    ، تركز التوظيف خارج قطاع الو     ٢٠٠٣مارس  / وآذار ٢٠٠٢أبريل  /فـبني نيسان  . الـنفاذ 

وهو قطاع يسيطر   (وميدان علوم احلاسوب    ) وهو قطاع تسيطر عليه اإلناث    (املناصب الشاغرة يف جمال الدعم املكتيب       
 يف املائة من    ٩٢ويف أوساط من ُوظِّفوا من خارج قطاع الوظائف العمومية، بلغ متوسط مرتب اإلناث              ). عليه الذكور 

 . يف املائة، وهو باألساس الفرق نفسه الذي حصل يف السنة السابقة٨ فرقاً مقداره متوسط مرتب الذكور، ما ميثل

 الشباب

 ١٩٩٧ومنذ عام   . يف تقرير كندا الرابع مبوجب هذا العهد      " استراتيجية تشغيل الشباب  "تـرد تفاصيل     -١٠٣
 . شاب كندي يف إجياد عمل٨٠ ٠٠٠واالستراتيجية تساعد كل عام أكثر من 

لالستنتاجات اليت خلص إليها تقييم االستراتيجية، أُعيدت صياغة برامج هذه االستراتيجية يف الفترة             وكنتيجة   -١٠٤
 :وبرامج االستراتيجية، يف صيغتها، املنقحة، سوف.  لتحسني قدرهتا على تلبية احتياجات سوق العمل٢٠٠٤-٢٠٠٣

 تليب بشكل أفضل احتياجات سوق العمل املتغرية؛ •

 الربامج واخلدمات، وال سيما بالنسبة للشباب الذين يواجهون صعوبات يف           حتسِّـن االسـتفادة من     •
 احلصول على العمل؛

 تزود الشباب باملهارات الالزمة ملساعدهتم يف احلصول على مناصب الشغل واحلفاظ عليها؛ •

تتسـم بقدر أكرب من املرونة وتتيح للشباب خدمات يف جمال التشغيل تالئم مؤهالهتم وتركز على                 •
 اجات العمالء؛احتي

تفـيد مـن الشـراكات القائمة والتعاون بني اجملتمعات بقصد توفري أكرب مزيج من وسائل الدعم                  •
 للشباب، وخباصة من يواجهون منهم صعوبات يف احلصول على عمل؛

تكون أكثر فعالية، وذلك بكفالة جعل اخلربة املهنية مرتبطة مبجال العمل ومساعدة املستفيدين على               •
 .اهتم مبا جيعل منهم خرباء يف ميادينهمتطوير مهار

ولسـد الثغرات اليت مت حتديدها يف جماالت من قبيل التوعية وخدمات الدعم وأنشطة حتسني املهارات،                 -١٠٥
حتسني املهارات والتركيز على جمال املهنة واكتساب اخلربة : أعيدت صياغة االستراتيجية يف شكل ثالثة برامج هي

ويقدم برنامج حتسني املهارات التمويل إىل املنظمات اجملتمعية ملساعدة الشباب          . ة الصيفية املهنـية خالل اإلجاز   
. الذين يواجهون صعوبات يف احلصول على عمل يف تنمية ما حيتاجون إليه من معارف وخربة مهنية إلجياد عمل                 
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اب اخلربة املهنية واملهارات    ويتـيح برنامج التركيز على جمال املهنة خلرجيي اجلامعات جمموعة من الفرص الكتس            
ويساعد برنامج اكتساب اخلربة املهنية خالل      . هتـدف إىل توسيع مداركهم وتعزيز إمكانية حصوهلم على عمل         

اإلجازة الصيفية الطلبة يف إجياد وظائف هلا صلة مبجاالت اختصاصهم خالل اإلجازة الصيفية وذلك بتقدمي إعانات 
 .ليف تكلفة أجورهم إىل أرباب العم

 احلق يف الضمان االجتماعي: ٩املادة 

باإلضافة إىل املعلومات ذات الصلة الواردة يف مقدمة هذا التقرير، ميكن االطالع على املعلومات املتعلقة مببادرات          -١٠٦
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال     احلكومـة الكندية يف جمال الضمان االجتماعي يف أحدث تقريرين قدمتهما كندا بشأن              

التميـيز ضـد املرأة واتفاقية حقوق الطفل وكذلك يف تقرير كندا الرابع بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية                   
 .http://www.pch.gc.ca/progs/pdp-hrp/docs/index_e.cfmوهذه التقارير متاحة يف . واالجتماعية والثقافية

فكما ورد سالفاً يف    . ة االجتماعية مباشرة إىل األفراد    إن احلكومـة الكندية ال تقدم استحقاقات املساعد        -١٠٧
الربنامج الكندي للتحويل من هذا التقرير، تقدم احلكومة االحتادية التمويل إىل حكومات املقاطعات واألقاليم عرب            

وميكن االطالع على املعلومات املتعلقة مبا حصل من مستجدات يف إعمال هذا احلق             . أجل اخلدمات االجتماعية  
 .يف جزأي هذا التقرير الثالث والرابع

 استحقاقات رعاية األسرة

 .يف مقدمة هذا التقرير" االستحقاق الوطين لألطفال"بادرة ترد املعلومات املتعلقة مب -١٠٨

 من خالل تقدمي منحة تكميلية يف إطار النظام الكندي لالستحقاق           بادرةوتساهم احلكومة الكندية يف هذه امل      -١٠٩
وتوفر هذه املنحة التكميلية دعماً آخر لألسر ذات الدخل املنخفض اليت لديها أطفال ينضاف إىل               . ألطفالالضـرييب ل  

 ).انظر التقرير السابق(اِملنح الشهرية اليت تتلقاها يف إطار النظام الكندي لالستحقاق الضرييب لألطفال 

. لتكميلية لالستحقاق الوطين لألطفال   ورفعـت احلكومة الكندية باطراد مستوى استثمارها يف املنحة ا          -١١٠
وُيـتوقع، يف إطـار خطة االستثمار احلالية اخلاصة باالستحقاق الوطين لألطفال، أن يبلغ ما ستستثمره احلكومة                 
االحتاديـة سنوياً لدعم األسر الكندية اليت لديها أطفال باِملنح األساسية اليت تقدم يف إطار كل من النظام الكندي       

وسيؤدي . ٢٠٠٨-٢٠٠٧ باليني دوالر حبلول   ١٠ضرييب لألطفال واالستحقاق الوطين لألطفال      لالسـتحقاق ال  
هذا األمر إىل ارتفاع احلد األقصى الستحقاقات األطفال اليت متنحها احلكومة االحتادية سنوياً ألسرة ذات طفلني                

 .٢٠٠٧يوليه / دوالراً حبلول متوز٦ ٢٥٩إىل مبلغ ُيقدر ب  

، استحدثت احلكومة الكندية عالوة الطفل املعاق إدراكاً منها لالحتياجات اخلاصة لألسر ٢٠٠٣ويف عام  -١١١
، سيبلغ احلد األقصى ٢٠٠٥يوليه /واعتباراً من متوز. ذات الدخـل املنخفض واملتواضع اليت لديها أطفال معاقون     

كميلية ملا يقدم يف إطار     وهي تقدم كمنحة ت   .  دوالر لكل طفل يستحقها    ٢ ٠٠٠السـنوي لعالوة الطفل املعاق      
 .لالستحقاق الضرييب لألطفالالنظام الكندي 
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 محاية األسرة واألم والطفل: ١٠املادة 

تقرير حكومة كندا   : التقرير املعنون األنشطة والنفقات املتصلة بنماء الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة          جيمـل    -١١٢
فقاهتا يف جمال دعم صغار األطفال وأسرهم منذ تنفيذ االتفاق         أنشطة احلكومة االحتادية ون    ٢٠٠٤-٢٠٠٣بشأن الفترة   

 بني احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات واألقاليم بشأن مناء الطفل يف مرحلة       ٢٠٠٠سـبتمرب   /املـربم يف أيلـول    
مه من الربامج ويقدم معلومات عن جمموعة مما صممته احلكومة الكندية وتقد). انظر مقدمة هذا التقرير(الطفولة املبكرة 

ومـبادرات الدعم اخلاصة بصغار األطفال وباألسر، مبا يف ذلك استحقاقات األمومة واألبوة، واقتطاع نفقات رعاية                
ويقدم هذا  . ة، وبرنامج العمل االجتماعي لصاحل األطفال     برنامج التغذية يف فترة ما قبل الوالد      الطفـل من الضرائب، و    

 عرضاً عاماً شامالً ملا استثمرته احلكومة       http://www.socialunion.ca/ecd_e.htmlوقع  التقرير املتاح إلكترونياً يف امل    
، يف إطار اهتمامها بنماء الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة، من   ٢٠٠٤مارس  / وآذار ٢٠٠٠أبريل  /الكـندية بني نيسان   
حة األم يف مراحل احلمل والوالدة والرضاعة؛ وتربية األطفال ودعم األسر؛ والتعلم املبكر ورعاية              أموال يف جماالت ص   

 .األطفال؛ وبرامج الدعم االجتماعي

 املتعلقة بنماء الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة واخلاصة بأطفال         ٢٠٠٢ويف إطـار االستراتيجية االحتادية لعام        -١١٣
طفال الشعوب األصلية، واليت تكمِّل االستثمارات يف إطار االتفاق املتعلق بنماء الطفل يف             األمـم األوىل وغريهم من أ     

 مليون دوالر لتحسني ٣٢٠مرحلة الطفولة املبكرة، توفر احلكومة الكندية على مدى مخس سنوات مبلغاً إضافياً مقداره 
 .من احتياجات للنماء يف مرحلة الطفولة املبكرةالربامج واخلدمات الرامية إىل تلبية ما يلزم أطفال الشعوب األصلية 

 لألطفالالئقة كندا 

، أحالت احلكومة الكندية إىل األمم املتحدة رمسياً خطة عملها اخلاصة           ٢٠٠٤أبـريل   / نيسـان  ٢٢يف   -١١٤
 دورة  وخطة العمل هذه، اليت أُِعدَّت استجابةً للتعهدات اليت قُِطعت يف         .  لألطفال الئقةكندا  باألطفـال وعنواهنا    

، هي إطار لسياسات العمل املتعلق بقضايا الطفل على ٢٠٠٢مايو /اجلمعية العامة االستثنائية بشأن األطفال يف أيار
وهي حتدد سبالً لتعزيز ومحاية حقوق مجيع األطفال وترسم خريطة طريق توجه اجلهود    . مـدى العقـد القـادم     

 .كندا ويف سائر العامل على حد سواءاجلماعية اليت تبذهلا كندا لصاحل األطفال ومعهم يف 

وتطلـب إعداد خطة العمل املذكورة إجراء مشاورات على امتداد كندا مع طائفة عريضة من اجلهات                 -١١٥
صاحبة املصلحة متثل مجيع األعمار ومجيع قطاعات اجملتمع، ومشلت الشعوب األصلية وكذلك األطفال والشباب              

راء بشأن أهداف واستراتيجيات وفرص العمل فيما يتعلق باألولويات         وتعكس خطة العمل توافقاً لآل    . أنفسـهم 
دعم األسر وتعزيز اجملتمعات؛ وتعزيز الصحة؛ والوقاية : الرئيسية اليت تندرج ضمن املواضيع احملورية األربعة التالية

حقوق الطفل،  وسيتضمن تقرير كندا القادم، املقدم مبوجب اتفاقية        . مـن األمـراض؛ وتشجيع التعليم والتعلم      
 .معلومات إضافية عن خطة العمل هذه

 العنف األسري

يفـيد أحدث تقرير عن أداء مبادرة احلكومة الكندية ملكافحة العنف األسري أن هناك تقدماً مطَّرداً يف                  -١١٦
املهنية مبا يف ذلك اجلمعيات (ومت تعزيز الروابط مع املنظمات غري احلكومية . مواجهة العنف األسري جبميع أشكاله
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والكيانات )  الثقافية -واملؤسسـات األكادميية ومراكز البحوث يف جمال العنف األسري وممثلو اجلماعات اإلثنية             
وقد ساهم هذا األمر يف     . الرائدة يف جمال تقدمي اخلدمات ومنظمات القطاع اخلاص املهتمة بقضايا العنف األسري           

 .رب من التعاون والعلم مبجريات األمور وتعدد األبعاداعتماد هنج ملعاجلة العنف األسري يتسم بقدر أك

وخلص تقرير تقييم األداء إىل أن مبادرة مكافحة العنف األسري أحرزت تقدماً هائالً يف حتقيق التوقعات  -١١٧
 :التالية على مستوى األداء

ت والتواصل الشبكي  تعزيز هنج اإلدارة األفقية الذي تعتمده املبادرة جبعله يتعدى نطاق تبادل املعلوما            •
 فيما بني اإلدارات املشاِركة ويويل قدراً أكرب من العناية للعمل اجلماعي؛

توطـيد الشـراكات، مبا يف ذلك التعاون مع الشركاء احملتملني، واالهتمام بتعزيز أواصر التواصل                •
 القائمة، مبا يف ذلك الروابط مع حكومات املقاطعات واألقاليم؛

الشعوب األصلية، ومن   (ات والظروف املميِّزة لفئات حمددة من السكان        التركـيز عـلى االحتياج     •
وذلك بزيادة االهتمام بتعزيز )  الثقافية-يعيشون يف املناطق الريفية والنائية، واملعاقون والفئات اإلثنية      

 الصالت مع املنظمات الوطنية واحمللية اليت متثل تلك الفئات وإقامة مزيد من الشراكات معها؛

ء مزيد من االعتبار ملسألة التنوع وذلك، على سبيل املثال، بوضع الربامج وإجراء البحوث ومجع               إيال •
 البيانات بشأهنا؛

 حتسني استراتيجيات نشر املعلومات من خالل املركز الوطين لتبادل املعلومات بشأن العنف األسري؛ •

تيبات تعاونية لتقاسم التكاليف    معاجلة أي احتياجات تتصل باملوارد أو إعادة ختصيصها من خالل تر           •
 .بني اإلدارات املشاِركة

وحسب اهليئة الكندية لإلحصاءات، حصل إمجاالً احنسار يف مستوى ما يتصل باملرأة واألسرة والعالقات               -١١٨
 :وعلى وجه اخلصوص. الزوجية من عنف

لعنف ضد املرأة    بشأن ا  ١٩٩٣ ومسح عام    ١٩٩٩تشري املقارنات بني املسح االجتماعي العام لعام         •
 يف املائة من    ١٢فقد أبلغ حنو    . إىل حـدوث احنسار يف نسبة العنف الزوجي ضد املرأة مبرور الوقت           

النسـاء أهنـن تعرَّضن لالعتداء من قبل األزواج خالل فترة السنوات اخلمس اليت سبقت مسح عام         
ل فترة مماثلة، وهذا     عن تعرضهن للعنف خال    ١٩٩٩ يف املائة أبلغن يف عام       ٨ باملقارنـة مع     ١٩٩٣

كما حصل احنسار طفيف، ولكنه هام من الناحية اإلحصائية، يف . اخنفاض هام من الناحية اإلحصائية
 حدة االعتداءات بني هاتني الفترتني؛

 بعدما سجلت ارتفاعاً مطرداً بني عامي       ٢٠٠٢ و ٢٠٠١اخنفضت معدالت العنف الزوجي يف عامي        •
السنوية حلاالت القتل بني األزواج مبا يناهز النصف خالل         واخنفضـت املعدالت    . ٢٠٠٠ و ١٩٩٨

 العقود الثالثة املنصرمة؛
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، حصل اخنفاض يف املعدل العام حلاالت القتل داخل األسرة املسجلة يف كندا ويف              ١٩٧٤مـنذ عام     •
 .نسبتها من إمجايل حاالت القتل

، مع   واإلسكان ةالعقاريللقروض  ة  الكنديويف إطـار مـبادرة مكافحة العنف األسري، قامت املؤسسة            -١١٩
 ٧٣,٩ مببلغ يفوق  ٢٠٠٣ إىل   ٢٠٠٠من عام    شـركائها يف املقاطعـات واألقاليم بتمويل برنامج تدعيم املآوي         

ويسـاعد الربنامج يف ترميم وإصالح وحتسني املآوي القائمة املخصصة ملن وقعوا ضحية العنف              . ملـيون دوالر  
 .والرجال ويف اقتناء أو بناء مآٍو جديدة ومساكن بديلة حيث لزم األمراألسري من النساء واألطفال والشباب 

 احلق يف مستوى معيشي الئق: ١١املادة 

 تدابري احلد من الفقر

انتهجت احلكومة الكندية سياسة مشولية يف معاجلة الفقر، مع التركيز بشكل خاص على الفقر الذي ميس           -١٢٠
ملشتركة بني احلكومات واليت ورد ذكرها يف مقدمة هذا التقرير          ويشـمل هـذا الـنهج املبادرات ا       . األطفـال 

االتفاق املتعلق بنماء   املدفوعات اهلادفة إىل حتقيق املساواة ومدفوعات التحويل، واالستحقاق الوطين لألطفال؛ و          (
 التكلفة،  ؛ ومبادرتا التعلم املبكر ورعاية األطفال؛ ومبادرات السكن اليسري        الطفـل يف مـرحلة الطفولة املبكرة      

 .وبرامج الدعم املايل واالستحقاقات اخلاصة باألسر واألطفال) والرعاية الصحية

ورغم أن كندا ليس لديها أي وسيلة رمسية لقياس مستوى الفقر، فإن حكومتها تستخدم يف العادة، كبديل،  -١٢١
وقد اخنفضت  . كندية لإلحصاءات عتـبة الدخل املنخفض بعد اقتطاع الضريبة، وهي العتبة اليت تستخدمها اهليئة ال            

 ١٩٩٦ يف املائة يف عام ١٥,٧معدالت ذوي الدخل املنخفض يف أوساط سكان كندا ككل يف السنوات األخرية من 
كما . ، وهو ما ميثل حنو مليون كندي من ذوي الدخل املنخفض خالل هذه الفترة٢٠٠٣ يف املائة يف عام ١١,٥إىل 

وعلى سبيل املثال، اخنفض معدل تدين . ئات اليت عادةً ما تعاين منه عرفت اخنفاضاً  أن معدالت تدنِّي الدخل لدى الف     
، وتراجع معدله فيما ٢٠٠٣ يف املائة يف عام ٦,٨ إىل ١٩٩٦ يف املائة يف عام ٩,٨الدخل يف أوساط كبار السن من 

 .٢٠٠٣ يف املائة يف عام ١٢,٤ إىل ١٩٩٦ يف املائة يف عام ١٨,٦يتعلق باألطفال من 

 املعوقون

تقدم احلكومة الكندية الدعم املباشر إىل املعوقني عرب برامج من قبيل النظام الكندي للمعاشات التقاعدية                -١٢٢
وباإلضافة إىل ذلك، أنشأت احلكومة االحتادية يف . وتدابري ضريبية من قبيل منحة جديدة خاصة باألطفال املعوقني  

إليها املشورة فيما يتعلق بسبل جعل النظام الضرييب أكثر إنصافاً           جلنة استشارية تقنية لكي تسدي       ٢٠٠٣عـام   
التدابري الضريبية اخلاصة ، أعدت هذه اللجنة التقرير املعنون     ٢٠٠٤ويف عام   . لـلمعوقني وملـن يـتوىل رعايتهم      

وميكن .  بالعمل جبميع التوصيات الواردة فيه تقريباً      ٢٠٠٥، وقـد تعهدت احلكومة االحتادية يف عام         بـاملعوقني 
 .http://www.disabilitytax.ca/main-ehtml: االطالع عليه يف املوقع
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 احلق يف السكن الالئق

تقرير كندا الرابع بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية          كمـا ورد بالتفصيل يف       -١٢٣
 خيضع قطاع السكن يف كندا ألحكام إطار واسع من القوانني والسياسات واملمارسات يشمل مجيع صعد ،والثقافية
 . وكالة كندا الوطنية لإلسكانواإلسكانة العقاريللقروض الكندية فعلى الصعيد االحتادي، تعد املؤسسة . احلكومة

إلسكان يف تعزيز وفرة السكن وُيْسر تكلفته وتتمثل املهمة املوكلة إىل املؤسسة فيما يتعلق بتمويل قطاع ا -١٢٤
وتوفر املؤسسة التأمني على القروض العقارية      . واملسـامهة يف احـتالل القطاع ملكانة جيدة يف االقتصاد الوطين          

وتضمن دفع الفوائد على القرض العقاري املدعوم ) مبا يف ذلك احملميات واملنطقة الشمالية   (للمقرضـني عرب كندا     
 اخلزينة الكندية اخلاصة بالقروض العقارية يف الوقت املناسب، فتكفل بذلك مصدراً ثابتاً لألموال         وأصله وسندات 

 .بالنسبة ملن يشترون بيوهتم من الكنديني

وفـيما خيـص مـن ال يلـيب سوق السكن احتياجاهتم، توفر املؤسسة إعانات لدعم عملية توفري السكن                    -١٢٥
فريدة / خل املنخفض ولتقدمي املساعدة يف السكن ملن لديهم احتياجات خاصةاالجتماعي يف كندا للكنديني ذوي الد  

 .من نوعها يف إطار مبادرات حمددة األهداف

 تعزيز وفرة السكن ويسر تكلفته

مبـا أن أغلبـية األسـر املعيشية ذات الدخل املنخفض مستأِجرة ملساكنها، فإن ما يوفره القطاع اخلاص من                -١٢٦
ويشكل ما يوفره القطاع اخلاص من . دوراً هاماً يف تلبية االحتياجات السكنية هلذه األسر      مسـاكن لإلجيـار يـؤدي       

جمموع (، كان متوسط اإلجيار اإلمجايل      ٢٠٠١ويف عام   . مساكن لإلجيار املصدر األهم للسكن اليسري التكلفة يف كندا        
از والفحم واحلطب أو غريه من أنواع الوقود        كافـة ما ُدِفع نظري اإلجيار واخلدمات، مبا يف ذلك الكهرباء والنفط والغ            

 دوالراً يف   ٦٤٩للمساكن الواقعة خارج املزارع وخارج احملميات       ) واملـياه وغريها من اخلدمات اليت تقدمها البلديات       
 مليون مسكن،   ٢,٢٦ يف املائة من مجيع املساكن املستأجرة يف كندا، أو حنو            ٦٠وكان إجيار ما يقل بقليل عن       . الشهر

 .٢٠٠١ ل من هذا املتوسط يف عامأق

وبفضـل التأمني على القروض العقارية، يتاح ملن ميلكون مساكنهم االستفادة من أدىن معدالت الفائدة                -١٢٧
 يف املائة، وهو ما يفسح اجملال أمام عدد أكرب من ٥املمكنة على تلك القروض، مع دفعة نقدية ابتدائية ال تتجاوز      

املؤسسة الكندية للقروض العقارية    ومن بني التحسينات اليت أدخلتها      . المتالك مساكنها األسـر املعيشـية الكـندية       
 خالل السنوات األخرية اعتماد املرونة يف الدفعة النقدية االبتدائية، اليت تتيح جمموعة من مصادر األموال اليت                 واإلسكان

االستعانة بقروض ذات فائدة أدىن للمستأجرين ومالك       ال صلة هبا بعملية الشراء، وتوفري قروض مؤمَّنة، وإتاحة إمكانية           
وأُدخلت حتسينات على السياسة املتبعة فيما يتعلق بإمكانية نقل         . املساكن لتسديد قروضهم العقارية، وتبسيط التقسيط     

كما . ملكـية القـروض العقارية وشراء املساكن الثانوية وشروط احلصول على القروض العقارية لذوي املهن احلرة               
أدخلت املؤسسة تغيريات هتدف إىل تيسري تكلفة السكن من خالل الشراكات واعتمدت مؤخراً حوافز للتشجيع على                

وقد أفضت . تـبين إجراءات الكفاءة يف استهالك الطاقة لدى بناء وجتديد الوحدات السكنية املعدة لالمتالك أو اإلجيار      
 .لكنديني للحصول عليها وجعل تكلفتها يف متناوهلمهذه التحسينات إىل وفرة املساكن وفسح اجملال أمام ا
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انظر " (املركز الكندي للشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف جمال اإلسكان         " والية   ٢٠٠٣وُنقِّحت يف عام     -١٢٨
 لتوفري مزيد من أدوات العمل ملن ال يستهدفون الربح من املهتمني يف القطاع اخلاص مبوضوع السكن   ) الـتقرير السابق  

الذيـن خيططـون إلنشاء مساكن يسرية التكلفة تتسم بروح االبتكار يف تصميمها أو تستمد مقوماهتا من إمكانيات                  
ومن بني . وكلما كانت تكلفة املساكن املقترحة يف املتناول، توافرت اإلمكانات إلقامة املزيد من الشراكات. اجملتمعات

يب، واخلدمات االستشارية، والقروض املُعفاة من الفوائد لتمويل مشاريع اإلمكانات املتاحة متويل نواة املشاريع، والتدر   
وقد يسَّر املركز . مقترحة، ومزيد من املرونة يف التأمني على القروض العقارية لتيسري متويل قطاع السكن اليسري التكلفة          

 .٢٠٠٤ و٢٠٠٠ وحدة سكنية يسرية التكلفة بني عامي ٢٢ ٨٠٠إنشـاء حنـو 

  جمال السكناملساعدة يف

ويف إطار برنامج املؤسسة  . توفر مقدمة هذا التقرير معلومات إضافية عن موضوع املساعدة يف جمال السكن            -١٢٩
الكندية للقروض العقارية واإلسكان اخلاص بإقامة وحدات سكنية لإلجيار خارج احملميات ألغراض غري رحبية، الذي 

 وحدة جديدة ٥ ٣٠٠مة وحدات سكنية جديدة لإلجيار، مت متويل حنو قدم املساعدة يف شكل إعانات إىل مشاريع إقا
 .٢٠٠٤ إىل عام ٢٠٠٠خالل الفترة املمتدة من عام 

 وحدة سكنية لإلصالح يف إطار ٧٩ ٤٠٠، خضع ما يربو على  ٢٠٠٣ إىل غاية عام     ٢٠٠٠ومـن عام     -١٣٠
عد يف إصالح املساكن املستأجرة وأماكن      وتعهد فرع هذا الربنامج الذي يسا     . برنامج املساعدة إلصالح املساكن   

 وحدة وفرعه اخلاص باملعاقني     ٢٥ ٠٠٠بإصالح حنو   ) بالتشرد" املهددين"اليت تأوي عادةً األشخاص     (اإليـواء   
 . وحدة٦ ٩٠٠ وحدة وفرعه اخلاص باحملميات بإصالح ما يربو على ٧ ٩٠٠بإصالح حنو 

دة بفضل املساعدة املقدمة من برنامج الترميمات        وح ١٥ ٣٠٠وباإلضـافة إىل ذلـك، مت إصالح حنو          -١٣١
 وحدة يف إطار برنامج تكييف املساكن جلعلها مالئمة لكبار ١٥ ٨٠٠املستعجلة وإدخال حتسينات على أكثر من 

 .كما خضعت وحدات قائمة وأخرى جديدة لإلصالح يف إطار برنامج تدعيم املآوى. السن

 قياس االحتياجات يف جمال السكن

هـر قـاعدة البيانات اإللكترونية لتقييم ظروف السكن، التابعة للمؤسسة الكندية للقروض العقارية              تظ -١٣٢
 ١٦وميثل هذا الرقم حنو .  حباجة إىل سكن مناسب٢٠٠١ مليون أسرة معيشية كانت يف عام ١,٧واإلسكان، إن 

 يف  ١٨ا، بعد أن كان هذا الرقم ميثل        يف املائة من جمموع األسر املعيشية يف كندا اليت يستأجر حنو ثلثيها مساكنه            
 .١٩٩٦املائة يف عام 

وكمـا كـان الشأن يف املاضي، عانت األغلبية العظمى من األسر املعيشية اليت كانت حباجة إىل سكن                   -١٣٣
 من مشكل العجز عن حتمل تكلفة السكن أكثر من مشاكل تتصل مبدى مالءمة السكن أو ٢٠٠١مناسب يف عام 

 يف املائة من تلك األسر املعيشية يف العجز عن حتمل تكلفة       ٧٥واحنصر مشكل   ). ضـافة إلـيها   أو باإل (نوعيـته   
أو نوعيته، / يف املائة منها املشكل ذاته باإلضافة إىل مشاكل تتعلق مبدى مالءمة السكن و             ١٦السكن، بينما واجه    

 .عيتهأو نو/ يف املائة منها من مشاكل تتعلق مبدى مالءمة السكن و٩يف حني عاىن 
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والفوارق حسب منط حيازة املسكن هامة؛ فسبعة يف املائة فقط من جمموع املالك يكمن مشكلهم فيما يتعلق                  -١٣٤
ويعود هذا الفرق إىل التفاوت الشاسع      .  يف املائة من املستأجرين    ٢٩بالسكن يف عدم القدرة على حتمل تكلفته، مقابل         

 يف املائة من    ٣٣جة لذلك، ورغم أن املستأجرين ال يشكلون سوى         وكنتي. يف الدخـل بـني فئيت املالك واملستأجرين       
 . يف املائة من جمموع األسر املعيشية احملتاجة إىل سكن مناسب٦٤جمموع األسر املعيشية يف كندا، فإهنم ميثلون حنو 

 مناسب يف   ويتعلق املشكل الثاين الذي تكررت اإلشارة إليه كثريا فيما يتعلق مبن كانوا حباجة إىل سكن               -١٣٥
 يف املائة من جمموع املساكن املأهولة يف كندا كان حيتاج إىل ترميمات             ٨فنحو  .  بصـالح املسكن   ٢٠٠١عـام   

وقد استطاعت معظم األسر    . وعرفت هذه األرقام تراجعاً هائالً خالل العقود األخرية       . ٢٠٠١رئيسـية يف عام     
 يف املائة من جمموع املالك ٧ورغم أن . كلفة اإلصالحاملعيشية اليت كانت تقطن هذه املساكن أن تتحمل بنفسها ت

 يف املائة منهم يبحثون عن ٢كانـت مسـاكنهم دون املستوى من حيث النوعية، فلم يكن يف واقع األمر سوى            
ورغم أن املستأجرين كانوا أسوأ حاالً إىل حد ما، فقد          . سـكن مناسب، وإن كانوا يعانون من مشكل النوعية        

 يف املائة منهم دون املستوى من حيث النوعية، مل يكن يف واقع ٩اً مشاهباً؛ فبينما كانت مساكن كانوا يتبعون منط
 . يف املائة منهم يبحثون عن سكن مناسب وإن كانوا يعانون من ذلك املشكل٤األمر سوى 

). املالءمةمشكل ( يف االكتظاظ   ٢٠٠١ومتثل السبب الثالث واألقل شيوعاً للبحث عن سكن مناسب يف عام             -١٣٦
وكما هو الشأن يف حالة العوامل األخرى، فإن التباينات حسب منط حيازة            . وال يـزال دور هـذا العامل يف تراجع        

املسـكن بيـنة، ولـو أن أغلبـية األسر املعيشية اليت تقطن مساكن دون املستوى الالئق، سواء تعلق األمر مبالك أو                      
 يف  ٤ويف حني كان    .  يف املائة من دخلها    ٣٠منطقة سكناها بأقل من     مستأجرين، كان بإمكاهنا إجياد سكن مالئم يف        

 يف املائة منهم يسعون     ٠,٤املائة من جمموع املالك يقطنون مساكن دون املستوى الالئق، مل يكن يف واقع األمر سوى                
يقطنون مساكن   يف املائة من جمموع املستأجرين       ١١ويف حني كان    . إىل احلصول على سكن مناسب نظراً هلذا املشكل       
 . يف املائة منهم يسعون إىل إجياد سكن مناسب نظراً هلذا املشكل٤دون املستوى الالئق، مل يكن يف واقع األمر سوى 

فبالنظر إىل تعدد . وليس من اجملدي يف كندا قياس مستوى االحتياج إىل السكن استناداً إىل قوائم االنتظار -١٣٧
ال السكن على صعيد املقاطعات والبلديات واألحياء، يسجل العديد ممن          املـنظمات الـيت تقدم املساعدة يف جم       

ورغم ما ُبِذل من مساعي لتوحيد      . يرغبون يف االستفادة من هذه اخلدمة أمساءهم يف أكرب عدد ممكن من القوائم            
املسجلة يف وعالوة على ذلك، ليست األسر املعيشية . هذه القوائم، فال يزال مشكل تضخم األرقام مطروحاً حبدة

فمن يفقدون مأواهم مؤهلون لالستفادة من برامج املساعدة يف شكل مأوى . قوائـم االنـتظار عادةً دون مأوى   
ويف نفس الوقت،   . طارئ أو اإليواء يف فندق، من خالل برامج املساعدة االجتماعية العامة بدل برامج اإلسكان             

اخلدمة يعتمدون نظام تصنيف قائم على نقاط يستند        قد يفضلون السكن االجتماعي، ما دام معظم مقدمي هذه          
إىل معـايري من قبيل القدرة على حتمل تكلفة السكن والنوعية ومدى مالءمة السكن لالحتياجات وحجم األسرة     

 .املعيشية وحالة اللجوء واإلخالء الوشيك والعنف املرتيل
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 التشرد

 املبادرة الوطنية إليواء املتشردين

 :، ما يلي١٩٩٩ديسمرب /رة الوطنية إليواء املتشردين، منذ إنشائها يف كانون األولأجنزت املباد -١٣٨

 سرير جديد للمتشردين يف أماكن اإليواء املؤقت والدعم يف حاالت           ١٠ ٠٠٠أقامت أكثر من     �
 الطوارئ؛

  مشروع لشراء املآوي أو بنائها أو ترميمها؛٩٠٠مولت أكثر من  �

ء أو بناء أو ترميم مرافق الدعم، مبا يف ذلك مصارف األغذية             مشروع لشرا  ٥٠٠مولـت أكثر من      •
 واملالبس ومراكز االستقبال ومطابخ احلساء؛

 مشروع لتحسني خدمات الدعم وإقامة خدمات دعم جديدة، مبا يف ذلك            ١ ٢٠٠مولت أكثر من     •
ردين ومن هم أو األغطية للمتش/التدريـب وتنمية املهارات والتوجيه وتوفري مواد من قبيل املالبس و       

 .عرضة للتشرد

 :وبينما حتقق تقدٌم، مت حتديد التحديات التالية -١٣٩

أعرب مقدمو اخلدمات االجتماعية عن قلقهم إزاء انعدام التعاون والتنسيق بني املنظمات            : الـتعاون  •
 غري احلكومية واحلكومة مبختلف مستوياهتا؛

  مصدر متويل مستقر لرباجمهم؛يطلب مقدمو اخلدمات توفري: الشواغل املتصلة بالتمويل •

يتمثل هدف املبادرة الوطنية إليواء املتشردين يف االنتقال من مرحلة          : االسـتراتيجيات الطويلة األمد    •
اإلغاثـة يف حاالت الطوارئ إىل التركيز على استراتيجيات أطول أمدا للقضاء على ظاهرة التشرد               

 ).ة املهارات، ورعاية الصحة العقليةحتسني قطاع السكن، وحمو األمية، والتعليم، وتنمي(

 احلق يف الصحة البدنية والعقلية: ١٢املادة 

تـرد يف مقدمة هذا التقرير معلومات عن املبادرات اهلامة املعتمدة على الصعيد االحتادي وعلى صعيدي                 -١٤٠
 .املقاطعات واألقاليم يف جمال الرعاية الصحية

 اهلياكل األساسية للصحة العامة

ـ  -١٤١ املتالزمة التنفسية احلادة   تجابةً للتوصيات الصادرة عن كبار خرباء الصحة العامة يف أعقاب تفشِّي            اس
، أعلنت احلكومة الكندية عن انطالق وكالة الصحة العامة         ٢٠٠٤سبتمرب  /يف أيلول ) مرض السارس  (الوخـيمة 

ئل الصحة العامة ذات األمهية     وتركز الوكالة على مسا   . وتعـيني أول مسؤول رئيسي عن الصحة العامة يف كندا         
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وتكفـل اضطالع احلكومة االحتادية بدور ريادي واضح يف حالة وقوع أزمة صحية طارئة، وتقدم حلوالً منسقة             
وسوف تعزز اجلهود الرامية إىل الوقاية من األمراض املزمنة واملعدية   . ومتكاملة ملشاكل الصحة العامة حمليا ودوليا     

ة الطارئة وحاالت تفشي األمراض وتعمل على ضمان الصحة للكنديني واملساعدة يف            وتعاجل أزمات الصحة العام   
 .ختفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية

 :وقامت الوكالة منذ إنشائها، بوضع تدابري ملعاجلة أزمات الصحة العامة الطارئة، مبا يف ذلك -١٤٢

 إدراج الصحة ضمن عناصر سياسة األمن القومي؛ •

 طين إلدارة األزمات الصحية الطارئة؛إنشاء نظام و •

 جتديد قانون احلجر الصحي؛ •

 وضع اخلطة الوطنية الطارئة ملكافحة اجلدري؛ •

 إجراء استعراض استراتيجي لنظام املخزون الوطين ملستلزمات حاالت الطوارئ؛ •

 .ووضع تصور فرقة مواجهة األزمات الصحية الطارئة •

وستشكل على أساس   . راكز وطنية للتعاون يف جمال الصحة العامة      واحلكومة الكندية بصدد إنشاء ستة م      -١٤٣
اخلـربات اإلقليمـية مراكـز وطنية لالتصال فيما خيص اجملاالت الرئيسية ذات األولوية يف قطاع الصحة العامة                  

لشاملة وتتمثل املهمة ا. وستساهم يف وضع استراتيجية الصحة العامة لعموم كندا املشار إليها يف مقدمة هذا التقرير
املنوطة هبذه املراكز يف االستفادة من القدرات القائمة وخلق الروابط وتعزيز التعاون بني الباحثني والعاملني يف جمال 
الصـحة العامـة وغريهم من أصحاب املصلحة بغية املسامهة يف كفاءة اهلياكل األساسية للصحة العامة يف كندا                  

عرب كندا إنتاج وتبادل معارف من شأهنا أن تشكل مصدر إهلام لعملية        وستيسر هذه املراكز املنتشرة     . وفعاليـتها 
 .وضع الربامج والسياسات والنُهج اليت متس صحة الكنديني

 :وسينصبُّ عمل املراكز الستة على اجملاالت التالية ذات األولوية يف قطاع الصحة العامة -١٤٤

 حمدِّدات الصحة؛ •

 السياسة العامة وتقييم املخاطر؛ •

 كل األساسية واهلياكل اإلعالمية وتطوير أدوات جديدة؛اهليا •

 األمراض املعدية؛ •

 الصحة البيئية؛ •

 .صحة الشعوب األصلية •
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 بوصفه وكالة احلكومة الكندية لبحوث ٢٠٠٠يونيه /يف حزيران" املعهد الكندي لبحوث الصحة"وأنشئ  -١٤٥
 مليون دوالر، يدعم عمل ما يربو       ٦٦٢ارها  وهذا املعهد، الذي وضعته لـه ميزانية سنوية أساسية مقد        . الصحة
وميوِّل املعهد البحوث يف اجملاالت .  باحث كندي يف جمال الصحة استوفوا معايري التميز املقبولة دوليا٩ ١٠٠على 

صحة الشعوب األصلية، وتنمية املهارات؛ وجعل الرعاية الصحية يف املتناول؛ ونوع           : ذات األولويـة، وتشـمل    
 .صحة األطفال والشباب؛ وتعزيز مكانة كندا يف العاملاجلنس والصحة؛ و

 املرأة

وتشكل االستراتيجية إطارا لتوجيه . ، أطلقت وزارة الصحة الكندية استراتيجية صحة املرأة١٩٩٩يف عام  -١٤٦
التشـريعات والسياسـات والربامج الرامية إىل تعزيز صحة املرأة يف كندا وتضع تصورا لنهج متعدد القطاعات                 

ختصاصـات حملدِّدات الصحة يتم مبوجبه حتديد التزامات من الناحية العملية وعلى صعيد السياسات األفقية               واال
 .ملعاجلة قضايا صحة املرأة

وتعكف وزارة الصحة الكندية على إعادة صياغة استراتيجية صحة املرأة بغرض التأثري يف رؤية العمل يف                 -١٤٧
 جديدة بشأن صحة املرأة ذات أهداف حمددة على ما جيري من حبوث             وستركز عملية وضع خطة عمل    . املستقبل

وستأخذ بعني االعتبار املعارف الناشئة . وسياسات وبرامج من منظور يراعي نوع اجلنس والتنوع ومسارات احلياة
 .وآراء اجملتمع املدين لتلبية احتياجات املرأة اآلن ويف املستقبل

 الشعوب األصلية

، ُعِقد اجتماع خاص مع رؤساء وزراء املقاطعات وقادة الشعوب األصلية ملناقشة ٢٠٠٤رب سبتم/يف أيلول -١٤٨
إجـراءات مشتركة لتحسني صحة الشعوب األصلية واعتماد تدابري ملعاجلة تفاوت الوضع الصحي هلذه الفئة من                

ندية عن رصد متويل مبلغه ودعما للتوجيهات املتفق عليها، أعلنت احلكومة الك). انظر مقدمة هذا التقرير(السكان 
 : مليون دوالر لسلسلة من التعهدات االحتادية ستعاجل اجلوانب العاجلة واهلامة من خطة أطول أمدا٧٠٠اإلمجايل 

 ملـيون دوالر لصـندوق يـرعى صـحة الشعوب األصلية يف مرحلة انتقالية وهدفه متكني                 ٢٠٠ •
ف اخلدمات الصحية القائمة بغرض     احلكومـات واجملتمعات من ابتداع طرق جديدة إلدماج وتكيي        

املبادرات اليت هتم   : ويشمل متويل الصندوق ثالثة جماالت    . حتسني تلبية احتياجات الشعوب األصلية    
 عموم كندا؛ واملبادرات على صعيد املقاطعات واألقاليم؛ واملبادرات اإلقليمية واحمللية؛

 األصلية لزيادة عدد أبناء الشعوب       ملـيون دوالر ملـبادرة للموارد البشرية الصحية للشعوب         ١٠٠ •
األصـلية الذيـن خيتارون املهن املتصلة بالرعاية الصحية؛ وتكييف مناهج إعداد العاملني يف قطاع               
الصحة جلعلها تراعي أكثر احلساسيات الثقافية؛ وحتسني مستوى احلفاظ على العمال الصحيني الذين            

ه املبادرة يف بناء قوة عاملة تستجيب    وستساعد هذ . يقدمـون اخلدمـات إىل الشـعوب األصـلية        
 لالحتياجات اخلاصة للشعوب األصلية يف جمال اخلدمات الصحية؛
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 مليون دوالر لربامج تعزيز الصحة والوقاية من األمراض اليت تركز على مرض السكري ومنع               ٤٠٠ •
مة الكندية  وقد أبدت احلكو  . االنـتحار وصحة األم والطفل ومناء الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة          

التزاما قويا بالعمل مع منظمات الشعوب األصلية وجمتمعاهتا على معاجلة التفاوتات يف الوضع الصحي 
 .بني الشعوب األصلية وغريها من الكنديني

، وكان وقتها قد بلغ     ١٩٧٩وينخفض معدل وفيات الرّضع لدى األمم األوىل اخنفاضا مستمرا منذ عام             -١٤٩
، ٢٠٠٠ويف عام .  مولود، وهو ضعف املعدل الكندي مرتني ونصف١ ٠٠٠ة وفاة لكل  حال٢٧,٦أوجه مسجالً 

 حالة لكل   ٥,٥ مولود، باملقارنة ب       ١ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ٦,٤هبط معدل وفيات الرّضع لدى األمم األوىل إىل         
 . مولود يف كندا١ ٠٠٠

 األصلية ونسائها واخلرباء األكادمييني وتعمل وزارة الصحة الكندية يف الوقت الراهن مع منظمات الشعوب -١٥٠
وأصـحاب املصلحة على وضع خطة عمل ملعاجلة القضايا الصحية اليت هتم النساء والفتيات يف أوساط الشعوب                 

 .األصلية وصياغة رؤية فيما يتعلق بالسالمة الصحية

 املعوقون

عوقني ومجيع الكنديني وتعززها، وعياً     تستثمر احلكومة الكندية يف الُنهج اليت من شأهنا أن حتمي صحة امل            -١٥١
منها بأن الصحة ال تنحصر يف انعدام األمراض وإمنا تشمل القدرة البدنية والعقلية والعاطفية والروحية على التمتع  

ومتول احلكومة الكندية مشاريع محاية الصحة العامة وتعزيزها ومشاريع البحوث الصحية           . باحلـياة متتعا كامالً   
وباإلضافة إىل  .  تفيد املعوقني وتساهم يف متويل نظم الرعاية الصحية على صعيد املقاطعات واألقاليم            العديدة اليت 

التحالف من أجل ضمان "وعلى سبيل املثال، يقدم . ذلك، تقدم احلكومة االحتادية الدعم املباشر عن طريق الربجمة
ع واملعلومات إىل املنظمات واملعوقني بغرض تعزيز       التوجيه والدعم والتشجي  " النشـاط يف احلياة للكنديني املعوقني     

، أطلقت احلكومة االحتادية استراتيجية لتقييم وعالج       ٢٠٠٢ويف عام   . الصـحة عـن طـريق النشاط يف احلياة        
االضـطرابات النفسـية الالحقة لإلصابة وغريها من اإلصابات النفسية؛ ويقدم برنامج الرعاية املرتلية واجملتمعية               

م األوىل وشعب اإلنويت جمموعة من خدمات الرعاية املرتلية إىل من يعاين من أبناء هاتني الفئتني من                 اخلاص باألم 
 .أمراض مزمنة وحادة

 احلق يف التعليم: ١٣املادة 

كمـا ورد يف مقدمة هذا التقرير، تقدم احلكومة الكندية التمويل إىل املقاطعات واألقاليم دعماً للتعليم                 -١٥٢
 . الربنامج الكندي للتحويل من أجل اخلدمات االجتماعيةالعايل عن طريق

وتشـمل االستثمارات االحتادية اجلديدة يف التعليم استحداث السندات الكندية للتعلم وإدخال حتسينات على          -١٥٣
ندي وهتدف هذه االستثمارات، اليت دخلت حيز النفاذ، حبكم القانون الك         . املنحة الكندية لإلدخارات من أجل التعليم     

، إىل تعزيز االستفادة من فرص التعلم، وذلك بتشجيع األسر         ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١لإلدخـارات مـن أجل التعليم، يف        
 مليون طفل من أبناء األسر ذات الدخل ٤,٥وسيستفيد ما جمموعه . الكندية على االدخار لضمان التعليم العايل ألبنائها

 .منحة الكندية اخلاصة باالدخارات من أجل التعليماملنخفض أو املتوسط من املعدالت اإلضافية لل
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نطاق األهلية لالستفادة من أمواهلا ومنحها ليشمل األفراد الذين     " املؤسسة الكندية ِملَنح األلفية   "ووسعت   -١٥٤
 .يعتربون أشخاصا حمميني، مثل الالجئني الذين تنطبق عليهم االتفاقية اخلاصة هبم

يف احلياة الثقافية واالستفادة من     احلـق يف املشـاركة       :١٥املادة 
 التقدم العلمي ومحاية حقوق التأليف

، املبادرات اجملتمعية واألسرية ١٩٩٨، اليت مت وضعها عام "املبادرة املتعلقة بلغات الشعوب األصلية"تدعم  -١٥٥
وهنا وتوسُّع نطاق   اهلادفة إىل إحياء لغات الشعوب األصلية واحلفاظ عليها حبيث تفضي إىل زيادة عدد من يتكلم              

 .اجملاالت اليت ُتستخَدم فيها يف اجملتمعات، وانتقاهلا من جيل إىل جيل

وجيري تنفيذ املبادرة عرب جهود تعاونية تشترك فيها وزارة التراث الكندي وثالث من منظمات الشعوب                -١٥٦
الوطين ، واجمللس ابرييت كاناتامي ومنظمة شعب إنويت ت   ،  األوىلاألمم  مجعية  : األصلية والكيانات التابعة هلا وهي    

ومن بني إجنازات هذه املبادرة وضع استراتيجيات للحفاظ على اللغات؛ والتلقني؛ وتنظيم الدورات             . لـلملونني 
ووضع برامج التدريس؛ وتوفري املواد األساسية والتسجيالت بالوسائل السمعية والبصرية؛ وعمليات االستنساخ            

 .ل التوثيق؛ والدراسات االستقصائية ومواد الترويجوالترمجات وغري ذلك من أشكا

، أعلنت احلكومة الكندية، إدراكاً منها لضرورة زيادة وسائل محاية          ٢٠٠٢ديسمرب  /ويف كـانون األول    -١٥٧
 سنة يف احلفاظ    ١١ مليون دوالر على مدى      ١٧٢,٥لغـات األمم األوىل واإلنويت وامللونني، أهنا ستساهم مببلغ          

ومشلت خطة العمل ذات املراحل الثالث اليت مت        . ب األصلية وثقافاهتا وإحيائها وتعزيز مكانتها     على لغات الشعو  
متديد فترة العمل باملبادرة املتعلقة بلغات الشعوب األصلية اليت تنتهي صالحيتها : وضعها للوفاء هبذا االلتزام ما يلي

وثقافاهتا تقدم توصيات إىل وزير التراث      ؛ وإنشـاء فـرقة عمل معنية بلغات الشعوب األصلية           ٢٠٠٦يف عـام    
 .الكندي؛ وإنشاء كيان وطين يعىن بلغات الشعوب األصلية وثقافاهتا

وقـد أمتـت فـرقة العمل دراستها جملموعة واسعة من التدابري الرامية إىل إحياء لغات الشعوب األصلية       -١٥٨
وهذا التقرير  . ٢٠٠٥يونيه  /لوزير يف حزيران  واحلفـاظ عليها يف سياق استراتيجية وطنية، وقدمت تقريرها إىل ا          

تقرير أساسي الستراتيجية ترمي إىل إحياء لغات األمم األوىل وشعب اإلنويت وامللونني            : حنو بداية جديدة  املعنون  
وتعكف احلكومة يف الوقت    . www.aboriginallanguagestaskforce.ca، مـتاح إلكترونيا يف املوقع       وثقافاهتـا 

يم التوصيات اليت ستوجه استراتيجيتها لدعم احلفاظ على لغات الشعوب األصلية الكندية وثقافاهتا الراهن على تقي
 .وإحيائها وتعزيز مكانتها
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 اجلزء الثالث

 التدابري اليت اعتمدهتا حكومات املقاطعات

 كولومبيا الربيطانية

 معلومات عامة

 الشعوب األصلية 

تقرير كندا  ة باللجنة املعنية باملعاهدات يف كولومبيا الربيطانية يف         ميكـن االطـالع على التفاصيل املتعلق       -١٥٩
 .اخلامس املتعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

:  أمة من األمم األوىل تشارك يف املفاوضات املتعلقة باملعاهدات         ٥٥، كانت   ٢٠٠٥يونيه  / حزيـران  ١٢ويف   -١٦٠
 . يف املرحلة الرابعة، ومخس يف املرحلة النهائية٤١اوضات، وثالث يف املرحلة الثالثة، وست يف املرحلة الثانية من املف

، أفضت عملية التفاوض لعقد اتفاقات يف كولومبيا الربيطانية بشأن إدارة           ٢٠٠٢سبتمرب  /ومـنذ أيلول   -١٦١
 مليون متر   ١٢,٨دوالر و  مليون   ٧٧,٨ من األمم األوىل ُيقدم مبوجبها مبلغ        ٨٣املـوارد إىل توقيع اتفاقات مع       

 .مكعب من اخلشب زيادة عما تنص عليه االتفاقات، مقابل أحكام تعزز بيئة عمل تتسم باالستقرار

 املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة: ٣املادة 

القضاء على  ، أعدت فرقة عمل مستقلة معنية باملساواة يف األجور تقريرا بعنوان            ٢٠٠٢فرباير  /يف شباط  -١٦٢
ـ  وقد استعرضت الفرقة مناذج قوانني متعلقة باملساواة يف األجور وقبلت إسهامات من أفراد     . تفاوت يف األجور  ال

وتوصلت إىل أن النهج القائم على تقدمي الشكاوى والنهج الوقائي قد يكونان معا من              . وأربـاب عمل ونقابات   
 وال سيما صغار أرباب     -لعمل على حد سواء     الناحية اإلدارية صعبني وغري عمليني بالنسبة للمشتكني وأرباب ا        

ويف حني أوصى التقرير بنقل مسألة احلق       . ٢٠٠٢مارس  / آذار ٧وُعِرض التقرير على اجمللس التشريعي يف       . العمل
، تفضل احلكومة االحتفاظ هبا يف قانون معايري االستخداميف املساواة يف األجور على العمل املتساوي يف القيمة إىل 

وانني احلالية حلماية حقوق اإلنسان اليت تنص على كفالة املساواة يف األجر عندما يتعلق األمر بعمل                مضـمار الق  
 .متشابه أو متشابه إىل حد كبري

 احلق يف العمل: ٦املادة 

مشروع اتفاق فانكوفر " مليون دوالر يف   ٣,٢٥، سـامهت وزارة املوارد البشرية مببلغ        ٢٠٠٤يف عـام     -١٦٣
يقدم خدمات البحث عن العمل إىل السكان الذين يواجهون صعوبات متعددة يف احلصول على              الذي  " التجرييب
 عاطل عن العمل لفترة طويلة يف احلصول على ٧٠٠وسيساعد هذا املشروع الذي يدوم ثالث سنوات حنو . عمل

 .عمل دائم باستخدام هنج ابتكارية، مثل اخلدمات املتكاملة لتنسيق احلاالت
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 يةالشعوب األصل

، ٢٠٠٣-٢٠٠٢أتاحـت مبادرة الشراكة من أجل توفري فرص عمل للشعوب األصلية منذ إنشائها يف                -١٦٤
عقد سبعة اتفاقات متعلقة بالتدريب املهين بني احلكومة وأرباب العمل ومنظمات الشعوب األصلية هتدف إىل فسح 

 .ى شركات القطاع اخلاصاجملال للشعوب األصلية للحصول على الوظائف ورفع الوعي بثقافاهتا لد

قروضا لتوسيع أو إنشاء األعمال التجارية إىل أصحاب األعمال من          " صندوق املواطنني األوائل  "وقـدم    -١٦٥
 . وظيفة أو احلفاظ عليها٣٣٠الشعوب األصلية كانت نتيجتها خلق 

 املعوقون

 دوالر شهرياً   ٤٠٠ للمعوقني إىل    رفعت وزارة املوارد البشرية قيمة اإلعفاء الضرييب على الدخل بالنسبة          -١٦٦
وكنتيجة لذلك،  .  دوالر شهريا  ٣٠٠وبالنسبة ملن يعانون من صعوبات دائمة ومتعددة يف احلصول على عمل إىل             

 إىل ٢٠٠٣-٢٠٠٢ يف املائة يف الفترة ١١ارتفعت النسبة املئوية للمعوقني الذين حيصلون على دخلهم بالعمل من     
 .٢٠٠٤-٢٠٠٣ يف املائة يف الفترة ١٢,١

 احلق يف الضمان االجتماعي: ٩املادة 

 حالة  ١٥٧ ٨٤٥ يف املائة من     ٣٣اخنفـض جممـوع حاالت االستفادة من املساعدة االجتماعية بنسبة            -١٦٧
يف )  مستفيداً ١٤٨ ٦٣٨تشمل  ( حالة   ١٠٥ ٧٦٩ إىل   ٢٠٠١يونيه  /يف حزيران )  مستفيدا ٢٥٢ ١٦٢تشـمل   (

 ٢٠٠٣نمو القوي يف عدد الوظائف، تواصل هذا االخنفاض خالل عامي وبفضل ال. ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول
 . يف املائة على التوايل٧,٠ يف املائة و٧,٩ حيث سجل خالل هاتني السنتني ٢٠٠٤و

 استحقاقات رعاية األسرة

لومبيا  أسرة يف كو   ٢٠٠ ٤٠٠، تلقى ما ُيقدر ب        ٢٠٠٤يونيه  / إىل حزيران  ٢٠٠٣يوليه  /خالل السنة املالية متوز    -١٦٨
الـربيطانية مدفوعـات من الربنامج التكميلي الوطين الستحقاقات رعاية األطفال وبرنامج مكافآت األسر يف كولومبيا                

 ٤٩٥,٩ طفل، وبلغت االستحقاقات اليت تلقتها هذه األسر         ٣٦٢ ٧٠٠الـربيطانية معـا للمساعدة يف رعاية ما ُيقدر ب             
، مبا يف ذلك ٢٠٠٤-٢٠٠٣ألسر يف كولومبيا الربيطانية يف السنة املالية وبلغت نفقات برنامج مكافآت ا . ملـيون دوالر  

 . مليون دوالر١٣٢نفقات برنامج كولومبيا الربيطانية الستحقاقات الدخل املكتسب من عمل، 

وأتـاح اخنفاض املعدالت القصوى لنفقات برنامج مكافآت األسر يف كولومبيا الربيطانية ارتفاع إمجايل               -١٦٩
املبادرات الوطنية الستحقاقات رعاية (اليت أعيد استثمارها يف خدمات رعاية األطفال على صعيد املقاطعة النفقات 

ويشمل هذا نفقات برنامج كولومبيا     .  ماليني دوالر  ٣٠٣ إىل   ٢٠٠٤-٢٠٠٣خـالل السنة املالية     ) األطفـال 
قات رعاية صحة األسنان والعيون     الربيطانية الستحقاقات الدخل املكتسب من عمل، ورعاية األطفال، واستحقا        

والسكن االجتماعي، ومناء الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة، وخدمات األطفال          ) أطفال أصحاء (لـدى األطفال    
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، عرفت كولومبيا الربيطانية    ٢٠٠٤ديسمرب  / إىل كانون األول   ٢٠٠١يناير  /ومن كانون الثاين  . املعرضني لألخطار 
 . عدد األطفال يف األسر اليت تتلقى املساعدة االجتماعية يف املائة يف٥٣اخنفاضا نسبته 

 املعوقون

 يف املائة خالل ٢٦,٧ارتفع عدد من يتلقون مساعدة اإلعاقة يف إمجايل حاالت املساعدة االجتماعية بنسبة  -١٧٠
 . حالة٥٤ ٣٤٧ إىل ٤٢ ٨٩٩ من ٢٠٠٤ديسمرب / إىل كانون األول٢٠٠١يونيه /الفترة املمتدة من حزيران

 قوانني جديدة غريت تعريف الشخص املعوق   ٢٠٠٢سبتمرب  /واعـتمدت وزارة املوارد البشرية يف أيلول       -١٧١
بغـرض التركيز على اإلعاقات الوظيفية متاشيا مع السوابق يف جمال حقوق اإلنسان وإدراج االضطرابات الذهنية                

 .ضمن اإلعاقات

ويتمتع هؤالء  .  تضم من يعانون من إعاقات متعددة      ، اسُتحِدثت فئة جديدة من املعوقني     ٢٠٠٢ويف عام    -١٧٢
 .األشخاص باإلعفاء من شرط إجياد العمل ومن القيود الزمنية ويتلقون قدرا أعلى من املساعدة

 محاية األسرة واألم والطفل: ١٠املادة 

ألجل  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ خالل السنة التشريعية     قانون خدمات الطفل واألسرة واجملتمع    أُِقـرت تعديالت     -١٧٣
السماح لألخصائيني االجتماعيني باستصدار أمر من احملكمة بنقل حضانة الطفل الذي ال يزال يف مرحلة الرعاية                

ويف . عندما يكون ذلك يف مصلحته وال ُيستحب التبين) العائلة أو آخرين ميتُّون بصلة للطفل(إىل شخص غري أبويه 
الرعاية، بدأ العمل باتفاقات تسمح للوالد بإبرام اتفاق  أيضـا، وكبديل إليداع األطفال يف مراكز      ٢٠٠٢عـام   

ويستمر أخصائي اجتماعي تابع    . مكـتوب مع شخص خيتاره لرعاية ابنه إذا كان ال يستطيع القيام بذلك بنفسه             
 .للحكومة يف العمل مع األسرة والطفل كي يتسىن للطفل العودة إىل أهله يف أقرب وقت ممكن

الذي مت اعتماده خالل السنة التشريعية      املؤقتة املتعلقة باخلدمات املقدمة إىل اجملتمع       قانون السلطات   ويـنص    -١٧٤
 على أن تساعد السلطات املؤقتة يف التخطيط إلقامة سلطات دائمة تتوىل املسؤولية عن تقدمي اخلدمات       ٢٠٠٣-٢٠٠٢

واملقاطعة بصدد االنتقال إىل منوذج     . األسرةاجملتمعـية إىل البالغني الذين يعانون من العجز يف النمو، وعن مناء الطفل و             
 .مستمد من اجملتمع يتيح نظام مستداما وأكثر تكامال لتلبية احتياجات املستضعفني على أحسن وجه

. ٢٠٠٤ ودخل حيز النفاذ عام      ٢٠٠٣يف عام   . )كولومبيا الربيطانية (قانون قضاء األحداث    ومت اعتماد    -١٧٥
قانون  واألحكام املتعلقة باألحداث يف      بشأن اجلناة من األحداث   )  الربيطانية كولومبيا(قانون  وقـد وحد أحكام     

 يف نظام أساسي شامل على صعيد املقاطعة خاص باألحداث على وجه التحديد، وينسجم مع القانون اإلصالحيات
 .اجلنائي االحتادي اخلاص باألحداث ويواكب املمارسة الراهنة

، ارتفع عدد فضاءات    ٢٠٠٣أبريل  /ت رعاية األطفال املستحدث يف نيسان     وكنتيجة لربنامج متويل خدما    -١٧٦
ولدعم عملية إنشاء فضاءات . ٧٧ ٠٠٠ إىل ٤٥ ٠٠٠رعاية األطفال املؤهلة لالستفادة من التمويل احلكومي من 

الالزمة يف   خفض قيمة املسامهة املالية      ٢٠٠٣أبريل  /رعايـة األطفال يف املناطق الريفية من املقاطعة، مت يف نيسان          
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وتواصل مقاطعة كولومبيا الربيطانية استثمار التمويل االحتادي املخصص للتعلم املبكر ورعاية           . تكاليف املشروع 
األطفال يف برامج وخدمات رعاية األطفال القائمة بغية حتسني نوعية الرعاية وزيادة قدرة املستفيدين على حتمل                

 .منها عرب املقاطعةتكاليفها واستدامتها وإمكانية االستفادة 

، عززت وزارة مناء الطفل واألسرة أنواع الدعم املتاح لتزويد األسر مبا            ٢٠٠٣ إىل عام    ٢٠٠٢ومن عام    -١٧٧
حتتاج إليه من املهارات واملساعدة لالعتناء بأطفاهلا كما ينبغي، مبا يف ذلك عقد لقاءات بني األسر لكي تستفيد                  

 .ا وتصبح أسرا تنعم بقدر أوفر من الصحةاستفادة قصوى من املوارد املتاحة هل

، أُشِركت منظمات الشعوب األصلية ووكاالهتا على حنو متزايد يف عملية تلبية ٢٠٠٤-٢٠٠٣ويف الفترة  -١٧٨
 طفال كانت ترعاهم وزارة مناء الطفل  ٢١٧ومشل هذا األمر وضع     . متطلـبات رفـاه األطفـال داخل جمتمعاهتا       

ت الشعوب األصلية اليت تتمتع بسلطة تويل خدمات رفاه الطفل ووضع خطط            واألسرة حتت رعاية إحدى وكاال    
حلمايـة أطفال الشعوب األصلية املعرَّضني لألخطار وتصميم اخلدمات وتقدميها إىل من يعانون من صعوبات من                

 .األطفال واألسر يف أوساط الشعوب األصلية

األصلية اليت لديها برامج خاصة بنماء الطفل       ، ارتفع عدد جمتمعات الشعوب      ٢٠٠٤-٢٠٠٣ويف الفترة    -١٧٩
وركزت املبادرات على جماالت من قبيل    . ٢٠٠٢-٢٠٠١ يف الفترة    ٢٥ مقابل   ٣٧يف مرحلة الطفولة املبكرة إىل      

الوقاية من االضطرابات اجلنينية النامجة عن تعاطي الكحول؛ وبناء قدرات اجملتمعات؛ ودعم اآلباء واألسر؛ وسالمة 
دة والرضاعة؛ وضمان إمكانية النماء يف مرحلة الطفولة املبكرة ملن تقل أعمارهم عن ست سنوات احلمـل والوال  

 .من أطفال الشعوب األصلية

من أجل مناء الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة الدعم إىل اآلباء    " النجاح حبلول السن السادسة   "وتقدم ائتالفات    -١٨٠
وتؤثر هذه الشراكة بني قطاعات ال تستهدف الربح وقطاع . ار األطفالوتعـزز فـرص التعـلم املـبكر املتاحة لصغ      

الشـركات واحلكومـة يف استراتيجيات االستثمار واملشاركة من خالل مشاريع على امتداد أرض مقاطعة كولومبيا                
 .ت سنواتالربيطانية تستمد طاقتها من اجملتمعات وهتدف إىل حتسني اآلفاق أمام األطفال الذين تقل أعمارهم عن س

ويسـلط أحـدث تقرير مرحلي بشأن أنشطة حكومة مقاطعة كولومبيا الربيطانية يف جمال مناء الطفل يف مرحلة        -١٨١
صحة األم يف مراحل    : الطفولة املبكرة الضوء على التقدم احملرز واألنشطة اجلارية أربعة جماالت عمل حتظى باألولوية وهي             

ل يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعلم املبكر والرعاية؛ وتربية األطفال ودعم األسرة؛            ؛ ومناء الطف  احلمـل والوالدة والرضاعة   
  .www.mcf.gov.bc.ca/early_childhood/annual_reports.htmوالتقرير متــاح إلكترونياً يف املوقع. ودعم اجملتمعات

 .بنماء الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرةاالتفاق املتعلق معلومات إضافية عن انظر مقدمة هذا التقرير لالطالع على 

 العنف األسري

، مت اعتماد استراتيجية ملنع العنف مدهتا ثالث سنوات تشمل محلة هامة لتثقيف وتوعية              ٢٠٠٤يف عـام     -١٨٢
اجلمـاهري فضـالً عن حمور يركز حتديدا على النساء املنتميات إىل الشعوب األصلية واملهاجرات واملنتميات إىل                 

 . الظاهرة واملعاقاتاألقليات
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الذي يربط تالميذ   " ميكن منع العنف  "، شرعت احلكومة يف متويل مشروع       ٢٠٠٣-٢٠٠٢ويف الفـترة     -١٨٣
التعليم االبتدائي والثانوي ُمبرشدي األطفال الذين تعرضوا لإلساءة والربامج اليت تعىن هبم لكفالة تلقّي من يتعرض            

 .يه من خدمات الدعممن الصغار للعنف املرتيل ملا حيتاجون إل

تالميذ التعليم الثانوي ليصبحوا مدربني يساعدون      " العالقات السليمة واملتسمة باالحترام   "وُيِعد مشروع    -١٨٤
 .أقراهنم من التالميذ على اكتساب املهارات الالزمة ملنع العنف

 ويقدم  ٢٠٠٤س  مار/مشروع جترييب مدته ثالث سنوات بدأ يف آذار       " مشـروع اخلدمـات املتـنقلة     "و -١٨٥
. خدمـات ليلية متنقلة إىل النساء الالئي يعملن يف جتارة اجلنس يف شوارع وسط املنطقة الشرقية ملدينة فانكوفر                 

ويهدف املشروع إىل احلد من أعمال العنف اليت تتعرض هلا العامالت يف جتارة اجلنس وتعزيز فرص استفادهتن من            
إطار للتدريب املهين وتنمية فرص التشغيل، يتألف مالك موظفي هذا          ويف  . اخلدمات الصحية األساسية والوقائية   

 .أو كن يعملن يف جتارة اجلنس/املشروع جزئيا من نساء يعملن حالياً و

 احلق يف مستوى معيشي الئق: ١١املادة 

 التشرد

 جمال  اإلجراءات احمللية ملواجهة ظاهرة التشرد، دليل يف      "، أصـدرت حكومة املقاطعة      ٢٠٠٠يف عـام     -١٨٦
 .ملساعدة البلديات يف معاجلة مشكل التشرد" التخطيط للمجتمعات يف مقاطعة كولومبيا الربيطانية

، ُيقدَّم للمتشردين اإليواء والغذاء وخدمات أخرى لتلبية "برنامج اإليواء يف حاالت الطوارئ"ومن خالل  -١٨٧
فرقة العمل التابعة لرئيس الوزراء واملعنية بالتشرد (ويف إطار مبادرة جديدة حلكومة املقاطعة . احتياجاهتم األساسية

 . يف املائة٤٠ بنسبة٢٠٠٤، ِزيد التمويل يف عام )والصحة العقلية وحاالت اإلدمان

 لبلديات مقاطعة كولومبيا    ٢٠٠٤وأعلن عن إنشاء فرقة العمل املذكورة رئيُس الوزراء يف اجتماع عام             -١٨٨
ديسمرب /ومنذ كانون األول. ة ُعَمد وثالثة وزراء ويرأسها رئيس وزراء املقاطعةوتتألف الفرقة من سبع. الربيطانية
 وحدة جديدة لإليواء املؤقت وأَِسرَّة يف املآوي ٥٣٣، وافقـت حكومـة املقاطعة على إنشاء ما جمموعه          ٢٠٠٤

ني ومعتمدين  وخدمـات الدعم املالئمة ملساعدة املتشردين على جتاوز واقع التشرد والتحول إىل أشخاص مستقل             
واملصدر األساسي لتمويل املشاريع اجلديدة هو املرحلة الثانية من اتفاق احلكومة الكندية وحكومة  . عـلى الذات  

 .مقاطعة كولومبيا الربيطانية بشأن السكن اليسري التكلفة

باب ، وفرت وزارة مناء الطفل واألسرة جمموعة من اخلدمات ملساعدة الش          ٢٠٠٤-٢٠٠٣وطيلة الفترة    -١٨٩
وعالوة على خيارات الرعاية التقليدية، مت      . أو الشارع /املعرضـني ألخطار شديدة الذين يريدون ترك التشرد و        

تقدمي خدمات مكرسة لدعم الشباب يف سائر املقاطعة تشمل محلة التوعية يف الشوارع وتوفري املآوي اآلمنة وإبرام 
باب دعماً شامالً للشباب املعرضني ألخطار شديدة الذين      وتوفر االتفاقات املتعلقة بالش   . اتفاقـات هتـم الشباب    

 سنة وهتدف إىل مساعدة الشباب يف التغلب على العوامل اليت تشكل خطرا عليهم ١٨ و١٦تتراوح أعمارهم بني 
 ويف. أو اكتساب اخلربة املهنية ومهارات التعامل مع احلياة       /واالنتقال إىل مرحلة االستقالل والعودة إىل املدرسة و       
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وإمجاال، جتاوز . ٣٠٠، رفعت الوزارة جمموع ما أبرمته من هذه االتفاقات إىل ما يربو على ٢٠٠٤-٢٠٠٣الفترة 
 . مليون دوالر٢١ مبلغ ٢٠٠٤-٢٠٠٣متويل اخلدمات اليت تستهدف الشباب املعرضني ألخطار شديدة يف الفترة 

 ويهدف إىل   ٢٠٠٤نوفمرب  /شرين الثاين مشروع مدته ثالث سنوات بدأ يف ت      " إنصاف الفتيات "ومبادرة   -١٩٠
 .إجياد بدائل ابتكارية إليواء شابات الشوارع اللوايت يعانني من الفقر وعدم االستقرار والعنف

 احلق يف الصحة البدنية والعقلية: ١٢املادة 

مات  وهو يقدم معلو   ٢٠٠١يف ربيع عام    " برنامج مقاطعة كولومبيا الربيطانية للتوجيه الصحي     "انطلـق    -١٩١
عالـية اجلودة ونصائح يف جمال الصحة إىل مجيع سكان مقاطعة كولومبيا الربيطانية ملساعدهتم على تدبري ظروف                 

ويتألف الربنامج من أربعة . وشؤون رعايتهم الصحية يف أي وقت من النهار أو الليل باستخدام هنج للرعاية الذاتية
 :عناصر متكاملة وهي

 ؛)وهو متاح أيضا بالفرنسية(يطانية الدليل الصحي لكولومبيا الرب �

  موقع على شبكة اإلنترنت معتمد طبيا؛-نسخة إلكترونية من دليل كولومبيا الربيطانية الصحي  •

 مركز يقدم خدمات التمريض بواسطة اتصاالت هاتفية -مركز كولومبيا الربيطانية اهلاتفي للتمريض  •
 ٠٠/٢١ إىل الساعة    ٠٠/١٧يادلة من الساعة    باجملـان ويعمل على مدار اليوم واألسبوع، وهناك ص        

 لغة، مبا يف ١٣٠املعاقني مسعيا وخدمات الترمجة الفورية بأكثر من        /ويتيح خدمة خاصة بالصم   . يومياً
  لغة من لغات األمم األوىل؛١٧ذلك 

 صحيفة من صفحة واحدة ١٧٠ سلسلة تتألف من أكثر من -وامللفات الصحية لكولومبيا الربيطانية  •
وقد .  الفهم تتعلق بطائفة عريضة من املسائل املتصلة بالصحة العامة والصحة البيئية وسالمتهما            يسرية

 .ُترِجم عدد منها إىل الفرنسية والبنجابية والصينية واإلسبانية

وعناصـر برنامج مقاطعة كولومبيا للتوجيه الصحي يف متناول الفئات الضعيفة يف املقاطعة، ومن بينها                -١٩٢
صـلية والسكان املتعددو الثقافات واللغات، والبالغون األكرب سنا، والنساء واألطفال، واملصابون            الشـعوب األ  

 .بأمراض مزمنة ومن حيتاجون إىل خدمات الرعاية لتخفيف اآلالم

قانون مرافق الرعاية    ٢٠٠٤مايو  /ونسخ قانون الرعاية اجملتمعية واالستقالل املعيشي الذي مت سنه يف أيار           -١٩٣
، وذلك لتبسيط وحتديث وعصرنة تنظيم الرعاية االجتماعية املرتلية ومرافق الرعاية النهارية لألطفال،             تماعيةاالج

 .وشدد على صنع القرار على الصعيد احمللي اعترافا بنظام املقاطعة اإلقليمي للرعاية الصحية

ة الوقاية من عدوى فريوس نقص واعتمدت مقاطعة كولومبيا الربيطانية إطارا لرسم السياسات يوجه عملي -١٩٤
فريوس نقص  : أولويات العمل فيما يتعلق بإدارة األوبئة     : "املـناعة البشرية ورعاية املصابني به وعالجهم وعنوانه       

 )".٢٠٠٧-٢٠٠٣(اإليدز يف مقاطعة كولومبيا الربيطانية /املناعة البشرية
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التشريعات واإلجراءات القانونية وتثقيف    " بالتبغاستراتيجية مقاطعة كولومبيا الربيطانية املتعلقة      "وتضم   ١٩٥
وقد سامهت هذه   . اجلمـاهري وجمموعـة مـن برامج الوقاية واإلقالع وهدفها تقليص استهالك التبغ يف املقاطعة              

وجتتذب . االستراتيجية يف جعل مقاطعة كولومبيا الربيطانية صاحبة ثاين أدىن معدل للمدخنني يف أمريكا الشمالية             
السنوية مقدمي اخلدمات إىل الشعوب األصلية من خمتلف أرجاء املقاطعة لتلقي التدريب يف             "  صحتك راع"محلة  

 .برامج للتحكم يف استهالك التبغ تستمد مقوماهتا من طبيعة اجملتمع

إطار : مجيع املسالك صحيحة  "، اعتمدت مقاطعة كولومبيا الربيطانية إطار       ٢٠٠٤يونيه  /ويف حزيـران   -١٩٦
"  صعيد مقاطعة كولومبيا الربيطانية ملعاجلة قضية اإلدمان واستعمال املواد اليت تسبب مشاكل صحيةللتخطيط على

بغـية مسـاعدة السلطات الصحية والوزارات الشريكة وفئات اجملتمع الرئيسية يف تعزيز أساليب مواجهتها آلفة                
 .استعمال املواد اليت تسبب مشاكل صحية

امليثامفيتامني  مقاطعة كولومبيا الربيطانية استراتيجية مكافحة تعاطي        ، أطلقت ٢٠٠٤أغسطس  /ويف آب  -١٩٧
(Crystal Meth) وهي استراتيجية متكاملة توضح اإلجراءات ذات األولوية - املنشطات األمفيتامينية وغريه من 

فة تشارك فيها ملعاجلـة قضايا استعمال امليثامفيتامني وإنتاجه من خالل أساليب متكاملة ومنسقة ملواجهة هذه اآل          
 .مجيع القطاعات

، "اخلطة اإلعالمية املتعلقة بالصحة العقلية وطرق اإلدمان من أجل التوعية بأمور الصحة العقلية            "ولدعم تنفيذ    -١٩٨
، أقامت مقاطعة كولومبيا الربيطانية شراكة مع سبع وكاالت حملية خمتصة يف الصحة العقلية ٢٠٠٣اليت مت اعتمادها عام 

 بغية تقدمي معلومات    )شراكة مقاطعة كولومبيا الربيطانية لإلعالم بشأن الصحة العقلية وطرق اإلدمان         (مان  وطرق اإلد 
مسـتندة إىل أدلة بشأن قضايا الصحة العقلية واإلدمان إىل من يعانون من اضطرابات عقلية نامجة عن استهالك املواد                   

ويتيح هيكل التواصل املوحد   .  اخلدمات وإىل عموم الناس    املخـدرة وإىل أسرهم وإىل العاملني يف جمموعة من قطاعات         
  ساعة بشأن الصحـة العقليـة واإلدمـان، وموقعـاً إلكترونيـا٢٤ًهـذا خدمـة إعالمـية باهلـاتف على مدار       

)www.heretohelp.bc.ca(         عملية ملساعدة املصابني أو املهددين    وسلسـلة من صحائف املعلومات وجمموعات أدوات
 .باضطرابات عقلية أو اضطرابات نامجة عن استهالك املواد املخدرة وأسرهم يف تدبري شؤون صحتهم

ومت تطويـر مـرافق جديدة للصحة العقلية لالستعاضة عن املرافق املؤسسية اليت عفا عليها الزمن مبرافق                  -١٩٩
وتقوم هذه املرافق على منوذج جديد للرعاية وتوفر وسطا أصغر حجما      . طعةعصرية مشاهبة للمنازل يف سائر املقا     

 .وأشبه ما يكون بالبيت بالقرب من مواقع جمتمعات الزبناء

وتتيح اخلطة املتعلقة بالصحة العقلية لألطفال والشباب اليت تغطي مخس سنوات واليت متت املوافقة عليها                -٢٠٠
 حتسينات هامة على اخلدمات اخلاصة باألطفال والشباب املصابني          إمكانـية إدخال   ٢٠٠٣فـرباير   /يف شـباط  

 طفل وشاب يف مقاطعة كولومبيا الربيطانية ١٤٠ ٠٠٠وتفيد حبوث علم األوبئة أن . باضطرابات عقلية وبأسرهم
 .يعانون من اضطرابات عقلية قابلة للتشخيص

 طفل وشاب يعاون االضطراب الناجم ٣ ٠٠٠وتقدم مقاطعة كولومبيا الربيطانية اخلدمات ملا يقرب من        -٢٠١
وجتاوزت . وقد رفعت مقاطعة كولومبيا الربيطانية بقدر هائل حجم التمويل يف هذا اجملال      . عن الذاوتية وألسرهم  
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 مليون دوالر ٣٢ لعالج ومتابعة االضطراب الناجم عن الذاوتية ٢٠٠٦-٢٠٠٥امليزانية املخصصة يف السنة املالية 
، قدمت مقاطعة كولومبيا    ٢٠٠٢ومنذ عام   ). ٢٠٠٠-١٩٩٩ مليون يف السنة املالية      ٣,٤حيـث ارتفـع من      (

وحيق ألسر األطفال الذين تقل     . الـربيطانية متويـالً خاصاً لألسر اليت لديها أطفال اكُتِشف عندهم هذا املرض            
. لة بالذاوتية دوالر سنويا لشراء اخلدمات املتص٢٠ ٠٠٠أعمارهم عن ست سنوات احلصول على مبلغ يصل إىل     

 سنة احلصول على مبلغ أقصاه      ١٨ومـن حق أسر األطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بني ست سنوات و            
الربامج التعليمية وخدمات   . ( دوالر سنوياً لشراء ما ُيقدم خارج املدرسة من اخلدمات املتصلة بالذاوتية           ٦ ٠٠٠

ة إىل ذلك، تقدم حكومة املقاطعة خدمات دعم أخرى إىل          وباإلضاف). التربـية اخلاصـة متاحة أيضاً يف املدارس       
األطفال املصابني باالضطراب الناجم عن الذاوتية وإىل أسرهم، مبا يف ذلك رعاية هؤالء األطفال إلراحة أسرهم،                

 .وخمتلف أشكال العالج، والعاملون يف جمال دعم األسر ورعاية األطفال

 لالطالع على معلومات     الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     تقرير كندا اخلامس بشأن العهد    انظر   -٢٠٢
 .بشأن املبادرات املتعلقة باالضطراب اجلنيين الناجم عن تعاطي الكحول ومبنع االنتحار

 الشعوب األصلية

، وضعت السلطات الصحية اإلقليمية ونفَّذت خططا إقليمية للرعاية الصحية          ٢٠٠٣-٢٠٠٢يف الفـترة     -٢٠٣
هتدف إىل كفالة تنسيق اخلدمات الصحية اخلاصة بتلك الفئة من السكان وإدماجها يف             شعوب األصلية   بالخاصة  

 .النسق العام لتخطيط وتنفيذ الربامج الصحية داخل املقاطعة

 املرأة

، ٢٠٠٤أكتوبر  /اليت بدأ العمل هبا يف تشرين األول      ،  على صعيد املقاطعة  " استراتيجية صحة املرأة  "تركز   -٢٠٤
 .اجملاالت ذات األولوية فيما يتعلق بتعزيز صحة الفتيات والنساءعلى 

 ألربتـا

 معلومات عامة

 الشعوب األصلية

، يف تسوية مطالبتني متعلقتني باألراضي قدمتهما اثنتان من األمم          ٢٠٠٤-٢٠٠٠شـاركت ألربتا، يف الفترة       -٢٠٥
 فدان من ١٩ ٠٠٠، اليت مشلت مساحة )ولت ريفرس(، تسوية مطالبة أمة مسيث الندينغ ٢٠٠٠فتمت، يف عام . األوىل

ومتت، يف  .  مليون دوالر من قبل حكومة كندا      ٢٨ ماليني دوالر من قبل املقاطعة ومبلغ        ٣أراضـي التاج ودفع مبلغ      
ومل تدفع املقاطعة مبلغاً نقدياً، .  فدان٢٠ ٠٠٠، تسوية مطالبة فورت ماكي اليت مشلت مساحة قدرها ٢٠٠٤عام 

 . مليون دوالر٤١,٥ومة الفدرالية قدمت مبلغ رغم أن احلك
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 احلقوق اليت ختضع حتديداً ألحكام عدم التمييز: ٢املادة 

 قانون معايري السالمة   تعديل   ٢٠٠٤يونيه  /فـيما يتعلق بأشكال الدعم املقدمة للمعوقني، مت يف حزيران          -٢٠٦
 :لتعديالت هيوهذه ا. ليشمل أحكاماً تتعلق بدخول املباين بال عوائق وبتصميمها

إتاحـة الفرصة جملتمع املعوقني ليكون لـه رأي أقوى يف وضع وتطبيق معايري البناء من خالل                 �
 إنشاء جملس فرعي إلزالة العوائق؛

واعتماد تصميم املباين ودخوهلا بال عوائق شاغالً رئيسياً من شواغل القانون، مما يسمح بالتركيز،  �
  املتعلقة بدخول املباين بال عوائق وبتصميمها؛أثناء وضع املعايري، على األحكام

 .وتوفري املزيد من الفرص أمام جمتمع املعوقني للمشاركة يف عملية اختاذ القرارات املتصلة باملرافق املشيدة �

 احلق يف العمل: ٦املادة 

اب الدخل ، فرص تدريب فئات أصح٢٠٠٤ اجلديد، الذي طبق يف عام قانون دعم الدخل والتوظيف   يعـزز    -٢٠٧
املـنخفض والفـئات الضـعيفة، ويزيد من االستحقاقات املخصصة لألشخاص الذين ينتقلون إىل سوق العمل أو إىل        

، تعديل على ذلك القانون يكفل إمكانية متابعة األشخاص الذين تتراوح      ٢٠٠٥أبريل  /وقد أُدخل، يف نيسان   . التدريب
 . قانون ألربتا املدرسيالية لرباجمهم التعليمية مبوجب  عاماً وحيتاجون إىل مساعدة م١٩ و١٦أعمارهم بني 

 دليل للمهاجرين الذين تلقوا تدريباً    : العمل يف ألربتا  "، صدر املنشور املعنون     ٢٠٠٥أبريل  /ويف نيسـان   -٢٠٨
 ."وتعليماً على املستوى الدويل

 الشعوب األصلية

ريب هبدف التوظيف ملساعدة األمم األوىل على ، برنامج األمم األوىل للتد٢٠٠٢سبتمرب /اعتمد، يف أيلول -٢٠٩
زيادة قدرهتا التنافسية يف مكان العمل، من خالل دعم الشراكات والنهج االبتكارية بني حكومة ألربتا والقطاع                

 مشروعاً يشمل حنو ٥٠وقد مول الربنامج، منذ الشروع يف تطبيقه، ما يزيد عن     . اخلـاص وشعوب األمم األوىل    
، بنشر نتائج الدراسة ٢٠٠٣أكتوبر /وتقوم ألربتا، منذ بداية تشرين األول.  األمم األوىل شخص من شعوب٥٠٠

 . االستقصائية للقوة العاملة للشعوب األصلية اليت تعيش خارج األراضي املخصصة هلا على موقعها اإللكتروين

 املعوقون 

اإلطار املتعدد األطراف التفاقات    ، وقعت ألربتا مع حكومة كندا على        ٢٠٠٣ديسمرب  /يف كانون األول   -٢١٠
 .وتشمل أهداف هذا اإلطار زيادة إمكانية توظيف املعوقني وفرص توظيفهم. سوق العمل للمعوقني
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 احلق يف الضمان االجتماعي: ٩املادة 

وقد ازدادت  . متكنت ألربتا بفضل وضعها املايل اإلجيايب من إعادة االستثمار يف برامج ُخصصت للمسنني             -٢١١
ستحقاقات النقدية وارتفعت عتبة اإليرادات لربنامج ألربتا الستحقاق املسنني، وأُلغيت أقساط التأمني الصحي             اال

، وهدفت  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١وبدأ نفاذ برامج جديدة يف      . ٢٠٠٤أكتوبر  /للمسنني اعتباراً من تشرين األول    
رار الضرائب املفروضة على املمتلكات التعليمية      إىل مسـاعدة املسنني يف أقساط العالج السين والعيين، وإىل استق          

 . وتكفل هذه املبادرات أشكال الدعم الالزم الستقاللية املسنني وسالمتهم ورفاههم. للمسنني

يف ألربتا لكي تغطي حصةً أكرب من       " خطة تأمني الرعاية الصحية   "، متت زيادة أقساط     ٢٠٠٢ويف عـام     -٢١٢
 . تكاليف الرعاية الصحية

، ملس سكان ألربتا من أصحاب الدخل املنخفض واملسنني والشبان الذين           ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢ العـامني    ويف -٢١٣
تـربطهم عالقـات وشيجة تغرياٍت يف كل من االستحقاقات وعتبات اإلعانات، األمر الذي حسَّن من إمكانية                 

زيادة عتبات اإليرادات ، متت على سبيل املثال ٢٠٠٢ففي عام . احلصول على اخلدمات وإمدادات الرعاية الصحية
وقد ُرفع . لربنامج اإلعانات اخلاصة بأقساط التأمني، فأصبح تأهل األفراد واألسر لنيل هذه اإلعانات أيسر من قبل

وهو برنامج يقدم املساعدة املالية ( مستوى متويل املنح املخصصة لربنامج ألربتا لرصد احلالة الصحية ٢٠٠٣يف عام 
وقد مسح ذلك بتوسيع نطاق الربنامج ليشمل مجيع سكان ألربتا ذوي الدخل            . )للـوازم فحـص داء السـكري      

املنخفض املصابني بداء السكري، مبن فيهم أولئك الذين يعاجلون املرض بتناول األدوية عن طريق الفم أو باتباع                 
، استحقاقات صحية   "أعمال ألربتا "وتقدم وزارة املوارد البشرية والتوظيف يف ألربتا، عن طريق برنامج           . احلمـية 

وتشمل هذه االستحقاقات االستفادة اجملانية من خدمات       . لألشـخاص املؤهلني لتلقي دعم للدخل وملن يعولون       
بـرنامج ألربتا للرعاية الصحية والرعاية السنية والعينية والنظارات والوصفات الطبية واللوازم الضرورية ملرضى              

الغني املعيلني ألشخاص الذين يستغنون عن دعم الدخل        وميكن للب . السـكري وخدمـات سـيارات اإلسعاف      
وحيق لألطفال  . االستمرار يف تلقي االستحقاقات الصحية عن طريق برنامج ألربتا لالستحقاقات الصحية للبالغني           

الذين يعيشون داخل أسٍر منخفضة الدخل أن يتلقوا استحقاقات صحية جمانية بواسطة برنامج ألربتا الستحقاقات               
 . طفالً يف هذا الربنامج٦٦ ٩٠١ حنو ٢٠٠٤-٢٠٠٣وقد تسجل يف العام . الصحيةالطفل 

 استحقاقات رعاية األسرة

زادت خدمات األطفال من االستحقاقات بفضل عمليات إعادة استثمار االستحقاقات الوطنية لألطفال             -٢١٤
ألطفال وبرنامج جديد لزيادة    فوسـعت من نطاق اإلعانة املخصصة لرعاية األطفال لتشمل برنامج كني لرعاية ا            

 . حجم اإلعانات املستقبلية

 محاية األسرة واألم والطفل: ١٠املادة 

وحيل هذا  . ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ نافذاً يف    قانون تعزيز مكانة الطفل والشاب واألسرة     أصـبح    -٢١٥
كما يعزز هذا . ل وقوعها يف أزمات السابق ويعزز اخلدمات املقدمة إىل األسر قب   قانون رفاه الطفل  القـانون حمل    

 . القانون حقوق األطفال والشباب ويزيد مشاركتهم يف عملية اختاذ القرارات
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وجاء وضع هذا القانون    . ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١ نافذاً يف    قانون دعم األسرة لألطفال املعوقني    وأضحى   -٢١٦
هو أول قانون يف كندا يركز على توفري        وهذا  . قانون رفاه الطفل  نتـيجة مشاوراٍت عامة جرت أثناء استعراض        

 .أشكال الدعم املوجه لألسرة والطفل معاً

، وهذا ٢٠٠٤ يف عام قانون دعم الدخل والتوظيفوقد نفذت وزارة املوارد البشرية والتوظيف يف ألربتا  -٢١٧
تا لالستحقاق الصحي القانون نص على إنشاء والية جديدة لربنامج ألربتا لالستحقاق الصحي للطفل ولربنامج ألرب

ويعد برنامج االستحقاق الصحي للطفل خطةً جمانية لالستحقاق الصحي تقدم لألطفال الذين يعيشون             . للبالغني
مـع أسـٍر ذات دخل منخفض خدمات أساسية يف جمال الرعاية السنية والعينية واإلسعاف يف احلاالت الطارئة                  

وميكن للبالغني الذين يتخلون عن     .  وصفات العقاقري الطبية   واللـوازم الضرورية ملرضى السكري وتغطية تكاليف      
 . دعم الدخل مواصلة تلقي االستحقاقات الصحية ذاهتا عن طريق برنامج ألربتا لالستحقاقات الصحي للبالغني

 أيضاً على سلطٍة تشريعية كاملة لربنامج خدمات دعم الطفل تساعد      قـانون الدخل والتوظيف   ويـنص    -٢١٨
ة ألربتا األسر اليت يرعاها أحد الوالدين واآلباء الذين يعيشون يف عائالت خمتلطة على احلصول على مبوجبها حكوم

 .ما حيتاجون إليه من االتفاقات القانونية أو أوامر احملكمة لتلقي دعم للطفل

 نظام جديد للرعاية النهارية عقب استعراٍض ألغى أنظمة سبق وأن غطتها            ٢٠٠٠وقـد ُسـن يف عام        -٢١٩
وزارات أخرى، وأعاد هذا النظام النظر يف معايري بالية وجعل تفويض السلطة يوائم النظام اجلديد لتقدمي اخلدمات 

وقد ُعدل نظام الرعاية النهارية، الذي أصبح . قانون سلطات خدمات الطفل واألسرةاجملتمعية الذي أنشئ مبوجب 
وحدد نظام رعاية الطفل    . فق الرعاية خارج املدرسة   ، ليشمل معايري تتعلق مبرا    ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١نـافذاً يف    

كما أصبح من   . الذي أعيدت تسميته الشروط الدنيا اليت جيب أن تتوفر يف القائمني على الرعاية خارج املدرسة              
حـق أسر األطفال اليت حتُضر برامج الرعاية خارج املدرسة التابعة خلدمات الطفولة املبكرة أن حتصل على معونة               

 .  لرعاية الطفلإقليمية

مبادرة ثالثية اجلوانب لرعاية الطفل     " خدمات األطفال "، أعلنت دائرة    ٢٠٠٢ديسمرب  /ويف كانون األول   -٢٢٠
ترمي إىل تعزيز املعايري واملمارسات الفضلى بشأن رعاية الطفل ومساعدة األطفال على بدء حياة صحية وتوفري ما 

 :ملبادرة تشمل ما يليوهذه ا. يلزمهم من دعم الستغالل إمكاناهتم

 خيارات رعاية مؤسسية مؤقتة لألسر احملتاجة؛ �

 برنامج التغذية يف حضانات األطفال؛ �

 .برنامج اعتماد حضانات األطفال �

ويساعد برنامج الرعاية املؤقتة األسر اليت لديها أطفال معوقون وحتتاج إىل رعاية توفر هلم الطمأنينة، كما  -٢٢١
 .ملشاركة يف برامج االستشارة أو العالج اليت تعود بالنفع على أطفاهلاميكِّن األسر من ا
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واألمـوال املوجهة إىل برنامج التغذية يف حضانات األطفال حتسن من النوعية الغذائية لوجبات الطعام                 -٢٢٢
جلني يف برامج رعاية    الرئيسية واخلفيفة املقدمة لألطفال يف أماكن رعاية الطفل، وتْعلم اآلباء مبا يلزم أطفاهلم املس             

 . الطفل من احتياجات غذائية خالل الفترة السابقة للمدرسة

ويركـز برنامج ألربتا العتماد حضانات األطفال على االرتقاء باملستويات والتشجيع على توفري رعاية ممتازة                -٢٢٣
هارية ووكاالت الرعاية األسرية    وتتلقى مراكز الرعاية الن   . للطفـل ومساعدة اآلباء على اختيار أفضل رعاية ألطفاهلم        

النهارية الراغبة يف االعتمـاد دعماً مالياً لتعيني موظفيها وتدريبهم واالحتفاظ هبم، ودعماً متواصالً للمثابرة على تقدمي  
 . خدمات رفيعة اجلودة يف جمال التعليم املبكر وخدمات رعاية الطفل إىل األسر يف مجيع أحناء اإلقليم

 ملنح األسر املؤهلة ذات     ٢٠٠٣سبتمرب  /يف أيلول " برنامج كني لتمويل رعاية الطفل    "يف تنفيذ   وقـد ُشـرع      -٢٢٤
وهذا الربنامج يتيح .  دوالراً تدفعه لألقرباء لقاء رعاية أطفاهلا٢٤٠الدخـل املنخفض مبلغاً شهرياً عن كل طفل قدره          

.  يف أماكن قروية أو أثناء ساعات العمل غري التقليديةلألسر بدائل مرنة لرعاية الطفل، إمنا خياراٍت حمدودة مثل الرعاية         
ومـن أجـل تأهيل اآلباء لذلك، البد من أن يكونوا عاملني أو يبحثون عن عمل أو يتلقون تعليماً جامعياً أو لديهم                      

 . فلوجيب أال يقيم مقدم الرعاية من األقرباء يف مرتل الط. احتياج خاص أو لديهم طفل من ذوي االحتياجات اخلاصة

 برنامج زيادة حجم اإلعانات املستقبلية ملساعدة أولئك الذين         ٢٠٠٣نوفمرب  /وقد ُوضع يف تشرين الثاين     -٢٢٥
فهذا الربنامج يغطي للشباب املؤهلني رسوم التعليم       . حصـلوا أو مـا زالوا حيصلون على خدمات رعاية الطفل          

وميكن . قات املعيشة خالل الفصل الدراسي    والرسـوم املدرسـية اإلجـبارية ومثن الكتب ونفقات املدرسة ونف          
شهادة أو يف تعلم نوع /دبلوماً/االستفادة من اإلعانات يف النهوض مبستوى التعليم أو يف احلصول على درجة علمية

 . من أنواع التجارة

ل يف  مقياس تقييم بيئة األطفا   "، و " طبعة منقحة  -مقياس تقييم بيئة الطفولة املبكرة      "وقد ُشرع يف وضع      -٢٢٦
 .وذلك باعتبارها مقاييساً لألداء" مقياس تقييم الرعاية النهارية األسرية"، و"أول مرحلة املشي

مركزاً لالتصال  "١٦ ماليني دوالر لدعم إنشاء ٦، مت االلتزام بدفع مبلغ ٢٠٠٤يولـيه  / متـوز  ١٣ويف   -٢٢٧
رد ملساعدة األبوين على تزويد أطفاهلم      وستنشئ هذه املراكز شبكة من املوا     . يف مجـيع أرجاء ألربتا    " بـالوالدين 

 . بأشكال الدعم الالزم لضمان إرساهلم إىل املدرسة وهم مستعدون للتعلم وقادرون على تطوير كامل طاقاهتم

 ويتاح تقرير حكومة ألربتا السنوي عن االستثمارات يف جمال مناء الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة وعن حصائل                 -٢٢٨
. www.child.gov.ab.ca/whatwedo/earlysteps/page.cfm?pg=index:  على املوقع التايل   هـذه االستثمارات  

 .وميكن احلصول على معلومات عن االتفاق املتعلق بنماء الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة من مقدمة هذا التقرير

 العنف األسري

 يف املائة خالل    ٦٠سري بنسبة تفوق    زاد بـرنامج خدمـات األطفال ميزانيته املخصصة ملنع العنف األ           -٢٢٩
 مليون ٢٠ مليون دوالر باملقارنة ب      ١٢,٥ تبلغ   ٢٠٠١-٢٠٠٠فقد كانت ميزانيته للعام     . األعوام األربعة املاضية  

 . ٢٠٠٥-٢٠٠٤دوالر للعام 
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 ٣١ و ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١وتـبني دراسة استقصائية أجرهتا دائرة خدمات األطفال للفترة الواقعة بني             -٢٣٠
 أن نزيالت مالجئ النساء أصبحن، وفقاً إلفادهتن، قادرات على احملافظة بشكل أفضل على              ٢٠٠٤مـارس   /آذار

 . سالمتهن وسالمة أطفاهلن من اإلساءة أثناء مكوثهم يف املأوى

 لتعطي  خطة استراتيجية حلكومة ألربتا   : فرص اليوم، وعود الغد    خطة بعنوان    ٢٠٠٣وصـدرت يف عام      -٢٣١
وستعمل الوزارات احلكومية معاً، من خالل التعاون       .  ملـنع العنف األسري واملعاملة القاسية      أولويـة قصـوى   

 . والتنسيق، على تنفيذ مبادرات منع العنف األسري واملعاملة القاسية

 مواطن من ألربتا بشأن مسأليت العنف األسري واملعاملة ٣ ٥٠٠ استشارة ما يزيد عن ٢٠٠٤ومت يف عام  -٢٣٢
وقد أُدرجت التوصيات اليت رفعتها .  اجتماع مائدة ألربتا املستديرة عن العنف األسري واملعاملة القاسيةالقاسية يف

ويلقي هذا  . البحث معاً عن حلول   : العنف األسري واملعاملة القاسية   املـائدة املسـتديرة يف تقريرها النهائي عن         
والغرض هو وضع حٍد للعنف     .  على املدى البعيد   الـتقرير الضوء على أنشطة تنفذ حالياً وحيدد أهداف احلكومة         

ودعماً هلذه األنشطة، . www.child.gov.ab.ca: وهذا التقرير متاح على املوقع اإللكتروين التايل. األسري يف ألربتا
ويشمل ذلك وضع إطار على     . ُوضعت استراتيجية شاملة للوزارات حتدد أولويات التنفيذ وفقاً لتوصيات التقرير         

ملقاطعة ملعاجلة املشكلة وتوعية اجلمهور وتثقيفه وتقدمي منٍح جمتمعية تشجيعية وتوفري أشكال الدعم لضحايا صعيد ا
ويف . العنف اجلنسي وتيسري الزيارات املأمونة وتقدمي خدمات االتصال اخلارجي وأوجه الدعم االنتقالية للضحايا            

ة التشجيعية اليت تبلغ مليوين دوالر اجملتمعات احمللية على         ، من املتوقع أن يساعد برنامج املنحة اجملتمعي       ٢٠٠٤عام  
 . اختاذ إجراءاٍت بشأن العنف األسري واملعاملة القاسية

 لألشخاص ٢٠٠٤أبريل /وقد استحدثت وزارة املوارد الطبيعية والتوظيف يف ألربتا استحقاقاً جديداً يف نيسان        -٢٣٣
 دوالر ملساعدهتم على إقامة أسرة معيشية   ١ ٠٠٠فراد مبلغاً إضافياً قدره     اهلـاربني من العنف املرتيل، إذ إنه سيمنح األ        

ومن املقرر مواصلة تقدمي مساعدات عاجلة أخرى كتغطية تكاليف السفر إىل منطقة آمنة       . جديـدة وبدء حياٍة جديدة    
 . وإيداع مبالغ للتعويض عن الضرر يف حال حدوثه ودفع نفقات غرفٍة يف فندق مىت لزم األمر

 تشرين ٢٦ إىل  ٢٣يف بانف، ألربتا، خالل الفترة من       " املؤمتـر العـاملي ملنع العنف األسري      "وسـيعقد    -٢٣٤
وميكن . ومن املتوقع أن يستعرض آخر البحوث واملمارسات الفعالة ملنع العنف األسري          . ٢٠٠٥أكـتوبر   /األول

 . www.wcfv2005.ab.caتروين احلصول على معلومات عن املؤمتر وعن العروض املقدمة من املوقع اإللك

 احلق يف مستوى معيشي الئق: ١١املادة 

 تدابري احلد من الفقر

 : على االستحقاقات اجلديدة التالية٢٠٠٤ املنفذ يف عام قانون دعم الدخل والتوظيفينص  -٢٣٥

 ميكن للبالغني الذين اتبعوا دورات لتحسني الكفاءات أو خضعوا لتدريب للمهارات كسب املزيد �
 من املال وتلقي استحقاقاٍت كاملة؛
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وتضـاعفت اإلعفاءات املتعلقة بإيرادات األسرة املعيشية لألزواج الذين ليس لديهم أطفال ويتلقون               �
  دوالراً لكل شخٍص بالغ؛١١٥ دوالراً لكل أسرة معيشية إىل ١١٥مساعدة قصرية األمد من 

 أطفاهلما أثناء عملهما أو تدريبهما أو حبثهما        ويتلقى اآلن الوالدان اللذان لديهما أقارب يرعون       �
  دوالراً يف الشهر لقاء رعاية أطفاهلم؛١٥٠عن عمل مبلغاً يصل إىل 

 ١٠٠وميكـن لألشـخاص الذين يعيشون مع أقارهبم أن يتلقوا استحقاقاً جديداً للسكن قدره                �
 .دوالر يف الشهر

استحقاقات التوظيف  "مع  " اقات دعم الدخل  استحق "قانون دعم الدخل والتوظيف   وقـد أدمج كذلك      -٢٣٦
 .الجياد نظام منسق ألوجه الدعم املقدم ملساعدة سكان ألربتا ذوي الدخل املنخفض" والتدريب

، أعلنت حكومة ألربتا عقب مشاوراٍت أجرهتا مع أصحاب املصلحة وأفراد           ٢٠٠٥أبريل  /ويف نيسـان   -٢٣٧
 ١ دوالرات يف الساعة اعتباراً من      ٧,٠٠ دوالراً إىل    ٥,٩٠ من   مهتمني من الشعب أن احلد األدىن لألجر سيزداد       

 . ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

وستجري وزارة املوارد البشرية والتوظيف يف ألربتا، يف العام القادم، استعراضاً ملعايري التوظيف الواردة يف  -٢٣٨
 . تشريعات ألربتا

 التشرد

 مليون دوالر من خالل ١٥، مبلغ ٢٠٠٠ ألربتا، منذ عام قـدم بـرنامج دعم املسنني واجملتمع احمللي يف         -٢٣٩
وقد أفضت هذه . ، اليت ترمي إىل معاجلة مشاكل التشرد يف سبع بلديات رئيسية"مبادرة التشرد اخلاصة باملقاطعة"

كومة املبادرة إىل متويل شراكاٍت أقيمت بني برنامج دعم املسنني واجملتمع احمللي يف ألربتا ومستويات أخرى من احل 
 ٢ ٠٠٠وقطاعـات غـري مدرة لألرباح وقطاعات خاصة وفئات جمتمعية تقدم خدمات دعٍم إضافية وأكثر من                 

 مبىن جديد آخر وصل مراحل خمتلفة من        ٥٠٠ويوجد  . وحدة سكنية انتقالية وداعمة موجودة يف أرجاء اإلقليم       
 ماليني دوالر لسبع بلديات يف      ٣ جمموعه   ، من املقرر منح مبلغٍ    ٢٠٠٥-٢٠٠٤وفيما يتعلق بالسنة املالية     . البناء

 .ألربتا، وذلك يف إطار متويل مبادرة التشرد اخلاصة باملقاطعة

انتقالياً وألربع جهات   / ملجأ طارئاً  ١٧ مليون دوالر لتمويل تشغيل      ١٤,١وتقـدم الوزارة سنوياً مبلغ       -٢٤٠
وتؤمن املالجئ السبعة عشر هذه ما يزيد عن        . مقدمـة للخدمات قائمة أساساً يف مراكز ألربتا احلضرية الرئيسية         

وباإلضافة إىل ذلك، تتوىل الوزارة اإلدارة املباشرة . فراش للمشردين وملن يصعب وضعهم يف منازل/ سرير٢ ١٠٠
ألي مرفٍق قروي يقدم للبالغني من الذكور املشردين وللمشردين احملتملني سكناً مؤقتاً وخدمات دعم لتطوير ما                

 .ات احلياة اليوميةلديهم من مهار
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 ورغـم هـذا املزيج من املوارد والتمويل، فإن نفقات تشغيل املالجئ املخصصة للمشردين يف املقاطعة                 -٢٤١
، باستعراض  "مبادرة احلفاظ على الصحة   "ويقـوم فريق مشترك بني الوزارات، يف إطار         . ال تـزال يف ازديـاد     

 . عمليات تقدمي اخلدماتاحتياجات خدمات الدعم وبالبحث عن سبل أفضل لتنسيق

وبعـض األشخاص الذين يقيمون يف مالجئ الطوارئ يعملون لوقت كامل أو بشكل مومسي أو لوقت                 -٢٤٢
ولزيادة اإلمداد . جزئي، أو يتلقون أشكاالً أخرى من الدخل، ولكنهم غري قادرين على إجياد سكٍن ميسور اإلجيار

 ألربتا للسكن امليسور مع     -د، وقعت احلكومة اتفاق كندا      مبسـاكن ميسـورة يف املقاطعة وللقضاء على التشر        
وقد أبرم هذا االتفاق على أساس التكافؤ، ويساهم فيه كل من كندا            . ٢٠٠٢يونيه  /حكومـة كندا يف حزيران    

 مليون دوالر خالل أربعة أعوام لتنفيذ مبادرات اإلسكان اجلديدة يف اجملتمعات احمللية             ٦٧,١٢وألربتا مببلغ قدره    
 ٢ ٣٦٨ ماليني دوالر لتمويل تشييد      ١٠٦وقد ُخصص إىل اآلن أكثر من       .  فيها يزداد النمو ويكرب االحتياج     اليت

 . وحدة سكنية ميسورة يف مجيع أحناء اإلقليم

 احلق يف الصحة البدنية والعقلية: ١٢املادة 

ب أصحاب االحتياجات   إطار سياسات اخلدمات املقدمة إىل األطفال والشبا       "٢٠٠٣يوليه  /أقر يف متوز   -٢٤٣
وقد حددت الوزارات املشاركة أن األسر اليت       . ، وهو إطار تشارك فيه عدة وزارات      "اخلاصـة واملعقدة وأسرهم   

لديهـا أطفال وشباب من ذوي االحتياجات اخلاصة واملعقدة غالباً ما حتتاج إىل خدمات وأشكال من الدعم من            
السياسات لريسم هنج احلكومة إزاء إمداد هذه األسر باخلدمات وقد ُصمم إطار . وزارات وسلطات إقليمية عديدة

واستجابةً لالحتياجات اليت حددهتا أسر األطفال والشباب ذوي االحتياجات املعقدة، تعمل           . وبأشـكال الدعم  
ملة الوزارات مع السلطات اإلقليمية واجملالس والوكاالت املتعاقدة واجملتمعات احمللية على وضع خطة استجابة متكا

إدارة العملية املتكاملة إليصال اخلدمات إىل      : واالجتاهات الرئيسية األربعة للسياسات هي    . ميكن حتديدها بسهولة  
األطفـال والشباب ذوي االحتياجات املعقدة وإىل أسرهم؛ والتعاون فيما بني الوزارات بشأن األطفال والشباب               

ختطيط املرحلة االنتقالية؛ وتبادل املعلومات فيما      /اخلدماتذوي االحتياجات املعقدة وأسرهم؛ واستمرارية تقدمي       
: وميكـن احلصـول عـلى مزيد من املعلومات بشأن إطار السياسات من املوقع اإللكتروين              . بـني الـوزارات   

http://www.child.gov.ab.ca/acyi/page.cfm?pg=Children%20and%20Youth%20with%20Special%20and%20

Complex%20Needs. 

، "مبادرة اخلدمات املنتقلة للكشف عن اإلصابة بالسكري"، اعتمدت ألربتا ٢٠٠٤-٢٠٠٣ويف الفـترة    -٢٤٤
اليت توفر خدمات متنقلة للكشف عن داء السكري وما يتعلق به من تعقيدات يف اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية 

عة لعشرة جمتمعات حملية للشعوب األصلية      وقد توفرت هذه اخلدمة املوس    . خـارج احملمـيات ويف املناطق النائية      
 . وأخرى نائية خالل السنتني األوليني من تشغيلها

باستراتيجية منع االنتحار يف صفوف شباب الشعوب       "وقـد ساعدت ألربتا على إطالق املبادرة املتعلقة          -٢٤٥
مع جمتمعات الشعوب   وهذه االستراتيجية تركز على العمل، بالتعاون       . ٢٠٠٤- ٢٠٠٣خالل العام   " األصـلية 

 . األصلية، من أجل تعزيز هنج التنمية اجملتمعية يف جمال منع انتحار الشباب
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ودعماً لإلعالن الصادر عن رؤساء الوزراء على الصعيد االحتادي وصعيد املقاطعات واألقاليم بشأن مناء الطفل  -٢٤٦
ت الرامية إىل دعم صحة األطفال، مبا يف ذلك حاالت          يف مرحلة الطفولة املبكرة، نفذت ألربتا جمموعة من االستراتيجيا        
وقد مشل ذلك تعزيز خدمات الصحة العامة لألطفال        . احلمـل والوالدة الصحية وحتقيق أفضل مناء يف مرحلة الطفولة         

الصـغار والوالديـن، وتعزيز أشكال الدعم املقدم إىل الوالدين الذين يعانون من مشاكل يف الصحة العقلية وينتظرون                  
الدة طفل أو يقومون بتربية أطفاٍل صغار، وتعزيز إمكانية حصول النساء الاليت لديهن ميول شديدة لتعاطي الكحول                 و

 .وغريه من املواد على خدمات العالج أثناء فترة احلمل، وتنفيذ برنامج ألربتا لصحة املرأة قبل الوالدة

ا لتعزيز قدرة احلكومة على إعالن حالة الطوارئ    يف ألربت قانون الصحة العامة    ، مت تعديل    ٢٠٠٢ويف عام    -٢٤٧
 . يف جمال الصحة العامة ولتحديد الوسائل الكفيلة مبواجهتها

، وذلك  خطة ألربتا للطوارئ يف حال انتشار األوبئة       ٢٠٠٣نوفمرب  /وقد أصدرت ألربتا يف تشرين الثاين      -٢٤٨
املراقبة، والتحصني، واخلدمات   : جوانب رئيسية وتشمل هذه اخلطة مخسة     . تأهـباً النتشـار اإلنفلونزا الوبائية     

 .الصحية، واالتصاالت، والتأهب للطوارئ

 احلق يف التعليم: ١٣املادة 

 يف املائة من املعدل األساسي لنفقات التعليم املوفر         ٦٠تـتلقى املـدارس اخلاصة املعتمدة واملمولة نسبة          -٢٤٩
قل واإلدارة والتشغيل وصيانة املنشآت أو تعليم اإلنكليزية كلغٍة         للمدارس العامة، لكنها ال تتلقى متويالً بشأن الن       

بيد أن اهليئات   . وتساهم احلكومة يف املعاشات التقاعدية ملعلمي املدارس العامة، ال ملعلمي املدارس اخلاصة           . ثانية
د التعليم، والتعليم   اإلداريـة للمدارس اخلاصة تتلقى متويالً كامالً لكل من برجمة خدمات الطفولة املبكرة، وموار             

 يف املائة من التكاليف املرتبطة بزيادة رواتب املعلمني ومببادرة التعليم ٦٠املرتيل، وحاالت اإلعاقة الشديدة، ونسبة 
 . املبكر للقراءة والكتابة واستعمال شبكة اإلنترنت ومبادرة ألربتا لتمويل االرتقاء مبستوى املدارس

اخلاص بالنظام العام إىل زيادة طفيفة يف متويل املدارس اخلاصة " جلديد للتمويلاإلطار ا"وقد أفضى تطبيق  -٢٥٠
 .جراء ارتفاع معدل التعليم األساسي، لكن ذلك ال ميثل أي تغيٍري خاص يف السياسة

 ساسكاتشوان

 معلومات عامة

 الشعوب األصلية

 مع األمم األوىل وامللونني     حـدث تطـور هـام يف ساسكاتشوان متثل يف إنشاء وزارة تعىن بالعالقات              -٢٥١
وهذه الوزارة توفر للحكومة هنجاً أكثر   . ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١واعتبارها وزارة قائمة بذاهتا اعتباراً من       

كما تعمل مع األمم األوىل وامللونني بشأن قضايا خمتلفة، منها          . تركيزاً على العمل املتعلق باألمم األوىل وامللونني      
 .اركة يف االقتصاد، والوفاء بالتزامات املقاطعة فيما يتعلق باألراضي واملواردالتعليم، واملش
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 احلقوق اليت ختضع حتديداً ألحكام عدم التمييز: ٢املادة 

وميكن االطالع على . ٢٠٠١نوفمرب / يف تشرين الثاينقانون ساسكاتشوان حلقوق اإلنسان وجرى تعديل    -٢٥٢
تقريري كندا اخلامس عشر والسادس عشر بشأن        من   ٢٦٨ إىل   ٢٦٥من  معلومـات عن التعديالت يف الفقرات       

 . االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

كأساٍس حمظور للتمييز، لكنه    " الوضع االجتماعي " على   قانون ساسكاتشوان حلقوق اإلنسان   وال يـنص     -٢٥٣
ويشري التقرير السنوي للجنة    . ٍس حمظور للتمييز  كأسا" تلقي املساعدة العامة  " عـلى    ١٩٩٣نـص مـنذ عـام       

 ٢، ١ساسكاتشوان حلقوق اإلنسان إىل أن الشكاوى اليت تقوم على أساس تلقي املساعدة العامة قد شكلت نسبة 
 يف املائة من الشكاوى املقدمة خالل       ١، ٦، ونسبة   ٢٠٠٢-٢٠٠١يف املائـة من الشكاوى املقدمة خالل الفترة         

 . ٢٠٠٤-٢٠٠٣، ونسبة صفر يف املائة من الشكاوى املقدمة خالل الفترة ٢٠٠٣-٢٠٠٢الفترة 

 املساواة يف احلقوق بني الرجل املرأة: ٣املادة 

 من خالل منوذٍج إلطار     ١٩٩٧اخـتارت حكومة ساسكاتشوان تطبيق مبدأ املساواة يف األجور يف عام             -٢٥٤
 موظف تقريباً من موظفي     ٦٠ ٠٠٠يذها، إىل مشاركة    وقد أفضت هذه املبادرة، منذ البدء بتنف      . السياسة العامة 

ويشمل موظفو القطاع العام أولئك العاملني يف الوزارات احلكومية         . القطـاع العـام يف مشـاريع تقييم العمل        
والشركات الكندية ووكاالت جملس اخلزينة واجملالس واللجان ومعهد ساسكاتشوان للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

وأجنزت سبعة مشاريع كهذه    .  مشروعاً ١٧ حنو   ٢٠٠٠وقد أُجنز منذ عام     . لية ويف القطاع الصحي   والكليات احمل 
وتضاءلت الفجوة القائمة بني    .  موظف تقريباً  ٢٩ ٩٠٠، وكانت هذه املشاريع تعين      ٢٠٠٤-٢٠٠٣يف العـام    

 . األجور يف املؤسسات اليت طبقت مبدأ املساواة يف األجور مبقتضى إطار السياسات

 احلق يف العمل: ٦ملادة ا

 ٦,٣ يف املائة، بعد أن كان       ٥,٦ كان معدل البطالة يف ساسكاتشوان يبلغ        ٢٠٠٥يناير  /يف كانون الثاين   -٢٥٥
 . ٢٠٠٤يناير /يف املائة يف كانون الثاين

 شخصاً يف تدخالت للتوظيف ويف خدمات توفرها مكاتب ٢٨ ١٣٥، شارك ٢٠٠٤ -٢٠٠٣ويف العام  -٢٥٦
ظـيف والتشـغيل املوجـودة يف مجيع أحناء املقاطعة واملتاحة على اإلنترنت يف املوقع اإللكتروين                خدمـات التو  

http://www.sasknetwork.ca .   يف املائة، وأعلن    ٤٥,٥ شخصاً مشاركاً، شاركت النساء بنسبة       ٢٨ ١٣٥ومن أصل 
 .  يف املائة أهنم من أفراد أقلية ظاهرة٤,٧ يف املائة أهنم من املعوقني و١٢,٩ يف املائة أهنم من الشعوب األصلية و٣٤

وتسـتخدم وزارة املوارد اجملتمعية والتوظيف يف ساسكاتشوان منوذجاً خلدمات التوظيف يركز على مبدأ               -٢٥٧
حييل  ، فهو برنامج  "الوظائف أوالً "ويشمل هذا النموذج برناجماً حتويلياً حيمل شعار        . التوظيف للجميع قدر اإلمكان   

وقد اعُتمد هذا النموذج يف العام      .  برامج التوظيف قبل أن يقدموا طلب احلصول على دعٍم للدخل          األشـخاص إىل  
.  واقترن بإنشاء مركز اتصال عن طريق اهلاتف ميثل نقطة االتصال األوىل لربامج التوظيف والدخل              ٢٠٠٢-٢٠٠١

امج واملهارات باإلضافة إىل تدابري     ويقـدم النموذج جمموعة كاملة من اخلدمات والتقييمات واخليارات لتطوير الرب          
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مالئمة لدعم الدخل، مبا فيها بدل عمل انتقايل يساعد األفراد على االنتقال حنو املشاركة التامة يف اجملتمع احمللي ويف                   
كما تعد أشكال الدعم املقدمة للعمل، مثل حضانات األطفال املعول عليها، هامة ملساعدة األفراد على . القوة العاملة

 .١٠ انظر املادة وللحصول على معلوماٍت عن رعاية الطفل يف ساسكاتشوان،. تأمني العمل واحلفاظ عليه

 املساواة يف العمل والتنوع يف أماكن العمل

يتواصل العمل مع هيئاٍت حكومية أخرى على صعيدي املقاطعة والفيدرالية معاً جلعل القوة العاملة أكثر                -٢٥٨
ثال، مت القيام بعمل مع رابطة منظمات الصحة يف ساسكاتشوان هبدف حتديد فرص للعمل يف فعلى سبيل امل. متثيالً

نظام الرعاية الصحية، وإىل مساعدة زبائن وزارة املوارد احمللية والتوظيف يف ساسكاتشوان على تأمني عمٍل يف هذا 
 .ويبدى يف هذه املبادرة اهتمام خاص بالشعوب األصلية. القطاع

اد خالل العقد املنصرم التمثيل العادل لفئات حمددة داخل احلكومة التنفيذية، ويبني اجلدول التايل وقد ازد -٢٥٩
مل (وتستند األرقام إىل تصرحيات طوعية تظهر على استمارات مسح للقوة العاملة قام العمال مبلئها               . هذه الزيادة 
 ). يف املائة من استمارات املسح٢٢,٤ُتمأل نسبة 

 وب فيهالتمثيل املرغ
 التمثيل يف اخلدمة العامة *يف القوة العاملة

 

  ١٩٩٢مارس / آذار٣١ ٢٠٠٤يوليه / متوز٣١ 

 األشخاص املنتمون إىل الشعوب األصلية ٪٣,١ ٪١٠,٦ ٪١٢,٢

 األشخاص املعوقون ٪٢,٤ ٪٣,٦ ٪٩,٧

١,٩ ٪٢,٥ ٪٢,٨٪ 
 )**١٩٩٤مارس / آذار٣١(

 أفراد األقليات الظاهرة

 ***النساء يف وظائف اإلدارة ٪٢٦,٨ ٪٣٦,٧ ٪٤٥,٠

تـبني هذه األرقام أهداف التمثيل العادل للفئات اليت وضعتها جلنة حقوق اإلنسان يف ساسكاتشوان                * 
 . جلميع أصحاب العمل، واليت تقوم على أساس التمثيل لدى سكان املقاطعة

 وأجري هلم مسح ١٩٩٣ل يف عام أُضيف أفراد األقليات الظاهرة كفئة ألغراض حتقيق املساواة يف العم ** 
 .١٩٩٤يف عام 

 .مستوى اإلدارة واملستوى املهين، وكبار املسؤوالت التنفيذيات *** 

 الشعوب األصلية

برنامج تنمية "من خالل " جملس متثيلي للقوى العاملة من الشعوب األصلية "٢٠٠٠فرباير /أُنشئ يف شباط -٢٦٠
لس هو حمفل لقاء بني منظمات األمم األوىل وامللونني ومؤسسات التدريب واجمل". العمالة اخلاص بالشعوب األصلية

العامـة واخلاصـة واحلكومات والقطاع اخلاص من الصناعة يرمي إىل وضع استراتيجيات لتوفري تدريٍب يتعلق                
 . بتوظيف الشعوب األصلية
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 املعوقون

وبدأ . صص هذا الدعم للمعوقني   رصـدت ساسكاتشوان أمواالً لدعم التوظيف يف مكان العمل، وقد خ           -٢٦١
وتشارك املنظمات املتخذة   . ٢٠٠٤-٢٠٠٣، واقترن بزياداٍت كبرية يف العام       ٢٠٠٣-٢٠٠٢ذلك يف العام املايل     

مـن اجملتمع احمللي قاعدةً هلا والعاملة مع أشخاٍص معوقني يف تعزيز القدرات الالزمة لتقدمي اخلدمات كاملساعدة                 
 . يُّف يف العملوتوفري التدريب ومعدات التك

 احلق يف الضمان االجتماعي: ٩املادة 

 مثانية برامج متنوعة لدعم الدخل ترمي إىل مساعدة األسر ذات الدخل            استراتيجية حتقيق االستقاللية  تشـمل    -٢٦٢
عام ونتيجةً هلذه االستراتيجية، يتواصل عاماً بعد  . املـنخفض عـلى االنتقال من املساعدة االجتماعية إىل سوق العمل          
فمنذ أن بلغ عدد هذه القضايا رقماً قياسياً يف عام    . اخنفـاض عـدد القضـايا املتراكمة املتعلقة باملساعدة االجتماعية         

ومنذ أن  .  شخص ٣٠ ٠٠٠ يف املائة، ليسجل نقصاناً يف عدد املستفيدين يقدر بنحو           ٢٩، اخنفـض بنسـبة      ١٩٩٤
 طفل عن االتكال على     ١٦ ٠٠٠ أسرة وحنو    ٧ ٣٠٠ عن   ، توقف ما يزيد   ١٩٩٧اعتمدت هذه االستراتيجية يف عام      

، عززت ساسكاتشوان هذه االستراتيجية بفضل زيادة االستحقاقات وتوسيع         ٢٠٠٤ويف عام   . املسـاعدة االجتماعية  
 .نطاق كل من برنامج العالوة التكميلية للعمل، واستحقاقات الطفل، واالستحقاقات الصحية لألسرة

 وزادت املعدالت لعدٍد من     ٢٠٠٠ان على معدالت االستحقاق األساسية منذ عام        وقد حافظت ساسكاتشو   -٢٦٣
ومنحت بعض البدالت لتغطية . بـنود االحتياجات اخلاصة، مركزةً على تلك اليت تدعم التوظيف واألشخاص املعوقني    

 ). يفة والتغذية اخلاصةمثل املعدات املك(التكلفة الفعلية لنفقاٍت كنفقات مرافق النفع العام واالحتياجات اخلاصة 

وهو برنامج يرمي إىل دعم الدخل على أساس معدالٍت         ". بدل العمل االنتقايل  "، وضع   ٢٠٠٣ويف عام    -٢٦٤
ثابـتة، وقـد أُعد لألشخاص املشاركني يف برنامج اإلعداد للتوظيف أو املنتقلني إىل مرحلة االكتفاء الذايت، وإذ         

 . الدعم حىت يؤسسوا عمالً هلميستمر هؤالء يف احلصول على بعض أنواع 

وقد أصبح الدعم املقدم إىل املعوقني لتمكينهم من االنضمام إىل القوة العاملة والبقاء فيها أطول مدة ممكنة  -٢٦٥
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣ومثال ذلك تقدمي تغطيٍة صحية إضافية يف العام  . مدجمـاً يف صـلب بـرامج وخدمات املقاطعة        

كما تعمل املقاطعة مع منظمات تتخذ من       . ة االجتماعية جراء تسلمهم عمالً    لـلمعوقني املسـتغنني عن املساعد     
 . اجملتمع احمللي مقراً هلا على تعزيز جمموعة من الربامج واخلدمات املتاحة للمعوقني

 محاية األسرة واألم والطفل: ١٠املادة 

 بفضل اتفاٍق   ٢٠٠٤-٢٠٠٣ يف العام " برنامج ساسكاتشوان لرعاية الطفل   "أطلقـت مقاطعة ساسكاتشوان      -٢٦٦
وقد أُجنزت يف هناية العام الثاين إلبرام االتفاق        . عقـد بني احلكومة االحتادية وحكومة املقاطعة احلرة ملدة مخس سنوات          

التمويل التشغيلي    دار أخرى من دور احلضانة املرخصة للرعاية النهارية؛ وتقدمي املزيد من           ٧٠٠إنشاء  : األعمال التالية 
ئم االنتظار يف دور احلضانة املرخصة؛ وزيادة معدالت اإلعانة املقدمة لرعاية الطفل مبليون دوالر؛ وإنشاء          لتقلـيص قوا  

 . ، وهو برنامج يوفر فرص التعلم املبكر والرعاية لألطفال احملرومني"الصغار أوالً"مراكز إضافية تابعة لربنامج 
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عن املبادرات اخلاصة بنماء الطفل يف مرحلة       ويـتاح آخـر تقرير مرحلي أعدته حكومة ساسكاتشوان           -٢٦٧
وميكن . www.sasked.gov.sk.ca/branches/ecd/ECDPub.shtmlالطفولـة املـبكرة على العنوان اإللكتروين        

 .احلصول على معلومات عن االتفاق املتعلق بنماء الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة من مقدمة هذا التقرير

، وهي حتّسن ٢٠٠١يونيه / حزيران١٤ نافذة يف قانون معايري العملليت أُدخلت على وقد أضحت التعديالت ا -٢٦٨
األحكـام املـتعلقة بإجازة األبوة وتوفر احلماية لعمل عمال ساسكاتشوان كي يتمكنوا من االستفادة متاماً من مزايا                  

 أسبوعاً لألم   ٥٢زوجني وذلك ملدة    وتنص التعديالت على توفري محاية لعمل ال      ". الربنامج الكندي للتأمني على العمل    "
 . أسبوعاً للوالد احلقيقي أو لزوج املسؤول عن الرعاية األولية٣٧احلقيقية أو للمسؤول عن الرعاية األولية، و

 ليضمن إمكانية حصول األشخاص يف      ٢٠٠٣ من جديد يف عام      قـانون معـايري العمل    وقـد ُعـدل      -٢٦٩
 الفيدرايل للتأمني على العمل يف حال رعاية عزيٍز يعاين من مرٍض            ساسكاتشوان على كامل استحقاقات الربنامج    

وحيتفظ أي موظف باحلق يف إجازة تصل مدهتا        . خطري أو حيتضر، سواء أكان هذا العزيز أم مل يكن من ُمعاليهم           
هتا إىل  أسبوعاً من عمٍل حيميه التأمني إذا تعرض إلصابة بدنية خطرية أو ملرض خطري، ويف إجازة تصل مد           ١٢إىل  
 أسبوعاً من عمٍل حيميه التأمني يف الوقت الذي يتلقى فيه استحقاقات برنامج التأمني على العمل بشأن رعاية                  ١٦

فرٍد من أفراد األسرة يعاين من مرٍض خطري أو حيتضر، شريطة أال تزيد مدة اإلجازة يف جمموعها بني نوعي اإلجازة 
 . أسبوعا٥٢ًعاً خالل فترة  أسبو١٦اليت يغطيها التأمني على العمل عن 

 العنف األسري

يعتـرب العنف ضد النساء واألطفال مشكلةً خطرية ومعقدة حتتاج إىل حٍل كامل وشامل تشارك فيه احلكومة                  -٢٧٠
ورغم أن العمل قد واصل توجهه حنو اعتماد هنٍج متكامل ومتعدد اجلوانب إزاء العنف بني               . واجملتمعات احمللية واألفراد  

فال يزال حجم العنف بني األشخاص يف ازدياد، وال سيما          .  مثة اعتراف بضرورة فعل الكثري يف هذا الصدد        األشخاص،
وتترتب على هذا العنف تكاليف خدمات األفراد     . يف أوسـاط النساء واألطفال والشباب ويف جمتمع الشعوب األصلية         

طاق التركيز على العنف األسري ليشمل العنف بني         ن ٢٠٠٠وقد توسع منذ عام     . واجملتمع احمللي واملؤسسات اإلنسانية   
 .األفراد الذين يعرفون بعضهم بعضاً، وذلك يف جماٍل أعم من العالقات بني األشخاص

 ١٧وتتوفر لنسبة مثانني يف املائة من سكان ساسكاتشوان إمكانية احلصول على خدمات الضحايا بفضل                -٢٧١
وتقدم هذه الربامج سنوياً اخلدمات وأشكال الدعم املباشرة ملا         . ع الشرطة برناجماً مموالً يعمل منفذوها بالتعاون م     

، أبدت دراسة استقصائية للزبائن ارتياحاً هلذه اخلدمات        ٢٠٠٣ويف عام   .  ضحية هلذه اجلرائم   ١٦ ٠٠٠يزيد عن   
اء اجلنسي وواحد كما يوفر التمويل لثالثة برامج متخصصة، اثنان منها لإلناث ضحايا االعتد.  يف املائة٨٥نسبته 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن التمويل يقدم عرب مبادرة العنف األسري للسكان األصليني إىل             . لضـحايا العنف املرتيل   
ويتم وضع برامج شاملة    . مثانية برامج تتخذ من اجملتمع احمللي مقراً هلا وتساعد األسر احلضرية للسكان األصليني            

. جتمعات احمللية، وهي برامج يتوىل إدارهتا أشخاص من السكان األصليني         وكاملـة لتلبـية احتياجاٍت حمددة للم      
ويتابع أحدها أثر استجابة العدالة اجلنائية      . كما جيري وضع مشاريع للبحوث    . وجيـري إعداد تقييم هلذه االستراتيجية     

والتعليم إلجياد حلول للعنف    برنامج البحث   "للقضايا املتعلقة بالعنف بني الزوجني، يف حني يتعلق اآلخر باملشاركة مع            
 .يف مشروع متعدد املواقع ينظر يف استجابات نظام العدالة اجلنائية واملدنية حلاالت العنف األسري" سوء املعاملة
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 تشرين  ١ نافذاً يف    قـانون احلماية الطارئة لألطفال ضحايا االعتداء واالستغالل اجلنسي        وقـد أصـبح      -٢٧٢
نون جييز للشرطة وملوظفي محاية األطفال وغريهم من األشخاص املعينني التقدم           وهذا القا . ٢٠٠٢أكتوبر  /األول

وتوجه األوامر إىل أولئك الذين     . بطلـٍب عاجل إىل قاضي حمكمة الصلح ليصدر أمراً بالتدخل العاجل للحماية           
 االتصال يعرضـون طفـالً دون الثامـنة عشرة خلطر االستغالل اجلنسي، وقد تتضمن هذه األوامر شروطاً حترم               

ويوسع القانون نطاق الصالحيات الالزمة للبحث عن اجلناة        . باألطفـال ومتـنع األطفال من ارتياد أماكن اللهو        
 .وإلقاء القبض عليهم يف قضايا االستغالل اجلنسي لألطفال

 ، اليت أصدرها يف تشرين     املضي قدماً  -خلطة العمل لصاحل نساء ساسكاتشوان      وأحـد األهـداف األربعـة        -٢٧٣
تأمني السالمة جلميع   " املكتـب املعين بوضع املرأة والتابع لوزارة العمل يف ساسكاتشوان، هو             ٢٠٠٣أكـتوبر   /األول

وقد حددت خطة   ". فتيات ونساء ساسكاتشوان يف منازهلن ومدارسهن ومؤسساهتن وأماكن عملهن وجمتمعاهتن احمللية          
تمثل يف االرتقاء مبستوى الصحة والسالمة يف مكان العمل،         العمـل اإلجـراءات احلالية واملستقبلية يف إطار أهداف ت         

وحتسـني إمكانـية حصول النساء واألطفال الذين تعرضوا للعنف على خدمات الدعم، واحلد من العنف ضد النساء                  
 .واالستغالل اجلنسي لألطفال

 للمعتدين الذين   ، وهي حمكمة تسمح   "حمكمة العنف املرتيل وخيارات العالج    "، أُنشئت   ٢٠٠٣ويف عام    -٢٧٤
 .اعترفوا بذنبهم وقبلوا حتمل مسؤولية ما ارتكبوه من أفعال باخلضوع لعالج قبل احلكم عليهم

، وضعت وزارة التعليم يف ساسكاتشوان استراتيجية ساسكاتشوان للقضاء على          ٢٠٠٥فرباير  /ويف شباط  -٢٧٥
 ".هتمام واالحتراممن أجل مدارس تتسم باال"املعاملة القاسية وذلك كجزٍء من مبادرة 

 احلق يف مستوى معيشي الئق: ١١املادة 

 تدابري احلد من الفقر

تتصـدى ساسكاتشـوان النتشار الفقر بني األطفال واألسر من خالل عدٍد من املبادرات اإلقليمية اليت                 -٢٧٦
 ة الطفولة املبكرة  استراتيجية التعليم والرعاية يف مرحل    ، والعمل على وضع     استراتيجية حتقيق االستقاللية  تشـمل   

 .وهي استراتيجية املقاطعة لتأمني سكن ميسوراملرتل أوالً، واعتماد استراتيجية 

، شهدت األسر ذات الدخل املنخفض زيادة يف ١٩٩٨ومنذ اعتماد استراتيجية حتقيق االستقاللية يف عام         -٢٧٧
لسنوي الصايف ألسرة تتكون من والد      ، سيشهد الدخل ا   ٢٠٠٥وحبلول هناية عام    . إيراداهتا بعد اقتطاع الضرائب   

 دوالراً، وستشهد أسرة تتكون من والد     ٢ ٢٤٠وحـيد وطفلـني وتتلقى مساعدة اجتماعية زيادة مبقدار يناهز           
 .  دوالر٥ ٤٠٠وحيد يعمل وطفلني زيادة يف دخلها الصايف مبقدار يناهز 

 التشرد

 يف شراكٍة مع حكومة كندا      ،مات إنسانية تعمـل معـاً يف ساسكاتشوان سبع إدارات معنية بتقدمي خد           -٢٧٨
واحلكومات احمللية ومنظمات اجملتمع احمللي، من أجل تنسيق استجابٍة للمشاكل املتعددة املنبثقة عن التشرد، مبا فيها 

 .اخلدمات املتعلقة بالصحة والسكن املستقل وبرامج دعم الدخل وغريها من اخلدمات االجتماعية
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 ١٧,٢، استثمرت حكومة كندا ١٩٩٩ديسمرب  /يف كانون األول  " رة الوطنية بشأن التشرد   املباد"ومنذ إطالق    -٢٧٩
وقد قدم الشركاء، مبا فيهم حكومة املقاطعة واإلدارات البلدية ومنظمات اجملتمع احمللي، . مليون دوالر يف ساسكاتشوان

 .مسامهة تعادل املسامهة الفدرالية من خالل املبادرات احلالية واجلديدة

 :وميكن تصنيف املشاريع اليت وضعت ملواجهة مشكلة التشرد يف ثالث فئات، هي -٢٨٠

  حتسني وتوسيع أماكن اإليواء؛-الطوارئ واملرحلة الثانية  �

 تقييم االحتياجات من اخلدمات واملرافق، والتوصل إىل فهم أفضل للتشرد ولطبيعته            -والبحث   �
 اخلاصة يف ساسكاتشوان؛

ـ    �  تقـدم مراكز جمتمعية اخلدمات اليت توفرها وزارة املوارد اجملتمعية           -ات  واسـتمرارية اخلدم
والتوظـيف يف ساسكاتشـوان ومنظمات اجملتمع احمللي لدعم املشردين وجذهبم التباع الربامج             

 .ومساعدهتم على االحتفاظ مبرتل

وب األصلية يف مركز    معاجلة مشكلة اكتظاظ األسر املعيشية للشع     : وتشـمل الـتحديات املتبقية ما يلي       -٢٨١
املدينة، ويف الشمال ويف احملميات؛ والقيام بعمليات تدخل حتول دون تشرد الشباب يف وقٍت تدعم فيه احتياجاهتم 

؛ وتشييد  "مبن يصعب إسكاهنم  "لكـي يصبحوا بالغني مستقلني؛ وإنشاء مساكن مالئمة لألشخاص املشار إليهم            
 .مساكن تدعم احتياجات املعوقني

 احلق يف الصحة البدنية والعقلية: ١٢املادة 

 بأمهية الرعاية الصحية ٢٠٠١ الصادرة يف عام   خطـة العمل للرعاية الصحية يف ساسكاتشوان      تعـترف    -٢٨٢
 يف املائة من سكان ساسكاتشوان من أفرقة خدمات الصحة األولية، ويدل هذا على              ٢٣ويستفيد حالياً   . األولية

 يف ٢٥ويتمثل اهلدف من ذلك يف أن تتوفر ملا نسبته . ٢٠٠٣-٢٠٠٢ما سجله العام زيادة نسبتها مثانية يف املائة ع
وتشمل اخلدمات الوقاية   . ٢٠٠٦املائة من السكان إمكانية الوصول إىل فريق الرعاية الصحية األولية حبلول عام             

ات الرعاية  والـنهوض بالصـحة والـتدخل املبكر والتشخيص واملعاجلة وإعادة التأهيل وخدمات الدعم وخدم             
ويتكون كل فريق من طبيٍب أو أكثر ومن مقدمي الرعاية يف املنازل ومن موظفي  . للتخفـيف مـن وطأة املرض     

أي ممارسة  (قطـاَعي الصـحة العقلـية والصحة العامة ومن املعاجلني الفيزيائيني والصيادلة ومن ممرضٍة مسجلة                
ومنذ ). ممرضة ممارسة (مرضٍة مسجلة   أو ممرضـة مسـجلة تسـعى للحصول على إذن للعمل كم           ) للـتمريض 

وأصبحن . إذن العمل يف ساسكاتشوان   ) ممرضة ممارسة (، منحت أربعون ممرضة مسجلة      ٢٠٠٤أبـريل   /نيسـان 
قـادرات على تقييم وتشخيص ووصف االضطرابات الطبية الشائعة وإحالة املرضى إىل أفراد فريق آخر من أفرقة     

 مشروع إنشاء خط    ٢٠٠٣أغسطس  /كما ُنفذ يف آب   . ٍد من الرعاية  الـرعاية الصحية األولية للحصول على مزي      
 ساعة وجلميع أحناء املقاطعة، فيتيح بذلك إمكانية الوصول السريع إىل ٢٤جماين مباشر يقدم اخلدمات الصحية ملدة 

 .اخلربات الصحية للممرضات املسجالت املتدربات
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وقد عقدت اجلولة األوىل من املفاوضات، . ألطفالوجيري وضع خطة شاملة خلدمات الصحة العقلية عند ا -٢٨٣
 .وُشكل فريق استشاري تتمثل فيه قطاعات خدمات األطفال الفيدرالية واإلقليمية واحمللية لدعم وضع هذه اخلطة

اليت تستهدف أربعة   " الستراتيجية اإلعاقة الذهنية  "، مت التعهد بتمويل جديد      ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف العـام     -٢٨٤
  وتشمل العناصر ذات األولوية تعزيز الوقاية والتدخل فيما يتعلق مبجموعة االضطرابات اليت حيدثها.جمتمعات حملية

. الكحـول للجنني؛ وحتسني إمكانية احلصول على التقييم والتشخيص؛ وتعزيز أشكال الدعم املباشر عند احلاجة              
الدين وأنواع الدعم للعيش املستقل     وستصـبح خدمات كالرعاية املؤسسية املؤقتة وأشكال املساعدة املقدمة للو         

 .متاحة لشرحية أوسع من السكان

وميكـن احلصول على معلومات بشأن جمموعة االضطرابات اليت حيدثها الكحول للجنني ومبادرات منع               -٢٨٥
 .تقرير كندا اخلامس بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةاالنتحار من 

 الشعوب األصلية

وقد . بذل اجلهود يف مناطق عديدة لتلبية الطلب على اخلدمات الصحية املناسبة لثقافة الشعوب األصلية             ُت -٢٨٦
، الذي تلقى   املشتركة الطرقأُنشئ فريق عامل معين باالستراتيجية الصحية يف الشمال وأخذ يركز على مشروع،             

ق التحويل للرعاية الصحية األولية التابع  ماليني دوالر يف عملية متويل عرب صندو  ٣الفـريق بشـأنه ما يزيد عن        
 جلاناً استشارية تقنية يف أربعة جماالت ذات أولوية من اجملاالت الطرق املشتركةويشكل مشروع   . حلكومـة كندا  

الصحة العقلية وحاالت اإلدمان، وصحة اجلنني والرضيع، واألمراض        : الـيت حددها أعضاء الفريق العامل، وهي      
وسيستمر . كما ينظر املشروع يف تكنولوجيا املعلومات ومسائل املوارد البشرية        .  واألسنان املزمـنة، وصحة الفم   

 .٢٠٠٦العمل هبذا املشروع لغاية عام 

 لتقدمي املشورة إلجناح تنفيذ     ٢٠٠٣يناير  /وقـد أُنشئ الفريق العامل املعين بالشعوب األصلية يف كانون الثاين           -٢٨٧
شراكة وقد أقيمت   . جمتمعات األمم األوىل والشعوب األصلية وامللونني واإلينويت      اخلطـة اإلقليمية لداء السكري يف       

 يف مشال ساسكاتشوان ومن املفترض أن تشمل مبادراٍت للنهوض بالصحة العقلية ومنع             الشـمال للمجتمعات الصحية   
 .ل الصحيةإساءة استخدام املخدرات باإلضافة إىل معاجلة مشكلة داء السكري وجمموعٍة أخرى من املشاك

 دار الشفاء جلميع األمم مليون دوالر لبناء مستشفى جديد يدعى ١١,٢وقد سامهت املقاطعة مببلٍغ قدره  -٢٨٨
ويعد هذا املستشفى مرفقاً فريداً ومركزياً يف اجملتمع احمللي تدمج فيه القيم واملفاهيم             . يف مـنطقة فـورت كابيل     

ميم املستشفى الذي يراعي ثقافة اجملتمع هنجاً إزاء الرعاية الصحية          ويعتمد تص . التقليدية خبدمات الرعاية الصحية   
 .يعترف بالعالقة بني العقل والروح واجلسد واجملتمع احمللي، ويدمج القيم واملفاهيم التقليدية باخلدمات الصحية

ية وتـتعاون وزارة الصـحة يف ساسكاتشوان مع كل من جمتمعات األمم األوىل ووزارة الصحة الكند                -٢٨٩
والوكالـة الكندية للصحة العامة واهليئات الصحية اإلقليمية بشأن ختطيط إدارة احلاالت الطارئة املتعلقة بانتشار               

ويتواصل العمل مع البلديات واجلهات األخرى بشأن       . وبـاء األنفلونزا وغريها من الكوارث واحلوادث الطارئة       
 . وخطط ملواجهتهاحلماية من فريوس غرب النيل ووضع خطة تأهب ملكافحته
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 مانيتوبا

 احلقوق اليت ختضع حتديداً ألحكام عدم التمييز: ٢املادة 

  قانون مانيتوبا حلقوق اإلنسان   أحـد أسـس التميـيز احملظـورة يف          " الوضـع االجـتماعي   "لـيس    -٢٩٠
)http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/h175e.php( تمييزال"؛ ومع ذلك، فإن التعريف الواسع ملصطلح "

الذي يشكل أساساً للتمييز " مصدر الدخل"، ومنها مثالً "الوضع االجتماعي"الوارد يف القانون يغطي جوانب من 
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، سوت جلنة مانيتوبا حلقوق اإلنسان رمسياً عشر شكاوى قائمة             . حيظـره القانون  

؛ وثالث يف عام    ٢٠٠٢؛ وال شيء يف عام      ٢٠٠١ عام   ؛ واثنتان يف  ٢٠٠٠واحدة يف عام    ": مصدر الدخل "على  
ثالث منها يف عام : كما أوجدت حلوالً لعشر مسائل يف املرحلة السابقة للشكوى. ٢٠٠٤؛ وأربع يف عام ٢٠٠٣
 .٢٠٠٤ وثالث أخرى يف عام ٢٠٠٢؛ وأربع يف عام ٢٠٠١

 كأساٍس للتمييز مينعه القانون،     "الوضع االجتماعي "وقـد طلبـت جلنة مانيتوبا حلقوق اإلنسان إضافة           -٢٩١
بشأن متثيل املنظمات غري احلكومية املشاركة يف مسائل        " مائدة مستديرة للمناقشة   "٢٠٠٤واستضـافت يف عام     
 .وال تزال املناقشات مستمرة مع احلكومة. الفقر وحقوق اإلنسان

 املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة: ٣املادة 

اطعة املتعلقة مبمتلكات األسرة والعنف املرتيل حقوق نساء الشعوب األصلية فيما           تغطـي تشريعات املق    -٢٩٢
 توسيع نظام ملكية األسرة ليشمل الشريك ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠وقد مت يف . يتعلق بالعقارات خارج احملميات

 الشركاء مبوجب القانون املتعلق مبمتلكات(مبوجـب القـانون العام، سواء من نفس اجلنس أو من اجلنس اآلخر           
 ).http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/2002/c04802e.php، القانون العام والتعديالت ذات الصلة

 احلق يف العمل: ٦املادة 

: متـت خـالل الفترة اليت يغطيها التقرير زيادة احلد األدىن لألجر القانوين املدفوع بالساعة يف مانيتوبا                 -٢٩٣
 .٢٠٠٠ دوالرات يف عام ٦ مقابل ٢٠٠٥أبريل / نيسان١اراً من  دوالرات اعتب٧,٢٥فأصبح 

وتشمل حوافز العمل اليت تشجع متلقي املساعدة االجتماعية على إجياد عمل عدم حساب جزٍء حمدد من               -٢٩٤
 يف  ١٣,٤، نسبة   ٢٠٠٤-٢٠٠٣وقد استفادت، يف العام     . إيـراداهتم عند تقدير مبلغ هذه املساعدة االجتماعية       

 . متلقي املساعدة من خمصصات حوافز العملاملائة من

 مليون دوالر خلدمات التوطني وخلدمات تعليم       ٦,٧، خصصت مانيتوبا مبلغ     ٣٠٠٤-٢٠٠٣ويف العام    -٢٩٥
كما تتوىل وضع استراتيجية ترمي إىل حتسني شروط سوق العمل أمام املهاجرين            . الـبالغني اإلنكليزية كلغٍة ثانية    

 .اف مبهارات وقدرات املهاجرين إىل مانيتوبااجلدد، مبا يف ذلك االعتر

.  إطار جديد للسياسة العامة املتعلقة بتقييم القدرات العلمية واالعتراف هبا          ٢٠٠١نوفمرب  /وقـد صدر يف تشرين الثاين      -٢٩٦
). http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/a005e.php( قانون مراكز تعليم البالغني    ٢٠٠٣يونيه  /كمـا صدر يف حزيران    
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. زودت هذه املراكز باإلمكانات الالزمة لتحسني مستوى التعليم والتوظيف يف صفوف النساء والشعوب األصلية             وقد  
 يف املائة تقريباً من املشاركني يف       ٣٣وتشـري اإلحصاءات، استناداً إىل ما أعلن عنه أفراد هذه الشعوب، إىل أن نسبة               

 . يف املائة تقريباً هم من النساء٦٦صلية وأن نسبة مراكز تعليم البالغني هم من الشعوب األ

 الشعوب األصلية

 :تشمل التدابري اجلديدة الرامية إىل زيادة فرص توظيف الشعوب األصلية ما يلي -٢٩٧

 ؛٢٠٠٣يونيه /مت تعيني أول منسٍق للمبادرات الزراعية للشعوب األصلية يف حزيران �

 املنتجات الغذائية اليت وضعتها اجملتمعات احمللية يف املنطقة الشمالية؛مت تعزيز سياسة االكتفاء الذايت من  �

كانـت مبادرة التدريب املهين يف اجملال اهليدروكهربائي أول استراتيجية واسعة النطاق للموارد              �
البشرية للشعوب األصلية مت ختطيطها ووضعها وتنفيذها من خالل مشاوراٍت مشتركة ومشاركة 

تمعات احمللية املعنية إلعداد الشعوب األصلية يف الشمال لالستفادة من فرص           تامة من جانب اجمل   
 فرداً خالل   ١ ١١٥وسيتم تدريب   . التوظيف املتاحة يف مشاريع حمطات توليد هيدروكهربائية      

ومع مراعاة عوامل كالتناقص الطبيعي للعاملني بسبب التقاعد، فإنه من       . فـترة مخـس سنوات    
 وظيفة يف قطاع اإلنشاء والقطاعات ذات       ٧٩٠إىل إتاحة ما يزيد عن      املـتوقع أن يفضي ذلك      
 الصلة بتنفيذ هذه املشاريع؛

ويف .  برامج التدريب املهين اجملتمعية املخصصة للشعوب األصلية       ٢٠٠٢سبتمرب  /بدأت يف أيلول   �
.  من املتدربني النشيطني من الشعوب األصلية      ٧٠٢، أصبح هناك    ٢٠٠٤ديسمرب  /كانون األول 

 يف املائة من مجيع املتدربني النشطني يف        ٥٠تـبلغ نسبة املتدربني املنتمني إىل الشعوب األصلية         و
 ؛٢٠٠٤أبريل / يف املائة على النسبة املعلنة يف نيسان١٧مانيتوبا، وهي نسبة تدل على زيادة تقارب 

وب األصلية يف برنامج     طالباً إضافياً من الشع    ٢٥قبول  : مت إقرار ومتويل برامج تعليمية جديدة تشمل       �
ACCESS للعمل االجتماعي، وهو برنامج مينح شهادة بكالوريا ويستغرق ثالث سنوات تبدأ يف عام 
، وبـرنامج اجتماعي مينح شهادة املاجستري يف العمل االجتماعي ويتطلب دواماً جزئياً، وهو       ٢٠٠٣

طفل العاملة لدى الشعوب    بـرنامج تعليم عن بعد خيصص لعشرين طالباً يساعدون هيئات رعاية ال           
 ".جامعة الشمال"األصلية؛ ودبلوم يف إدارة احلكم الذايت للشعوب األصلية متنحه 

 املعوقون

 ١ ٦٩٧ خدمات يف جمال التدريب املهين؛ وتلقى        ٢٠٠٤-٢٠٠٣ شخصـاً معوقاً يف العام       ٤ ٥٢٥تلقـى    -٢٩٨
ديسمرب /وقد وقعت مانيتوبا يف كانون األول     . توظيفشخصـاً منهم أمواالً للتدريب دعماً للخطط املتصلة بالتعليم وال         

 اتفاق على ٢٠٠٤أبريل / ويف نيساناإلطـار املـتعدد األطراف التفاقات إتاحة سوق العمل للمعوقني   عـلى    ٢٠٠٣
ويف العام  . ٢٠٠٦-٢٠٠٥ و ٢٠٠٥-٢٠٠٤، الذي يغطي العامني      مانيتوبا بشأن إتاحة سوق العمل للمعوقني      -كندا  
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وقد . ت مانيتوبا وحكومة كندا تقييماً للربامج يهدف إىل تقدير مدى فعاليتها وفعالية اخلدمات            ، باشر ٢٠٠٤-٢٠٠٣
، وهو تقرير حيدد مسائل التقييم اليت ستعاجل        تقريـر بشأن إطار التقييم ومنهجيته      ٢٠٠٥مـارس   /اسـتكمل يف آذار   

 وأن ينتهي ٢٠٠٥ييم الرمسي يف خريف عام وجيري وضع طلٍب لتقدمي اقتراحات، ومن املتوقع أن يبدأ التق. واملنهجيات
 .٢٠٠٦يف صيف عام 

 احلق يف الضمان االجتماعي: ٩املادة 

  ٢٠٠٤يونيه /أصـبح التشـريع القاضي بإنشاء نظاٍم واحد ملساعدة الدخل يف مانيتوبا نافذاً يف حزيران              -٢٩٩
)http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/e098e.php.( 

 :٢٠٠٤-٢٠٠٣ ويف العام -٣٠٠

 شخصاً، وهو عدد ميثل املتوسط الشهري ٣١ ٤٤٦قُدمت مساعدة الدخل وخدمات الدعم إىل     �
 ١ ١٥٠للطلبات املقدمة يف إطار الربنامج اإلقليمي للمساعدة يف جمال التوظيف والدخل؛ وإىل             

ت  شخصاً يف إطار برنامج اخلدما     ٣٢ ٠٩١شخصـاً يف إطـار برنامج املساعدة البلدية؛ وإىل          
 ).وقد مشل ذلك األطفال الذين يتلقون الرعاية واألشخاص املعوقني(الصحية 

 ١ ١٥٣ وإىل  PLUS 55 مسناً يف إطار برنامج ١٢ ٧٤١قُدمت استحقاقات تكملة الدخل إىل  �
 .أسرة يف إطار برنامج دعم الدخل املخصص للطفل

 طفالً،  ١١ ٥٦٨من األطفال بلغ وسطياً     قُدمت إعانات يف إطار برنامج إعانة رعاية األطفال إىل عدٍد            �
 طفالً  ٢ ٤٦٩وذلك أثناء كل فترة أربعة أسابيع مشمولة بالتقرير؛ ومنهم أطفال بلغ متوسط عددهم              

 .، وكانوا من والدين يدعمهما برنامج املساعدة يف التوظيف والدخل) يف املائة٢١أو (

 ٧٤ناً استحقاقات شهرية تبلغ وسطياً       مستأجراً مس  ٣ ٠٧٦تلقـى، يف إطار برامج بدالت املأوى،          •
 دوالراً ١٢٩ أسرة مستأجرة استحقاقات شهرية تبلغ وسطياً ٩٩١دوالراً لكل أسرة معيشية وتلقت 

 .لكل أسرة معيشية

 :وقد مشلت التحسينات اليت أُدخلت على االستحقاقات ما يلي -٣٠١

الراً يف الشهر لكل بالغ، وهي       دو ٢٠زيادة معدالت املساعدة املقدمة للدخل األساسي مبقدار          •
مساعدة تقدم لغري املعوقني من البالغني العازبني واألزواج بدون أطفال وجلميع البالغني يف فئات              

 ٢٧ ٩١٥وقد أفاد هذا التغيري     . ٢٠٠٤يناير  /املعوقني واملسنني، وذلك اعتباراً من كانون الثاين      
 . دوالراً للفرد٢٤٠نوية قدرها بالغاً وسجلت مساعدة الدخل اليت يتلقوهنا زيادة س

الذين يعيشون ) مبن فيهم األطفال(عدم ختفيض استحقاقات مساعدة الدخل املخصصة للمعوقني        �
 - كإرٍث أو مبلغ تسوية يتعلق بالتأمني على احلياة -يف جمـتمع حمـلي ويتلقون مبلغاً مقطوعاً     

الرتقاء مبستوى جودة احلياة    وذلك على أن ُينشأ صندوق استئماين لشراء معدات أو خدمات ل          
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وميكن هلذه الصناديق االئتمانية أن تتراكم مدى احلياة        ). ٢٠٠٣أبريل  /ويصبح نافذاً يف نيسان   (
 . دوالر١٠٠ ٠٠٠إىل حٍد أقصاه 

 يف املائة لألفراد احملتاجني إىل رعاية وإشراف أو للذين          ٢زيادة خمصصات الطعام والسكن بنسبة       �
 ومرةً أخرى يف تشرين ٢٠٠٣يوليه / خمصصة للرعاية، وذلك يف متوزيعيشـون يف مرافق سكنية  

 .٢٠٠٤أكتوبر /األول

، أعيد متاماً العمل بالعالوة التكميلية الوطنية الستحقاق األطفال، األمر الذي           ٢٠٠٤-٢٠٠٣ويف العام    -٣٠٢
انظر مقدمة هذا التقرير (دخل  مليون دوالر سنوياً إىل أسر مانيتوبا املستفيدة من مساعدة ال١٣,٧مسح بدفع مبلغ 

 ).للحصول على معلومات عن االستحقاق الوطين لألطفال

 محاية األسرة واألم والطفل: ١٠املادة 

 : ما يلي٢٠٠٤-٢٠٠٣الوالدين يف الفترة /مشلت التعديالت اليت أدخلت على استحقاقات األمومة -٣٠٣

 )http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/e110e.php( قانون معايري العمل يف مانيتوبا    تعديالت أدخلت على     �
ملـنح إجـازة غري مدفوعة للرعاية مدهتا مثانية أسابيع ولتوفري محايٍة أفضل للعمال والعامالت               

 العائدات إىل العمل من إجازة أمومة أو إجازة الوالدين أو إجازة الرعاية؛

. ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١ يف املائة اعتباراً من      ٢,٥متـت زيادة املعدالت األساسية للحضانة بنسبة         �
وقـدم الدعـم إىل سـبعمائة وأربعـة ومخسني طفالً من خالل برنامج اإلعانة املوجه لذوي                 

 .االحتياجات االجتماعية اخلاصة

 :ومشلت عمليات االستثمار أو املبادرات اجلديدة اهلامة يف جمال رعاية الطفل ما يلي -٣٠٤

 ومن ضمنه حنو مليون دوالر قدمته     ( ماليني دوالر    ٦طفل مببلغ قدره    زيـادة متويـل رعايـة ال       �
 ؛)حكومة كندا

  داراً للحضانة؛٧٨٨تقدمي منحة جديدة لتشغيل  �

 زيادة متويل برنامج اإلعانة املخصصة لرعاية الطفل ولدور حضانة ومنازل ورياض األطفال؛ �

 ٢٠٠١-٢٠٠٠منو عدد دور حضانة األطفال منذ الفترة  �

٢٠٠١-٢٠٠٠ ٢٣ ٠٢٢ ٥٨ ٢٨٨,٠ 

٢٠٠٢-٢٠٠١ ٢٤ ٠٠٩ ٦٤ ٦٨١,٦ 

٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٢٤ ٧٧٧ ٦٧ ٨٧٨,٨ 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٣ ٢٥ ٦٣٤ ). املعوقنيال يشمل األطفال* (٦٢ ٧٣٩,١
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، اسـتمر تنفيذ توصيات الدراسة االستقصائية بشأن إقامة العدالة للشعوب           ٢٠٠٤-٢٠٠٣ويف العـام     -٣٠٥
فمن خالل هذه املبادرة، اليت اعُترف هبا على الصعيد الوطين ملا هلا            . اعية للطفل  مبادرة الرعاية االجتم   -األصلية  

من أمهيٍة تارخيية، منحت مانيتوبا األمم األوىل وامللونني صالحيات ومسؤوليات إقليمية واسعة النطاق فيما يتعلق               
  الطفل واألسرة  ماتقانون السلطات املعنية خبد   وقد أصبح   . بـنظام اخلدمـات املقدمـة ألطفـاهلم وأسـرهم         

)http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c090e.php ( وللحصول . ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٤نافذاً يف
 .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية تقرير كندا اخلامس بشأن العهد الدويلعلى املزيد من املعلومات، انظر 

 بشأن مناء الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة متاح على املوقع ٢٠٠٣ عام وتقرير مانيتوبا املرحلي املقدم يف -٣٠٦
وهو تقرير يقدم برناجماً إقليمياً     . http://www.gov.mb.ca/healthychild/ecd/ecd_reports.htmlاإللكـتروين   

فولة املبكرة  للـرعاية النهارية للطفل ويلقي الضوء على استثمارات أخرى هدفها تعزيز مناء الطفل يف مرحلة الط               
انظر مقدمة هذا التقرير للحصول على معلومات عن االتفاق املتعلق بنماء الطفل يف   . والتعليم والرعاية يف مانيتوبا   

 .مرحلة الطفولة املبكرة

 العنف األسري

 : ما يلي٢٠٠٤-٢٠٠٣مشلت املبادرات اجلديدة املتعلقة بالعنف األسري واملقدمة يف العام  -٣٠٧

  القانون املتعلق مبنع العنف واملضايقة داخل األسرة ومحاية وتعويض ضحايامها           تعديـالت عـلى    �
)http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/d093e.php (      لـتوفري سـبل انتصاف خاصة

 باحلماية املدنية يف حاالت مل يعش فيها أفراد األسرة معاً ويف عالقات الصحبة بني اجلنسني؛

، الذي خفض كثرياً من املدة الزمنية الالزمة ملقاضاة         "ملسبقة للعنف املرتيل  املعاجلـة ا  "مشـروع    �
 مرتكيب أعمال العنف املرتيل؛

 إعادة تنظيم وجتميع اخلدمات اليت تقدمها املقاطعة للضحايا؛ �

 ؛"مركز املرأة"إنشاء مركز للمساعدة القانونية يدعى  �

: يإنشاء موقع إلكتروين لربنامج منع العنف األسر �
http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/family_violence_prevention.html؛ 

إجـراء اسـتعراض شـامل لنظام إيواء األطفال يف احلاالت الطارئة يف وينيبغ وحتسينه، وذلك              �
 بالتعاون مع حمامي األطفال؛

لذين يعيشون يف   تنفيذ أنشطة برنامج دعم سبل العيش اليت ترمي إىل تعزيز أمان ورفاه املعوقني ا              �
 .اجملتمع احمللي من خالل التدريب وتوفري املعلومات ومبادرات التمويل
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 احلق يف مستوى معيشي الئق: ١١املادة 

، ُحسِّنت اآللية املخصصة    ٩باإلضـافة إىل الزيادات يف االستحقاقات اليت متت مناقشتها يف إطار املادة              -٣٠٨
  قانون أوامر اإلعالة املشتركة بني اهليئات القضائية      ة بفضل إقرار    إلنفـاذ االلـتزامات املـتعلقة بدعـم األسـر         

)http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/i060e.php (       والـتعديالت التشريعية اليت أدخلت على برنامج
 ).http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/f020e.php(إنفاذ أوامر اإلعالة الذي تديره احلكومة 

 ق يف السكن الالئقاحل

) http://www.gov.mb.ca/fs/housing/ahi.html(من املقرر أن تسفر مبادرة توفري السكن بتكلفة ميكن حتملها            -٣٠٩
.  جديدة ميكن حتمل تكلفتها يف مانيتوبا     مرتل ووحدة إجيار   ٢ ٥٠٠املشـار إليها يف مقدمة هذا التقرير عن إنشاء حنو           

مانيتوبا طرفاً يف اتفاق أبرم خلمس سنوات مع مدينة وينيبغ وستسهم هذه املدينة        ومبوجب هذه املبادرة، أصبحت     
كما جيري وضع اقتراحاٍت لتنفيذ .  مليون دوالر لدعم السكن الذي ميكن حتمل تكلفته     ١٧مبوجـبه مبا يزيد عن      

 .مداد مبساكن جديدة لإلجيار ماليني دوالر وذلك يف إطار متويل برنامج اإل٥,٦٢مثانية مشاريع يصل إمجايل تكلفتها إىل 

 ماليني دوالر لتمويل برامج مثل برنامج املساعدة املخصصة         ٣، خصص مبلغ    ٢٠٠٤-٢٠٠٣ويف العام    -٣١٠
اإلقليمي للمساعدة املخصصة   /لبـناء مسـاكن يف األحياء وقدمت املقاطعة مبلغ مليوين دوالر للربنامج الفيدرايل            

 . يف حتديث املساكن يف األحياء املتدنية املستوى يف وينيبغ وبراندون وتومسونإلصالح املساكن، وذلك ملواصلة اإلسهام

 التشرد

وهي شراكة  ) http://www.gov.mb.ca/fs/housing/whhi.html" (مبادرة اإلسكان والتشرد يف وينيبغ    "مت متديد    -٣١١
املتدين ومعاجلة مشكلة التشرد     إلصالح جمموع املساكن ذات املستوى       قائمـة بـني مانيـتوبا وكندا ومدينة وينيبغ        

ومبوجب هذه املبادرة، . ٢٠٠٣نوفمرب /وحتديث املساكن يف األحياء القدمية، خلمس سنوات أخرى يف تشرين الثاين
 غرفة ١٠٠ وحدة سكنية و١ ١٠٠ مليون دوالر لدعم إصالح وجتديد وتشييد أكثر من ٣١اعتمد مبلغ يزيد عن 

 .شردين من األفراد واألسر أو إىل األشخاص املعرضني خلطر التشردأو سرير ولتقدمي املساعدة إىل امل

 احلق يف الصحة البدنية والعقلية: ١٢املادة 

 :تشمل املبادرات اجلديدة املقدمة يف جمال الرعاية الصحية للفئات الضعيفة ما يلي -٣١٢

 يف مدينة تومسون؛" مبادرة األغذية الصحية للمنطقة الشمالية"أنشئت  �

 كهيئة حلماية املستهلك وأفراد األسرة؛" اجمللس االستشاري اإلقليمي للصحة العقلية"يد تأسيس أُع �

الوحدة اإلقليمية  "؛ و "مركز مانيتوبا للموارد التعليمية املتعلقة بالصحة العقلية      : "أُنشـئ ما يلي    �
ري لعدم  ، وهي وحدة متخصصة تعىن باألفراد الذين هم عرضة الحتمال كب          "لالحتياجات اخلاصة 

التدخل "حصوهلم على خدمات كافية أو لعدم تأهلهم للحصول على اخلدمات احلالية؛ وبرنامج       
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اليت عرفت كأفضل ممارسٍة " برنامج املتابعة الصحية املشددة يف اجملتمع"؛ و"املبكر يف حالة الذُهان
 متبعة يف كندا؛

ــتراتيجية مانيـــتوبا بشـــأن صـــحة املـــرأة  ٢٠٠٠صـــدرت يف عـــام  �   اسـ
)http://www.gov.mb.ca/health/women/index.html(     ؛ وعقدت مشاورات بشأن صحة املرأة؛ 

 ؛"برنامج مانيتوبا للفحوص املتعلقة بعنق الرحم"وأنشئ 

  اسـتراتيجية ملرض الزهامير وما يتصل به من أعراض اختالل عقلي           ٢٠٠٢صـدرت يف عـام       �
)http://www.gov.mb.ca/health/documents/Alzheimer.pdf(؛ 

  تعزيز وضع املسنني املانيتوبيني   : الـتقدم يف السن   :  بـرنامج بعـنوان    ٢٠٠٣صـدر يف عـام       �
)http://www.gov.mb.ca/sd/advancingage.html (     ووضعت معايري جديدة ملؤسسات رعاية

 .املسنني

ا وضـعت برامج وُنظمت دورات تدريبية واعُتمدت موارد فيما يتعلق باالضطرابات اليت حيدثه             �
تقرير كندا اخلامس بشأن العهد الدويل      انظر  . الكحـول للجـنني وباحلوامل املعرضات للخطر      

  للحصول على تفاصيل بشأن هذه الربامج؛اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

لتقدمي خدمات منسقة على املستوى اإلقليمي تسمح لألطفال        " مبادرة عالج األطفال  "اعُتمدت   �
م، ووضع برنامج دائم للتحليل التطبيقي لسلوك األطفال يف مرحلة باسـتغالل كـامل طاقـاهت     

 احلضانة الذين يعانون من انطواٍء نفسي؛

مانيتوبا هي املقاطعة الكندية اليت يوجد فيها أعلى معدل لألفراد املصابني وفقاً لتشخيص حديث  �
 ويتواصل توسيع نطاق خدمات   .  شخص ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ١٧,٦مبـرض كلوي متقدم، وهو      

 تنقية الدم لتعاجل أعداداً متزايدة؛/الصحة الكلوية

وباشر ". معهد الصحة والعافية اخلاص بالشعوب األصلية واملنطقة الشمالية "٢٠٠٤أنشئ يف عام  �
 .أعماله يف جماالت االنتحار والشفاء التقليدي وداء السكري

مانيتوبا نظراً لتقدم السكان يف السن      ومـن املـتوقع تواصل ازدياد اإلصابة بداء السكري وانتشاره يف             -٣١٣
ومن املرتقب أن ال تؤيت السياسات والربامج واخلدمات اإلقليمية مثارها إال           . ولتعزيز عملية الفحص وما إىل ذلك     

 .بعد انقضاء عشر سنوات أو أكثر فتسجل اخنفاضاً يف عدد اإلصابات بداء السكري

ى السكاين عن مدى انتشار تعاطي الكحول أثناء احلمل، من          وتقوم مانيتوبا جبمع معلومات على املستو      -٣١٤
خالل فحص إقليمي الحق للوالدة يشمل مجيع املواليد وإجراء مقابالت معمقة مع أمهات مت االلتقاء هبن يف إطار               

 ويبني الفحص اإلقليمي وجود حاالت تعاٍط للكحول أثناء احلمل        "). األسر أوالً "برنامج  (برنامج زيارات مرتلية    
 يف املائة من النساء   ٢٨ و ٩ تتـباين يف مناطق خمتلفة من املقاطعة وتتراوح نسبتها بني            ٢٠٠٤-٢٠٠٣يف العـام    
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وتظهر البيانات اليت مت احلصول عليها من أول تقييم معمق          . وتكشـف عن حاالت تعاطي الكحول أثناء احلمل       
نامج قد تعاطت األمهات فيها الكحول أثناء        يف املائة من األسر اليت أشار إليها تقرير الرب         ٦٥لألسـر أن نسـبة      

 .ومن املتوقع أن تكون أدوات الفحص اإلقليمي جمدية يف حتديد اجتاهات تعاطي الكحول أثناء احلمل. احلمل

 املعوقون

 :خالل الفترة املشمولة بالتقرير -٣١٥

 أُنشئ منصب وزير مسؤول عن املعوقني؛ �

  "استراتيجية إقليمية ملانيتوبا بشأن اإلعاقة    : الكاملةاملواطنة  " برنامج   ٢٠٠١وصـدر يف عـام       �
)http://www.gov.mb.ca/access/(؛ 

 ؛٢٠٠٣ديسمرب /يف كانون األول" مكتب قضايا اإلعاقة"وأُنشئ  �

واسُتضـيف اجـتماعا مائدتني مستديرتني عن قضايا اإلعاقة هبدف إتاحة الفرصة أمام املعوقني     �
 .سياسات احلكومة وبراجمهالتقدمي آراء واقتراحات بشأن 

 احلق يف التعليم: ١٣املادة 

 :تشمل املبادرات اجلديدة ما يلي -٣١٦

 ).http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/2004/c02404e.php (ميثاق املدارس اآلمنة ٢٠٠٤يونيه /أقر يف حزيران �

ا ذوي االحتياجات اخلاصة     تشريع يكفل تلقي مجيع األطفال، وال سيم       ٢٠٠٤يونيه  /أقـر يف حزيران    �
 ).http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/2004/c00904e.php(منهم، برامج تعليمية مناسبة 

 مورد لواضعي : إدماج منظور الشعوب األصلية يف املناهج التعليمية       برنامج   ٢٠٠٣صدر يف عام     �
 دماج منظور الشعوب  إ، واستهل بعقد حلقة العمل      املـناهج التعليمـية واملدرسـني واملديرين      

 .هنج تعليمي قائم على املواضيع: األصلية

لزيادة إمكانية احلصول على " خطة عمل بشأن تعليم الشعوب األصلية "٢٠٠٤ووضعت يف عام  �
التعليم الالحق للمرحلة الثانوية وإهنائه، وزيادة إمكانية النجاح يف دخول سوق العمل واملشاركة 

ومتابعة البيانات هو أمر .  املتعلق بتعليم وتوظيف الشعوب األصلية     فيه واالرتقاء مبستوى البحث   
 ).http://www.edu.gov.mb.ca/abedu/action_plan/index.html. (أساسي هلذه املبادرة

، وكُلفت مبهمة تلبية االحتياجات التعليمية      ٢٠٠٤يوليه  /يف متوز " جامعـة الشمال  "أُنشـئت    �
 شماليني، وتعزيز الرفاه االجتماعي واالقتصادي لشمال مانيتوبا       للشعوب األصلية واملانيتوبيني ال   

)http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/u055e.php.( 
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احلـق يف املشـاركة يف احلياة الثقافية واالستفادة من           :١٥املادة 
 التقدم العلمي ومحاية حقوق التأليف

لتراث والسياحة، مبساعدة مالية من وزارة شؤون       ، أنشـأت وزارة الثقافة وا     ٢٠٠٤-٢٠٠٣يف العـام     -٣١٧
اجمللس االستشاري الوزاري املعين باألمم األوىل وفنون الشعوب األصلية         "الشـعوب األصلية واملنطقة الشمالية،      

وقد ُعقدت ثالثة   ". اجمللس االستشاري الوزاري املعين بفنون امللونني وأنشطتهم الثقافية       "و" وأنشـطتها الثقافـية   
 .ات موائد مستديرة لفناين الشعوب األصليةاجتماع

 أونتاريو

 معلومات عامة

 املعوقون

، الذي يرمي إىل حتسني     ٢٠٠١قانون سكان أونتاريو املعوقني،      ٢٠٠١سـنت حكومة أونتاريو يف عام        -٣١٨
عزيز ويتضمن القانون أحكاماً هتدف إىل ت     . الفـرص املتاحة أمام املعوقني وحتسني مشاركتهم ومستوى معيشتهم        

والوصول إىل املرافق احلكومية    ) ٥املادة  (واحلصول على السلع واخلدمات     ) ٨املادة  (املسـاواة يف جمال التوظيف      
 ).٧املادة (واملنشورات ) ٦املادة (، فضالً عن وسائل االتصال مبا فيها اإلنترنت )٤املادة (

 ١٣ حيز التنفيذ يف     ،٢٠٠٥هتم،  قـانون تيسري حصول سكان أونتاريو املعوقني على احتياجا        ودخـل    -٣١٩
وهذا التشريع اجلديد، األمشل، أدخل حتسينات على قانون سكان أونتاريو املعوقني بأن نص . ٢٠٠٥يونيه /حزيران

عـلى وضـع معـايري واجبة التنفيذ لتيسري حصول املعوقني على السلع واخلدمات ووصوهلم إىل املرافق واإليواء             
وتنطبق املعايري على شىت القطاعات العامة واخلاصة يف املقاطعة لتحسني          .  والوظيفة )السكن واملرافق التابعة لـه   (

 .مستوى معيشة املعوقني واجملتمع احمللي عموماً

 املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة: ٣املادة 

ليت تقوم هبا النساء تارخيياً، ميكن عزو الفارق بني أجور الرجال والنساء، جزئياً، إىل خبس قيمة األعمال ا         -٣٢٠
وتشري التقارير اليت أصدرهتا . ، أُحرز تقدم يف سد الفجوة يف األجورقانون اإلنصاف يف األجورومنذ تنفيذ . أساساً

وكالة اإلحصاء الكندية مؤخراً إىل أن الفجوة بني الرواتب قد تقلصت بالنسبة إىل العامالت املتفرغات يف أونتاريو 
فبالنسبة إىل العمال املتفرغني طوال السنة يف أونتاريو، اخنفض الفارق من           . ١٩٨٧ عام    نقاط مئوية منذ   ٦بنسبة  
 .٢٠٠٢ يف املائة يف عام ٣٠ إىل ١٩٨٧ يف املائة يف  عام ٣٦

ومن املطلوب من مجيع أرباب العمل يف القطاع العام حتقيق اإلنصاف يف األجور واحلفاظ عليه، وكذلك             -٣٢١
قانون اإلنصاف يف   وكان  . ب العمل يف القطاع اخلاص الذين يوظفون عشرة عمال أو أكثر          األمر بالنسبة إىل أربا   

 . يف األصل ينص، بالنسبة إىل وظائف القطاع العام، على طريقة للمقارنة مع املنظمات خارج هذا القطاعاألجور
 طعن قضائي، لكن مع حتديد وأعيد العمل هبذه الطريقة إثر. ١٩٩٦وقد ألغيت الحقاً من القانون املذكور يف عام 
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 أفادت ٢٠٠٣مايو /ومتخض طعن قضائي الحق عن إقدام حكومة أونتاريو على تسوية يف أيار        . سـقف للتمويل  
 مليون دوالر على    ٤١٤وقضت التسوية بدفع    . مـنها النساء يف العديد من وظائف القطاع العام املتدنية األجور          

 . امرأة١٠٠ ٠٠٠مدى ثالث سنوات إىل حنو 

 .www.gov.on.ca/lab/pec/index_pec.html: وترد معلومات عن جلنة اإلنصاف يف األجور يف موقعها على اإلنترنت -٣٢٢

 احلق يف العمل: ٦املادة 

، وهو األعلى منذ عام ٢٠٠٣ يف املائة يف عام ٦٨,٤بلغ معدل مشاركة القوة العاملة السنوي يف أونتاريو  -٣٢٣
وبلغ عدد الوظائف يف    . ٢٠٠٣ وظيفة جديدة خالصة يف عام       ١٦٠ ٥٠٠فقـد اسـتحدثت املقاطعة      . ١٩٩١

 . يف املائة من إمجايل عدد الوظائف يف كندا٣٩,٥ ماليني، ما ميثل ٦,٣أونتاريو يف هناية السنة 

  ٢٠٠٠واختـذت احلكومـة إجـراءات عدة لزيادة حجم اليد العاملة ونوعيتها يف أونتاريو بني عامي                  -٣٢٤
ت هذه اإلجراءات، جمتمعة، فرص العمل جلميع سكان أونتاريو، مبن فيهم الشعوب األصلية             ولقد زاد . ٢٠٠٤و

 :ومشلت اإلجراءات املتخذة ما يلي. والشباب واألقليات الظاهرة

 :االستثمار يف التلمذة �

  لدعم زيادة املشاركة؛٢٠٠٨-٢٠٠٧زيادة متويل التلمذة إىل غاية  -

 التلمذة للمساعدة على إعداد األفراد ملزاولة املهن اليت         االستثمار يف مبادرة تدريب قبل     -
 تتطلب مهارات؛ 

كليات الفنون  "الذي يوفر التمويل ل       " بـرنامج صندوق تعزيز التلمذة    "االسـتثمار يف     -
 .لشراء معدات حديثة وجتديد املرافق ودعم زيادة فرص التلمذة" التطبيقية والتكنولوجيا

 :يفاالستثمار يف برامج التوظ �

 سكان أونتاريو، ويف املقام األول Job Connect)" (جوب كونيكت"توجـه وكالـة    -
 عاماً، حنو فرص    ٢٤ و ١٦الشـباب العـاطلني عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بني           

 التوظيف والتدريب؛

املتعلمني على اكتساب املهارات الكتابية " برنامج حمو األمية واملهارات األساسية"يساعد  -
 .سابية اليت حيتاجون إليها لتعزيز فرص عثورهم على عملواحل

تقدمي املساعدة إىل األفراد املتدربني على الصعيد الدويل من أجل اكتساب املهارات واالعتراف الذي               �
 حيـتاجون إليه يف تعزيز فرص العمل يف جماالت مهنهم، مبا يف ذلك االستثمار يف مشاريع التدريب                

رات واملشاريع القطاعية اليت تقّيم الكفاءات املوجودة وتوفري التدريب واخلربة         اهلادفـة إىل صقل املها    
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كما دشنت احلكومة خدمة لتقييم الشهادات اجلامعية من أجل وضع املواد اإلعالمية            . املهنية يف كندا  
 .وأساليب التقييم وأدواته ودعائمه إلزالة احلواجز اليت تعترض الوصول إىل سوق العمل

 املرأة

، النساء من تأمني    ٢٠٠٠، الذي استهل يف عام      "تدريب املرأة على تكنولوجيا املعلومات    "ميكِّن برنامج    -٣٢٥
والفئات املستهدفة هي النساء ذوات     . عمل وتلقي التدريب واحلصول على شهادة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات         

. ن يف أعمال دون كفاءاهتن أو املهاجرات اجلددالدخل احملدود أو املعوقات أو العاطالت عن العمل أو الالئي يوظف
 نساء التدريب   ٣١٠وتلقت حنو   . ٢٠٠٦-٢٠٠٤ امرأة التدريب بفضل التمويل املخصص للفترة        ١٥٦وستتلقى  

 يف املائة ممن    ٧٨ يف املائة من املتدربات على شهادة ووظف زهاء          ٨٣بفضل هذا الربنامج إىل حد اآلن؛ وحصل        
 .حصلن على شهادات

تدريباً قبل التلمذة ُوضع لزيادة عدد النساء املؤهالت للمهن       " النسـاء يف املهـن املتخصصة     "ويوفـر بـرنامج      -٣٢٦
والفئات املستهدفة هي النساء ذوات الدخل املنخفض . املتخصصـة والقطاعـات التكنولوجـية الـيت عليها طلب كبري        

 القادرات على دخول جمال املهن املتخصصة بسبب        العاطالت عن العمل أو الالئي يوظفن يف أعمال دون كفاءاهتن وغري          
-٢٠٠٤وبفضل التمويل املؤمن للفترة     . نقص املهارات يف جمال الرياضيات واحلاسوب واخلربة املباشرة يف املعدات التقنية          

 . نساء بستة برامج للتدريب قبل التلمذة، مبا فيها برامج متخصصة للسكان األصليني من النساء١٠٤، ستلتحق ٢٠٠٥

 احلق يف الضمان االجتماعي: ٩املادة 

" أونتاريو يف العمل"تقدم حكومة أونتاريو مسـاعدة بشأن التوظيف ومساعدة مالية مـن خالل برنامج  -٣٢٧
)Ontario Works (بـرنامج دعم املعوقني يف أونتاريو "و) "وأدخلت التغيريات التالية على ). انظر التقرير السابق

 . الدخل واملساعدة االجتماعية أثناء الفترة املشمولة هبذا التقريربرامج واستحقاقات دعم

 :فمن أجل مساعدة الناس على إجياد عمل -٣٢٨

أو ماالً يف   /مل تعد احلكومة تعترب اإلعانات أو املنح أو األموال املدخرة من أجل التعليم دخالً و               �
 ؛"وقنيبرنامج أونتاريو لدعم املع"أو " أونتاريو يف العمل"برنامج 

) أي استحقاق التأمني الصحي املوسع  (أعـادت احلكومـة العمل باستحقاقات التأمني الصحي          �
الذين ينتقلون إىل سوق العمل حبيث ال تصبح " أونتاريو يف العمل"لفائدة املستفيدين من برنامج  

 .التكاليف الطبية املرتفعة مثبطاً عن العمل

ت احلكومة احلظر مدى احلياة على املستفيدين من املساعدة         ، ألغ ٢٠٠٣ديسـمرب   /ويف كـانون األول    -٣٢٩
االجتماعية يف حاالت الغش خشية أن تكون هذه السياسة مفرطة العقاب وأن تغفل التشديد على حق الشخص                 

 . يف أن حييا حياة كرمية وأن يعامل باإلنصاف والرمحة
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. لحوامل املستفيدات من املساعدة االجتماعية، أعادت احلكومة العمل باإلعانة التغذوية ل٢٠٠٤ويف عام  -٣٣٠
باستثناء املنتجات غري املشتقة من     ( دوالراً يف الشهر     ٥٠ أو   ٤٠فهي تسمح للحوامل بتلقي مبلغ إضايف قـدره        

 .إضافة إىل أي مبالغ أخرى ميكن أن يتلقينها فيما يتعلق بالنظام الغذائي) احلليب

برنامج أونتاريو لدعم   "و" أونتاريو يف العمل  "على سياسة برنامج    ومـن التغيريات األخرى اليت أدخلت        -٣٣١
 دوالر يف السنة    ٥ ٠٠٠ إىل   ٤ ٠٠٠زيـادة املـبلغ اخلاضع لإلعفاء خبصوص اهلدايا والتربعات من           " املعوقـني 

رغ وإعفاء األموال اليت يدخرها األطفال من العمل غري املتف        ) فقط" برنامج أونتاريو لدعم املعوقني   ("للمسـتفيد   
 .والعمل بعد املدرسة

 مليارات دوالر، أو سبعة يف املائة من امليزانية التشغيلية ٤,٥٧، أنفقت حنو    ٢٠٠٤-٢٠٠٣ويف الفـترة     -٣٣٢
برنامج دعم  " يف املائة من ميزانية أونتاريو على        ٣,٥وأنفق زهاء   . ألونـتاريو، على برامج املساعدة االجتماعية     

 ".أونتاريو يف العمل"ائة على برنامج  يف امل٢,٧و" املعوقني يف أونتاريو

 " أونتاريو يف العمل  "، بلـغ عدد احلاالت املعروضة على برنامج         ٢٠٠٤ديسـمرب   /ويف كـانون األول    -٣٣٣
 ومنذ الفترة  .  حالة ٢٠٦ ٨٨٤لدعم الدخل   " بـرنامج دعـم املعوقني يف أونتاريو      " حالـة وعـلى      ١٨٨ ٧٤٥
 يف املائة يف استحقاقات ٣ودخلت زيادة . لقى املساعدة االجتماعية، استقر جمموع احلاالت اليت تت٢٠٠٢-٢٠٠١

حيز " برنامج أونتاريو لدعم املعوقني   "و" أونتاريو يف العمل  "املسـاعدة االجتماعـية اليت يقدمها كل من برنامج          
 فرد  ٤٠٠ ٠٠٠وسيستفيد حنو   . ١٩٩٣وكانت أول زيادة للمعدل منذ عام       . ٢٠٠٥التنفـيذ يف مطلـع عام       

 . مليون دوالر إضافية لدعم الدخل١٠٠من هذه الزيادة، ما سيوفر )  مستفيد٦٦٠ ٠٠٠أكثر من (هم وأسر

 استحقاقات رعاية األسرة

الدخل "، زيدت االستحقاقات السنوية املقدمة إىل أرباب األسر الوحيدة الوالد من خالل            ٢٠٠٠يف عام    -٣٣٤
.  دوالرات سنوياً  ١ ٣١٠ دوالرات للطفل إىل     ٢١٠مبقدار  " الًاإلضايف لألسر العاملة يف أونتاريو اليت ترعى أطفا       

ومـن املتوقع أن يزيد هذا املبلغ مشاركة القوة العاملة ألرباب األسر الوحيدة الوالد ويقلص عدد األسر الوحيدة        
 .الوالد ذات الدخل املنخفض

هم استثمار جمدد يف إطار مبادرة      هو أ " الدخـل اإلضايف لألسر العاملة يف أونتاريو اليت ترعى أطفاالً         "و -٣٣٥
، ازداد الدخل ١٩٩٨فمنذ أن وضع الربنامج يف عام ). انظر مقدمة هذا التقرير" (االستحقاقات الوطنية لألطفال"

 يف املائة جلميع األسر     ١٩ يف املائة، مقارنة بنسبة      ٣٢املتأيت من األجر لألسر املستفيدة من الدخل اإلضايف بنسبة          
وهذا يشري إىل أن املستفيدين من الدخل اإلضايف عززوا مشاركتهم يف القوة العاملة،             . يف أونتاريو اليت هلا أطفال    

 ".االستحقاقات الوطنية لألطفال"وهذه املشاركة هي أحد مقاصد مبادرة 

لزيادة ، أعلنت أونتاريو أن املستفيدين من املساعدة االجتماعية ميكنهم اإلبقاء ملدة سنة على ا             ٢٠٠٤ويف عـام     -٣٣٦
ففي املاضي، كانت زيادة احلكومة .  يف العالوة الوطنية اإلضافية لألطفال    ٢٠٠٤يوليه  /الـيت قررهتا حكومة كندا يف متوز      

 ١٠وسيترتب على ذلك    . الكـندية السنوية للعالوة الوطنية اإلضافية لألطفال ختصم من استحقاقات الضمان االجتماعي           
 .٢٠٠٦-٢٠٠٥ و٢٠٠٥-٢٠٠٤ذوات الدخل احملدود يف ماليني دوالر إضافية لدعم دخل األسر 
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 محاية األسرة واألم والطفل: ١٠املادة 

 الذي نفذ يف    ،" عالج إدمان احلوامل   -مناء الطفل يف املرحلة املبكرة من الطفولة        مشـروع   "يف إطـار     -٣٣٧
أمهات احلوامل و  مركزاً أمواالً لتقدمي خدمات عالج من إدمان املخدرات لدى           ١٧، تلقى   ٢٠٠٢مـارس   /آذار

وتشمل أنشطة املشروع التثقيف العام وعالج إدمان املخدرات ورعاية         .  سن السادسة  األطفـال الصـغار دون    
الرعاية الصحية واحلصول عليها    دمات  الطفولة وتلقني مهارات احلياة واملهارات األبوية وتسهيل اتصال الزبائن خب         

 .وعلى السكن واخلدمات االجتماعية

 أسبوعاً إذا حصلت    ٣٥ أسبوعاً إىل    ١٨ من   ين مدة إجازة األبو   ٢٠٠٠ نون معايري التوظيف،  قاومـدد    -٣٣٨
 . أسبوعاً إذا مل حتصل عليها٣٧على إجازة احلمل أو أيضاً املوظفة 

 احلق يف إجازة وظفني املؤهلنيلملف".  لألغراض الطارئةإجازة"ل  وأنشأ هذا القانون أيضاً استحقاقاً جديداً  -٣٣٩
 أيام ألسباب طبية أو بسبب وفاة أو مرض أو إصابة أو أمر عاجل يتعلق          ١٠دفوعـة األجر قد تصل إىل       غـري م  

ملوظفي رب العمل الذي ال     وهذا االستحقاق متاح    . بالطفل أو الزوج أو الشريك من نفس اجلنس أو قريب آخر          
 . موظفا٥٠ًيقل عدد املوظفني النظاميني الذين يشتغلون عنده عن 

ـ   -٣٤٠ فمن حق املوظفني   ". إجازة طبية أسرية  "ل    ، ُعدل القانون هبدف استحداث استحقاق       ٢٠٠٤ام  ويف ع
 إىل مثانية أسابيع من أجل تقدمي الرعاية أو الدعم إىل فرد معني من  قد تصلاحلصول على إجازة غري مدفوعة األجر

 .األسرة مصاب مبرض

اإلطار املتعدد األطراف   "مويل االحتادي مبوجب    ، بلغ نصيب أونتاريو من الت     ٢٠٠٤-٢٠٠٣الفترة  ويف   -٣٤١
وُوفر هذا التمويل للبلديات من أجل إصالح أسس نظام  .  ماليني دوالر  ٩,٧" بشأن التعلم املبكر ورعاية الطفولة    

الفترة  مليون دوالر يف     ٥٨,٢وبلغ نصيب أونتاريو    . رعاية الطفولة وإعادة بنائها وتعزيزها يف مجيع أحناء املقاطعة        
 ٤ ٠٠٠يف تعزيز استقرار نظام رعاية الطفولة القائم واستحداث ما ال يقل عن             هو يستخدم   ، و ٢٠٠٥-٢٠٠٤

 .مكان إضايف مدعوم لرعاية الطفولة

وستكون أوىل أولويات احلكومة يف توسيع نطاق التعلم املبكر ورعاية الطفولة ختصيص يوم كامل للتعلم                -٣٤٢
 :وتعمل املقاطعة أيضاً على حتقيق ما يلي. ر أربع ومخس سنواتورعاية األطفال الذين يبلغون من العم

 اإلعانات يقوم على الدخل، ما جيعل عدداً أكرب من أسر أونتاريو مؤهالً             لتوزيعمنـوذج جديد     �
 للمساعدة؛

كلـية جديدة للمربني املتخصصني يف الطفولة املبكرة من أجل وضع معايري مهنية عالية ودعم                �
 .الرعاية النوعية

  املتعلقة جأحـدث تقريـر مرحـلي حلكومة أونتاريو بشأن االستثمارات والنتائ          ميكـن االطـالع عـلى       و -٣٤٣
ــة     ــن الطفول ــبكرة م ــرحلة امل ــل يف امل ــنماء الطف ــتايل   ب ــنوان ال ــلى الع ــت ع ــلى اإلنترن : ع

http://www.children.gov.on.ca/CS/en/programs/EarlyYearsInitiatives/default.htm .قوف على وميكن الو
 . يف مقدمة هذا التقريرمناء الطفل يف املرحلة املبكرة من الطفولةاتفاق 
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 العنف األسري

 سرير إضايف يف مالجئ الطوارئ للنساء وترميم ٣٠٠إلجياد  مليون دوالر ٢٦، ُرصد مبلغ ٢٠٠١يف عام  -٣٤٤
كما رصد مبلغ   . واع دعم أخرى   مـلجأ آخر، يقابلها زيادة يف متويل الربنامج من أجل تقدمي املشورة وأن             ١٣٦
 ماليـني دورالر إضافية على مدى مخس سنوات لتمويل إنشاء خط هاتفي جديد على مدار الساعة والسنة             ٤,٥

 .على صعيد املنطقة لفائدة النساء ضحايا االعتداءات من أجل تقدمي املعلومات والدعم للنساء اللوايت يعشن أزمات

، أعلنت احلكومة عن خطة عمل بشأن العنف املرتيل مشتَركة بني           ٢٠٠٤ديسـمرب   /ويف كـانون األول    -٣٤٥
الوزارات وعلى مدى سنوات ملكافحة العنف املرتيل ضد املرأة والطفل، مع التركيز هذه املرة على الوقاية ودعم                 

دى أربع  مليون دوالر على م٦٦وتتضمن اخلطة استثماراً قدره . أفضل من اجملتمع للنساء واألطفال املعتدى عليهم
 :سنوات وجمموعة كبرية من املبادرات اليت تشمل ما يلي

 محلة تثقيف ووقاية عامة؛ �

 واملهنيني واألسر واجلريان واألصدقاء على التعرف على تدريب العمال الذين يوجدون يف املقدمة �
  التوجيه؛وتوفرياملؤشرات املبكرة لالعتداء 

 االستثمار يف الدعم اجملتمعي للضحايا؛ �

 إدخال حتسينات على النظام اجلنائي ونظام قضاء األسرة يف أونتاريو؛ �

تعزيز إمكانية احلصول على خدمات اللغة الفرنسية ووضع مبادرات موجهة لتلبية االحتياجات             �
اخلاصـة للشـعوب األصـلية واملعوقني وكبار السن واجملتمعات احمللية اإلثنية الثقافية والعرقية              

 . املزارعني واجملتمعات احمللية الشماليةوالقروية وجمتمعات

كما تشمل اخلطة استثمارات إضافية يف اخلدمات اجملتمعية احمللية للتصدي للعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك                 -٣٤٦
 ماليني دوالر سنوياً لتغطية الزيادة يف النفقات التشغيلية         ٣ ماليـني دوالر سـنوياً خلدمات دعم السكن و         ٣,٥

 .ت االستشاريةللمالجئ واخلدما

 مليون دوالر إضافية على مدى مخس سنوات الستراتيجية صحة الشعوب األصلية ورفاهيتها   ٢٥ومت التعهد مبنح     -٣٤٧
 .اليت تقدم خدمات يف جمال العنف األسري والرعاية األولية خارج األراضي املخصصة لتلك الشعوب وداخلها

منوذجياً للكفالة يتيح الفرصة لضحايا العنف املرتيل بأن        ، اختـربت أونـتاريو برناجماً       ٢٠٠٢ويف عـام     -٣٤٨
يسـتجوهبم أفراد شرطة وموظفون مدربون يعملون يف اإلدارات املعنية بالضحايا قبل جلسات االستماع اخلاصة               

رتيل ويوفر الربنامج لضحايا العنف امل. بالكفالة بغية توفري املزيد من املعلومات عن تاريخ العنف يف العالقة األسرية
دعمـاً مـبكراً وفرص التخطيط للسالمة، ويساعد على التمييز بني احلاالت الشديدة اخلطورة واحلاالت األقل                

 .خطورة، ويوفر أساساً أفضل حملامي التاج واحملاكم الختاذ القرارات املتعلقة بالكفالة
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اة اكتوارية لتقييم اخلطر    ، وهو أد  "تقييم خطر العنف املرتيل يف أونتاريو     "كمـا اسـتحدثت أونـتاريو        -٣٤٩
ويتوقع هذا  . يسـتعملها أفـراد الشرطة الذين يوجدون يف املقدمة يف احلاالت اليت يعتدي فيها رجل على امرأة                

وتقوم أونتاريو بتقييم فائدة هذه األداة يف سياق جلسات         . الـربنامج احتمال وضع تقرير آخر عن العنف املرتيل        
مل املشتغلون باملهن الصحية نسخة سريرية من الربنامج لتقدمي املشورة للنساء           ويستع. االستماع اخلاصة بالكفالة  

 .عن احتمال التعرض العتداءات أخرى

 احلق يف مستوى معيشي الئق: ١١املادة 

 ٨ دوالرات للساعة إىل ٦,٧٥ مبادرة لزيادة احلد األدىن العام لألجور من ٢٠٠٣اختذت احلكومة يف عام  -٣٥٠
 ٦,٧٥، إذ ارتفع هذا احلد من       ٢٠٠٤فرباير  /ونفذت الزيادة األوىل يف شباط    .  أربع سنوات  دوالرات على مدى  

وستدخل زيادة أخرى حيز . ٢٠٠٥فرباير / دوالرات يف شباط٧,٤٥ دوالرات مث زيـد إىل    ٧,١٥دوالرات إىل   
 دوالرات ٨ت إىل  دوالرا٧,٧٥، إذ سيزيد احلد األدىن العام لألجور من ٢٠٠٧ و٢٠٠٦فرباير /التنفيذ يف شباط

 .للساعة على التوايل

 التشرد

ومن املتوقع أن حتقق الربامج . ٢٠٠٤ُبسِّطت برامج الوقاية من التشرد وعززت مببلغ مليوين دوالر يف عام  -٣٥١
نقل األشخاص من فنادق    ) ٢(نقل األشخاص من الشارع إىل املالجئ؛       ) ١: (أحـد األهـداف التالية أو أكثر      

 .الوقاية من التشرد بدعم األشخاص يف البقاء يف مساكن دائمة) ٣( دائمة؛ الطوارئ إىل مساكن

 يف املائة يف متويل     ٣ عن زيادة قدرها     ٢٠٠٤وأعلنـت وزارة اخلدمـات اجملتمعية واالجتماعية يف عام           -٣٥٢
ن للبالغني وهذا يشمل الدور اجلماعية اليت توفر املسك    . الوكـاالت الـيت مل تتلق زيادة يف التمويل لسنوات عدة          

يوليه /وارتفع احلـد األقصى اليومي املدفوع ملتعهدي مالجئ الطوارئ منذ متوز         . املستضـعفني ومأوى طوارئ   
 . دوالراً يف اليوم للمأكل واملبيت٣٩,١٥ يف املائة ليصل إىل ٣، بنسبة ٢٠٠٤

 دوالر، وهو يقدم    كمـا أعلنت الوزارة عن إنشاء صندوق للطاقة يف حاالت الطوارئ وتزويده مبليوين             -٣٥٣
. مساعدة استثنائية يف حاالت الطوارئ لسداد متأخرات حساب الطاقة، وإيداع الضمانات ورسوم إعادة اإلمداد             

 دوالر مساعدةً طارئة يف جمال الطاقة إىل أفراد األمم األوىل الذين            ٥٠ ٠٠٠وقدمـت الـوزارة فضالً عن ذلك        
 .يعيشون يف األراضي املخصصة هلم

 وحدة سكنية لدعم املشردين أو      ٣ ٦٠٠" مـبادرة املشردين املصابني باضطرابات عقلية     "ت  واسـتحدث  -٣٥٤
، أعلنت وزارة الصحة والرعاية     ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢ويف  . املعرضني خلطر التشرد املصابني باعتالل عقلي     

املصابني باختالالت   وحدة سكنية جمهزة خبدمات دعم لإلبقاء على األشخاص          ٥٠٠الطويلـة األجل عن إنشاء      
 .عقلية خارج نظم العدالة اجلنائية والتأديبية
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 احلق يف الصحة البدنية والعقلية: ١٢املادة 

 مليون دوالر على مدى السنوات األربع املقبلة        ١٢٠ عن زيادة    ٢٠٠٤أعلنـت أونتاريو يف ميزانية عام        -٣٥٥
هذه االستراتيجية املمتدة على أربع سنوات ستسمح       و. لفـائدة قطاع اخلدمات اجملتمعية يف جمال الصحة العقلية        

إدارة األزمات وإدارات احلاالت وأفرقة العالج اجملتمعي الدينامية والتدخل (بـتقدمي خدمـات متس إليها احلاجة       
 .٢٠٠٨-٢٠٠٧ شخص إضايف حبلول ٧٨ ٠٠٠إىل ) املبكر

خالل تنسيق أفضل مع وحدة إلدارة وتعـززت خدمات الطوارئ يف جمال الصحة العامة يف أونتاريو من    -٣٥٦
الطـوارئ أنشئت مؤخراً وزيادة عدد اخلرباء املتخصصني يف األمراض املُعدية إىل نظام للتناوب حسب الطلب،                

. ووضـع نظم أفضل لإلنذار بالنسبة إىل املمارسني، وإنشاء جلنة استشارية لألمراض املعدية على صعيد املقاطعة               
وهي إقامة شبكات إقليمية ملكافحة العدوى، وإنشاء وكالة، وإدماج خمتربات الصحة وهناك مشاريع قيد التطوير، 
 .العامة يف دائرة الصحة العامة

واسـتحدثت وزارة الصحة والرعاية الطويلة األجل خدمات تتعلق مبشكلة القمار لدى فئات معينة من                -٣٥٧
يداً لتلبية احتياجات النساء والشباب     ، فرغت الوزارة من وضع خدمات مكيفة حتد       ٢٠٠١ومنذ عام   . السـكان 

وفضالً عن ذلك، عملت الوزارة مع منظمات الشعوب األصلية على إنشاء           . واجملـتمعات احمللية اإلثنية واملسنني    
 .شبكة من اخلدمات مكيفة مع ثقافة اجملتمعات احمللية األصلية ويسهل على هذه اجملتمعات احلصول عليها

فقد اسُتثمر  .  دراستني قائمتني على املشاركة للنظر يف اجلوانب الثقافية ملشكلة القمار          وأجرت أونتاريو أيضاً   -٣٥٨
 .أكثر من مليون دوالر للتوصل إىل فهم أفضل للقمار يف سياق ثقايف لدى اجملتمعات احمللية األصلية والثقافية اإلثنية

تعاطي التبغ من خالل التشريعات والربامج      واسـتثمرت أونـتاريو يف استراتيجية شاملة ملكافحة التبغ ستقلص            -٣٥٩
وهذه االستراتيجية تقوم على السكان، لكن الربامج والسياسات ستركز أيضاً على الفئات السكانية             . ووسـائط اإلعالم  

أو اليت تتعاطى التبغ بنسب مرتفعة      ) مثل األطفال والشباب  (ذات األولوية املعرضة خلطر كبري يتعلق ببدء تعاطي التدخني          
 وبلغ االستثمار اإلمجايل    ٢٠٠٥-٢٠٠٤وازداد متويل هذه االستراتيجية أربع مرات تقريباً يف         ). مـثل الشعوب األصلية   (

 . مليون دوالر٤٠

ويشمل . ٢٠٠٥وستستحدث يف أونتاريو شهادة دراسات عليا جديدة يف الذاتوية وعلم السلوك يف عام           -٣٦٠
 ١٨٠ومن املتوقع أن يعد الربنامج حنو . ي والتحليل السلوكي التطبيقيالربنامج تدريباً مكثفاً على التدخل السلوك

ومن املرتقب تقدمي الربنامج بواسطة تسع كليات يف        . معاجلاً مدرباً ورؤساء أفرقة سنوياً لربامج الذاتوية اإلقليمية       
 .وكذلك من خالل التعليم اإللكتروين) مبا فيها واحدة فرنسية(أونتاريو 

 كرسياً جامعياً ومنحاً دراسية جامعية لطلبة املاجستري والدكتوراه ودراسات          ٢٠٠٥تاريو يف عام    وستنشئ أون  -٣٦١
وسيسمح ذلك ألونتاريو . مناء الطفل يف املرحلة املبكرة من الطفولةما بعد الدكتوراه، تركز بوجه خاص على الذاتوية و

عرفة بالذاتوية، فضالً عن ضمان وجود املزيد من        بإصـدر كتلة حرجة من البحوث املخصصة واحلفاظ عليها لزيادة امل          
وسيدير جملس أونتاريو للدراسات العليا صندوق      . عـلماء النفس املهنيني املمارسني لعالج األطفال املصابني بالذاتوية        

 . ماليني دوالر لدعم الكرسي اجلامعي ومنح الدراسات العليا٣,٦٢٥هبات مببلغ 
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ونتاريو أبواهبا، وهي أول مدرسة طبية جديدة منذ أكثر من ثالثني سنة،            وسـتفتتح مدرسـة الطب بشمال أ       -٣٦٢
وستكفل املدرسة اجلديدة أن يدرس الطلبة يف مشال أونتاريو         . ٢٠٠٥أغسطس  / طالباً هبا ابتداًء من آب     ٥٦بالـتحاق   
 . ةوستركز على طب األسرة وباخلصوص على االحتياجات الصحية جملتمعات الشعوب األصلي. ويعيشون فيه

 الشعوب األصلية

، مددت أونتاريو استراتيجية استشفاء الشعوب األصلية ورفاهيتها لفترة ثالثة من مخس            ٢٠٠٤يف عـام     -٣٦٣
.  مليون دوالر  ٣٨,٥٥ ماليني دوالر، ما بلغ بإمجايل التمويل        ٥سنوات وزادت التمويل السنوي لالستراتيجية ب         

سينات يف جمال احلصول على الرعاية األولية وخدمات الصحة العقلية وهتدف هذه الزيادة يف التمويل إىل دعم التح
 .الترويج الصحي بني جمتمعات الشعوب األصلية يف مجيع أحناء أونتاريو/واالستشفاء األسري وأنشطة التوعية

رير تقوميكن االطالع على معلومات عن املبادرات املتعلقة مبنع االنتحار بني شباب الشعوب األصلية يف                -٣٦٤
 . كندا اخلامس بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 احلق يف التعليم: ١٣املادة 

سبتمرب /مجدت أونتاريو رسوم االلتحاق بالكليات واجلامعات ملدة سنتني يف مجيع الربامج ابتداء من أيلول -٣٦٥
 مليون دوالر لتمويل    ٤٨,١ومنحت  . لتكلفة من أجل جعل التعليم ما بعد الثانوي يف املتناول وميسور ا           ٢٠٠٤

وتضع احلكومة حالياً خطة طويلة . الكليات واجلامعات لتعويض فقدان العائدات بسبب السنة األوىل من التجميد         
 .األجل لضمان وجود نظام تعليم ملا بعد املرحلة الثانوية فائق اجلودة ويف املتناول وخاضع للمساءلة

 مكان جديد لطلبة السنة األوىل من السلك        ٧٠ ٠٠٠ثت أونتاريو أكثر من     ، استحد ٢٠٠٣ويف عـام     -٣٦٦
األول اجلامعي من أجل تلبية الطلب املتزايد الناجم عن حتول أونتاريو إىل منهاج جديد للدراسة الثانوية مدته أربع 

 .سنوات وعن معدالت االلتحاق املتنامية

القروض الطالبية لتشمل األشخاص احملميني، مثل      ، وسعت أونتاريو نطاق     ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الفـترة     -٣٦٧
األشخاص الذين يعتربون الجئني مبوجب االتفاقية اخلاصة بالالجئني أو األشخاص الذين حيتاجون إىل محاية حسب 

 ".هيئة اهلجرة واللجوء"

 لوضع  الدخلقانون ضريبة، عدلت اجلمعية التشريعية ألونتاريو ٢٠٠٣يناير /ومنذ األول من كانون الثاين -٣٦٨
وكان هذا احلكم مينح خصماً ضريبياً حمدوداً لآلباء الذين يدفعون          . حد للمساواة يف اخلصم الضرييب على التعليم      

وسياسة احلكومة هي أنه ينبغي عدم استعمال . تكاليف تعليم أبنائهم يف مدارس خاصة علمانية أو دينية يف املقاطعة
 .املال العام يف متويل املدارس اخلاصة

ويوفر نظام التعليم العام يف أونتاريو تعليماً عايل اجلودة جلميع املقيمني يف أونتاريو دون متييز وعلى أساس  -٣٦٩
وتتلقى . ومتوَّل املدارس الكاثوليكية بالكامل من املال العام مبوجب الدستور يف إطار نظام التعليم العام. غري طائفي

خصم على اهلبات واإلعفاء من الضريبة على املمتلكات إن      ( غري املباشر    مدارس دينية أخرى بعض الدعم الضرييب     
 .لكنها متول أساساً من مصادر خاصة) كانت هيئات غري رحبية
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 كيبيك

 معلومات عامة

 الشعوب األصلية

 على التوايل لضمان تنفيذ االتفاقات بني حكومة كيبيك وقبائل          ٢٠٠٢ و ١٩٩٩ُسنت قوانني يف عامي      -٣٧٠
تقرير كندا اخلامس بشأن العهد الدويل اخلاص لالستزادة من املعلومات، انظر (والكـري يف كيبـيك      املوهـوك   

 ).باحلقوق املدنية والسياسية

 احلقوق اليت ختضع حتديداً ألحكام عدم التمييز: ٢املادة 

 .  التمييز على أساس الوضع االجتماعيميثاق كيبيك حلقوق اإلنسان واحلرياتحيرم  -٣٧١

، ٢٠٠٤مارس / آذار٣١ و٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١لقد حققت جلنة حقوق اإلنسان وحقوق الشباب، بني و -٣٧٢
 يف املائة من جمموع الشكاوى اليت       ٧ شـكوى تتعلق بالتمييز القائم على الوضع االجتماعي، وهي متثل أقل من              ٢٦٤يف  

تعلقة بالوضع االجتماعي كانت يف جمال احلصول على ومعظم الشكاوى امل). ٤ ٠٤٩(حققت فيها اللجنة أثناء هذا الفترة 
لدى حمكمة كندا العليا ) ١انظر التذييل ) (Gosselin (غوسلنويف أثناء الفترة نفسها، تدخلت اللجنة يف قضية   . السـكن 

، وهي ترسخ التقدم احملرز يف الفترة السابقة      . وصدرت مخسة أحكام بشأن األسس املوضوعية     . ورفعت تسع قضايا أخرى   
 .ال سيما بشأن الطبيعة التمييزية لرفض منح مسكن لشخص على أساس أنه حيصل على مساعدة اجتماعية

، نشـرت جلنة حقوق اإلنسان وحقوق الشباب تقريراً عن سنواهتا اخلمس            ٢٠٠٣ويف خـريف عـام       -٣٧٣
 )./http://www.cdpdj.qc.ca(والعشرين اليت قضتها يف إنفاذ امليثاق وقدمت العديد من التوصيات لتعزيز امليثاق 

وقضت حمكمة كندا العليا بأن عقد اتفاق مجاعي ينص على تسويات لألجور بأثر رجعي لكنه يقصرها                 -٣٧٤
ترامبلي : على أشخاص توظفهم املدينة يف وقت توقيع االتفاق اجلماعـي ال يتعارض مع ميثاق احلقوق واحلريات        

 .S.C.R. 627 2 [2002]، ٥٧الفرع احمللي ، ضد نقابة املوظفني املهنيني وموظفي املكاتب

، أعلنت حمكمة J.E. 2005-280 (C.A.) ,27، جامعة الفال ضد جلنة حقوق اإلنسان وحقوق الشبابويف قضية  -٣٧٥
. االستئناف يف كيبيك أن جامعة الفال مسؤولة عن اخلسارة اليت حلقت باملوظفني نتيجة التمييز املنهجي القائم على اجلنس   

 .فرض نظاماً واحداً لألجور بذات املعدل للجميع، وإمنا تركته للمفاوضات كما ينص االتفاق اجلماعيومل ت

 .J.E. 2005-781 (C.A.)، ضد جلنة حقوق اإلنسان وحقوق الشباب فاليهوأعلنت حمكمة االستئناف، يف قضية  -٣٧٦
 . ت بدفع تعويض لـهأن شخصاً مسناً كان ضحية استغالل حيظره ميثاق احلقوق واحلريات وأمر

ويف أربـع حاالت خمتلفة، قضت حمكمة حقوق اإلنسان بوجود متييز على أساس السن يف إهناء إجيار وحكمت                   -٣٧٧
جلنة حقوق اإلنسان ؛ J.E. 2003-496 (T.D.P.Q.) جلنة حقـوق اإلنسان وحقوق الشباب ضد غانيي: مبـنح تعويـض  
 ,(C.A., 2003-08-01)ُرفض االستئناف بناء على الطلب (J.E. 2003-1464 (T.D.P.Q.) ضد الكومب وحقوق الشباب
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جلنة حقـوق ؛ J.E. 2004-719 (T.D.P.Q.) ضد بوالن جلنة حقوق اإلنسان وحقوق الشباب؛ )500-09-013666-370
وخلصت احملكمة إىل وجود متييز على أساس وضع . J.E. 2004-1016 (T.D.P.Q.) ضد بواريي اإلنسان وحقوق الشباب

 .J.E. 2004-1520 (T.D.P.Q.) ضد جاك جلنة حقوق اإلنسان وحقوق الشبابسرة يف قضية األ

جلنة حقوق اإلنسان   (ويف قضيتني، قضت حمكمتان يف كيبيك بوجود متييز يف التوظيف على أساس السن               -٣٧٨
 ,Montreal Newspaper Guild و) R.J.Q. 2735 (T.D.P.Q.) [2001]نيكولـي ، )مدينة(ضد وحقوق الشباب 

Local 111 and Gazette (The)  ، ل  وهـي فرع Southam, Inc ،[2004] R.J.D.T. 1182 (T.A.)( ؛ وقضت يف
جلنة حقـوق اإلنسان  (ميثاق كيبيك حلقوق اإلنسان واحلرياتقضية أخرى بوجود حترش جنسي، وهو أمر حيرمه 

رفض االستئناف  (R.J.Q. 355 (T.D.P.Q.) [2004]، )دجياردان دامكي الشعيب ضد صندوق وحقوق الشبـاب
 ).(200-09-004700-040 ,(C.A., 2004-01-23)بناء على الطلب 

 املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة: ٣املادة 

 ٣٥ ٠٠٠ شركة تستخدم    ٤٥ ٠٠٠وميس هذا القانـون    . ١٩٩٦يف عام   قانون اإلنصاف يف األجور     اعتمد   -٣٧٩
 بالنيابة عن جلنة اإلنصاف يف      ٢٠٠٢وحسب االستقصاء الذي أجري يف عام       .  شخصاً ٤٩ أشخاص و  ١٠مـنها بني    
 شخصاً من إجراءاهتا اخلاصة     ٤٩ أشخاص و  ١٠ شركة تستخدم بني     ٣ ٨٩٩ يف املائة من     ٣٩ فرغت   األجـور، 

 . يف املائة من بني هذه النسبة إىل أنه كان عليها أن جتري تسويات يف األجور٣٠وأشارت . باإلنصاف يف األجور
وحسبت ثالث شركات من أصل مخس      .  يف املائة  ٨,١وكان متوسط تسوية األجور، نتيجة إجراءات اإلنصاف،        

 . يف املائة أو أقل من جمموع النفقات على األجور١,٥أثر التسوية فوجدت أنه يبلغ 

خاص  أش١٠ يف املائة من الشركات اليت تستخدم بني ٦٢ أن ٢٠٠٣وجاء يف استقصاء أجري يف خريف  -٣٨٠
 يف املائة من شركات كيبيك ٦٤وباإلمجال، فرغ .  شخصاً فرغت من إجراءاهتا اخلاصة باإلنصاف يف األجور٤٩و

 .املختلفة األحجام واملشمولة بقانون اإلنصاف يف األجور من عملها فيما يتعلق هبذا الشأن

بأن عدم وجود فئات من األعمال      ويف اجملـاالت الـيت هتيمن فيها اليد العاملة النسوية، اعترف املشّرع              -٣٨١
وبالتايل، فقد ُخولت اللجنة اعتماد     .  أنه ال يوجد متييز يف األجور قائم على اجلنس          ال يعين  يهـيمن فيها الرجال   

الالئحة واهلدف من . لوائح بشأن كيفية التعامل مع الشركات اليت ال توجد فيها فئات أعمال يهيمن فيها الرجال
 هو توفري فئتني األجور يف الشركات اليت ال توجد فيها فئات من األعمال يهيمن فيها الرجالاملتعلقة باإلنصاف يف 

من األعمال منوذجيتني يهيمن فيهما الرجال للشركات اليت ال توجد فيها هاتان الفئتان حبيث ميكنها االنتهاء من                 
 .٢٠٠٥مايو /ودخلت الالئحة حيز التنفيذ يف أيار. عملها يف جمال اإلنصاف يف األجور

 من قانون اإلنصاف يف األجور لتمكني رب العمل من إبرام اتفاق مع عدة            ١١، ُعدلت املادة    ٢٠٠٤ويف عـام     -٣٨٢
 .مجعيات معتمدة من أجل وضع برنامج مستقل لإلنصاف يف األجور لفائدة املوظفني الذين متثلهم هذه اجلمعيات املعتمدة

 قانون اإلنصاف يف األجورأن الفصل التاسع من  علنت احملكمة العليا    ، أ ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٩ويف   -٣٨٣
وهذا الفصل املتعلق باإلعفاءات كان ينص على إعفاء أرباب العمل من إجراءات اإلنصاف يف . غـري دسـتوري   

األجـور إذا استطاعت الشركة االدعاء بأهنا فرغت من برنامج اإلنصاف يف األجور أو نسبية األجور قبل دخول        
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وهذا القرار يلغي مجيع اإلعفاءات املنصوص      . ١٩٩٦نوفمرب  /لقانون املشار إليه آنفاً حيز التنفيذ يف تشرين الثاين        ا
ونتيجة لذلك، سيتعني على    . علـيها يف الفصـل التاسـع اليت منحتها اللجنة للشركات اليت تناوهلا هذا الطعن              

 .ألجورقانون اإلنصاف يف االشركات املعنية التقيد جبميع لوائح 

 احلق يف العمل: ٦املادة 

شـهد عـدد الوظـائف اليت تتطلب كفاءات عالية يف كيبيك زيادة مطردة على مدى السنوات العشر                   -٣٨٤
ومتثل الوظيفة اليت تتطلب كفاءات عالية اليوم واحدة        .  يف املائة  ٢٥املاضية، إذ زادت هذه الوظائف بنسبة تفوق        

 .من كل ثالث وظائف

 يف املائة، مع استمرار التفاوت بني خمتلف        ٨، كان معدل البطالة يبلغ      ٢٠٠٤-٢٠٠٠الفترة  ويف هنايـة     -٣٨٥
 . يف املائة منهم من النساء٤٦وألول مرة، بلغت اليد العاملة أربعة ماليني شخص، . مناطق كيبيك

عمل من أجل    وخطة   سياسة تعليم الكبار والتدريب املستمر    ، اعتمدت حكومة كيبيك     ٢٠٠٢مايو  /ويف أيـار   -٣٨٦
وبذلت جهود لزيادة التدريب األساسي لفائدة فئات السكان األقل         . ٢٠٠٧-٢٠٠٢تأسيس ثقافة التعليم املستمر للفترة      

ووضعت تدابري حمددة لفئات حمددة من . تعـلماً، فضـالً عـن التدريب املستمر املتعلق بالعمل والتعليم يف أماكن العمل          
، وهي وكالة توظيف حكومية،     )Emploi-Québec(لتوظيف يف كيبيك    ونفـذت وكالة ا   . السـكان، مـثل الشـباب     

 . عاماً أو أكثر واملهاجرين٤٥استراتيجيات حمددة لتحسني وضع العامالت واملعوقني والعمال الذين تبلغ أعمارهم 

مل ، توفق بني عروض العالتوظيف عن طريق اإلنترنت، توفر الوكالة املذكورة خدمة آلية      ٢٠٠٣ومـنذ عام     -٣٨٧
واملعلومات عن سوق العمل خدمة ثانية . وتفيد هذه اخلدمة كالً من أرباب العمل والباحثني عن العمل. وطلبات العمل

 .وقد أثبت هذان املوقعان جناحهما الكبري. متاحة على اإلنترنت، وهي تساعد الشباب على اختيار مهنة

 لينص على أن ل التوظيف والتضامن االجتماعيالقـانون املتعلق بدعم الدخل واملساعدة يف جما      وُعـدل    -٣٨٨
 .حلد أدىن من معايري العمل، باستثناء اإلعفاءات املنصوص عليها مبوجب اللوائح" برامج اإلدماج الفردي"ختضع 

 .، اعتمد قانون لتشجيع وضع نظام تقاعد للموظفني العاملني يف جمال رعاية األطفال٢٠٠٢ويف عام  -٣٨٩

 يف مناسبات عدة من أجل أن ُيحظَر قيام األطفال          القانون املتعلق مبعايري العمل   املعنية، ُعدل   وأثناء الفترة    -٣٩٠
بعمل ال يتناسب مع قدراهتم أو من احملتمل أن يضر بتعليمهم أو صحتهم أو منائهم واالعتراف بأن من حق املوظف 

 .م هذا احلقأن يعمل يف مكان خيلو من املضايقة النفسية وأن يقدم شكوى لغرض احترا

 املساواة يف العمل والتنوع يف أماكن العمل

 ١، الذي دخل حيز التنفيذ يف       القـانون املـتعلق باملساواة يف احلصول على وظيفة يف اهليئات العامة           إن   -٣٩١
 شخص أو أكثر يف قطاع البلديات والتعليم        ١٠٠، يستهدف املنظمات العامة اليت توظف       ٢٠٠١أبريل  /نيسـان 

دمات االجتماعية وغري ذلك من اهليئات العامة، مثل الوكاالت احلكومية واملؤسسات التعليمية بعد             والصحة واخل 
، كانت  ٢٠٠٤مارس  / آذار ٣١ويف  . املرحلة الثانوية وقوات األمن يف كيبيك خبصوص أفراد الشرطة التابعني هلا          
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ل ملالك املوظفني لتحديد عدد     ويتمثل واجبها األول يف إجراء حتلي     .  مـنظمة ختضـع هلذا القانون      ٦١٧هـناك   
النساء والشعوب األصلية واألقليات    : األشـخاص الذين يؤلفون كل جمموعة من اجملموعات اليت يتناوهلا التشريع          

 .الظاهرة واألقليات اإلثنية

.  حتليالً ملالك املوظفني٥٦٤، ٢٠٠٤مارس / آذار٣١وتلقت جلنة حقوق اإلنسان وحقوق الشباب، حىت  -٣٩٢
 مـنظمة بأن أعداد فئاهتا املستهدفة ال تعكس متثيل األشخاص املختصني يف إطار تلك               ١٨٥اللجـنة   وأبلغـت   

وعلى هذه املنظمات اآلن أن تضع برناجماً للمساواة وتقدمه إىل اللجنة يف            . اجملموعـات يف جمال التوظيف املطبق     
 . شهرا١٢ًغضون 

 شخص وتلقت من حكومة كيبيك      ١٠٠ شركة توظف أكثر من      ٢٤٠، طُلب من    ١٩٨٩ومـنذ عام     -٣٩٣
 شركة من بني تلك     ١٤ومل تِف   .  دوالر أن تضع برناجماً للمساواة     ١٠٠ ٠٠٠عقـوداً أو إعانـات تـزيد عن         

فال ميكنها التماس عقد أو طلب إعانة ما مل حتترم الشروط           : الشـركات بالتزاماهتا وتعرضت لعقوبات حكومية     
، بلغ عدد الشركات اليت طلب منها أن تضع ٢٠٠٤مارس / آذار٣١وحبلول . املنصوص عليها يف تعهدها األصلي

 . شركة١٧٥برناجماً للمساواة 

 كانون  ١بني    شكوى تتعلق بالتمييز يف جمال العمل      ٢٥٤٣حققت جلنة حقوق اإلنسان وحقوق الشباب يف        و -٣٩٤
 وأو اجلنس أق ه الشكاوى التعّووكانت أكثر أسباب التمييز تواتراً يف هذ. ٢٠٠٤مارس / آذار٣١ و٢٠٠٠يناير /الثاين

الصرف من وأكثر احلاالت اليت وقع فيها متييز هي حاالت . العرق أو اللون أو األصل اإلثين أو القومي، فضالً عن السن
تسوية ل نتيجةفترة التحقيق   أثناء  ، أغلق عدد كبري من امللفات       إبان هذه املرحلة  و.  وظروف العمل  ،والتوظيفاخلدمة،  

 أو التصرف اخلاطئ واختذت هذه التسويات شكل تعويض مايل أو توقف عن          . يها حبرية من قبل الطرفني    مـتفاَوض عل  
 . قضية٤٣وصدر قرار يف .  قضية إىل احملاكم أثناء الفترة نفسها٧١ ورفعت اللجنة. إجراء تأدييب

 املعوقون

ن ماقانون ض ملعوقني، ال سيما     ا تناول، مراجعة التشريعات اليت ت    ٢٠٠٤بـدأت اجلمعية الوطنية يف عام        -٣٩٥
وضع برامج تدريبية ، بغية العمل على تحقيق االندماج يف اجملتمع واملدرسة ومكان العمللملعوقني حقوقهم ممارسة ا

القانون املتعلق باملساواة يف    كما ُعدل   . وإعالمـية مـن شأهنا حتسني إدماج املعوقني أكادميياً ومهنياً واجتماعياً          
وسيدخل هذا اإلجراء حيز . إضافة املعوقني إىل الفئات املستهدفةمن أجل    يف اهليئات العامة   احلصول على وظائف  

 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٧التنفيذ يف 

 احلقوق النقابية :٨املادة 

عالقات العمل اجلماعية، كما     ميدان     سبل الطعن يف    ٢٠٠١ يف عام    "جلنة عالقات العمل  "ط إنشاء   بسَّ -٣٩٦
وسيكون هلذه التدابري أثر إجيايب على حرية إنشاء اجلمعيات         .  االعتماد ال سيما يف جمال   النتظار،  قلـص زمـن ا    

على احلق يف ظروف عمل منصفة ومعقولة        و ميثاق احلقوق واحلريات   من   ٣ضمنها املادة   تواالنضمام إليها اليت ت   
 . من ذلك امليثاق٤٦ املادة هتعترف بالذي 
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 الجتماعياحلق يف الضمان ا :٩املادة 

هذه و. ترمي تدابري دعم الدخل أكثر فأكثر إىل تعزيز االستقالل االقتصادي واالجتماعي لألفراد واألسر             -٣٩٧
فضالً عن  يف سوق العمل    و هم يف اجملتمع   اندماج تشجع على  تشـجع األفراد على املشاركة يف أنشطة         الـتدابري 

 يف املائة بني كانون     ١١,٩ساعدة االجتماعية بنسبة    اخنفض عدد املستفيدين من امل    وقد  . مشـاركتهم يف اجملتمع   
وميكن تفسري هذا االخنفاض بتحسن الوضع االقتصادي أثناء        . ٢٠٠٤ديسمرب  / وكانون األول  ٢٠٠٠يناير  /الثاين

وانتقل متوسط  .  السياسات واإلجراءات العامة اليت تعزز االندماج يف سوق العمل         فضالً عن الفـترة قيد الدرس     
 ٣١ويف . ٢٠٠٤ دوالراً يف عام ٦٦٧ إىل   ٢٠٠٠ دوالراً يف عام     ٥٩٣ملسـاعدة االجتماعية من     اسـتحقاقات ا  

وأنفق .  أسرة٣٥٤ ٦٢٤ يعيشون يف اً بالغاً مستفيد٣٩٨ ٠٤٠، كانت حكومة كيبيك تدعم ٢٠٠٤مارس /آذار
ها برنامج املساعدة   ، مبا في  ٢٠٠٤-٢٠٠٣ الفترة    مليارات دوالر على تدابري املساعدة االجتماعية يف       ٣أكثر من   

وُعزز احلق يف الضمان    . يف جمال التوظيف، وصندوق املساعدة اجملتمعية وصندوق كيبيك للمبادرات االجتماعية         
 املساعدة االجتماعية يف    نيحتسمت  ،  ٢٠٠٣ويف عام   . قانون مكافحة الفقر واالستبعاد االجتماعي    االجتماعي بسن   

 ،تشريعية وتنظيمية، وبالتحديدبالرقم القياسي لألسعار، وإجراء تغيريات االستحقاقات عن طريق ربط املقام األول 
 .ألشخاص الذين يتقامسون املساكنل االستحقاقات إلغاء ختفيض

، ستحل عالوة العمل حمل     ٢٠٠٥يناير  /، أعلنت احلكومة أنه ابتداء من كانون الثاين       ٢٠٠٤ويف عـام     -٣٩٨
خصم  عالوة العمل    وخبالف هذا الربنامج األخري، فإن    . تأيت من العمل   يف جمال الدخل امل    برنامج مساعدة الوالدين  

وبوسع مجيع العمال ذوي الدخل املنخفض أو املتوسط .  للحصول عليها الدخلكشف ضريبة ملء ويكفيضرييب 
 أسرة أن تستفيد من ٥٣٦ ٠٠٠ل  نظرياً  ميكنو. ، بصرف النظر عما لديهم من ممتلكات أو أطفالااالستفادة منه

وإضافة إىل ذلك، فإن عالوة    . أسرة كانت تستفيد من برنامج مساعدة الوالدين       ٣٠ ٠٠٠ب    عالوة العمل مقارنة    
 .العمل أفضل تنسيقاً مع برامج دعم الدخل األخرى

 متاحة لكل من يبحث عن عمل، سواء أكان يتلقى مساعدة         إلدماج والتدريب والتوظيف    الفردية ل طـة   اخلو -٣٩٩
ن هذا الربنامج الفرد من حتديد      وميكِّ.  أم غريه من أنواع دعم الدخل احلكومية       من البطالة أم التأمني    عمل   العـثور على  

كما يقدم الدعم الضروري للنجاح يف هذا       . مسـار خـاص للبحث عن عمل باختيار أفضل السبل للعودة إىل العمل            
ن حتليل جملموعة   وبّي. ساعدة على إجياد عمل   وتسمح اخلطة للفرد باالستفادة من أكثر من إجراء أو خدمة للم          . املسعى

 يف املائة   ٤١ أن   ٢٠٠٤مارس  / آذار ٣١ و ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١من املشاركني استعملوا خدمة العمل احلكومية بني        
 األنشطة اليت   جمموع يف املائة من     ٧٠وهذا ميثل ما ال يقل عن       . اسـتعملوا اخلطـة الفردية أساساً لعودهتم إىل العمل        

ـ     يف املائة يتلقون ٣٨ومن بني أولئك الذين استعملوا اخلطة الفردية، كان  . راد اجملموعة موضع الدراسة   فا أ اضـطلع هب
 يف املائة يتلقون أي     ١٩ ومل يكن    من البطالة  يف املائة استحقاقات التأمني      ٤٣، و  العثور على عمل   استحقاقات مساعدة 

 العمل املتاحة يف اخلطة الفردية إىل أن النتائج كانت أفضل    ب  اخلاصة تدابريالويشري تقييم ألهم    .  دعـم حكومي للدخل   
وجىن .  العثور على عمل    يف حالة األشخاص البعيدين جداً عن سوق العمل، ال سيما املستفيدين من مساعدة             بكـثري 
 .أكثر النتائج إجيابية سواء من حيث العمل والدخل أو نوعية احلياة األشخاصهؤالء 
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 رةاستحقاقات رعاية األس

 خفض التعويضات العائلية مببلغ يعادل الزيادة يف االستثمار         ٢٠٠٤-٢٠٠٠أوقفت حكومة كيبيك يف الفترة       -٤٠٠
 أهنا تقوم   ٢٠٠٥-٢٠٠٤وأعلنت حكومة كيبيك يف ميزانية      . احلكومـي االحتادي يف االستحقاقات الوطنية لألطفال      

 اخلصم وهذا. يد قابل لالسترداد ملساعدة األطفال   بإصـالح برنامج الدعم املباشر لألسر باستحداث خصم ضرييب جد         
الضـرييب حيل حمل برنامج التعويض العائلي واخلصم الضرييب غري القابل لالسترداد عن األطفال املعالني وخفض                

وستستفيد .  مليون دوالر لفائدة القاصرين    ٥٤٧وتستثمر احلكومة من خالل هذا اإلجراء       . الضـريبة عن األسر   
 .ل املنخفض واملتوسط من زيادة كبرية يف الدخل املتاحاألسر ذات الدخ

 محاية األسرة واألم والطفل: ١٠املادة 

بيد أهنا قامت، منذ عام     . ال تشارك كيبيك يف اإلطار املتعدد األطراف بشأن التعلم املبكر ورعاية الطفل            -٤٠١
ة لألطفال البالغة أعمارهم أربع     ، بإنشـاء شـبكة من مراكز الطفولة املبكرة تقدم خدمات رعاية تعليمي            ١٩٧٧

سنوات أو أقل، وذلك انطالقاً من مراكز الرعاية اليومية اليت ال تستهدف الربح ووكاالت رعاية الطفل املوجودة                
وقُدمـت اخلدمات بسعر منخفض جملموع السكان وجماناً للوالدين الذين يتلقون استحقاقات املساعدة             . أصـالً 

 ٢٠٠٥ يف عام    ١٨٧ ٠٠٠، يف حني بلغ هذا العدد       ١٩٩٧ مكان يف عام     ٨٢ ٠٠٠وكان هناك   . االجتماعـية 
 .٢٠٠٦ مكان يف عام ٢٠٠ ٠٠٠واهلدف هو الوصول إىل . بأسعار خمفضة يف شبكة مراكز الطفولة املبكرة

نني ويعدل هذا القانون القوا. قانون تعديل أحكام تشريعية خمتلفة تتعلق باألزواج العرفيني ُسن ١٩٩٩ويف عام  -٤٠٢
 .واللوائح املتعلقة بتعريف الزواج العريف من أجل االعتراف هبذا الزواج بغض النظر عن جنس األشخاص املعنيني

، مؤسسة جديدة، هي االقتران ٢٠٠٢، املعتمد يف عام قانون االقتران املدين وقواعد البنوة اجلديدةوأوجد  -٤٠٣
غبون يف العيش معاً واحترام احلقوق والواجبات املرتبطة املدين بني أشخاص من نفس اجلنس أو من جنس خمتلف ير

، ٢٠٠٤ويف عام   ). تقرير كندا اخلامس بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         انظر  (هبذا الوضع   
عدلـت بعض أجزاء قانون كيبيك املدين لتمكني من اقترنوا مدنياً من االستمرار يف حياة مشتركة يف إطار نظام                   

 .زواج وختويل عاقد الزواج عقد زواجهم رغم الرباط الذي يربطهما أصالًال

قانون تعديل القانون املدين وقانون اإلجراءات املدنية فيما يتعلق بتحديد نفقة            ٢٠٠٤وسـن يف عـام       -٤٠٤
 . بغية حتقيق املزيد من املساواة يف معاملة مجيع األطفالاألطفال

استراتيجية العمل من   " ،، ويف جمال الشباب   "٢٠١٢-٢٠٠٣ ،ة العامة الربنامج الوطين للصح  "ويشـدد    -٤٠٥
، على أمهية التدخل املبكر والوقائي، ال سيما بالنسبة         ")٢٠٠٢(أجل األطفال  الذين يعاونون صعوبات وأسرهم        

 تدابري بني   ومن. مهارات األفراد وموارد اجملتمعات احمللية    االستفادة من   إىل أشد الناس حرماناً، وعلى احلاجة إىل        
(محايـة الشـباب األخرى اجلديرة بالذكر اعتماد التوجيهات احلكومية وخطة العمل يف جمال االعتداء اجلنسي                 

، فضالً عن االتفاق املتعدد القطاعات لفائدة األطفال ضحايا االعتداء اجلنسي أو إساءة املعاملة اجلسدية               )٢٠٠١
.  اتفاقات تكامل اخلدمات يف مصلحة مناء الطفل       تصبو). ٢٠٠١( يهدد صحتهم البدنية     مماأو انعـدام الرعاية     

فعلى سبيل املثال، يتطرق اتفاق تكامل اخلدمات بني شبكة اخلدمات الصحية واالجتماعية والشبكة التعليمية إىل               
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 تشجيع خدمات الصحة والرفاهية والتعليم والوقاية والتسوية        مثلمجـيع جوانب التدخل املتعلقة بنماء الشباب،        
 بني مراكز الطفولة املبكرة ومراكز اخلدمات اجملتمعية احمللية هو    ياالتفاق اإلطار من   قصدوال. وإعـادة التأهـيل   

 واخلدمات الصحية واخلدمات االجتماعية لألطفال      حتسـني هـيكلة وتنسيق خدمات الرعاية التعليمية لألطفال        
 .  وحرماناًضعفاًوأسرهم، وباخلصوص أشدهم 

ـ قـانون   وسـن    -٤٠٦ وأنشأ هذا القانون نظاماً يوفر جلميع العمال . ٢٠٠١ يف عام  تأمني اخلاص بالوالدين  ال
 .ستحقاقات عند تبين قاصرااملؤهلني استحقاقات األمومة واألبوة والوالدية عند والدة الطفل، فضالً عن 

فاقاً مبدئياً   ات ٢٠٠٤مايو  /ولضـمان العمل هبذا التشريع، أبرمت حكومة كندا وحكومة كيبيك يف أيار            -٤٠٧
 توافق كندا مبوجبه على أن ختفض جزئياً أقساط التأمني من البطالة          اخلاص بالوالدين  بشـأن خطة كيبيك للتأمني    

 حمل   اخلاص بالوالدين  وستحل خطة كيبيك للتأمني   . للسـماح لكيبـيك بتنفـيذ نظامها اجلديد ومتويله جزئياً         
من عم ونظام كيبيك أ. اسطة الربنامج االحتادي للتأمني من البطالةاستحقاقات األمومة واألبوة والتبين اليت تدفع بو

 ساعة  ٦٠٠ يشمل العمال الذين يعملون حلساهبم وكذلك العمال املأجورين الذين مل يكملوا              ألنه نظـام االحتاد  
 أخرياً،و. كرب للتأمني أ  مؤهالًوهو يوفر معدل استحقاقات أعلى وسيغطي دخالً أقصى         .  للتأمني مؤهلـة عمـل   

 . مخسة أسابيعوميكن أن يستمراستحقاقاً أبوياً خاصاً باألب دون سواه ستنشئ خطة التأمني 

خدمات رعاية الطفل، قام بإحدامها معهد كيبيك لإلحصاء بالتعاون مع          هامتان حول   وأجريت دراستان    -٤٠٨
يت األخرى كجزء من وأجر. Grandir en qualité" "وزارة الشغل والتضامن االجتماعي واألسرة، وهي بعنوان

نوعية رعاية الطفولة اليت توفرها مراكز الطفولة ف: والنتائج متشاهبة. دراسـة طولـية بشأن مناء الطفل يف كيبيك    
 .املبكرة أفضل من تلك اليت توفرها مراكز الرعاية اليومية اخلاصة

،  للطفلرعاية التعليميةلا، نشرت حكومة كيبيك خطتها لتحسني اجلودة املستمر يف جمال ٢٠٠٤ويف عام  -٤٠٩
 :وهي تشتمل على حمورين أساسيني

تحسني اجلودة لالتزام باجلودة يقطعه كل مركز لرعاية األطفال بغية حتديد التدابري اليت ال بد منها  •
 ؛اوإعالم اآلباء هبذه التدابري وإبالغهم بتحقيق أهدافه

 .يقوم على خربة جملس كيبيك لالعتماد) يقياسلتوحيد اللصيغة املنظمة الدولية (نظام لالعتماد  • 

 كمـا أصـدرت احلكومـة جمموعة من أدلة خدمات رعاية الطفولة يف جماالت من قبيل سالمة الطفل                   -٤١٠
 .والصحة والتعليم

  باألطفال مكاناً يليق كيبيكتكونمن أجل أن 

دورة األمم املتحدة االستثنائية    لمتابعة  هي   " باألطفال  مكاناً يليق   كيبيك  تكون من أجل أن   "العملخطة   -٤١١
وتضع حكومة كيبيك يف خطة عملها أولويات . ٢٠٠٢مايو /ت يف مدينة نيويورك يف أيارعقدبشأن األطفال اليت 
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إلجراءات املعلنة يف   اوغاية  . السـنوات العشر القادمة لتحسني دعم صحة األطفال ورفاهيتهم ومنائهم وجناحهم          
 .فؤ الفرص أمام مجيع األطفال لتحقيق الذاتبتكااخلطة هي توفري بيئة تسمح 

 األسريالعنف 

 تدابري تتعلق   ٢٠٠١وخطة العمل املعتمدة يف عام      " التوجيهات احلكومية بشأن االعتداء اجلنسي    "تتضمن   -٤١٢
.  يف املائة من الضحايا يعرفون املعتدين      ٨٥وأكثر من   . بضحايا االعتداء اجلنسي، ومعظمهم من النساء واألطفال      

  اإلجرامية  الطبيعة التوجيهات احلكومية وتؤكد هذه   . تدبرياً ٦٠وقد ُحدد أكثر من     . ل املعتدين تقريباً رجال   وك
تلبية االحتياجات الكثرية لضحايا االعتداء      عملية   حتّسنو ،املرفوضة اجتماعياً هلذا الشكل من العنف ضد الناس       و

 . عمل احلكومةاجلنسي من األطفال والبالغني ومتهد السبيل أمام تنسيق

هذه و. العائلي بشأن العنف    ٢٠٠٩-٢٠٠٤ عن خطة عملها للفترة      ٢٠٠٤وأعلنـت حكومة كيبيك يف عام        -٤١٣
. ١٩٩٥ اليت اعتمدت يف عام      الوقاية والكشف والتدخل    املتمثلة يف  اخلطة ستراجع سياسة التدخل يف جمال العنف العائلي       

وأويل اهتمام خاص لوضع إجراءات تضع على قائمة األولويات         . ة إجراًء أكثر من نصفها إجراءات جديد      ٧٢وتتضـمن   
واملعوقات الشعوب األصلية ، مثل الشابات ونساء العائليسالمة الضحايا ومحايتهم، ال سيما الشباب األشد عرضة للعنف   

 . منظمات ووزارات١٠وتشمل خطة العمل موارد أكثر من . واملهاجرات ونساء األقليات اإلثنية

 احلق يف مستوى معيشي الئق :١١املادة 

  احلد من الفقرتدابري

واهلدف . ٢٠٠٢ يف عام قانون مكافحة الفقر واالستبعاد االجتماعي ، باإلمجاع،اعتمدت اجلمعية الوطنية -٤١٤
 ملكافحة الفقر والقضاء على   تدابريمـن هذا القانون تشجيع احلكومة واجملتمع الكيبيكي ككل على وضع وتنفيذ             

 القضاء على الفقر يف    آثاره على األفراد واألسر والتصدي لالستبعاد االجتماعي وحتقيق هدف           فيفخت و هأسـباب 
هـذا القانون أفضى إىل االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفقر واالستبعاد االجتماعي اليت كان هدفها              و. كيبـيك 

 اليت لديها أدىن مستوى األمم الصناعية ، يف٢٠١٣ حبلول عام    وجعله،األساسي احلد من الفقر يف كيبيك تدرجيياً        
ولبلوغ هذا اهلدف، أعلن عن خطة عمل حكومية ملكافحة الفقر واالستبعاد االجتماعي يف             . قـدر مـن الفقـر     

 حتسني رفاهية الفقراء؛ والوقاية : هيعلى أربعة أهداف رئيسيةاخلماسية وتركز خطة العمل . ٢٠٠٤أبريل /نيسان
ماعي بتطوير إمكانات الناس؛ وتشجيع اجملتمع ككل على االلتزام باحلد من الفقر؛ مـن الفقـر واالستبعاد االجت    

 مليار دوالر على مدى مخس ٢,٥ومن املتوقع استثمار مبلغ . والتأكد من أن اإلجراءات املتخذة متسقة ومنسجمة
 ذات الدخل   زيادة الدخل املتاح زيادة كبرية وحتسني ظروف معيشة األسر        ترمي إىل   سـنوات لوضـع تدابـري       

 .وستصدر كيبيك تقريراً سنوياً وتقريراً مخاسياً عن األنشطة املتخذة يف إطار خطة العمل احلكومية. املنخفض

 الئقالسكن الاحلق يف 

 يف  ،٢٠٠٤مارس  / آذار ٣١ويناير  / كانون الثاين  ١ بني   ،حققـت جلنة حقوق اإلنسان وحقوق الشباب       -٤١٥
وكانت أكثر أسباب التمييز تواتراً املشار إليها العرق واللون . لسكن شـكوى تـتعلق بالتميـيز يف جمال ا    ٥٥١
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 قضية أمام   ٣٠وخالل الفترة نفسها، رفعت اللجنة      . واألصل اإلثين أو القومي، وكذا العمر والوضع االجتماعي       
 . حكما١٨ًوصدر . احملاكم

 التشرد

وتتعلق املشاريع بالبناء   . ساعدة املشردين  مشروع خالل السنوات القليلة املاضية مل      ٣٠٠اسُتهل أكثر من     -٤١٦
وحصلت هذه املشاريع إىل حد بعيد على دعم احتادي من   . والوقاية والسكن املؤقت واإلدماج االجتماعي واملهين     

 ".مبادرة الشراكة لدعم اجملتمعات احمللية"

 ،املساعدة املالية ، أصدرت حمكمة كيبيك اإلدارية حكماً ينص على تقدمي          ٢٠٠٢مـارس   / آذار ١٢ويف   -٤١٧
وزارة التضامن  ( ضد كيبيك . C.R( إىل املشردين والرحَّل الذين مل يكونوا مؤهلني هلا فيما قبل            ،كمـالذ أخـري   

 .T.A.G. 737 (T.A.G.) [2002] )االجتماعي

 احلق يف الصحة البدنية والعقلية :١٢املادة 

ة عشرية ترمي إىل حتسني الرعاية الصحية  على خط٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٥يف  اتفق رؤساء وزراء كندا -٤١٨
ترم اختصاصات حيمتماثل ال احتادي نظام "وأبرمت كيبيك اتفاقاً ثنائياً مع كندا بعنوان ). انظر مقدمة هذا التقرير(

 يف اخلطة العشرية، لكنها     بينةوجاء يف هذا االتفاق أن كيبيك تدعم األهداف الكلية واملبادئ العامة امل           ". كيبيك
 . اخلدمات الصحية وتنظيميها وإدارهتابتخطيطل مسؤولياهتا فيما يتعلق ستتحم

على مدى السنوات اخلمس املاضية،       بلغ إمجايل نفقات رمسلة حكومة كيبيك      ،وفـيما يـتعلق بالرمسلة     -٤١٩
 . ماليني دوالر يف السنة٩٠٦ مليارات دوالر مبعدل ٤,٥٣٠

بيك مبالغ كبرية من أجل تطوير اخلدمات لفائدة سكان         وفـيما يتعلق بالعمليات، استثمرت حكومة كي       -٤٢٠
 االعتيادية يف النفقات اليت يتعني على النظام الصحي امتصاصها،          الزيادةكيبيك، إضافة إىل التكاليف املترتبة على       

عام  مليون دوالر منذ ٩٠٠ حنو قد أضيفت بناء على ذلكو. مثل الزيادة يف األجور وتكاليف الطاقة وصيانة املباين
ووظفت االستثمارات  .  جودهتا زيادةيسري سبل احلصول على اخلدمات املتاحة ملختلف فئات الزبائن و         ت ل ٢٠٠٠

وكان الشباب واملعاقون . الرئيسية يف جمال الرعاية الصحية األولية والوقاية، فضال عن اخلدمات املقدمة إىل املسنني
 .تبدنياً أو عقلياً مستهدفني أيضاً هبذه االستثمارا

 بني اخلدمات الصحية واخلدمات االجتماعية مشروع تنظيمي وسريري يرمي          معإنشاء شبكات حملية جت   و -٤٢١
قانون اإلدارة وجاء .  وتيسري سبل الوصول إىل شبكة اخلدمات الصحية واالجتماعيةالناسإىل تقريب اخلدمات إىل 

 شرط اإلدارة   قد أفضى و. عزز املساءلة ينتائج و  جديد يركز على ال    ة، بإطار إدار  ٢٠٠١، الذي ُسن يف عام      العامة
ستحدث وت قانون اخلدمات الصحية واخلدمات االجتماعيةل تنفيذ أحكام جديدة تعدِّإىل القائمة على النتائج هذا 

 .اتفاقات لإلدارة واملساءلة بني الوزارة ووكاالت تطوير الشبكات احمللية للخدمات الصحية واالجتماعية
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ى هذه   حبثت إحد  وقد. ة حقـوق اإلنسان وحقوق الشباب يف العديد من الدراسات         وشـاركت جلـن    -٤٢٢
وحبثت أخرى، بالتعاون مع اللجنة     .  الـبعد النفسي للشكاوى املتعددة املتعلقة بالتحرش اليت تلقتها         الدراسـات 

 .لنفسية على الصحة اة حمتملأضرارالكندية حلقوق اإلنسان، موضوع العمل االنتقايل وما يترتب عليه من 

لطوارئ والتهديدات اليت   ل من أجل التصدي   ٢٠٠١ الذي اعتمد يف عام      قانون الصحة العامة،  وحيـدد    -٤٢٣
إعالن يتناول  كما  . التحقيق والتدخل ب فيما يتعلق تواجـه الصحة العامة، سلطات املسؤولني عن الصحة العامة          

بإضافة أمراض  فضالً عن أحكام تتعلق     إلعالن،   وااللتزامات النامجة عن هذا ا     ةصحيالارئ  وطحلاالت ال الـوزارة   
 . يسهل اإلعالن عن التهديدات الصحيةجديدة إىل اإلعالن اإللزامي وحكٍم

 )السارس ("املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة   "ووضـعت خطط للتدخل خبصوص األمراض الناشئة مثل          -٤٢٤
تنص  النيل، اعتمدت تشريعات طوارئ       هنل وس غرب ففي حالة فري  .  الوبائية نفلونزاألالنيل وا هنر  وفريوس غرب   
 .مبيدات الريقات إقرار اجلمعية الوطنية خططاً سنوية قصد االمتثال للمتطلبات البيئية عند استعمال على وجوب

 الشعوب األصلية

كايب توفري اخلدمات الصحية واالجتماعية ألمم الكري واإلنويت والناس       لسؤوليتها  مب حكومة كيبيك    ضطلعست -٤٢٥
باقي اجملتمعات احمللية األصلية، فإن احلكومة االحتادية تقدم اخلدمات         خبصوص  أما  . الـيت وقعت كيبيك اتفاقات معها     

 .الطوائفو بواسطة جمالس أالصحية واالجتماعية على األراضي اخلاصة بتلك اجملتمعات، إما مباشرة 

حتترم، يف  ألمم الثالث   ا  هذه قليمية من أن  ويـتأكد املسـؤولون عن اخلدمات الصحية واالجتماعية اإل         -٤٢٦
 خطة استراتيجية تتناول القضايا واألولويات      ت وضع ا التوجهات واألولويات الوزارية الرئيسية ومن أهن      عمـلها، 

ومن املبادئ األساسية ألنشطة احلكومة ترسيخ اخلدمات الصحية واخلدمات االجتماعية األنسب    . احملددة لكل أمة  
 .ألصلية واليت تليب االحتياجات احملددةلثقافة األمم ا

 الفترة موضع النظر،    خالل،  ٢٠٠٥مارس  / آذار ٣١وباألخص، وقعت حكومة كيبيك وأمة الكري يف         -٤٢٧
ويدعو هذا االتفاق إىل إطار     .  من اتفاق جيمس باي الذي يتناول الصحة       ١٤ الفصلاتفاقاً تكميلياً بشأن تنفيذ     

 . هذه اجملاالتمايل يشمل استثمارات إضافية يف

وسيعلن عن النتائج يف    . ويف اخلـتام، أجـرت حكومة كيبيك دراسة للوضع الصحي للسكان اإلنويت            -٤٢٨
 .٢٠٠٥خريف عام 

 املعوقون

اليت " من االندماج االجتماعي إىل املشاركة االجتماعية     " السياسة املعنونة    هتدففـيما يتعلق بالتعوق العقلي،       -٤٢٩
تشغيل شبكة من اخلدمات املتكاملة توفر لألشخاص املصابني بتعوق عقلي          إىل   ٢٠٠١يونـيه   /نشـرت يف حزيـران    

 إمكاناهتم   تطوير وستوفر هلم هذه الشبكة أدوات لدعم     .  إليها  اخلدمات اليت حيتاجون   األقاربوأسـرهم وغريهم من     
كما تعترف  . يف هذا اجملتمع  الفاعلة  وجيب تقدمي اخلدمات بالتعاون مع األطراف       .  إىل أقصى حد   واندماجهم اجتماعياً 
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للمعوقني عقلياً وتعزيز التعاون  اجلهات اليت تقدم الرعاية السياسة بأن من األساسي توفري دعم أفضل لألسر وغريها من 
إجراء ، فإن الوثيقة املعنونة    باختالالت النمو السريعة التفشي   وفيما يتعلق باألخص باألشخاص املصابني      . بني القطاعات 
، اليت   وأسرهم وأقارهبم  اختالالت النمو السريعة التفشي    خدمات لألشخاص املصابني ب    -مل يف املستقبل    مشـوب باأل  

 . وخطة عمل جديدة١٩٩٨، تنطوي على حتديث القتراحات عام ٢٠٠١فرباير /نشرت يف شباط

مشاركة من أجل    وثيقة بعنوان    ٢٠٠٣نوفمرب  / يف تشرين الثاين   توفـيما يتعلق بالتعوق اجلسدي، نشر      -٤٣٠
وهي تتناول  . ٢٠٠٩-٢٠٠٤أهداف الفترة   :  توجيهات وزارية يف جمال اإلعاقة البدنية      -فعلية يف حياة اجلماعة     

وتروج السياسات املفهوم القائل إن األشخاص      . مجـيع العناصـر اليت تؤلف استمرارية اخلدمات للمعوقني بدنياً         
 .ى املشاركة يف حياة اجلماعة مشاركة كاملة ودائم ينبغي أن يكونوا قادرين علشديداملصابني بتعوق 

 الشباب

.  وأسرهم ة  استراتيجية عمل من أجل الشباب الذين يعيشون أوضاعاً صعب         ٢٠٠٢اعـتمدت يف عـام       -٤٣١
 مجيع مراكز اخلدمات اجملتمعية احمللية جمموعة كاملة توفريو" شباببرنامج دعم اآلباء ال"وتشمل هذه االستراتيجية 

 املنصوص عليها يف أيضاً تقييم وتطبيق التدابري وسيتم. رة من اخلدمات النفسية للشباب وأسرهم   ومشتركة ومستم 
 .قانون محاية الشباب

 احلق يف التعليم :١٣املادة 

وقد ألغي . يف كيبيك بوضع املدرسة من حيث كوهنا مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة يرتبط متويل املدارس -٤٣٢
، ُبعيد إنشاء اجملالس املدرسية     ٢٠٠٠سسات التعليمية العامة االبتدائية والثانوية يف عام        الوضع الطائفي جلميع املؤ   

وال ميكن  .  للمدرسة حرية الضمري والدين للتالميذ واآلباء واملوظفني       وجيـب أن حتترم الرؤية التعليمية     . اللغويـة 
 .لدينملدرسة عامة أن تعتمد رؤية أو نظرة حمددة ذات طبيعة دينية، أياً كان ا

 مؤسسات التعليم اخلاصة، سواء أكانت فرنسية أم إنكليزية أم معروفة قانون التعليم اخلاصوحتكم أحكام  -٤٣٣
وال ُتمنح هذه املؤسسات سوى رخصة مدرسة خاصة إذا توفرت لديها املوارد البشرية املناسبة، أي . بصفة أخرى

عليم ما قبل املدرسة والتعليم االبتدائي والثانوي وتوفرت هلا املعلمون املؤهلون، وتقيدت بأحكام النظام التربوي للت
وحلصول املدرسة اخلاصة على . وال ُيعترف باملدرسة اخلاصة على أساس طبيعتها الدينية. مواد وموارد مالية كافية

 .التمويل، جيب أن تعترف هبا وزارة التعليم

وهذا مسموح به مبوجب    . ليكية والربوتستانتية وال تـدّرس يف الـنظام املدرسـي سوى التقاليد الكاثو           -٤٣٤
امليثاق  يف كيبيك، ال سيما الشرط الوقائي املنصوص عليه يف ميثاق احلقوق واحلرياتاألحكام املنصوص عليها يف    
 . والذي ال ميكن اللجوء إليه ألكثر من مخسة أعوامالكندي للحقوق واحلريات

 عن أن احلكومة ستلجأ إىل الشرط الوقائي املنصوص عليه يف           ٢٠٠٥مايو  / أيار ٤وأعلنـت وزارة التعليم يف       -٤٣٥
وابتداًء من خريف   . ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٥يوليو  / يف كيبيك لفترة حمدودة من الزمن، أي من متوز         ميثاق احلقوق واحلريات  

سيحل حمل برامج   ، سيقدَّم برنامج واحد لألخالقيات والثقافة الدينية إىل مجيع تالميذ االبتدائي والثانوي و            ٢٠٠٨عام  
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 ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٥ولذا، عدلت اجلمعية الوطنية التشريعات يف . التعلـيم األخالقـي الكاثوليكي والربوتستانيت     
 .القانون الذي يعدل خمتلف األحكام التشريعية ذات الطبيعة الطائفية يف جمال التعليمباعتمادها 

عدة خالل الفترة موضع النظر قصد إدخال حتسينات عامة          مرات   قانون املساعدة املالية للتعليم   وُعـدل    -٤٣٦
على النظام وتوسيع نطاق احلصول على املساعدة املالية ليشمل، فضالً عن املواطنني الكنديني واملقيمني الدائمني،               

 . األشخاص املعترف هبم قانونياً كالجئني أو كأشخاص حيتاجون إىل احلماية

 نيو برونزويك

 ليت ختضع حتديداً ألحكام عدم التمييزاحلقوق ا: ٢املادة 

، تشريعاً يعدل التشريع السابق     ٢٠٠٤يونيه  /يف حزيران  اعـتمدت السلطة التشريعية يف نيو برونزويك،       -٤٣٧
كأساسني جديدين للتمييز احملظور مبوجب     " الوضع االجتماعي "و" املعتقد السياسي والنشاط السياسي   "ويضيف  

يناير / كانون الثاين  ٣١ويتضمن التعديل، الذي دخل حيز التنفيذ يف        . ونزويكقـانون حقوق اإلنسان يف نيو بر      
، تعـريفاً للوضـع االجتماعي وينص على استثناء التمييز بسبب الوضع االجتماعي إذا كان هناك قانون                 ٢٠٠٥

ماح بفرض وجيوز، رغم أي أحكام يف القانون، الس. صادر عن السلطة التشريعية يطالب هبذا التمييز أو يرخص به
قـيد أو بوضع شرط أو باالستبعاد أو احلرمان أو التفضيل باالستناد إىل الوضع االجتماعي إذا طالب بذلك أحد          

 . التشريعات أو رخص به

جمموعة اجتماعية ميكن التعرف عليها وتعاين من "ويعـرَّف الوضع االجتماعي للشخص بأنه انتماؤه إىل          -٤٣٨
 ".ب مصدر دخل أفرادها أو مهنتهم أو مستوى تعليمهمحرمان اجتماعي أو اقتصادي بسب

وعلى الرغم من أن من املبكر للغاية تقييم أثر هذه التعديالت، فإن جلنة حقوق اإلنسان يف نيو برونزويك  -٤٣٩
تعـتقد أن هـذه التعديالت ستؤثر على عدد القضايا املتعلقة باملوضوع ولذلك، أصدرت جمموعتني من املبادئ                 

تفسران طريقة تنفيذ هذين األساسني اجلديدين حلظر التمييز، وميكن االطالع على هاتني اجملموعتني من              التوجيهية  
 : املبادئ التوجيهية على موقع اللجنة على الويب

• http://www.gnb.ca/hrc-cdp/e/Guideline-Political-Belief-Activity-Discrimination-New-Brunswick.pdf؛ 

• http://www.gnb.ca/hrc-cdp/e/Guideline-Social-Condition-Discrimination- New-Brunswick.pdf. 

 املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة: ٣املادة 

كانت التشريعات القائمة املتعلقة باملساواة يف األجور يف نيو برونزويك قليلة أو معدومة األثر يف السنوات  -٤٤٠
ومع ذلك مل ختترب    . رع معايري العمل يف نيو برونزويك إال مخسة حتقيقات         مل جير ف   ٢٠٠١ومـنذ عام    . األخـرية 

قانون معايري العمل يف اللجنة مؤخراً احلكم املتعلق باملساواة فـي األجور لعمـل متسـاٍو، املنصوص عليه فـي 
 .نيو برونزويك
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فجوة يف األجور من    ، عقدت نيو برونزويك اجتماع مائدة مستديرة لفحص ال        ٢٠٠٢يوليه  /ويف متـوز   -٤٤١
وقدم اجتماع املائدة املستديرة تقريره النهائي يف كانون . مجيع أبعادها وحتديد أسباب حدوثها واحللول املمكنة هلا

، وأوصى هذا التقرير بأن ضرورة اقتصادية:  سد الفجوة يف األجور يف نيو برونزويك بعنوان٢٠٠٣ديسمرب /األول
نوات الختاذ إجراءات طوعيه ووضع إطار للتقييم لقياس التغيري مبرور          تضـع احلكومـة خطة عمل ملدة مخس س        

 .ووافقت احلكومة على التقرير ويتم حالياً وضع خطة العمل. الوقت

 نسبة ٢٠٠٤وبلغـت معـدالت أجور املرأة يف اجلزء األول من اخلدمة العامة يف نيو برونزويك يف عام               -٤٤٢
 يف األجور اليت حتصل عليها املرأة منذ عام ٠,٩لنسبة تشكل زيادة قدرها وهذه ا.  يف املائة من أجور الرجل٩٨,١
 يف املائة وفقاً ملعدل األجر يف       ١٥,٥، بلغت نسبة الفجوة يف األجور يف نيو برونزويك          ٢٠٠٤ويف عام   . ٢٠٠٣

 .الساعة الواحدة

 احلق يف العمل: ٦املادة 

ت ملحوظة يف هيكل برامج االستخدام، حيث        تغيريا ٢٠٠٤-٢٠٠٠أجـرت نيو برونزويك يف الفترة        -٤٤٣
كما أُدخلت تغيريات على برامج وخدمات      . حتـول مـن هـيكل مركزي إىل هيكل إقليمي يركز على الزبون            
وتركزت التغيريات على زيادة تركيز الربامج . االستخدام لتيسري تنفيذ نظام موحد إلدارة احلاالت وللتوجيه املهين

 . مساعدة الزبائن للحصول على عمل مستمر يف األجل الطويلواخلدمات على الزبون وعلى

 زبون من خالل مداخالت تتعلق      ٩٠ ٠٠٠وخـالل هـذه الفترة، عملت نيو برونزويك مع أكثر من             -٤٤٤
مثل ( خدمة ١٣٠ ٠٠٠ومت توفري قرابة .  شخص إلجياد عمل٦٠ ٠٠٠بـالعمل، وقدمت املساعدة إىل أكثر من   

 منها  ٥٧ ٠٠٠للزبائن، وتعلق أكثر من     ) ، والبحث عن عمل، وكتابة السري الشخصية      تقدمي املشورة إلجياد عمل   
 .بتطوير املهارات أو التعريف جبو العمل

ومت وضع وتنفيذ استراتيجيات جديدة باملشاركة مع إدارات إقليمية وفيدرالية أخرى ومشاركة أوساط              -٤٤٥
وتستهدف االستراتيجيات الزبائن الذين يتلقون . ممكناًاألعمـال الـتجارية واجملـتمعات احمللية كلما كان ذلك        

املسـاعدة االجتماعـية، والعمال املسنني، واملهاجرين، والشعوب األصلية، والعمال املومسيني، واملرأة، وخرجيي             
والعديد من هذه املبادرات املتعلقة بالعمل كانت قيد التنفيذ يف الفترة املشمولة            . املـدارس الـثانوية والشـباب     

 .بالتقرير، ومن املتوقع مواصلة العمل يف مجيع املناطق

 احلق يف الضمان االجتماعي: ٩املادة 

، بزيادة معدالت املساعدة    ٢٠٠٤ديسمرب  /التزمـت نـيو برونزويك يف خطاب التاج يف كانون األول           -٤٤٦
مايو / يف املائة يف أيار١ -  يف املائة على مدى ثالث سنوات٦ويتم حالياً زيادة هذه املعدالت بنسبة    . االجتماعية
 يف املائة ٢، و٢٠٠٦أكتوبر / يف املائة يف تشرين األول   ٢، و ٢٠٠٥أكتوبر  / يف املائة يف تشرين األول     ١، و ٢٠٠٥

 .٢٠٠٧أكتوبر /يف تشرين األول
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غ  دوالراً وزيد هذا املبل٢٥٠ إعانة تكميلية بشأن اإلعاقة قدرها ٢٠٠٠أكتوبر /وأنشئت يف تشرين األول -٤٤٧
 .٢٠٠٣أكتوبر / دوالر يف السنة يف تشرين األول١ ٠٠٠ دوالراًً حىت بلغ ٢٥٠كل سنة مبقدار 

 يف كانون   ٢٨ ٢٠٠واخنفض عدد األشخاص الذين يتلقون املساعدة االجتماعية يف نيو برونزويك، من             -٤٤٨
 .٢٠٠٤ديسمرب / يف كانون األول٢٥ ٤٠٠ إىل ٢٠٠٠ديسمرب /األول

 رةاستحقاقات رعاية األس

وقد . تواصل نيو برونزويك تقدمي اإلعانة الوطنية للطفل إىل األشخاص الذين يتلقون املساعدة االجتماعية -٤٤٩
أدت هـذه اإلعانـة إىل زيادة صايف دخل أفقر األسر ومسحت لنيو برونزويك بتسجيل اخنفاض قياسي يف عدد                   

 .املستفيدين من املساعدة االجتماعية

 بتطبيق برنامج لتقدمي اإلعانة قبل الوالدة إىل األمهات احلوامل ذوات الدخل            وبـدأت نـيو برونزويك     -٤٥٠
ومبوجب هذا الربنامج، حيق للمرأة . املـنخفض، كجزء من استثماراهتا يف برنامج النمو يف مرحلة الطفولة املبكرة   

ع عشر من احلمل،     دوالر أن حتصل، ابتداء من األسبوع الراب       ٢١ ٠٠٠احلـامل اليت يقل صايف دخل أسرهتا عن         
ويتمثل الغرض من ذلك يف حتسني صحة       .  من الدوالرات يف الشهر الواحد     ٨١,٤٤عـلى إعانة مالية ال تتجاوز       

 .املرأة احلامل ذات الدخل املنخفض وأطفاهلا الرّضع

 محاية األسرة واألم والطفل: ١٠املادة 

ديد فترة احلماية اليت ينص عليها القانون متقانون معايري العمل  مت مبوجـب التغـيريات اليت أدخلت على          -٤٥١
 أسبوعاً بالنسبة لألم ومت متديد فترة احلماية ١٧لالحتفاظ بالوظيفة خالل إجازة األبوة أو األمومة إىل مدة أقصاها 

 ٣٧الـيت ينص عليها القانون لالحتفاظ بالوظيفة خالل قضاء أحد الوالدين أو كليهما إجازة لرعاية الطفل إىل                  
وأضيف إىل القانون حكم يتعلق باحلماية لالحتفاظ بالوظيفة أثناء قضاء إجازة           .  تشـمل إجازة االثنني    أسـبوعاً 

وهذا احلكم يسمح حبماية وظيفة الشخص خالل قضائه إجازة ملدة أقصاها ثالثة أيام . لالضطالع مبسؤولية عائلية
كما مت األخذ   .  ملساعدته يف تلقي التعليم    لرعاية أحد أقاربه من الدرجة األوىل أو لرعاية صحة ذلك الشخص أو           

بإجازة رعاية املرضى اليت تسمح للعامل باالحتفاظ بوظيفته أثناء قضاء إجازة ال تتجاوز مثانية أسابيع لرعاية فرد                 
 .مصاب مبرض خطري من أقاربه من الدرجة األوىل

صة لربنامج النمو يف مرحلة الطفولة      وخـالل الفـترة اليت يغطيها هذا التقرير، اسُتخِدمت املبالغ املخص           -٤٥٢
املبكرة يف تقدمي مساعدة مالية إضافية لزيادة عدد األماكن املتاحة يف إطار التدخل املبكر، واألخذ خبدمات الرعاية 

كما أن خمصصات الربنامج املذكور     . النهارية واحلد من قوائم االنتظار للحصول علـى مثـل هـذه اخلدمات         
 بتحسني إمكانية وصول العاملني من أمهات وآباء األطفال الذين هلم احتياجات خاصة إىل مسحت لنيو برونزويك

 .برنامج دعم العاملخدمات الرعاية النهارية لطوال الوقت يف إطار 

كمـا استخدمت املبالغ املخصصة لربنامج النمو يف مرحلة الطفولة املبكرة لتعزيز خدمات رعاية الطفل                -٤٥٣
 مساعدة مالية ملساعدة دور رعاية الطفل أثناء النهار على          برنامج الدعم املايل لتحسني النوعية    ويقدم  . الـنهارية 
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 هي جهد مشترك تقوم به      مبادرة التدريب وفضالً عن ذلك، فإن     . حتسـني توفـري ونوعية خدمات رعاية الطفل       
ون يف قطاع رعاية الطفل حكومـة املقاطعة وقطاع رعاية الطفل لتحديد وتلبية احتياجات األشخاص الذين يعمل     

 .فيما يتعلق بالتدريب والتطوير املهين

، رفعت نيو برونزويك سقف دخل األسرة املؤهل للحصول على إعانة           ٢٠٠٤سبتمرب  /وابتداًء من أيلول   -٤٥٤
 ٢٢ ٠٠٠ دوالر إىل    ١٥ ٠٠٠ من   برنامج املساعدة للحصول على الرعاية النهارية     الـرعاية ليوم كامل مبوجب      

 من الدوالرات لليوم الواحد للحصول على رعاية طوال الوقت وإىل           ٣,٥٠ما زيد معدل اإلعانة مببلغ      ك. دوالر
 دوالراً لليوم الواحد لألطفال دون سن       ٢٢ مـن الدوالرات لليوم الواحد لألطفال يف سن الدراسة وإىل            ١,٥٠

 دوالرات لليوم الواحد    ١٠نتني وإىل    دوالراً لليوم الواحد لألطفال الذين تتجاوز أعمارهم الس        ٢٠السنتني وإىل   
 مرفق إضايف لرعاية    ١ ٥٠٠ومن املتوقع أن تبين نيو برونزويك       . لـرعاية األطفـال بعد أوقات الدوام الدراسي       

 .الطفل، وبذلك توفر لألسر ذات الدخل املنخفض رعاية هنارية بأسعار ميكن هلذه األسر دفعها

عن استثمارات نيو برونزويك يف برنامج النمو يف مرحلة الطفولة وميكن االطالع على آخر تقرير مرحلي  -٤٥٥
وميكن االطالع . www.gnb.ca/0017/children/ecd-e.aspاملبكرة ونواتج الربنامج من خالل الرجوع إىل العنوان 

 .مرحلة الطفولة املبكرة يف مقدمة هذا التقريرعلى معلومات عن االتفاق بشأن النمو يف 

 العنف األسري

لتقدمي املشورة إىل الفريق العامل الوزاري املعين بالعنف ضد املرأة  ٢٠٠٠ديسمرب /أُنشئ يف كانون األول  -٤٥٦
كس إىل   وتع عامل أفضل للمرأة،  وخطة العمل، املعدة ملدة ثالث سنوات واملعنونة        . الوزير املسؤول عن وضع املرأة    

 :يلي ومن بني املنجزات البارزة خلطة العمل، ما. حد بعيد املشورة اليت قدمها الفريق العامل

 إدراج صفحة يف مجيع أدلة اهلاتف يف نيو برونزويك تتضمن معلومات عن اإلساءات؛ �

 وستستخدم كأساس لقياس التغري مبرور الوقت؛. إجناز دراسة استقصائية تتعلق باملواقف �

 اد دليل للخدمات وتوزيعه على مجيع أطباء األسر واملكاتب اإلقليمية ودور السكن االنتقايل، إخل؛إعد �

حتديـث الـربوتوكوالت املـتعلقة باالعتداء على املرأة واالعتداء على الطفل والبالغني ضحايا               �
 االعتداءات؛

لى الربوتوكوالت  تدريـب مقدمـي اخلدمات، العاملني على املستويني احلكومي واجملتمعي، ع           �
 املتعلقة باالعتداء على املرأة، وذلك يف مجيع أحناء املقاطعة؛

  يف املائة من تكاليف التشغيل املعتمدة؛١٠٠زيادة نسبة متويل دور السكن االنتقايل إىل  �

 تقدمي التمويل لربامج وقاية الشباب؛ �
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 املهاجرين يف املراكز األكرب     توفـري املعلومـات املتعلقة باالعتداءات من خالل خدمات توطني          �
 ؛)سانت جون وفريديركنت ومونكتون(حجماً 

إطـالق موقع ملنع العنف، على الويب، وهو موقع لنيو برونزويك يتناول منع العنف واملوارد                 �
 .املتعلقة بذلك

مام  التقدم حنو األ  : عامل أفضل للمرأة  " خبطة عمل ختلف األوىل عنواهنا       ٢٠٠٥مـايو   /وشـرع يف أيـار     -٤٥٧
 . مليون دوالر٧,٦ومتثل استثماراً قدره " ٢٠١٠-٢٠٠٥

 من خالل دراسة استقصائية ثانية من أجل عامل أفضل للمرأةوسيتم قياس أثر املبادرات الواردة يف برنامج  -٤٥٨
 .٢٠٠٩للمواقف يزمع إجراؤها يف عام 

يف برنامج لدعم الطفل الذي     ع  ، شرعت وزارة خدمات األسرة واجملتم     ٢٠٠١ديسمرب  /ويف كانون األول   -٤٥٩
 ومبوجب هذا الربنامج، يتم تقدمي األموال الستخدام عامل اجتماعي معين بدعم            .يشـهد العـنف داخل األسرة     

واهلدف من ذلك منع دورة انتقال العنف األسري        . األطفال يف كل دار يف املقاطعة إليواء األطفال لفترة انتقالية         
خل يف حالة األزمات واالستراتيجيات اليت تتمحور حول اللعب والتدخالت          وتقدم خدمات التد  . بـني األجيال  

النفسية التربوية إىل األطفال يف سن قبل الدراسة الذين يعيشون يف هذه الدور االنتقالية هبدف دعم منوهم بشكل                  
 . صحيح وتقدمي الدعم إىل األمهات لتلبية احتياجات أطفاهلن

  الئقاحلق يف مستوى معيشي: ١١املادة 

 بزيادة  ٢٠٠٤ديسمرب  /، مت التعهد يف خطاب التاج يف كانون األول        ٩كمـا أشـري إليه يف إطار املادة          -٤٦٠
 تقدم إىل    تطبيق منحة تكميلية بشأن العجز     ٢٠٠٠أكتوبر  /معـدالت املساعدة االجتماعية ومت يف تشرين األول       

 . الذين يتم تقدمي شهادة بإعاقتهماملعوقني 

 نوفا سكوتيا

 احلقوق اليت ختضع حتديداً ألحكام عدم التمييز: ٢دة املا

 ".مصدر الدخل" التمييز باالستناد إىل قانون حقوق اإلنسانحيظر  -٤٦١

 املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة: ٣املادة 

  من السنتات٧١,٦، كانت املرأة العاملة لوقت كامل يف نوفا سكوتيا، تكسب يف املعدل ٢٠٠١يف عام  -٤٦٢
 يف املائة   ٦٩,١، كانت املرأة تكسب نسبة      ٢٠٠٣ويف عام   . لكـل دوالر يكسـبه الرجل العامل لوقت كامل        

. مما يكسبه الرجال عندما تعمل هي والرجل لوقت كامل وطوال السنة)  يف املائة٦٤,٤النسبة جلميع العمال هي (
 على أجر يقل    ٢٠٠٣ة منهن حتصلن يف عام       يف املائ  ٣٥ومن بني النساء العامالت بأجر يف املقاطعة، كانت نسبة          

.  يف املائة من الذكور العاملني بأجر      ٢٢، باملقارنة بنسبة    ٢٠٠٣ دوالرات يف الساعة الواحدة يف عام        ١٠عـن   
 . ، اخنفاض يف نسبة دخل املرأة إىل دخل الرجل١٩٩٦وحدث منذ عام 
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 - نوفا سكوتيا    -اق احملفل الثالثي ميكماك     وتـتم مناقشة األمور املتعلقة بنساء الشعوب األصلية يف سي          -٤٦٣
فمـثالً، أجريت دراسة عن نساء الشعوب األصلية يف جمايل الفنون، متخض عنها اقتراح وخطة لتطوير                . كـندا 

ومت إعداد تقرير إحصائي عن نساء . مهارات النساء احلرفيات لدى الشعوب األصلية واستخدامها ألغراض جتارية       
ورابطة نساء  . ا سكوتيا للمشاركة يف أعمال خمتلف اللجان التابعة للمحفل الثالثي         الشـعوب األصـلية يف نوف     

 .الشعوب األصلية يف نوفا سكوتيا هي شريكة يف احملفل الثالثي

 احلق يف العمل : ٦املادة 

 شخص حيصلون على مساعدة     ١٠ ٠٠٠يسـتفيد مـن برنامج الدعم إلجياد عمل، كل عام، أكثر من              -٤٦٤
 يف  ٣١ يف املائة من أولئك األشخاص يف برامج تعليمية أو تدريبية وحصل             ٤٣ يف العام املاضي،     وشارك. الدخل

 يف املائة منهم من تعزيز قدرهتم على إجياد عمل من        ٢٦املائـة منهم على عمل نتيجة الدعم املقدم إليهم، ومتكن           
 . إىل كامل مبلغ مساعدة الدخل يف املائة من املستفيدين٢٥وال حيتاج سوى . خالل أنشطة التطور املهين

 املساواة يف العمل والتنوع يف أماكن العمل

وكما . مسؤولة عن تطبيق املساواة يف العمل يف جمال اخلدمة العامة يف نوفا سكوتيا            " جلنة اخلدمة العامة  "إن   -٤٦٥
. ٢٠٠٥-٢٠٠٠ يف الفترة  عدد أفراد جمموعات العمل اإلجيايب يف اخلدمة العامة ءهو موضح أدناه، أخنفض بعض الشي     

 يف املائة من جمموع العاملني يف اخلدمة العامة؛         ٧,٨٢، كان عدد أولئك العاملني ميثل نسبة        ٢٠٠٠ففـي عـام     
 .٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٧,٢٤وبلغت هذه النسبة 

 فرق العمل اإلجيايب ٢٠٠٠ ٢٠٠٥

 األشخاص من الشعوب األصلية ٤٩ ٤٩

 وو األصل األفريقيسكان نوفا سكوتيا ذ ٢٠٠ ١٨٧

 جمموعات أخرى ظاهرة عرقياً ٧٢ ٨٣

 املعوقون ٤٧١ ٤٠٠

ويبني اجلدول أدناه تصنيفاً لنظام     .  امرأة يف اخلدمة العامة    ٦ ٤٨١، كانت هناك تقريباً     ٢٠٠٥ويف عام    -٤٦٦
 .٢٠٠٥أجور املرأة يف عام 

  األجورنظام  عدد النساء النسبة املئوية للنساء

 مال املكتبيةاألع ١ ٦٧٦ ٪٩٣

 اخلدمات الصحية ٢٦٢ ٪٩٥

 األعمال التقنية ٣٤٣ ٪٢٨

 األعمال املهنية ١ ٠١٦ ٪٥١
 نظام أجور الكوادر ٥٣٤ ٪٤٥
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 يف املائة من عدد     ٤٥وعلى الرغم من أن املرأة ناقصة التمثيل يف بعض الفئات املهنية، فإهنا تستأثر بنسبة                -٤٦٧
 يف املائة من مناصب اإلدارة ٣٠، مل تكن املرأة تشغل إال نسبة ١٩٩٣ ويف عام .العاملني وفقاً لنظام أجور الكوادر
 .يف اخلدمة العامة يف نوفا سكوتيا

وأنشـأت جلـنة اخلدمة العامة يف نوفا سكوتيا جمموعة األشخاص ذوي املواهب املتنوعة، وصندوقاً للتكيف                 -٤٦٨
، "سجل العمل اإلجيايب للعمال العرضيني   "، أعيد تسمية    ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الفترة   . للتـنوع، ومائدة مستديرة للتنوع    

جمموعة "الـذي يتـيح ألعضـاء جمموعات العمل اإلجيايب املعينة فرصاً لالخنراط يف وظائف حكومية عرضية، ليصبح              
ئف  فرداً من أفراد اجملموعات املعينة يف وظا٢٠ مت تعيني ٢٠٠٤سبتمرب /ومنذ أيلول". األشخاص ذوي املواهب املتنوعة
بأهنا أفضل مكان إلجياد مرشحني لشغل      " جمموعة األشخاص ذوي املواهب   "وتعرَّف  . مؤقـتة يف مرافق اخلدمة العامة     

ومت تقدمي عروض عن اجملموعة املذكورة أمام منظمات متثل اجملموعات املعينة ويف معارض املهن يف               . وظـائف عرضية  
، سيتاح للمجموعة موقع على الويب      ٢٠٠٦-٢٠٠٥ الفترة   ويف. املركـز الثقايف للسود ومركز الصداقة يف ميكماك       

 .لتشجيع أفراد اجملموعات املعنية على تقدمي الطلبات فيما يتعلق جبميع مناصب احلكومة

ويواجه املعوقون الذين يبحثون عن عمل حتديات إضافية، مثل احلصول على املساعدات واملعدات التقنية،  -٤٦٩
احلكومة يف استخدام أشخاص معوقني قد تتطلب       " صندوق التكيف للتنوع  "عد  ويسا. أو تأهـيل أماكن العمل    

 .أوضاعهم قدراً من تأهيل املرافق لتمكينهم من االلتحاق بالعمل

وستقدم . مشورة استراتيجية ومعلومات ودراية إىل احلكومة     " املـائدة املستديرة لتقدير التنوع    "وتقـدم    -٤٧٠
شورة والتوجيه بشأن املسائل املتعلقة بسياسة العمل اإلجيايب وتطبيقها واملبادرات املائدة املستديرة، بوجه خاص، امل

واألدوات الالزمة لدعم مبادرة التنوع، ومناذج ومنهجيات تساعد احلكومة على تنفيذ خطط العمل اإلجيايب والنظر 
 .يف نظم العمل

 الشعوب األصلية

 كندا، عدداً من    - نوفا سكوتيا    -حفل الثالثي ميكماك    قدمـت جلـنة التنمية االقتصادية، التابعة للم        -٤٧١
املـبادرات الـيت تركِّز على تعزيز مهارات وعمل الشعوب األصلية وتيسري دخوهلا يف سوق العمل، منها مبادرة              

وهي مبادرة تركز على الشباب من الشعوب األصلية لتطوير مهاراهتم يف إقامة املشاريع " الشروع يف عمل جتاري"
وفضالً عن ذلك، قدمت احلكومة، من خالل جلنة التنمية االقتصادية، الدعم إىل مؤمتر قمة . عمال التجاريةويف األ

 .لألعمال التجارية للشباب من الشعوب األصلية

) كندا(، أبرمت احلكومة عقداً مع شركة ميشلني أمريكا الشمالية          ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠ويف   -٤٧٢
 .دا وشعب امليكماك يف نوفا سكوتيا لزيادة مشاركة الشعوب األصلية يف القوة العاملةاحملدودة، وحكومة كن

 املعوقون

، مت التوقيع على اتفاق جديد بني احلكومة الفيدرالية وحكومة املقاطعة ليحل حمل ٢٠٠٤أبريل /يف نيسان -٤٧٣
اإلطار املتعدد " االتفاق اجلديد املعنون وبفضل هذا. القائمة" تقدمي املساعدة الستخدام األشخاص املعوقني"مبادرة 
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، سيكون بإمكان نوفا سكوتيا مواصلة تقدمي الدعم        "األطـراف لالتفاقـات بشأن سوق العمل اخلاصة باملعوقني        
لربامج سوق العمل اليت تستهدف املعوقني البالغني، من خالل طائفة واسعة من برامج وخدمات تتسم مبرونة أكرب، 

 .ملهارات واالستعداد للعمل، والدعم أثناء العمل، واالحتفاظ بالعملتتراوح بني تطوير ا

 احلق يف الضمان االجتماعي: ٩املادة 

 ٠٠٠ عدد املستفيدين من مساعدة الدخل يف نوفا سكوتيا من         ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠اخنفـض يف الفترة بني عامي        -٤٧٤
مات الدعم اإلضايف املقدمة اآلن مثل التدريب       بيد أن اإلنفاق الكلي هلذا الربنامج ازداد بسبب خد        . ٣٢ ٠٠٠ إىل   ٣٥

وميكن تفسري ذلك بأن األشخاص الذين يستمرون يف تلقي مساعدة الدخل           . وتأمني األدوية وتلبية االحتياجات اخلاصة    
 .يواجهون أكثر فأكثر عقبات يف إجياد عمل وأهنم حباجة إىل أوجه مساعدة عديدة وطويلة األجل

، وميثل ذلك زيادة سنوية     ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ت املساعدة االجتماعية يف العامني      ورفعـت احلكومة معدال    -٤٧٥
 دوالراً يف الشهر، ٥٠وسيتلقى املستأجر البالغ األعزب مبلغاً إضافياً قدره .  مليون دوالر٤,٦خالل سنتني قدرها 

وابتداء من  . يف الشهر  دوالراً   ٢٥بينما سيتلقى الشخص البالغ األعزب الذي يعيش يف مثوى مبلغاً إضافياً قدره             
    ٢٦٠ دوالراً يف الشهر وسيتراوح بدل املأوى بني         ١٩٠، سيبلغ البدل الشخصي     ٢٠٠٥أكتوبر  /تشـرين األول  

 . دوالر يف الشهر لألسرة٦٠٠ و٥٥٠ دوالراً يف الشهر للشخص الواحد وبني ٥٣٥و

 الدخل ودعم العمل، وهو ميثل      ، بدأت احلكومة بتطبيق برنامج جديد للمساعدة يف       ٢٠٠١أغسطس  /ويف آب  -٤٧٦
ويليب الربنامج االحتياجات .  عاما٣٠ًأكـرب تغيري أُدخل على نظام املساعدة االجتماعية يف نوفا سكوتيا منذ أكثر منذ       

ويضع املستفيدون منه   . األساسـية للمستفيدين ويقدم يف الوقت نفسه الدعم ملساعدهتم يف أن يصبحوا مستقلني مادياًً             
ني العقبات اليت تعترضهم وكذلك مواطن قوهتم إلجياد عمل واخلطوات اليت ينبغي هلم اختاذها لتحقيق               خطة شخصية تب  

وتتضـمن التحسينات األخرى اليت أُدخلت على الربنامج زيادة اإلعانات املقدمة فيما يتعلق باألدوية ورعاية               . ذلـك 
 .اإلعانات املدجمة للطفل والتدريب، و)مثل أحذية العمل(األطفال والنقل واللوازم املتعلقة بالعمل 

 استحقاقات رعاية األسرة

خطـت حكومة نوفا سكوتيا بعض اخلطوات الكبرية اهلامة ملكافحة الفقر يف صفوف األطفال يف إطار                 -٤٧٧
وقامت بتوسيع نطاق ودعم الربامج واخلدمات الرامية إىل     ). انظر مقدمة هذا التقرير   (االستحقاق الوطين لألطفال    

، بلغ جمموع اإلنفاق على برامج االستحقاق       ٢٠٠٣-٢٠٠٢ويف الفترة   . ة اُألسر ذات الدخل املنخفض    مسـاعد 
وللحصول على مزيد من املعلومات عن استحقاقات الطفل يف نوفا سكوتيا، .  مليون دوالر٣٠,٩الوطين لألطفال 

 .سيةالتقرير اخلامس لكندا عن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياانظر 

 محاية األسرة واألم والطفل: ١٠املادة 

تقدم نوفا سكوتيا متويالً لرعاية الطفل بغية تسهيل النمو الصحي لألطفال ودعم الوالدين العاملني الذين                -٤٧٨
 طفل يف سن    ٦٠ ٠٠٠، كان هناك يف نوفا سكوتيا قرابة        ٢٠٠٥يونيه  /ومنذ حزيران . هـم حباجة لرعاية الطفل    

 دار لرعاية األطفال مرخص هلا بتقدمي الرعاية إىل األطفال يف سن ١٢ ٠٠٠وكان هناك قرابة السادسة فما دون، 
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 مراكز ال ١٠٥( مركزاً ٢٢٠ دار للرعاية طوال اليوم يف ٩ ٣٠٠ويشمل هذا العدد قرابة . الثالثة عشرة فما دون
  مركزاً ١٤٨موزعاً على  مكاناً للرعاية بعض الوقت ٣ ٢٠٠و)  مركزاً يستهدف الربح١١٥تسـتهدف الربح و   

 ). مركزاً يستهدف الربح٧١ مركزاً ال يستهدف الربح و٧٧(

النمو يف مرحلة   " مليون دوالر يف مبادرة      ٧٧، سامهت نوفا سكوتيا مببلغ يتجاوز       ٢٠٠١ومـنذ عـام      -٤٧٩
.  دوالر يف السنة    مليون ١٩ويبلغ التمويل املباشر املقدم خلدمات رعاية الطفل املنظمة قرابة          ". الطفولـة املبكرة  

خدمات رعاية الطفل املدعمة من احلكومة، املقدمة       : وتتبع نوفا سكوتيا طريقتني يف متويل خدمات رعاية الطفل        
قروض /إىل األسر ذات الدخل املنخفض، واملساعدة املالية املقدمة إىل مراكز خدمات رعاية الطفل يف شكل ِمنح               

 .ق خدمات رعاية الطفل ودعم التكاليف التشغيلية للمراكزلبناء هياكل أساسية تستهدف دعم توسيع نطا

وميكـن االطالع على آخر تقرير مرحلي حلكومة نوفا سكوتيا عن االستثمارات والنواتج املتعلقة بربنامج                -٤٨٠
كما . http://www.gov.ns.ca/coms/families/early_childhood.htmlالنمو يف مرحلة الطفولة املبكرة على املوقع 

 .ميكن اإلطالع على معلومات عن االتفاق املتعلق بالنمو يف مرحلة الطفولة املبكرة يف مقدمة هذا التقرير

 العنف األسري

علقة بالعنف داخل األسرة    ، شرعت احلكومة يف عملية إلعادة تصميم براجمها املت        ٢٠٠٢أبريل  /يف نيسان  -٤٨١
وتتمثل استجابة  ). دور اإليـواء لفـترة انتقالية، مراكز إليواء املرأة، برامج التدخل وتقدمي املشورة إىل الرجل              (

وميكن االطالع على هذه . احلكومة يف وضع خطة للعمل مع مقدمي اخلدمات ملواجهة احتياجات حمددة للمجتمع
 .http://www.gov.ns.ca/coms/families/community_outreach.htmlاخلطة بالرجوع إىل املوقع 

 وتشري. ومتـول احلكومـة تسـع دور إليـواء النسـاء واألطفال، ضحايا االعتداءات، لفترة انتقالية                -٤٨٢
 ١ ٠٣٧اإلحصـاءات إىل اخنفـاض عـدد النسـاء واألطفـال الذيـن يـلجؤون سنوياً إىل هذه الدور، من                     

 ، وعلى الرغم من ذلك، ال يزال العنف داخل        ٢٠٠٣-٢٠٠٢ يف الفـترة     ٨٦٩ إىل   ١٩٩٣-١٩٩٢يف الفـترة    
:  وميكن االطالع عليه على املوقع     ٢٠٠٤يناير  /ومت إعـداد تقرير يف كانون الثاين      . األسـرة واسـع االنتشـار     

http://www.gov.ns.ca/coms/families/pdf/Womens_Centres_Mens_Intervention_Program_Jan2004.pdf. 

، بإمكان ضحايا العنف داخل ٢٠٠٣، الذي أقر يف عام      التدخل يف حالة العنف املرتيل     ووفقـاً لقـانون    -٤٨٣
ى احملافظة على سالمتهم البدنية ووضعهم      األسـرة احلصـول على أوامر للحماية يف حالة الطوارئ تساعدهم عل           

وتتراوح تلك األوامر بني أوامر بثالثني يوماً تسمح باالستيالء مؤقتاً على املرتل أو احلسابات املصرفية،               . املـايل 
 .وأوامر حتظر على الفرد االتصال بالضحية

 :وتتضمن مبادرات احلكومة األخرى ما يلي -٤٨٤

ف زيادة خدمات التوعية وتقدمي املعلومات يف مراكز النساء،         يزمع وضع خطط إقليمية تستهد     �
 ؛٢٠٠٥وبرامج التدخل حيال الرجل ودور اإليواء لفترة انتقالية، وذلك حبلول خريف عام 
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مت إنشاء جلنة بقيادة نواب الوزراء معنية بالعنف داخل األسرة تضم نواب وزراء العدل والصحة       �
 والتعليم وخدمات اجملتمع؛

 املركز االستشاري املعين بوضع املرأة على احلد من العنف املُمارس ضد املرأة يف اجملتمعات               يعمل �
 .وأماكن العمل واُألسر

 احلق يف مستوى معيشي الئق: ١١املادة 

 تدابري احلد من الفقر

ساعدة اخلاصة بالدخل   وحيتاج غالبية املستفيدين من امل    . من الضروري اختاذ تدابري متعددة وخمتلفة ملكافحة الفقر        -٤٨٥
ويف عام  . إىل برامج حمو األمية أو التعليم أو تطوير املهارات، وتركز برامج دعم اخلدمات اجملتمعية على هذه االحتياجات                

 . يف املائة من األشخاص الذين يتلقون خدمات الدعم يف برامج للتعليم أو التدريب٤٣، شارك ٢٠٠٤

 .٩رنامج دعم العمل واملساعدة يف الدخل يف إطار املادة ميكن االطالع على معلومات عن ب -٤٨٦

 من الدوالرات للساعة    ٦,٥٠، زيد احلد األدىن لألجر يف نوفا سكوتيا اىل          ٢٠٠٤يونيه  /ويف حزيـران   -٤٨٧
ومن املقدَّر أن   .  من الدوالرات يف الساعة الواحدة     ٦,٨٠ إىل   ٢٠٠٥مايو  /ومت رفعه مرة أخرى يف أيار     . الواحدة

وستؤدي الزيادة  . ٢٠٠٥ شخص يف نوفا سكوتيا يتقاضون احلد األدىن لألجر يف عام            ٢١ ٩٠٠اك  يكـون هـن   
 دوالراً ٦٢٤األوىل إىل زيـادة الدخـل السنوي غري الصايف لألشخاص الذين هم بأمس احلاجة إليها مببلغ قدره           

 . دوالرا٧٢٨ًتقريباً وستؤدي الزيادة الثانية إىل زيادة ذلك الدخل مببلغ قدره 

 التشرد

تلقـت املنظمات والوكاالت مبوجب مبادرة حكومة كندا اخلاصة بالشراكات يف جمال العمل اجملتمعي،               -٤٨٨
 ٦,٥من املبادرة وُخصص مبلغ إضايف قدره    ) ٢٠٠٢-١٩٩٩( ماليني دوالر يف إطار املرحلة األوىل        ٦,٦قـرابة   

 وتسهم املقاطعة يف إنشاء العديد من املشاريع        ).٢٠٠٦-٢٠٠٣(ماليني دوالر للمقاطعة يف إطار املرحلة الثانية        
 ماليني دوالر لدعم مرافق     ٦,٥املمولـة مـن املبادرة املذكورة، ويف تكاليفها الشتغيلية، ومن ذلك توفري قرابة              

 .٢٠٠٤-٢٠٠٣املشردين يف عام 

 سكنية بأسعار ، أبرمت حكومة نوفا سكوتيا اتفاقاً مع حكومة كندا لبناء دور  ٢٠٠٢سبتمرب  /ويف أيلول  -٤٨٩
 مليون دوالر لتمويل بناء أو إعادة إصالح دور ١٨,٦٣ويف هذا االتفاق تعهد الطرفان بتقدمي مبلغ قدره . معقولة

تقرير ولالطالع على املزيد من املعلومات انظر       .  سنوات ٥ دار خالل    ١ ٥٠٠ و ٨٥٠سكنية يتراوح عددها بني     
 . ملدنية والسياسيةكندا اخلامس عن العهد الدويل اخلاص باحلقوق ا

 التوقيع على املرحلة الثانية لالتفاق املربم بني حكوميت كندا ونوفا سكوتيا لبناء ٢٠٠٥مارس /ومت يف آذار -٤٩٠
ويبلغ االستثمار اإلمجايل يف هذه املرحلة لبناء دور سكنية معقولة األسعار يف نوفا             . دور سـكنية بأسعار معقولة    

 وسيستخدم هذا املبلغ لبناء دور سكنية جديدة لإلجيار ودور ٢٠٠٨ عام   ملـيون دوالر حىت    ٥٦,١٨سـكوتيا   
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، ٢٠٠٥مارس  / آذار ٣١ويف  . سـكنية للبيع وإعادة إصالح أو حتويل ما هو موجود من دور سكنية قدمية البناء              
 . وحدة سكنية بتمويل مت احلصول عليه مبوجب هذا االتفاق٣٣٠كان قد مت بناء أو إصالح قرابة 

 ١٦، قرابة   ٢٠٠٢-٢٠٠١أن شـركة بـناء الدور السكنية يف نوفا سكوتيا موَّلت، منذ الفترة              كمـا    -٤٩١
 مليون دوالر تقريباً لتنفيذ تسعة      ١١,٨ تقدمي مساعدة مالية قدرها      ٢٠٠٤-٢٠٠٣وقد مت يف الفترة     . مشـروعاً 

 مسكنني لألشخاص مشاريع تتضمن مشروعاً للمساعدة على العيش بصورة مستقلة لثالثني وحدة سكنية وكذلك
 .الذين يعانون من إعاقة بدنية وذهنية

، ٢٠٠٤وإىل جانـب املبادرات املتخذة يف إطار اتفاقات بناء الدور السكنية املعقولة األسعار، مت يف خريف عام    -٤٩٢
 .، وهو مأوى ألشخاص يعانون من مشاكل صحة عقلية أو من اإلدمان على املخدرات"Pendleton Place"افتتاح 

 اإلعـالن عـن شراكة معززة بني احلكومة ومشغلي دور اإليواء ترمي إىل              ٢٠٠٥مـايو   /ومت يف أيـار    -٤٩٣
االسـتخدام األمثل للموارد املتاحة حالياً وحتسني الدعم املقدم إىل األشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة                

. مساعدة أي شخص حباجة إىل املساعدة     العقلية أو اإلدمان على املخدرات حبيث يكون النظام احلايل قادراً على            
 .وستتعاون حكومة نوفا سكوتيا مع حكومة كندا يف هذا اجملال

 احلق يف الصحة البدنية والعقلية: ١٢املادة 

تعهـدت حكومـة املقاطعـة بتقدمي الدعم املايل لتقييم املهارات وتوظيف واستخدام املهنيني الصحيني                -٤٩٤
واالحتفاظ هبم من خالل برنامج تقييم ممارسة مهنة الطب يف العيادات           ) األطباء(املتعـلمني على املستوى الدويل      

وميكـن احلصـول عـلى مـزيد مـن املعلومـات عـن هذا الربنامج من خالل الرجوع إىل املوقع                     . الطبـية 
http://www.capprogram.ca/index.htmlعلى الشبكة  . 

هي خطة مدهتا ثالث    " اية الصحية األولية يف نوفا سكوتيا     مـبادرة التـنوع واالندماج االجتماعي يف الرع       "و -٤٩٥
وتسلَّط هذه اخلطة   .  وميوهلا صندوق تأهيل الرعاية الصحية األولية يف كندا        ٢٠٠٣سـنوات ُشرع يف تنفيذها يف عام        

ما يتعلق  الضـوء عـلى القضايا اهلامة وتيسر وضع سياسات االندماج الثقايف واملبادئ التوجيهية األوىل يف املقاطعة في                
بالصـحة الـيت تـراعي ثقافات الشعوب األصلية يف كندا، مع مشاركة من جانب السلطات الصحية يف املقاطعات،          

، وجمالس صحة اجملتمعات احمللية، ووزارة الصحة يف كندا، وجمتمعات األمم األوىل، والكنديني             IWKواملركز الصحي   
 .، ومقدمي اخلدمات، والباحثني، واملنظمات اجملتمعيةالفرنكفونيني، واملهاجرين/األفارقة، واألكادمييني

 : وتقع على عاتق مكتب املسؤول الطيب اإلقليمي للصحة مسؤولية محاية وتعزيز صحة اجلمهور يف اجملاالت التالية -٤٩٦

 مكافحة األمراض املُعدية؛ �

 الصحة البيئية؛ �

 .التأهب حلاالت الطوارئ واالستجابة ملقتضياهتا �
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، وضعت حكومة املقاطعة خطة للتدخل فيما يتعلق مبرض االلتهاب الرئوي احلاد الوخيم ٢٠٠٣ عام ويف -٤٩٧
SARSللتصدي ألية حاالت يعلن عنها يف نوفا سكوتيا . 

 الشعوب األصلية

، اليت تشتمل على أفرقة طبية حملية تتضمن        )وهي كلمة تعين العبور بلغة امليكماك     (أنشئت مبادرة تويكن     -٤٩٨
 لتحسني احلالة الصحية ، واالعتماد على ٢٠٠٤اً وأخصائياً يف التغذية وصيدلياً وممرضاً ومربياً صحياً، يف عام طبيب

قدرات كل جمتمع من جمتمعات األمم األوىل اخلمسة يف كيب بريتون، وحتسني تنسيق وإدماج اخلدمات، والعمل                
وتستند هذه املبادرة إىل برنامج مماثل      . رات اجملتمع مـن أجل حتقيق االستدامة من خالل زيادة املساءلة وبناء قد          

 يف املائة من املقيمني يف اسكاسوين يرون أن هذا الربنامج           ٨٠ُشـرع فيه يف اسكاسوين وأظهرت الدراسات أن         
كما أظهرت حدوث اخنفاض كبري يف عدد       . ساعد يف حتسني نوعية خدمات الرعاية الصحية املقدم إىل جمتمعاهتم         

 .  يلجأ فيها هؤالء املقيمون إىل طبيب أو إىل أقسام الطوارئاملرات اليت

وخطة . وفضـالً عـن ذلك، تشارك املقاطعة أيضاً يف وضع منوذج مشترك لتحسني صحة الشعوب األصلية                -٤٩٩
 .٢٠٠٤سبتمرب /العمل هذه هي جزء من سلسلة من االلتزامات تعهد هبا رؤساء الوزراء يف اجتماعهما املعقود يف أيلول

 املرأة

، العالقات بني صحة املرأة ورفاهها وعملها املدفوع        "برنامج البحوث بشأن التوازن الصحي    "يسـتطلع    -٥٠٠
إجراء دراسة  : ويقسم الربنامج البحث إىل أربعة أجزاء     . األجـر وغـري مدفوع األجر، مبا يف ذلك رعاية أطفاهلا          

البحث، وحتليل البيانات الثانوية، ورسم صورة للشخص       استقصـائية للسكان يف نوفا سكوتيا، ودراسة اجملموعات قيد          
ويتمثل اهلدف يف تقدمي رسالة إىل اجلهات احلكومية عن أمهية بناء جمتمع يوفر الرعاية وحيقق توازناً                . الـذي يقدم الرعاية   

نهجيات املناسبة ثقافياً   ، اليت تقدم املشورة بشأن امل     "اجملموعات املرجعية املعنية باملساواة   "ويتم، بواسطة   . صـحياً لـلمرأة   
النوفا سكوتيات  (واسـتراتيجيات نشـرها، االستماع إىل أصوات النساء الاليت يكون متثيلهن يف البحوث ناقصاً تقليدياً                

وهذا املشروع الذي يدوم    ). ذوات األصـل األفـريقي، ونساء الشعوب األصلية، والنساء املهاجرات، والنساء املعوقات           
، حيصل على التمويل من مؤسسات البحوث يف جمال الصحة ٢٠٠١أبريل / يف تنفيذه يف نيسانمخس سنوات والذي ُشرع

اجمللس االستشاري املعين مبركز املرأة يف نوفا "و. يف كندا كربنامج للتحالف اجملتمعي من أجل إجراء حبوث يف جمال الصحة
 . ن رئيسيان يف املشروعمها شريكا" املركز األطلسي لالمتياز املعين بصحة املرأة"و" سكوتيا

 الشباب

 مبعايري جديدة للتعليم والدعم يف جمال الصحة ما قبل الوالدة ومبعايري خاصة             ٢٠٠٥أخذت املقاطعة، يف عام      -٥٠١
دعم "كما توفر مبادرة    . مبراكز صحة الشباب تعاجل مسائل تتعلق بإمكانية وصول اجملموعات الضعيفة إىل تلك املراكز            

 .مزيداً من الدعم لألسر اليت حتتاج إىل دعم إضايف يف السنوات األوىل"  من أجل بداية صحيةالزيارة املرتلية

 .ومت التعهد بتقدمي متويل إلتاحة وصول مجيع األطفال يف املدارس االبتدائية إىل برامج احلصول على وجبة اإلفطار -٥٠٢
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الرعاية الصحية املقدمة إىل الشبان والشابات ، مت تطبيق املركزية يف قطاع خدمات ٢٠٠٣أبريل /ويف نيسـان   -٥٠٣
 اخلدمات الصحية إىل الشبان والشابات يف مركز نوفا سكوتيا للشباب IWKويقدم املركز الصحي . يف مرافق اإلصالح

يف واتر فيل بواسطة فرقة للصحة متعددة التخصصات تشتمل على ممرضني وممرضات وأخصائيني يف علم النفس وعمال 
وفضالً عن ذلك، ُشرع يف تنفيذ برنامج ملعاجلة الشباب الذين          . وطبيـب غري متخصص وطبيب نفساين     اجتماعـيني   

ويتم إجراء فحوص الصحة العقلية والصحة      . يرتكـبون اعـتداءات جنسية واملودعني يف مراكز اإلصالح أو خارجها          
 . الحتياجات اإلكلينيكية للشبابالنفسية اليت تطالب هبا احملاكم يف املستشفيات أو يف مراكز الشباب وفقاً ل

 احلق يف التعليم: ١٣املادة 

 حبيث أصبحت تنص على تقدمي ٢٠٠٤ يف عام تعديل على أنظمة التعليم الصادرة عن حاكم اإلقليم   مت إدخـال     -٥٠٤
 .تدعم مايل إىل الطالب الذين لديهم احتياجات خاصة ملساعدهتم على االلتحاق مبدارس خاصة تليب هذه االحتياجا

 برينس إدوارد آيالند

 معلومات عامة

 الشعوب األصلية

هو شراكة بني األمم األوىل يف لينوكس       " بـرنامج العدالـة للشعوب األصلية لكونفدرالية امليكماك       "إن   -٥٠٥
آيالنـد وأبيغويت، ورابطة نساء الشعوب األصلية يف برينس إدوارد آيالند، وجملس الشعوب األصلية يف برينس                

نـد ويتم متويل هذا الربنامج بصورة مشتركة عن طريق مكتب املدعي العام يف برينس إدوارد آيالند                 إدوارد آيال 
ويتمثل الغرض العام هلذا الربنامج يف زيادة مشاركة الشعوب األصلية يف إدارة القضاء             . ووزارة العـدل يف كندا    

 . زاء العدالة واملنع وإعادة التأهيلواحلد من اجلرمية ومنع وقوعها ومنع التجرمي وذلك باتباع هنج شامل إ

 احلقوق اليت ختضع حتديداً ألحكام عدم التمييز: ٢املادة 

 يف برينس إدوارد آيالند يف تقرير كندا        بقانون حقوق اإلنسان  ميكـن االطـالع على املعلومات املتعلقة         -٥٠٦
 .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةاخلامس عن 

 ساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأةامل: ٣املادة 

إن الفـرق يف األجـور بني الرجل واملرأة يف برينس إدوارد آيالند أقل من نظريه يف مجيع املقاطعات يف                     -٥٠٧
كندا، وذلك يعود إىل أسباب متعددة، منها عدد العاملني املشمولني مببادرات املساواة يف األجور يف القطاع العام              

 يف برينس إدوارد آيالند، يف قانون املساواة يف األجوروقد صدر . درايل أو على مستوى املقاطعةعلى املستوى الفي
ولتنفيذ هذا القانون، اعتمدت املقاطعة نظام تصنيف .  واقتصر تطبيقه على العاملني يف املرافق احلكومية١٩٨٨عام 

ناث يف املهن اليت يسيطر عليها الذكور أو حمـايداً للجنسني لتجنب إعادة خلق فروق يف األجور بني الذكور واإل  
وقد أجريت تسويات أجور للمستخدمني يف الوظائف املعنية بذلك القانون، وألغي . املهن اليت تسيطر عليها اإلناث

 .١٩٩٥القانون يف عام 
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آيالند وقدمت حكومة املقاطعة دعماً مالياً ومشورة إىل رابطة نساء الشعوب األصلية يف برينس إدوارد                -٥٠٨
لتمكني هذه املنظمة من مواصلة أنشطتها وبناء القدرات وتغذية الروح القيادية، وال سيما يف صفوف املرأة الشابة 

 .من الشعوب األصلية

 احلق يف العمل: ٦املادة 

 املساواة يف العمل والتنوع يف أماكن العمل

جلنة اخلدمة  " إىل أن أحد أهداف      ١٩٩٨ام   يف ع  قانون اخلدمة املدنية  تشري التعديالت اليت أجريت على       -٥٠٩
وعليه، مت  . يف برينس إدوارد آيالند هو العمل على أن تعكس وظائف اخلدمة العامة تنوع سكان املقاطعة              " العامة

وهذه املبادرة هلا أمهية كبرية لتوسيع      . ، وضع سياسة تطبق التنوع واملساواة يف االستخدام       ٢٠٠٢مايو  /يف أيـار  
 . خلدمة العامة يف املقاطعة يف املستقبل، وستسفر عن زيادة يف اإلنتاجية وعن ارتياح لدى اجلمهوروتطوير وظائف ا

 :وانطالقاً من سياسة التنوع، شرعت احلكومة يف التدابري التالية -٥١٠

الشعوب األصلية، واملعاقون،   (حتتفظ املقاطعة بقائمة تضم األفراد املنتمني إىل اجملموعات احملددة           �
ـ  ) راد األقليات الظاهرة، واملرأة يف املناصب القيادية، واملرأة والرجل يف املهن غري التقليدية            وأف

وذلك إلجياد فرص عمل للمجموعات املمثلة متثيالً ناقصاً يف القطاع العام ومساعدة املرشحني             
 يف إجياد فرص عمل مفيدة وطويلة األجل؛

ألفراد املنتمني إىل اجملموعات احملددة من أجل زيادة        قائم على التنوع لصاحل ا     أنشـئ برنامج توظيف    �
 ؛تكافؤ فرص العمل وأنشئت شراكات مع وكاالت حكومية أخرى للمساعدة يف عملية التوظيف

تعمل حكومة برينس إدوارد آيالند باستمرار على اختيار وتوظيف طالب من اجملموعات احملددة       �
 ميكن استخدامهم للعمل أثناء عطلة الصيف؛ 

تشـجع جلنة اخلدمة العامة األفراد والطالب املنتمني إىل اجملموعات احملددة على تعريف أنفسهم               �
وهذه املعلومات تساعد اللجنة على رصد      . بـأهنم ينـتمون إىل إحدى هذه اجملموعات احملددة        

 .اإلحصاءات وقياس التقدم احملرز

 املعوقون

آيالند مع كندا اتفاقاً إلدماج املعوقني يف سوق العمل         ، أبرمت برينس إدوارد     ٢٠٠٤أبريل  /يف نيسـان   -٥١١
، "برنامج دعم املعوقني"ويتم متويل عنصر االستخدام والتدريب املهين من . يستهدف حتسني حالة استخدام املعوقني

 .جزئيا،ًً عن طريق هذا االتفاق الذي يتقاسم كلفته الطرفان
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 احلق يف الضمان االجتماعي : ٩املادة 

ـ  -٥١٢ تمر عـدد األشخاص الذين يتلقون املساعدة االجتماعية يف برينس إدوارد آيالند يف االخنفاض أثناء               اس
ويف . خالل تلك الفترة  )  يف املائة  ٣٥,٦ (٣ ٩٢٧ إىل   ٦ ١٠٣فاخنفض هذا العدد من     . ٢٠٠٤-١٩٩٤الفـترة   
صاً، مما يعكس زيادة     شخ ٤ ٣٣٠، ارتفع عدد املستفيدين من املساعدة االجتماعية إىل         ٢٠٠٥-٢٠٠٤الفـترة   

 . يف املائة تقريبا٩ًبنسبة 

وأدى ذلك إىل زيادة قدرها سبعة ماليني       . وُرفعت مستويات اإلعانات بانتظام خالل الفترة املشمولة بالتقرير        -٥١٣
وازدادت قليالً خمصصات املأكل وامللبس واملسكن واملخصصات       . يف قـيمة اإلعانات   )  يف املائـة   ٢٥(دوالر تقريـباً    

 . دوالراً يف الشهر٢٠وفضالً عن ذلك، ُشرع يف تطبيق إعانة انتقال جديدة قدرها . شخصية واملتعلقة باإليواءال

 استحقاقات رعاية األسرة

 ماليني من ٣,٦بلـغ جمموع االستثمارات املتعلقة باالستحقاق الوطين لألطفال يف برينس إدوارد آيالند      -٥١٤
تعلق األموال املعاد استثمارها بتوفري اخلدمات يف مرحلة الطفولة املبكرة          وت. ٢٠٠٥-٢٠٠٤الدوالرات يف الفترة    

وتوفـري اخلدمات إىل األطفال املعرضني للمخاطر، وكذلك تقدمي إعانة جديدة لصحة الطفل متت زيادهتا بانتظام            
والراً يف   د ٢٨ حيث ازدادت هذه اإلعانة من       -لتتمشـى مع الزيادات يف معدالت االستحقاق الوطين لألطفال          

ويراد من هذه   . ٢٠٠٤ دوالراً يف الشهر للطفل الواحد يف عام         ٥٩ إىل   ٢٠٠٠الشـهر للطفـل الواحد يف عام        
 .اإلعانة متكني األطفال من املشاركة يف أنشطة رياضية وثقافية يف جمتمعاهتم

 املعوقون

لتحسني استفادة املعوقني من     ٢٠٠١نفذت حكومة برينس إدوارد آيالند برناجماً لدعم املعوقني يف عام            -٥١٥
ويقدم الربنامج  . الدعـم املقـدم بسبب اإلعاقة واحلد من العقبات اليت تعترض مشاركة املعوقني يف سوق العمل               

 ١ ٢٠٠ويتلقى قرابة   . مسـاعدة مالية لألشخاص املؤهلني للحصول عليها الذين يعانون من إعاقة هامة ومزمنة            
ويفصل الربنامج بني االستفادة من الدعم املقدم بسبب . الر تقريباً يف الشهر دو٥٠٠مواطن يف البلد إعانات تبلغ 

 . اإلعاقة و أهلية احلصول على دعم الدخل من خالل املساعدة االجتماعية

 محاية األسرة واألم والطفل: ١٠املادة 

لوالدة وحىت  ، أعلنت احلكومة عن صياغة استراتيجية ملدة مخس سنوات لألطفال قبل ا           ١٩٩٩يف عـام     -٥١٦
 إنشاء جملس تابع لرئيس الوزراء معين بنمو صحة الطفل،    ٢٠٠١مارس  /ومت يف آذار  . السنوات املبكرة يف املدرسة   

: وتستهدف االستراتيجية حتسني أوضاع الطفل يف أربعة جماالت رئيسية     . لرصد تنفيذ استراتيجية منو صحة الطفل     
من هلم، وجناحهم يف تلقي التعليم، ومشاركتهم يف اجملتمع وتعليمهم متتع األطفال بصحة جيدة، وتوفري السالمة واأل

، على اإلنترنت   http:www.gov.pe.ca/hss/hcd/index.php3?lang=Eوميكـن مـن خالل املوقع       . املسـؤولية 
اإلطالع على آخر تقرير سنوي مرحلي أصدره اجمللس ويشتمل على معلومات عن االستثمارات يف إطار مبادرة                

 ).انظر مقدمة هذا التقرير( مرحلة الطفولة املبكرة النمو يف
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، الدعم  ٢٠٠١، منذ بدء مرحلته األوىل الرائدة يف عام         "بـرنامج قياس وحتسني بيئة األطفال     "ويوفـر    -٥١٧
ويستهدف هذا الربنامج حتسني مستويات اجلودة والدمج . والتدريب ملراكز الطفولة املبكرة يف مجيع أحناء املقاطعة 

مج الطفولة املبكرة املرخص هبا يف برينس إدوارد آيالند من خالل التركيز على زيادة قدرة العاملني على                 يف بـرا  
 . تقدمي خدمات أعلى نوعية جلميع األطفال املسجلني يف هذه الربامج

 يف املائة من    ٩٥ نسبة   ٢٠٠٣وعلى الرغم من أن الربنامج هو برنامج طوعي، فقد شاركت فيه يف عام               -٥١٨
ـ  وأظهرت النتائج اليت أسفر عنها جتميع      . يع مراكـز الطفولة املبكرة املرخص هلا بتقدمي الرعاية طوال النهار          مج

وفقاً " ممتاز" يف املائة من املراكز املشاركة يف الربنامج حصلت على تقييم بدرجة  ١٦البـيانات املرجعية أن نسبة      
 يف املائة منها حصلت على تقييم بدرجة        ٢٧رة، وأن نسبة    للجدول املعدل لتصنيف البيئة يف مرحلة الطفولة املبك       

 يف املائة منها حصلت على      ١٠ونسبة  " مقبول كحد أدىن  " منها حصلت على تقييم بدرجة       ٤٧، ونسبة   "جـيد "
وخالل عمليات التقييم اليت أجريت على سبيل املتابعة، لوحظ حدوث حتسن، حيث            ". غري الئق "تقيـيم بدرجة    
" جيد" يف املائة منها على تقييم بدرجة ٥١ونسبة " ممتاز"ملائة من املراكز على تقييم بدرجة  يف ا٣١حصلت نسبة 

 ".مقبول كحد أدىن" يف املائة منها على تقييم بدرجة ١٨ونسبة 

ويف عام . وقـد ازداد بصورة تدرجيية الدعم الذي تقدمه املقاطعة إىل األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة            -٥١٩
موال املرصودة يف امليزانية لتلبية احتياجات األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف املراكز املرخص ، بلغت األ١٩٩٩

.  دوالراً ١ ١٥٣ ٤٤٦ فبلغت   ٢٠٠٤ دوالر، أما يف عام      ٦٣٩ ٠٠٠هلا لتوفري التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة        
 .  الطفلوال تزال احلكومة تويل األولوية ملوضوع االستثمار يف برامج منو صحة

، وهي مبادرة "مبادرة النمو يف مرحلة الطفولة املبكرة"، وقعت برينس إدوارد آيالند على ٢٠٠٠ويف عام  -٥٢٠
تسـتهدف دعم جهود األسر واجملتمعات احمللية ملساعدة األطفال الصغار يف السن على النمو بصورة صحية، أي                 

ووقعت املقاطعة يف   . واطنني قادرين على حتمل املسؤولية    الـنمو يف جو آمن وصحي ميكنهم من التعلم لكي يصبحوا م           
، وهو يستهدف حتسني "اإلطار املتعدد األطراف للتعليم ورعاية الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة" عـلى   ٢٠٠٣عـام   

م الوصـول إىل برامج ومرافق لتعليم ورعاية الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة تكون منظمة من قبل الدولة وذات رسو                  
 .ولالطالع على مزيد من املعلومات عن هاتني املبادرتني، انظر مقدمة التقرير احلايل. معقولة ونوعية جيدة

 العنف األسري

خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير، جددت برينس إدوارد آيالند استراتيجيتها اخلمسية املتعلقة مبنع العنف  -٥٢١
كما أُسندت إىل جلنة . ة لرئيس الوزراء املعنية مبنع العنف داخل األسرة    داخـل األسـرة ووالية جلنة العمل التابع       

تنسـيق مؤلفـة مـن نواب الوزراء ومعنية مبنع العنف داخل األسرة والية لتنسيق استجابة احلكومة يف جمملها                   
 .الستراتيجية منع العنف داخل األسرة

 :وقد أدت مبادرات احلكومة إىل زيادة ما يلي -٥٢٢

 ت إبالغ السلطات عن العنف داخل األسرة؛عدد حاال �
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 املطالبة بتعليم اجلمهور وتوعيته بشأن العنف داخل األسرة وأثر ذلك على الطفل؛ �

 الطلب على توفري التعليم املهين بشأن العنف داخل األسرة وأثره على الطفل؛ �

جية وما يرتبط بذلك   اعـتراف قطاع األعمال بالعالقة بني العنف األسري ومكان العمل واإلنتا           �
 من تكاليف اقتصادية؛

 الوعي بأمهية تقييم املخاطر؛ �

اهـتمام اجملـتمع وخمتلف قطاعات احلكومة باالستجابة على أفضل حنو للتدخل واملنع املتعلقني               �
 بالعنف داخل األسرة؛

 خل األسرة؛اعتراف اإلدارات البلدية بدورها ومسؤوليتها عن توفري استجابة فعالة ملنع العنف دا �

اعتراف احلكومة على مجيع املستويات، واجملتمع، واهليئات املكلفة بإنفاذ القوانني، بالعنف داخل    �
 األسرة وأثره على الطفل كمسألة تتعلق باألمن؛

 .إبالغ دائرة خدمات الطفل واألسرة، بصورة إلزامية، حباالت العنف املرتيل الذي ميس الطفل �

 : باملبادرات اجلديدة التاليةوقد أخذت احلكومة -٥٢٣

ُشـرع يف تنفـيذ سياسات وبروتوكوالت تتناول موضوع االعتداء على املرأة، يف مجيع أقسام                �
 برامج دعم الدخل، ومجيع اخلدمات القضائية يف        عالطـوارئ يف املستشـفيات، ويف إطار مجي       

ألسرة يف مجيع الدوائر املقاطعة، إىل جانب مبادرات للتدريب على كيفية التصدي للعنف داخل ا
 والقطاعات طوال مرحلة تنفيذ املبادرة؛

ُشرع يف تنفيذ مبادرة ملنع العنف داخل األسرة ويف مكان العمل، يف مجيع القطاعات احلكومية                �
ومجـيع الشـركات ودوائر إنفاذ القوانني يف املقاطعة، مبا يف ذلك لصق ملصقات يف احلمامات     

 .جلهات اليت ميكن التوجه إليها لطلب املساعدةالعامة إلعالم اجلمهور عن ا

 احلق يف مستوى معيشي الئق: ١١املادة 

يشـري حتليل لبيانات الدخل املتأيت عن العمل ولالستحقاق الوطين لألطفال إىل حدوث اخنفاض كبري يف                 -٥٢٤
 ١٠,٥ بنسبة ٢٠٠١فقد اخنفض عدد الفقراء يف عام . ٢٠٠٣-١٩٩٩كل من درجة وانتشار الفقر خالل الفترة 

 . يف املائة باملقارنة مع السنة املاضية١٢,٤يف املائة واخنفضت معدالت الفقر إىل 

، خفضت حكومة برينس إدوارد آيالند ميزانيتها املخصصة لربنامج إجياد األعمال وتقدمي ٢٠٠٤ويف عام  -٥٢٥
د املستفيدين من هذا الربنامج خالل       يف املائة يف عد    ١٠وقد حدثت زيادة ملحوظة قدرها      . املساعدة االجتماعية 

 .ومن املرتقب أن ختفَّض امليزانية املخصصة هلذه اخلدمة مرة أخرى. نفس الفترة
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 التشرد

اليت صاغتها " املبادرة الوطنية اخلاصة بالتشرد"وهي جزء من " مبادرة الشراكة لدعم اجملتمعات احمللية"إن  -٥٢٦
ا جلنة جمتمعية يف برينس إدوراد آيالند تضم شركاء حكوميني وشركاء ، تقوم بتنفيذه٢٠٠٠حكومة كندا يف عام 

، مت إنشاء مخسة مباين جديدة ٢٠٠٠ومنذ عام . مـن اجملتمعات احمللية لتحديد األولويات واإلشراف على التنفيذ   
 .لإليواء يف حالة الطوارئ كما مت وضع مخسة برامج لدعم اآلباء واألمهات والبالغني والشباب

قامت املقاطعة بإنشاء أول مركز يف البالد للعالج الداخلي لألطفال والشباب املعرضني ألخطار كبرية              و -٥٢٧
 ).مركز تاين فايل للرعاية الصحية لألطفال والشباب(وكذلك ببناء مرفق لتقدمي الدعم 

 :إن أهم التحديات اليت تواجهها برينس إدوارد آيالند يف التصدي ملشكلة التشرد، هي -٥٢٨

 قدرة مرافق اإليواء اليت متوهلا مبادرة الشراكة لدعم اجملتمعات احمللية على البقاء؛ �

 تقدمي اخلدمات إىل الشباب الذين ال مأوى هلم؛ �

 ). أشهر٦ و٣بني (زيادة عدد أماكن اإليواء لفترات انتقالية  �

 احلق يف الصحة البدنية والعقلية: ١٢املادة 

 مرفقاً جديداً لعالج املدمنني يف املقاطعة ودمج مجيع الربامج واخلدمات           ٢٠٠٠ افتتحت املقاطعة يف عام    -٥٢٩
. ومنذ ذلك احلني، تقدم خدمات، حبسب احلالة، للتصدي للتحديات اجلديدة اليت يواجهها املدمنون            . اإلقليمـية 

شفيات وخارجها ويقـدم مـرفق عـالج املدمنني يف املقاطعة، املساعدة واملشورة والعالج للمدمنني داخل املست         
للتخلص من اإلدمان، وبرامج التدخل يف املراحل املبكرة لإلدمان وإعادة التأهيل، والرعاية بعد العالج، وتثقيف               
اجلمهـور، ودعـم األسـرة، وبرامج املراهقني واملراهقات وكذلك برامج العالج للمدمنني على القمار داخل                

، خدمات ملعاجلة املدمنني على الكحول واملخدرات خارج   وتقدَّم، يف كل قسم للصحة    . املستشـفيات وخارجها  
املستشـفيات للتخلص من اإلدمان وإعادة التأهيل، وخدمات إسداء املشورة إىل األسرة، وخدمات املساعدة يف               

 .التوقف عن التدخني، وبرامج مساعدة الطالب وغريها من خدمات رعاية الشباب

ة جديدة لتقدمي اخلدمات املتعلقة بالصحة العقلية، ووفرت هذه         ، مت تنفيذ خط   ٢٠٠٤-٢٠٠٠ويف الفترة    -٥٣٠
 :ومتثَّل اهلدف اإلمجايل منها فيما يلي. اخلطة فرصة لزيادة عدد برامج الصحة العقلية املقدمة على نطاق املقاطعة

 حتديد أولويات اخلدمات والربامج املتخصصة لتيسري التدخل على مستوى املقاطعة، واإلعالن عنها؛ �

 حتسني خدمات متابعة األشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية خطرية ومزمنة؛ �

 حتقيق التوازن بني املوارد اجملتمعية وموارد املستشفيات؛ �

 .الربط بني التدخل لتقدمي عالج أويل وعالج مكثف وعالج متخصص �
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ع نطاق اخلدمات اجملتمعية، اليت      على نظام لالستجابة يف حالة األزمات، وعلى توسي        ويركز هذا النموذج   -٥٣١
تتضمن التقييم األويل، والتعليم، والدعم، وإقامة روابط مع اجلهات األخرى املقدمة للخدمات، وكذلك التشاور              

وتتضمن برامج املقاطعة تقدمي خدمات تتعلق بالطب النفسي لألطفال واملشورة املتعلقة           . والعالج والدعم املستمر  
يف ذلك للكبار يف السن، وتقاسم خدمات الرعاية مع األطباء، وشبكة للصحة العقلية لألطفال باحلالة النفسية، مبا 

 .من سن الوالدة وحىت سن الثامنة عشرة، وأسرهم

 الشعوب األصلية

تقـوم وزارة الصـحة واخلدمات االجتماعية يف برينس إدوارد آيالند جبمع املعلومات املتعلقة بصندوق                -٥٣٢
ية الصحية مع احتياجات الشعوب األصلية ومبشروع برنامج العمل اخلاص بالشعوب األصلية تكييف خدمات الرعا

اإلطار اخلاص  "وتشارك املقاطعة يف    ). انظر مقدمة هذا التقرير   (ومبـبادرة تنمية املوارد البشرية للشعوب األصلية        
رحلة مجع املعلومات وستنظر املقاطعة ومل يتم االنتهاء من م ". بإعداد التقارير عن احلالة الصحية للشعوب األصلية      
 .يف نطاق التخطيط االستراتيجي يف املستقبل القريب

 املـرأة

، دعمت حكومة املقاطعة محلة تسويق اجتماعي لزيادة وعي املرأة بأمهية إجراء فحص طيب ٢٠٠٠يف عام  -٥٣٣
رينس إدوارد آيالند تشهد أعلى     وترجع هذه احلملة إىل أن ب     . بصـورة منتظمة ملنع اإلصابة بسرطان عنق الرحم       

 .معدالت اإلصابة هبذا النوع من السرطان وأدىن معدالت الكشف عن اإلصابة به

برنامج الكشف عن اإلصابة بسرطان     "، دعمت حكومة املقاطعة وضع      ٢٠٠١يناير  /ويف كـانون الثاين    -٥٣٤
 .صابة ومعدالت الوفيات بسببه، يستهدف احلد من حاالت اإل" يف برينس إدوارد آيالندPapالرحم بطريقة 

، مت إنشاء مستوصفات متحركة لتشخيص اإلصابة بسرطان عنق الرحم تابعة           ٢٠٠١سبتمرب  /ويف أيلول  -٥٣٥
وتواصل . ٢٠٠٤أكتوبر  /وقد أجرى برنامج التشخيص خامس محلة للتوعية، يف تشرين األول         . لكل دائرة صحية  

 . إىل تشخيص اإلصابة بسرطان عنق الرحماحلكومة دعم املبادرات لزيادة إمكانية الوصول

، مت دمـج خدمات الطوارئ الصحية واخلدمات االجتماعية يف حاالت الطوارئ وأسندت             ٢٠٠١ويف   -٥٣٦
مهمـة إدارهتـا إىل مديـر اخلدمات الصحية واالجتماعية يف حاالت الطوارئ، وهو الطرف الوحيد الذي لديه                  

ويعمل هذا املدير بصورة وثيقة مع رئيس اخلدمات الصحية         . ثالكوار/صـالحية التوقـيع يف حاالت الطوارئ      
وهذا التوجه  . لضـمان تنسـيق وبذل اجلهود املتعلقة بالتخطيط واالستجابة يف احلاالت املتعلقة بصحة اجلمهور             

اجلديد يسمح بتركيز كفاءة املهنيني يف الطب يف جماالت اختصاصهم واستخدام كفاءة غريهم من املعنيني لتطبيق                
وثبتت جدوى هذا النظام اإلداري اجلديد يف حالة االلتهاب الرئوي          . دابـري عالجية وتشغيلية ومالية ولوجستية     ت

 حالة مشتبه فيها، وقامت املقاطعة باختاذ تدابري        ١٢إذ ُوجدت يف برينس إدوارد آيالند       ) سارس(احلـاد الوخيم    
بعاملي الدوائر الصحية واالجتماعية ومبواردها عزل وباحلجر على األشخاص وبإغالق شركات جتارية، واستعانت 

 .واجملتمعيني حلماية صحة اجلمهور
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 نيوفاوندالند والبرادور

 احلقوق اليت ختضع حتديداً ألحكام عدم التمييز: ٢املادة 

قانون حقوق  مت تقدمي توصية إىل احلكومة لتدرج الوضع االجتماعي كأساس معترف به للتميز يف إطار                -٥٣٧
 .واحلكومة بصدد مراجعة هذه التوصية. يف املقاطعة اإلنسان

 املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة: ٣املادة 

نقابة نيوفاوندالند والبرادور للعاملني يف القطاعني العام واخلاص، واالحتاد (تفاوضت احلكومة والنقابات   -٥٣٨
 يف نيوفاوندالند والبرادور، واإلخاء الدويل لعمال الكندي للعاملني يف القطاع العام، واحتاد املمرضني واملمرضات

بشأن وضع اتفاق للمساواة يف األجور يف عام        ) قطاع الكهرباء، ورابطة حتالف املهنيني يف قطاع الرعاية الصحية        
وباالستناد إىل املنهجية   . ومت تنفـيذ شـرط املسـاواة يف األجور تنفيذاً كامالً، وفقاً لالتفاق األصلي             . ١٩٨٨
تخدمة يف االتفاق، حدث اخنفاض ملحوظ يف الفرق بني أجور اإلناث وأجور الذكور يف الوظائف اليت يشغلها املس

 .تقليدياً اإلناث من جهة، وتلك اليت يشغلها الذكور تقليدياً، من جهة أخرى

، ١٩٩١م  ومت عـرب التفاوض حتديد تاريخ تنفيذ اتفاق املساواة يف األجور، ولكن أُصدر الحقاً، يف عا                -٥٣٩
، رأت احملكمة العليا ٢٠٠٤أكتوبر /ويف تشرين األول. ١٩٩١ إىل عام ١٩٨٨تشريع يرجئ البدء بالتنفيذ من عام 

يف كندا أن القرار الذي اختذته احلكومة بتأجيل تنفيذ اتفاق املساواة يف األجور ملدة ثالث سنوات هو قرار معقول 
ضد ) جملس اخلزانة( نيوفاوندالند انظر(انت املقاطعة تواجهها آنذاك وميكن تربيره بسبب األزمة االقتصادية اليت ك

N.A.P.E. يف استعراض السوابق القضائية املرفق.( 

 احلق يف العمل: ٦املادة 

 واستند إىل   ٢٠٠٤تبني من حتليل للنتائج اليت أسفرت عنها برامج االستخدام يف املقاطعة، أجري يف عام                -٥٤٠
تدخل من أجل التوظيف أدت إىل حتسني وصول املشاركني يف هذه الربنامج إىل سوق     املسـاءلة، أن عملـيات ال     

وَتضمَّن التحليل استطالعاً رئيسياً أظهر أن قرابة ثالثة أرباع املستفيدين من برامج إعانات الدخل وقرابة               . العمل
أظهر التحليل أن   كما  . نصـف األشـخاص املستفيدين من برامج أخرى كانوا يعملون وقت إجراء االستطالع            

وبوجه عام، ازداد مستوى . العديد من األفراد الذين استفادوا من برامج دعم االستخدام اختاروا مواصلة تعليمهم
 .مشاركة املستفيدين يف سوق العمل بعد مشاركتهم يف برنامج دعم االستخدام

 وحل حمل ٢٠٠٤نوفمرب / الثاين، الذي دخل حيز التنفيذ يف تشرينقانون دعم الدخل واالستخدامويسهل  -٥٤١
 .، من دمج برامج دعم االستخدام بربنامج دعم الدخل)١٩٧٧(قانون املساعدة االجتماعية 

ومت األخـذ بـنظام جديد إلدارة اخلدمات املقدمة للزبون بواسطة احلاسوب، يتيح تقييم أوضاع مجيع                 -٥٤٢
ه املهين حبسب احلالة، والتدخل لصاحلهم مبا يف ذلك األشخاص الذين يتلقون خدمات تتعلق بإجياد عمل أو بالتوجي

 .توجيههم ومتابعتهم
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 املساواة يف العمل والتنوع يف أماكن العمل

جيور للحكومة، مبوجب عملية تقييم البيئة، أن تشترط بأن تكون شروط املساواة يف االستخدام جزءاً من  -٥٤٣
 .ةاملشاريع الضخمة اليت يتطلب تنفيذها موافقة احلكوم

، تقـدمي إعانات تتعلق باملساواة يف االستخدام لزيادة استخدام املرأة يف            ٢٠٠٣-٢٠٠٢ومت يف الفـترة      -٥٤٤
 .صناعة منتجات البترول

 وهي تعمل من أجل زيادة الوعي       أمانة املهن البحرية  إن حكومـة نيوفاوندالند والبرادور هي عضو يف          -٥٤٥
عات املمثلة متثيالً ناقصاً، مبن فيها املرأة والشعوب األصلية واملعوقون          بفرص املهن البحرية وزيادة مشاركة اجملمو     

 .واألقليات الظاهرة

وحدثت زيادة يف عدد النساء العامالت يف املهن املتعلقة بالتجارة والنقل وإنتاج املعدات واملهن يف قطاع    -٥٤٦
 .الصناعة

 املعوقون

، اتفاقاً مع حكومة كندا بشأن سوق       ٢٠٠٤أبريل  /يسانوقّعـت حكومة نيوفاوندالند والبرادور، يف ن       -٥٤٧
ويركز االتفاق، الذي مت التوقيع عليه مبوجب اإلطار املتعدد األطراف التفاقات سوق العمل             . العمـل للمعوقني  

، على زيادة مشاركة األشخاص املعوقني يف سوق العمل؛ وزيادة          )انظر مقدمة هذا التقرير   (لألشـخاص املعوقني    
 اإلبالغ؛ وختفيض العبء اإلداري، وزيادة املرونة من خالل توفري مبالغ سنوية تدفعها مسبقاً حكومة               الشفافية يف 

 يف  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ دوالر يف الفترة     ٤١١ ٠٠٠وسيتم توفري مبلغ ضايف قدره      . كندا، باالستناد إىل خطة سنوية    
 .هإطار هذا االتفاق ملساعدة األشخاص املعوقني على إجياد عمل واالحتفاظ ب

 الشباب

تقـوم وزارة املوارد البشرية والعمل واالستخدام بإعادة تصميم اخلدمات اليت تقدمها إىل الشباب، مع                -٥٤٨
التركـيز عـلى وضع استراتيجيات وقائية ملساعدة الشباب على احلد من درجة اعتمادهم على إعانات الدخل                 

ج االبتكارية للشباب اليت تركز بصفة خاصة على        كما وضعت الوزارة عدداً من الربام     . وإدماجهم يف قوة العمل   
 :وتتضمن ما يلي. الشباب الذين يعيشون يف املناطق الريفية، وشاركت يف تنفيذها

 شاباً وشابة وأربعة    ١٥إنشـاء جلنة استشارية للشباب يف نيوفاوندالند والبرادور، تتألف من            �
 مة بشأن قضايا هامة تتعلق بالشباب؛موجِّهني من مجيع أحناء املقاطعة وتقدم املشورة للحكو

برنامج العمل واخلدمات املقدمة إىل الطالب طوال السنة، الذي يستهدف مساعدة الشباب املعرض              �
 للخطر واخلارج عن نظام التعليم العادي على إجياد عمل واحلصول على تدريب مناسب ؛
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حة اإلقليمية، والذي يقدم لطالب     برنامج توظيف العاملني االجتماعيني، الذي تديره جمالس الص        �
السـنة الـرابعة من منهج التعليم يف جمال العمل االجتماعي فرصة للعمل يف املناطق الريفية يف                 

 نيوفاوندالند والبرادور يف آخر مترين صيفي قبل التخرج؛

برنامج اخلربة من خالل العمل يف األرياف اخلاص بطالب الطب، الذي تديره جمالس الصحة يف                �
نـيوفاوندالند والبرادور، والذي يوفر لطالب الطب حوافز الكتساب اخلربة املهنية من خالل             

 .العمل يف املناطق الريفية يف اإلقليم

 وجود حاجة إىل تركيز اجلهود على الشباب الذين يتلقون املساعدة يف            ٢٠٠٥ويتـبني من ميزانية عام       -٥٤٩
وسيتم توفري مبلغ إمجايل قدره مليونا دوالر خالل ثالث . لى الذاتالدخل وإجياد سبل ملساعدهتم على االعتماد ع

 دوالر يف الفترة    ٥٠٠ ٠٠٠سنوات التباع هنج دينامي إزاء االستخدام والتوظيف، وذلك بدءاً مببلغ إضايف قدره             
٢٠٠٦-٢٠٠٥. 

 احلق يف الضمان االجتماعي: ٩املادة 

 ٢٠٠١-٢٠٠٠ يف املائة يف الفترة      ٢وندالند والبرادور بنسبة    ازدادت معدالت املساعدة االجتماعية يف نيوفا      -٥٥٠
وستزاد اإلعانات املقدمة إىل األسر اليت ليس لديها أطفال واألشخاص          . ٢٠٠٢-٢٠٠١ يف املائة يف الفترة      ١وبنسـبة   

 يف  ١: ٢٠٠٦-٢٠٠٥ يف املائة خالل الفترة      ٢غري املتزوجني الذين حيصلون على إعانة الدخل، زيادة تدرجيية، بنسبة           
واخنفض عدد األشخاص املستفيدين من . ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١ يف املائة يف ١، و ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١املائـة يف    

ويعزى االخنفاض يف عدد احلاالت، إىل درجة كبرية، إىل أن األسر . اخلدمات اخنفاضاً طفيفاً يف السنوات األربع املاضية    
 .مل تعد حمسوبة ضمن ذلك العدد) سر وحيدة األبوينمبا يف ذلك األ(اليت لديها أطفال 

وبفضـل تعديـل أُجري على األنظمة، ال يتم، ألغراض حتديد أهلية احلصول على إعانة دعم الدخل،                  -٥٥١
ويستهدف هذا التدبري   . حسـاب املـبالغ اليت يتلقاها املستفيدون يف إطار خطط التوفري املسجلة لتعليم أطفاهلم             

 .ال األشخاص املستفيدين من إعانة دعم الدخل، بالتعليم ما بعد الثانويتشجيع التحاق أطف

وجيوز اآلن لألشخاص الذين يقدمون طلباً للحصول على إعانة دعم الدخل االحتفاظ باألموال املودعة يف  -٥٥٢
لغ عند   يوماً، مع عدم حساب هذا املب      ٩٠ دوالر لفترة    ١٠ ٠٠٠خطة توفري خاصة بالتقاعد، وذلك لغاية مبلغ        

 يوماً، ينبغي تصفية املبلغ لكي يصل إىل        ٩٠وبعد مرور فترة ال       . حتديـد أهلـية احلصول على إعانة دعم الدخل        
 . دوالر لألسرة١ ٥٠٠ دوالر للشخص األعزب و٥٠٠مستوى الرصيد املعتمد والبالغ 

 استحقاقات رعاية األسرة

ز البقاء يف املدرسة وهي إعانة للتعويض عن فقدان         ، سيتم منح إعانة حلف    ٢٠٠٥سبتمرب  /ابـتداًء مـن أيلول     -٥٥٣
 .إعانات الطفل بالنسبة لألسر اليت تتلقى إعانة دعم الدخل ولتشجيع الشباب على مواصلة التعليم يف املدارس الثانوية
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 وأدى تقدمي املساعدة إىل األسر اليت لديها أطفال، يف شكل إعانة ضريبة كندية لألطفال وإعانة تكميلية                -٥٥٤
إىل خفض عدد األطفال الذين يعيشون يف أسر ذات دخل          ) انظر مقدمة هذا التقرير   (لالستحقاق الوطين لألطفال    

منخفض وإىل احلد من شدة الفقر واحلد من التداخل واالزدواجية يف تقدمي اخلدمات إىل األطفال الذين يعيشون يف 
امت وزارة املوارد البشرية والعمل واالستخدام      وبتطبيق اإلعانات الفدرالية للطفل، ق    . أسـر ذات دخل منخفض    

 .بتطبيق إعانة الطفل يف نيوفاوندالند والبرادور ملساعدة األطفال الذين يعيشون يف األسر ذات الدخل املنخفض

 محاية األسرة واألم والطفل: ١٠املادة 

، ٢٠٠١اوندالند والبرادور عام مت، من خالل مبادرة النمو يف مرحلة الطفولة املبكرة اليت أخذت هبا نيوف -٥٥٥
ووفقاً . دعم مبادرتني تستهدفان بصفة خاصة املرأة احلامل واألسر اليت لديها أطفال دون سن الواحدة من العمر               

، )املسماة سابقاً إعانة تغذية األم والرضيع     ( الرضيع   -للمـبادرة األوىل املتعلقة بتقدمي إعانة تكميلية لتغذية األم          
ومت توسيع هذه   .  دوالراً شهرياً إىل املرأة احلامل وحىت السنة األوىل من عمر الطفل           ٤٥لغ قدره   يواَصل تقدمي مب  

كان سابقاً ال حيق إال للمرأة اليت تتلقى إعانة     ( دوالراً   ٢٢ ٣٩٧املـبادرة لتشمل األسر اليت يبلغ دخلها السنوي         
 دوالراً إىل   ٩٠ تقدمي إعانة إضافية قدرها      ، يتم ٢٠٠٤وابتداء من عام    ). لدعم الدخل احلصول على هذه اإلعانة     

وقد حتسن تقدمي هذه اخلدمات بعد إنشاء مكتب لإلدارة املركزية،          . املـرأة احلامل يف الشهر األول بعد الوالدة       
مثال ذلك إعانات العاملني (واإلعالن عن رقم لالتصال جماناً باهلاتف وتوفري معلومات مرجعية للمستفيدين املعنيني 

 . مريض أو خدمات العالج قبل الوالدة وبعدها املتوفرة على مستوى اجملتمعات احمللية عند االقتضاءيف الت

. ومتثلـت املـبادرة الثانية ذات الصلة يف زيادة عدد نوادي األطفال الرضع الذين يتمتعون بصحة جيدة                -٥٥٦
مع املرأة أو املراهقة احلامل األكثر تعرضاً وهذه الربامج اجملتمعية تقدمها مراكز موارد األسرة وتعمل بصورة وثيقة 

احلليب والبيض  (ويتم يف إطار هذه املبادرة تقدمي أغذية مكملة أسبوعياً          . لـلمخاطر أثـناء احلمـل والـوالدة       
، وإرشادات عن التغذية وطرق املعيشة، واخلربة العملية فيما يتعلق بإعداد وجبات طعام مغذية، وتنظيم )والربتقال
 . دعم على املستوى الفردي/ظمة للمجموعات وكذلك قيام املساعدين واملهنيني بتقدمي خدمةلقاءات منت

وميكن االطالع على املعلومات املتعلقة باملبادرات املتخذة للتصدي ألعراض إدمان اجلنني على الكحول أو آلثار                -٥٥٧
 . بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالتقرير اخلامس لكندا املتعلق من ٦الكحول على اجلنني يف إطار املادة 

، يف متويل ١٩٩٩-١٩٩٨وتسهم االستثمارات يف اإلعانة الوطنية للطفل، اليت ُشرع يف تقدميها يف الفترة  -٥٥٨
برنامج اإلعانات، ومؤسسات : ويدعم هذا التمويل.  مليون دوالر تقريباً يف السنة٢,٧خدمات رعاية الطفل مببلغ 

ة داخل األسرة، ومراكز رعاية الرضع يف املدارس الثانوية، ونظام إصدار شهادات للمربني العاملني يف جمال احلضان
الطفولة املبكرة، وتدريب املربني العاملني يف جمال رعاية الطفولة املبكرة، والعاملني يف مراكز تقدمي املشورة لرعاية 

وبفضل مبادرة النمو يف مرحلة الطفولة      . عاية الطفل املرخص هلا   الطفـل، واملنح السنوية لتوفري املعدات ملرافق ر       
 مليون دوالر تقريباً هبدف حتسني برنامج ٣,٢املـبكرة، تقدم املقاطعة دعماً إضافياً يف شكل مساعدة مالية مببلغ      

إعانـات خدمـات احلضـانة وكذلك حتسني أوضاع العاملني يف جمال احلضانة على مستوى املقاطعة واملستوى               
اإلقليمي، وتوفري تدريب إضايف للمربني العاملني مع األطفال الصغار، وزيادة املنح السنوية لشراء املعدات الالزمة       

 . حلضانة األطفال داخل األسرة
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عن برنامج النمو يف مرحلة الطفولة      ) ٢٠٠٣-٢٠٠٢(وميكـن االطـالع على التقرير املرحلي السنوي          -٥٥٩
ويقدم . http://www.health.gov.nl.ca/health/publications/default.htm: املوقعاملبكرة يف نيوفاوندالند على     

حة التقرير استيفاًء للربامج واخلدمات اليت متوهلا مبادرة النمو يف مرحلة الطفولة املبكرة، ويتضمن معلومات عن ص
وميكن االطالع على معلومات عن االتفاق املتعلق بالنمو يف         . ورفـاه الشباب واألطفال وخدمات رعاية الطفل      

 .مرحلة الطفولة املبكرة بالرجوع إىل مقدمة هذا التقرير

 العنف األسري

 :مت تقدمي عدد من املبادرات ملكافحة العنف داخل األسرة يف جمتمعات الشعوب األصلية -٥٦٠

 ة عدد الضباط من النساء يف جمتمعات الشعوب األصلية؛زياد �

تدريب كبار العاملني يف قوات الشرطة على تقاليد الشعوب األصلية لتحسني فهم االختالفات يف  �
 الثقافات؛

االشـتراك مـع رابطة املعلومات القانونية العامة يف نيوفاوندالند والبرادور يف توفري املعلومات               �
 نتمني ألي جمتمع من جمتمعات الشعوب األصلية يف البرادور؛للنساء اللوايت ي

إنشـاء نظـام عدالة قائم على التعويض، يف البرادور، يعكس على حنو أفضل خصائص الثقافة            �
 واجلنس والعرق؛ 

تعيني ضابط شرطة متفرغ يف البرادور للتصدي للمشاكل املتعلقة باإلدمان على املواد الكحولية              �
 .الل التعليم وتنمية اجملتمعواملخدرات من خ

وقد أنشأت احلكومة جلنة تابعة لوزير العدل معنية بالعنف املمارس ضد املرأة، ملعاجلة قضايا حمددة، مثل                 -٥٦١
وتتضمن املبادرات األخرى زيادة املساعدة املالية املقدمة لتنسيق . احلاجة إىل سن قانون يتعلق بالعنف داخل األسرة

باشرة يف دور اإليواء لفترة انتقالية، ووضع استراتيجية للمقاطعة لتوعية اجلمهور تتضمن            وتقـدمي اخلدمـات امل    
جمموعـة مواد إعالمية، ومواقع على الويب تتعلق مبنع ممارسة العنف، وختصيص أيام ومناسبات خاصة، وإصدار                

 .ددةمطبوعات وإعالنات إلكترونية عن منع ممارسة العنف، وموارد تعليمية عن مواضيع حم

، أعلنت احلكومة عن وضع برنامج لتقدمي خدمات املساعدة إىل األطفال ضحايا ٢٠٠٥أبريل /ويف نيسان -٥٦٢
 . املعاملة السيئة ملساعدة األطفال الضحايا أو األطفال الشهود الذين يتعني عليهم املشاركة يف اإلجراءات القانونية

شتراك مع جمالس الصحة واخلدمات اجملتمعية، بوضع نظام        وقامت وزارة الصحة واخلدمات اجملتمعية، باال      -٥٦٣
وُيدمج النظاُم  . إلدارة املخاطر يستخدم يف مجيع أحناء املقاطعة للتدخل حلماية األطفال واألسر املعرضني للخطر              
 .لوطين والدويلأفضل املمارسات املعمول هبا يف كندا فيما يتعلق حبماية الطفل يف أداة تقييم معترف هبا على املستويني ا
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 احلق يف مستوى معيشي الئق: ١١املادة 

 تدابري احلد من الفقر

 جممل معدالت الفقر يف صفوف األطفال يف نيوفاوندالند والبرادور، سواء مت            ٢٠٠٠اخنفضت منذ عام     -٥٦٤
قتطاع سقف الدخل املنخفض بعد ا    (واخنفض املعدل اإلمجايل للفقر     . حسـاهبا قـبل اقتطاع الضرائب أو بعدها       

واخنفض معدل  . ٢٠٠٢ يف عام    ٩,٦ إىل   ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ١٢,٨يف نيوفاوندالند والبرادور من     ) الضريبة
 .٢٠٠٢ يف املائة يف عام ١٢,٩ إىل ٢٠٠٠ يف املائة يف عام ١٧,٦الفقر يف صفوف األطفال من 

البرادور وتواصل هذه احلكومة وال تزال معدالت الفقر تشكل أحد الشواغل لدى حكومة نيوفاوندالند و -٥٦٥
وميكن جزئياً . اختـاذ خطوات لتحسني مستوى معيشة األفراد ذوي الدخل املنخفض، مبن فيهم األطفال وأسرهم       

عزو االخنفاض يف كل من الفقر اإلمجايل والفقر يف صفوف األطفال إىل برامج وأنشطة إعانات الطفل يف نيوفاوندالند                  
طنية الفدرالية وكذلك إىل املبادرات الرامية إىل احلد من االعتماد على املساعدة يف الدخل              والبرادور وإعانة الطفل الو   

وقد اخنفض عدد األطفال الذين يعيشون يف أسر تستفيد من املساعدة يف الدخل يف   . وزيـادة املشاركة يف سوق العمل     
 .٢٠٠٠ يف عام ٢٥ ٠٠٠ بعد أن كان ٢٠٠٣ يف عام ٢٠ ٢٠٠املقاطعة اخنفاضاً كبرياً حيث بلغ 

وتشـترك وزارة املـوارد البشرية والعمل واالستخدام مع رابطة األسر الوحيدة الوالدين ملساعدة األسر               -٥٦٦
الوحيدة الوالدين على العودة إىل سوق العمل، وتوفران تدابري أخرى للدعم ملساعدة أولئك الوالدين يف إجياد عمل 

أنه " برنامج دعم عمل األسر الوحيدة الوالدين     "شروع رائد بعنوان    واتضح من تقييم أُجري مل    . واالحـتفاظ بـه   
بفضل ذلك الربنامج أصبح باإلمكان تقدمي الدعم إىل املستفيدين منه لتمكينهم من تذليل الصعوبات املتعلقة بإجياد 

ندما يكونون يف عمل، مثل الصعوبات املالية والصعوبات اليت يواجهوهنا فيما يتعلق بإجياد شخص لرعاية أطفاهلم ع
، سيتم تطبيق برنامج ثاٍن للمساعدة يف إجياد        ٢٠٠٦-٢٠٠٥وخالل الفترة   . العمل، وصعوبات تتعلق بعدم الثقة    

 .عمل يستهدف ألرباب األسر الوحيدة الوالدين يف منطقة تقع خارج العاصمة

رات للتصدي للفقر يف ، شرعت حكومة نيوفاوندالند والبرادور بعدد من املباد٢٠٠٤-٢٠٠٠ويف الفترة  -٥٦٧
 ١٢املقاطعة، تضمنت زيادة املنحة املقدمة إىل الطفل األول يف إطار منحة الطفل يف نيوفاوندالند والبرادور مبقدار 

 وربط إعانة الطفل وإعانة الشيخوخة بالرقم القياسي ٢٠٠٥-٢٠٠٤ والفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٣دوالراً يف الفـترة    
 واليت تتعلق حتديداً باحلوامل ١٠ملبادرات اليت متت مناقشتها يف إطار املادة لألسعار االستهالكية؛ كما شرعت يف ا

 .واألمهات واألطفال

، وستقوم وزارة املوارد البشرية والعمل ٢٠٠٥أبريل /ومت اإلعالن عن استراتيجية احلد من الفقر يف نيسان -٥٦٨
بط بني الفقر واجلنس والتعليم والسكن      واالسـتخدام بـالدور الريادي يف وضع هنج شامل ومتكامل يعاجل الروا           

والعمـل والصـحة والدعم االجتماعي واملايل وتدابري الضرائب، وكذلك الربط بني فقر املرأة وتعرضها بصورة                
 .متزايدة للعنف
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 التشرد

تقرير كندا اخلامس بشأن  من ٢١٣-٢١٠فـيما يـتعلق مببادرات التشرد، يرجى الرجوع إىل الفقرات          -٥٦٩
 وتتضمن التدابري اجلديدة اليت مت اتباعها منذ ذلك الوقت، مشروع .ويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالعهد الد

بـناء مساكن لإلجيار معقولة الثمن يف املقاطعة، لتوفري وحدات سكنية لإلجيار لألشخاص املسنني الذين يعيشون                
، يف إطار برنامج تعزيز املأوى،     ٢٠٠٤مايو  / أيار وبدعم من احلكومة الفدرالية وحكومة املقاطعة، مت يف       . مبفردهم

 . افتتاح مأوى جديد ومرفق للحصول على املوارد، للنساء اللوايت يتعرضن لالعتداء والعنف داخل األسر وألطفاهلن

 احلق يف الصحة البدنية والعقلية: ١٢املادة 

ستثمارات جديدة كبرية يف الرعاية     تضـمنت االسـتثمارات يف إطار النمو يف مرحلة الطفولة املبكرة ا            -٥٧٠
الصـحية لألطفـال والوالدين، مبا يف ذلك إنشاء نواٍد للطفل السليم بدنياً وعقلياً وخدمات التدخل يف مرحلة                  

 .الطفولة املبكرة املقدمة إىل األطفال الذين يعانون من تأخر يف النمو وإعاقة

ية واجملتمعية يف مشاورات مكثفة على نطاق       ، شـرعت وزارة اخلدمات الصح     ٢٠٠٤-٢٠٠٣ويف الفـترة     -٥٧١
 فرد يف عملية دامت ثالثة أشهر ومتخضت ٨٠٠وشارك أكثر من . املقاطعة تتعلق بالصحة العقلية يف مجيع أحناء املقاطعة

كما وافقت الوزارة، بعد مشاورة مكثفة مع       . هـذه العملـية عـن وضع األساس لصياغة استراتيجية للصحة العقلية           
حشد الرعاية الصحية   : السري معاً إىل األمام   : "لى إطار لتجديد خدمات الرعاية الصحية األولية يف املقاطعة        اجلمهور، ع 
تعزيز الوصول إىل الرعاية الصحية األولية ودوام القدرة على         ) ١: (ويدعـم هـذا اإلطار أربعة أهداف      ". األساسـية 

تعزيز النهج القائم على العمل اجلماعي      ) ٣(واطن واجملتمع؛   التركيز على االعتماد الذايت وصحة امل     ) ٢(الوصول إليها؛   
زيادة مساءلة املهنيني العاملني يف جمال الصحة والعمل   ) ٤(وعـلى تعدد التخصصات وعلى األدلة يف تقدمي اخلدمات و         

ية، وجملس ويتضمن الدعم الذي تقدمه املقاطعة بناء مكتب للرعاية الصحية األول     . على ضمن أداء عملهم بشكل ُمْرضٍ     
استشـاري للرعاية الصحية األولية، والربط مع برامج الكليات واجلامعات والرابطات املهنية، وإنشاء أفرقة عاملة يف                

 .إجياد احللول وبناء القدرات ملقدمي الرعاية الصحية/املقاطعة لدعم التعلم

التصدي حلاالت الطوارئ احمللية مثل : وتتضمن التدابري املتعلقة بتوفري الرعاية الصحية يف حاالت الطوارئ -٥٧٢
التثقيف يف جمال األمراض املنقولة عن طريق الغذاء واملاء؛ والعمل مع السلطات اإلقليمية بشأن املاء الصاحل للشرب 

كما . وتنفيذ برامج التطعيم؛ وإعداد خطة على صعيد املقاطعة والصعيد اإلقليمي بشأن التصدي لوباء األنفلونزا             
.  الصحة واخلدمات اجملتمعية بتشكيل فرقة عمل لإلقليم معنية بالوقاية من األمراض املُعدية ومكافحتهاقامت وزارة

وتتمـثل املهمة املسندة إىل فرقة العمل هذه يف استكمال تأهب املقاطعة من حيث املؤسسات الصحية وخدمات                 
 .اإلسعاف، ملنع انتشار األمراض املعدية ومكافحتها

 يف التعليماحلق : ١٣املادة 

تستخدم حكومة نيوفاوندالند والبرادور حتليالً يقوم على نوع اجلنس لوضع برامج جديدة للتحقق من                -٥٧٣
 .مراعاة املرأة والقضايا اليت تعين املرأة مراعاة كاملة 
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، كلَّفت احلكومة بإصدار كتاب أبيض عن التعليم احلكومي بعد املرحلة           ٢٠٠٤يونـيه   /ويف حزيـران   -٥٧٤
نوية للنظر يف الشواغل املتعلقة باملرحلة اليت تلي التعليم الثانوي، والقدرة على حتمل تكاليفها وإمكانية الوصول الثا

وميكن االطالع على التقرير األخري بالرجوع . إليها وحتديد املبادرات اليت تسمح بتحسني فرص العمل للمتخرجني
 .، على الشبكة/http://www.ed.gov.nl.ca/edu/whitepaperإىل املوقع 

 اجلزء الرابع

 التدابري اليت اعتمدهتا حكومات األقاليم

 يـوكون

 احلق يف العمل: ٦املادة 

 املساواة يف العمل والتنوع يف أماكن العمل

 على حكومة يوكون إعداد خطط، بالتشاور مع تشترط االتفاقات النهائية املعقودة مع أمم يوكون األوىل -٥٧٥
وقد متّ وضع خطة على مستوى اإلقليم وبدأ        . األمم األوىل، هبدف ضمان متثيل سكان يوكون يف الوظائف العامة         

 .تنفيذ خطط فردية لألقاليم التقليدية لبعض األمم األوىل املوقّعة

مكتب التوظيف املعين بالتنوع يف     "آلن جزءاً من    ومتّ توسـيع هيئة تدريب األمم األوىل، اليت أصبحت ا          -٥٧٦
وباإلضافة إىل ذلك، ُبذلت جهود كبرية لزيادة فرص التدريب         . ، من أجل تلبية متطلبات التدريب     "مكان العمل 

املتاحة ملوظفي احلكومة من األمم األوىل ولتوفري التدريب يف جمال مطالبات األراضي والتوجيه الثقايف للموظفني               
 . يف خمتلف أحناء يوكوناحلكوميني

 للتركيز على فئتني    ٢٠٠٥-٢٠٠٤وقد أنشئ مكتب التوظيف املعين بالتنوع يف مكان العمل يف الفترة             -٥٧٧
ويستفيد املكتب  . األشخاص املعوقون واألشخاص املنحدرون من سكان يوكون األصليني       : معنيتني باإلنصاف مها  

ىل ويبين عليها، وقد شرع يف برنامج جديد لتدريب األشخاص          مـن الـتجارب الناجحة هليئة تدريب األمم األو        
 .املعوقني وتوفري اخلربة املهنية هلم

، إلتاحة فرص التدريب يف     ٢٠٠٢وأقيمت شراكة داخلية بني فرعني من فروع حكومة يوكون يف عام             -٥٧٨
 .العمل ويف الفصول الدراسية على السواء لألشخاص الذين يتلقون مساعدة الدخل

 احلق يف الضمان االجتماعي: ٩دة املا

 إىل عام   ٢٠٠٠ومن عام   . ١٩٩٢ظلـت معدالت املساعدة االجتماعية يف يوكون دون تغيري منذ عام             -٥٧٩
 إىل ٢٠٠٣ومن عام .  يف املائة١٩، قلّ عدد األشخاص الذين حيصلون على املساعدات االجتماعية بنسبة          ٢٠٠٤
وارتفع . واخنفض عدد متلقي املساعدات االجتماعية    . الستقرار، اجتـه عدد هؤالء األشخاص حنو ا       ٢٠٠٤عـام   

مستوى املساعدات املتاحة من خالل توفري خدمات موسعة ومتخصصة إلدارة احلاالت مشلت األشخاص املعوقني              
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واألشخاص الذين يواجهون صعوبات حقيقية يف احلصول على وظيفة؛ ومثال ذلك توفري خدمات الدعم للمعوقني 
حبيث يتسىن لألسر اليت ترعى قريباً معوقاً احلصول على التمويل          (فاقات الدعم الفردية للربامج النهارية      من قبيل ات  

حبيث يتسىن توظيف (، ودعم التوظيف )لتسـديد قـيمة بـرامج الـرعاية النهارية اليت تقدمها الوكاالت احمللية      
ُيقدم ( الرعاية الذين ال حيصلون على أجر ، ودعم مقدمي)أو يف وظائف مدعومة/املستفيدين يف وظائف تدريبية و

ميكن استخدام برامج حاسوبية إلجراء     (، وعمليات التقييم    )متويـل حمدود لألسر للحصول على فترة من الراحة        
تقيـيم سري لقدرات املستفيد واستعداده للوظيفة مما يتيح الفرصة إلدارة احلالة على حنو أكثر ختصصاً ملساعدة                 

توفري التمويل (، والسلع واخلدمات العالجية )ب على العقبات اليت حتول دون حصوله على وظيفةاملستفيد يف التغل
 ).لشراء أدوات الدعم اليت قد تتطلبها اإلعاقة مثل أجهزة السمع واملشايات وغريها

 دوالر إضايف للمستفيدين من منحة اخلدمات العامة     ١٠٠، ُخصـص مبلغ     ٢٠٠١-٢٠٠٠ويف الفـترة     -٥٨٠
، ٢٠٠٤-٢٠٠٣ يف   قانون منحة اخلدمات العامة للرواد    ونتيجة للتعديالت اليت أدخلت على      .  كبار السن  للرواد

 دوالراً سنوياً وُربط مبؤشر التضخم، ومتّ توسيع نطاق         ٧٥٠ دوالر إىل    ٦٠٠زيد املبلغ املدفوع للمستفيدين من      
 . سنة٥٥ة للحصول على املنحة إىل األهلية خبفض السن اليت يتأهل فيها األزواج الباقون على قيد احليا

، املقدمة لألشخاص املستبعدين بشكل دائم من       "العالوة التكميلية اإلقليمية  "وتتضـمن التغيريات املقترحة على       -٥٨١
 دوالراً إضافياً شهرياً، واستحداث إجراء جديد لضمان البّت يف صفة           ١٢٥زيـادة املعدل احلايل مببلغ      : القـوة العاملـة   

صورة أكثر اتساقاً وإنصافاً، وتوفري املزيد من اإليرادات لألشخاص املعوقني الذين ُيحتفظ هبم يف القوة العاملة،  ب" املعـاق "
وابتداًء من  . وزيادة معدل اإلعفاء ليساوي معدله يف برنامج مستحقات اإلعاقة ضمن خمطط املعاشات التقاعدية الكندي             

 دوالراً لألشخاص الذين يعانون     ٢٥٠ دوالراً إىل    ١٢٥اإلقليمية من   ، زيدت العالوة التكميلية     ٢٠٠٥يونـيه   /حزيـران 
وباإلضافة إىل ذلك، ميكن لألشخاص املستبعدين بشكل دائم من القوة العاملة احلصول            . إعاقـات شديدة وطويلة األمد    

 .قليمية دوالر يف إطار التغيري الذي أُدخل على نظام العالوة التكميلية اإل٣ ٩٠٠على دخل سنوي يصل إىل 

 استحقاقات رعاية األسرة

، يف يوكون، دخالً يف ميزانية )انظر مقدمة هذا التقرير(تعترب املنحة التكميلية لالستحقاق الوطين لألطفال  -٥٨٢
 :ويعاد استثمار املدخرات اليت حتققها احلكومة نتيجة ذلك يف برامج أخرى من قبيل. املساعدات االجتماعية

 مستلزمات بصرية لألطفال؛/أدوية: التكميليةاالستحقاقات الصحية  �

صندوق الترفيه اخلاص باألطفال، األسر     : األطفال املعرضني للخطر  /خدمـات الطفولـة املبكرة     �
 الصحية، الغذاء مقابل التعليم؛ 

 .استحقاقات الطفل يف يوكون: استحقاقات الطفل وتكمالت الدخل املكتسب �
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 لطفلمحاية األسرة واألم وا: ١٠املادة 

وبفضل الدعم املايل املتواصل املتلقى يف إطار االتفاق بشأن مناء الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة، متكن                 -٥٨٣
 ويواصل  ١٩٩٩بـرنامج األسر الصحية من مضاعفة عدد األسر اليت تستفيد من خدماته منذ بداية الربنامج عام                 

 : دعم املبادرات األساسية التاليةكما متّ. املركز املعين بنماء الطفل توسيع نطاق خدماته

 برامج التعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة؛ � 

 بيئات العمل املتعلق برعاية الطفولة؛ � 

 دعم األسر؛ � 

 املعايري املهنية واجلودة واملساءلة واإلدامة ومتويل الربامج عالية اجلودة؛ � 

 .اخلدمات اليت يقدموهنا/ية الطفولة والربامجاالتصال والوعي العام بشأن أخصائيي رعا � 

وميكن االطالع على أحدث تقرير مرحلي حلكومة يوكون فيما يتعلق باألنشطة والنفقات املتصلة بنماء               -٥٨٤
. http://www.hss.gov.yuk.ca/progs/fcs/index.htmlالطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة على املوقع اإللكتروين         

 . معلومات عن اتفاق مناء الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة يف مقدمة هذا التقريروميكن العثور على

، أوعزت احلكومة إىل وزير الصحة واخلدمات االجتماعية بإجراء مراجعة كاملة ٢٠٠٣يونيه /ويف حزيران -٥٨٥
شروع رئيسان ميثالن   ويشترك يف رئاسة هذا امل    . وتتّم هذه املراجعة باتباع هنٍج فريد     .  يف يوكون  لقـانون الطفل  

وخالل فترة سنتني، ستتيح عملية التشاور ألبناء يوكون فرصة   . جملـس األمم األوىل يف يوكون وحكومة يوكون       
 .تبادل آرائهم حول القانون مع أعضاء فريق املشروع الذين سيقومون بزيارة إىل كل جمتمع حملي يف يوكون

صندوق الرعاية الصحية األساسية لتنسيق أنشطة الوقاية   عن طريق    ٢٠٠٣ومتّ توفـري الـتمويل يف عام         -٥٨٦
 .وإدخال حتسينات على تكنولوجيا املعلومات" العرض الكحويل اجلنيين"والتشخيص املبكر ملرض 

 احلق يف مستوى معيشي الئق: ١١املادة 

 يف احلصول على فرص متويالً للمستفيدين من اخلدمات االجتماعية ملساعدهتم" التعليم العايل"يوفر برنامج  -٥٨٧
 .التدريب اليت ال تغطيها أنظمة املساعدات االجتماعية عادةً

أمـا صندوق الترفيه اخلاص باألطفال فيساعد األطفال والشباب غري القادرين على املشاركة بنشاط يف                -٥٨٨
يد رسوم التسجيل   ويساعد هذا الصندوق أولياء األمور على تسد      . بـرامج الترفيه املنظم بسبب الصعوبات املالية      

 .أو املالبس اخلاصة واللوازم واملعدات/و
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 التشرد

 :تلقت الربامج التالية الدعم التمويلي من املبادرة االحتادية املعنية بالتشرد -٥٨٩

بـرنامج املأوى التابع جليش اإلنقاذ، وهو يوفر خدمات إيواء طارئ قّيمة معّدة بشكل أساسي                �
 .للفئات املهمشة 

دمات األسرة يف يوكون، وهو يوفر خدمات اإلحالة واملشورة غري الرمسية للشباب            بـرنامج خ   �
 .الذين يقضون الكثري من وقتهم يف الشوارع 

خـيار االسـتقالل، وهـو يوفر دعماً إسكانياً لألشخاص املصابني بالعرض الكحويل اجلنيين               �
 .نملساعدهتم على العيش بأكرب قدٍر ممكن من االستقالل يف حميط آم 

حافلـة للمسـاعدة يف حل مشكالت اإلدمان والتشرد بني الشباب عن طريق إسداء املشورة                �
 .والدعم عدة أمسيات يف األسبوع 

 احلق يف الصحة البدنية والعقلية: ١٢املادة 

ن وهو يتألف م  . ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢نافذاً يف   " اختاذ القرارات وتوفري الدعم واحلماية للكبار     "أصـبح قانون     -٥٩٠
 وقانون  ،وقانون املوافقة على الرعاية   قانون محاية الكبار واختاذ القرارات،      : ثالثـة مالحق منفصلة ولكن مترابطة، هي      

وينص التشريع اجلديد على جمموعة منوعة من األدوات وسبل احلماية لألشخاص الذين يعانون من . القيِّم والوصي العام
وقد ). القرارات املالية أو الشخصية أو املتعلقة بالرعاية الصحية مثالً        (هم  نقـص يف القـدرة على اختاذ قراراهتم بأنفس        

ُصـممت أدوات خمتلفة ضمن القانون ملساعدة األشخاص ذوي االحتياجات املختلفة، منها على سبيل املثال اتفاقات                
اذ القرار البديل فيما يتعلق     دعـم اختـاذ القرارات، واتفاقات التمثيل، والوصاية بأمر من احملكمة، ومحاية الكبار، واخت             
 .بقرارات الرعاية، وتوجيهات الرعاية املتقدمة، وجملس القدرة والرضا، والقّيم والوصي العام

 :، استحدثت احلكومة أو زادت االعتمادات املخصصة للمبادرات التالية٢٠٠٤ و٢٠٠٠وخالل الفترة بني عام  -٥٩١

 مصابني بالتوحد؛املسامهة يف دعم األسر اليت تضم أطفاالً  �

 النمو؛ زيادة التمويل املقدم ملركز تنمية الطفل لدعم اخلدمات املوجهة لألطفال املصابني بتأخر يف  �

متويل جملس األمم األوىل يف يوكون للمساعدة على دعم متطلبات املوظفني يف الربامج الصحية               �
 لألمم األوىل؛ 

املستمرة لكبار السن أو األشخاص     / الطويلة األمد  توفـري املـزيد من األماكن يف مرافق الرعاية         �
 .اآلخرين الذين يتطلبون مثل هذه الرعاية 
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ومـن خالل شراكة مشال غرب كندا املعنية بالعرض الكحويل اجلنيين، تعمل حكومات مانيتوبا والبريتا                -٥٩٢
ن، جنباً إىل جنب، للوقاية من هذا نونافوت واألقاليم الشمالية الغربية ويوكوكولومبيا الربيطانية وساسكاتشوان وو

ويتبادل الشركاء املمارسات احلسنة واخلربة واملوارد لوضع . الداء وتوعية اجلمهور بآثاره واالضطرابات املتعلقة به
وهناك املزيد من املعلومات حول هذا املوضوع على املوقع         . اسـتراتيجيات ومـبادرات مشـتركة يف هذا اجملال        

كما تتوفر معلومات إضافية عن مبادرات يوكون املتعلقة بالعرض   . http://www.faspartnership.ca: اإللكتروين
 .تقرير كندا اخلامس بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالكحويل اجلنيين يف 

ت كما ُوضع . وقد حّدثت حكومة يوكون خمططها للخدمات الصحية واالجتماعية يف حاالت الطوارئ           -٥٩٣
إرشـادات توجيهـية للسلطات احمللية فيما يتعلق باالنبعاثات املتعمدة للمواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية              

وتشارك احلكومة يف شبكة وطنية منسقة تعىن بالتخطيط والتدريب واالستجابة والتنسيق يف حاالت             . والـنووية 
 . الطوارئ وتترأسها وكالة الصحة العامة الكندية

 يم الشمالية الغربيةاألقال

 معلومات عامة

بشأن  ، رعت اللجنة الوزارية املعنية بربنامج العمل االجتماعي مؤمتراً لبدء مناقشات          ٢٠٠١يونيه  /يف حزيـران   -٥٩٤
مشروع برنامج عمل اجتماعي    "وتتضمن وثيقة بعنوان    . وضـع بـرنامج للعمل االجتماعي يف األقاليم الشمالية الغربية         

 ٢٠٠٢أبريل /أعدها يف نيسان) Social Agenda – A Draft for People of the NWT(الشمالية الغربية لسكان األقاليم 
فـريق عمـل يضم ممثلني حلكومات الشعوب األصلية وللمنظمات غري احلكومية، توصيات هامة هتدف إىل تغيري النظام                  

.  من قبل القادة وتنفيذ الربامج من قبل مقدمي اخلدمات         الشامل الذي يتم يف إطاره اختاذ القرارات املتعلقة بالسياسة العامة         
 رد حكومة األقاليم الشمالية -القيام بدورنا "وقـد أصدرت حكومة اإلقليم ردها على هذه التوصيات يف الوثيقة املعنونة        

) Doing Our Part – The GNWT’s Response to the Social Agenda" (الغربية على مشروع برنامج العمل االجتماعي
ويتّم . وتضمن التنفيذ برنامج رعاية مرتلية حقق جناحاً باهراً، وخطة عمل لكبار السن        . ٢٠٠٢أكتوبر  /يف تشـرين األول   

: وميكن االطالع على هذه الوثائق على املوقع اإللكتروين       . نشـر الـتقارير املرحلـية عـن تنفـيذ التوصـيات سنوياً            
http://www.hlthss.gov.nt.ca/Features/Initiatives/initiatives.htm. 

، عرضت حكومة األقاليم الشمالية الغربية خطة عمل للربامج واخلدمات املعّدة لكبار            ٢٠٠٢يونيه  /ويف حزيران  -٥٩٥
السن، وحددت فيها اإلجراءات الالزمة لتحسني الربامج املعدة لكبار السن يف خمتلف اإلدارات وعلى مستوى اجملتمع يف                 

لدخل، واإلسكان، واملواصالت، والصحة والرعاية املستمرة، والتوظيف، والتقاعد، وإساءة معاملة          جمـاالت تشمل دعم ا    
وميكن االطالع على كلتا الوثيقتني على املوقع       . ٢٠٠٣يونيه  /وقد صدر تقرير مرحلي هبذا الصدد يف حزيران       . املسـنني 

ويتضـمن تنفـيذ خطة العمل      . http://www.hlthss.gov.nt.ca/Features/Initiatives/initiatives.htm: اإللكـتروين 
اسـتحقاقات رعاية صحية موسعة لكبار السن، وخطاً إعالمياً لكبار السن، ودليالً إرشادياً لكبار السن، والتشجيع على                 

وجلنة مشتركة بني اإلدارات    ) ٢٠٠٥وكان من أبرز أنشطتها املشاركة يف دورة ألعاب كبار السن عام            (احلـياة النشطة    
 .يق الربامج واخلدمات املعدة لكبار السنلتنس
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 املعوقون

، كلّف رئيس الوزراء الشراكة اخلاصة باللجنة التوجيهية لشؤون املعوقني بوضع إطار متعدد             ٢٠٠١مايو  /يف أيار  -٥٩٦
امالً يف  التخصصات واألبعاد لتوجيه تنمية الربامج واخلدمات الفعالة، والتشجيع على إدماج األشخاص املعوقني إدماجاً ك             

، اليت  خطة عمل حكومة األقاليم الشمالية الغربية لألشخاص املعوقني       ، أطلقت احلكومة    ٢٠٠٤ويف عام   . جممـل اإلقليم  
التعليم، والتوظيف، والدخل،   : تـنطوي على إجراءات حمددة لكل جمال من اجملاالت اخلمسة اليت أفردهتا الشراكة، وهي             

ن اإلجراءات الناجحة تنفيذ مشروع توظيف رائد يف منطقة نورث سليف،           وتتضم. وخدمـات دعم املعوقني، واإلسكان    
وميكن االطالع على خطة العمل املذكورة على املوقع        . واخلـط اإلعالمـي للمعوقني، واملساندة املعيشية وبرامج أخرى        

 .http://hlthss.gov.nt.ca/content/Publications/Reprots/DisabilityReport/ DisabilityActionPlanDec2004.pdf: اإللكتروين

 احلقوق اليت ختضع حتديداً ألحكام عدم التمييز: ٢املادة 

يوليه / متوز١، وأصبح نافذ املفعول يف ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٣٠ يف قانون حقوق اإلنسانمتّ إقرار  -٥٩٧
: ساً أخرى للتمييز هي   كما حيظر أس  . وحيظـر هذا القانون استخدام الوضع االجتماعي كأساس للتمييز        . ٢٠٠٤

العـرق، واللـون، والنسل، واجلنسية، واألصل االثين، واملنشأ، والعقيدة، والدين، والعمر، واإلعاقة، واجلنس،              
والـتوجه اجلنسـي، واهلوية اجلنسانية، واحلالة الزوجية، واحلالة العائلية، واالنتماء العائلي، واالعتقاد السياسي،             

تقرير كندا اخلامس   وهناك معلومات إضافية هبذا الشأن يف       . ات اليت صدر عفٌو بشأهنا    واالنتماء السياسي، واإلدان  
 .بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 املساواة يف احلقوق الرجل واملرأة: ٣املادة 

ي تقتضي أن ال    ، وه ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١ نافذةً يف    قانون اخلدمة العامة  أصبحت التعديالت املدخلة على      -٥٩٨
حيصـل املوظفون الذين يعملون يف مؤسسات اخلدمة العامة على أجٍر أقل من موظفني آخرين يقومون بعمٍل ذي                

وقد اسُتحدثت وظيفة مفوض معين باألجور املتساوية ومتّ تكليفه بالتحري          . قـيمة مسـاوية بسـبب جنسهم      
 .واملساعدة يف تسوية الشكاوى املسجلة مبوجب هذه األحكام

 محاية األسرة واألم والطفل: ١٠ملادة ا

أعلنـت حكومة األقاليم الشمالية الغربية عن استثمار مليوين دوالٍر كل سنة، على مدى ثالث سنوات،    -٥٩٩
النماء يف مرحلة   : إطار للعمل "وتشكل الوثيقتان   . لتنفـيذ املـبادرات املتعلقة بالنماء يف مرحلة الطفولة املبكرة         

النماء يف مرحلة الطفولة "و )Framework for Action: Early Childhood Development" (الطفولـة املبكرة 
 خمططاً أولياً لإلجراءات اليت تعتزم )Early Childhood Development: An Action Plan" (خطة عمل: املبكرة

وتركز .  مرحلة الطفولة املبكرةحكومة األقاليم الشمالية الغربية اختاذها لتوسيع وتعزيز املبادرات اخلاصة بالنماء يف
الصحة والرفاه والوقاية من األخطار، والتنشئة وخدمات دعم        : هـذه األنشـطة على أربعة جماالت أساسية هي        

: وميكن االطالع على هاتني الوثيقتني على املوقع اإللكتروين. األسرة، ومناء الطفل، ودعم اجملتمعات احمللية ومتكينها
http://www.learnnet.nt.ca/EarlyChildhood/index.html. 
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 يف املائة يف    ٦٠، عن زيادة نسبتها     ٢٠٠٢فرباير  /وأعلنـت حكومـة األقاليم الشمالية الغربية يف شباط         -٦٠٠
املسامهات اليومية اليت تقدمها احلكومة لربامج الرعاية النهارية املرخصة، وزيادة منح رعاية األطفال ألولياء األمور 

فض، وتعديل معايري الربامج لتلبية احتياجات األشخاص الذين يعملون بنظام النوبات أو أثناء  ذوي الدخـل املنخ   
 .أشهر الصيف

، ٢٠٠١أبريل  /، واليت أصبحت نافذةً يف نيسان     قانون معايري العمل  وأتاحت التغيريات اليت أدخلت على       -٦٠١
بية بالتغيب عن العمل كي يتالءم مع استحقاقات زيادة الوقت الذي ُيسمح فيه للموظفني يف األقاليم الشمالية الغر

وتنطبق هذه التغيريات على اآلباء واألمهات الذين يعملون يف القطاع اخلاص، إذ حيق             . الوالدين االحتادية اجلديدة  
 .أصالً للموظفني احلكوميني احلصول على هذه اإلجازة املزيدة

 العنف األسري

، على  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١، الذي ُوضع موضع التنفيذ يف       سريقـانون احلماية من العنف األ     يـنّص    -٦٠٢
كما . إصـدار أوامر توفري احلماية الطارئة على مدار الساعة عند وقوع حاالت عنف أسري أو التهديد بوقوعها               

وميكن ألي شخص عاش، أو يعيش، يف أسرة      . ينّص على إصدار أوامر محاية طويلة األمد لضحايا العنف األسري         
 .ة محيمة مع شخص متهم بالعنف األسري أن يقدم طلباً للحصول على احلماية مبوجب هذا القانونأو عالق

استجابة خلطة " إطار عملها"، أصدرت حكومة األقاليم الشمالية الغربية ٢٠٠٤أكتوبر /ويف تشرين األول -٦٠٣
". ف مكافحة العنف األسري   ائتال"عمـل األقالـيم الشـمالية الغربـية فيما يتعلق بالعنف األسري اليت أعّدها               

ويسـتعرض اإلطـار اإلجراءات اليت ينبغي أن تتخذها احلكومة يف كل جمال من اجملاالت اليت حددها االئتالف،                  
السياسة العامة والتشريعات، والعمل املشترك، وبناء القدرات، والتدريب، والوقاية، والتعليم والتوعية،           : وهـي 

ـ        : وميكـن االطـالع عـلى هذا اإلطار على املوقع اإللكتروين          . اءلةواخلدمـات، والرصـد والتقيـيم واملس
http://www.gov.nt.ca/research/publications/pdfs/GNWT_response_FAMVIOL.pdf. 

 احلق يف مستوى معيشي الئق: ١١املادة 

ضطالع بتكاليف دعماً مالياً لألسر املنخفضة الدخل ملساعدهتا على اال" برنامج دعم رعاية الطفولة"يوفر  -٦٠٤
 .رعاية أطفاهلا لكي يتسىن هلا املشاركة يف القوة العاملة أو االستفادة من فرص التعليم والتدريب يف اإلقليم

 دوالراً إىل ٦,٥٠، من ٢٠٠٣ديسمرب /وازداد احلـد األدىن لألجر يف األقاليم الشمالية الغربية، يف كانون األول         -٦٠٥
 األدىن لألجر يف السابق خمتلفاً بالنسبة للشباب دون السادسة عشرة من العمر والعمال              ويف حني كان احلد   .  دوالراً ٨,٢٥

 . يف اجملتمعات احمللية النائية، فإن احلد األدىن اجلديد متساٍو للجميع بغض النظر عن العمر أو مكان العمل

 احلق يف السكن الالئق

ىل تراجع عدد األسر احملتاجة بشدة إىل اخلدمات        تشـري نتائج استقصاء لقياس االحتياجات اإلسكانية إ        -٦٠٦
، كان عدد األسر احملتاجة     ٢٠٠٠ففي عام   . ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠اإلسـكانية يف األقاليم الشمالية الغربية بني عامي         
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، وتراجعت نسبة ٤٦٦، فقد نقص هذا العدد مبقدار ٢٠٠٤أما يف عام ).  يف املائة٢٠( أسرة ٢ ٧٢٦بشدة يناهز 
 . يف املائة٤شدة بنسبة األسر احملتاجة ب

، أخذت حكومة األقاليم الشمالية الغربية بوسيلة موحدة لتقييم الدخل          ٢٠٠٢أبريل  /ويف مسـتهل نيسـان     -٦٠٧
. لتطبـيقها عـلى مجـيع الساكنني الذين يقدمون طلبات للحصول على خدمات اإلسكان العامة ومساعدات الدخل     

حسب الدخل ومصمم لتحقيق املزيد من املساواة يف برنامج اإلسكان واستحدثت مبادرة التنسيق سلّم إجيارات متدرج   
 .العام ويتضمن زيادة املبلغ الذي ميكن أن يكسبه املستفيدون من مساعدات الدخل بدون أن خيسروا االستحقاقات

 احلق يف الصحة البدنية والعقلية: ١٢املادة 

إىل إصالح وحتسني اخلدمات الصحية ، أصـدرت احلكومة خطة عمل ترمي     ٢٠٠٢فـرباير   /يف شـباط   -٦٠٨
 بنداً للعمل مع نواتج حمددة وجداول زمنية لتحسني اخلدمات املقدمة     ٤٥واالجتماعـية، وتضـمنت هذه اخلطة       

ويف . لألشخاص، ودعم املوظفني، واإلدارة على نطاق النظام ككل، ودعم األمناء واملساءلة على مستوى النظام             
 بنداً أو إدماجها يف العمل املستمر لنظام الصحة واخلدمات          ٣٩، متّ إجناز    ٢٠٠٤ وعام   ٢٠٠٢الفـترة بني عام     

وميكن االطالع عليها، وعلى خطة العمل،      . وتصدر تقارير احلالة بشأن تنفيذ خطة العمل كل سنتني        . االجتماعية
 .http://www.hlthss.gov.nt.ca/Features/Initiatives/initiatives.htm: على املوقع اإللكتروين

، كلِّفت احلكومة بإعداد ورقة نقاش لبحث أفضل املمارسات يف جمال           ٢٠٠٢نوفمرب  /ويف تشرين الثاين   -٦٠٩
 قانون الصحة العامةتشـريعات الصحة العامة يف شىت أحناء كندا، ولتسليط الضوء على أوجه النقص اليت تعتري                

 .احلايل، ولتحديد هنٍج عملي للتشريع اجلديد

 املشـاركة يف احلياة الثقافية واالستفادة من        احلـق يف   :١٥املادة 
 التقدم العلمي ومحاية حقوق التأليف

، استجابةً للتقرير األخري للجنة اخلاصة املعنية مبراجعة قانون اللغات ٢٠٠٣ يف عام قانون اللغات الرمسيةتعديل متّ  -٦١٠
ون اللغات الرمسية؛ وإنشاء جملس إعادة إحياء اللغات        التعيني الرمسي لوزير مسؤول عن قان     : ومشلت هذه التغيريات  . الرمسية

األصـلية، للتركـيز على ترويج لغات الشعوب األصلية وإعادة إحيائها؛ وإنشاء جملس للغات الرمسية للتركيز على قضايا    
 . لغة رمسية١١توفري اخلدمات؛ وإدراج أحكام ملعاجلة دور املفوض املعين باللغات؛ والنّص بوضوح على وجود 

 نونافوت

 احلقوق اليت ختضع حتديداً ألحكام عدم التمييز: ٢املادة 

وأصبح هذا القانون   . ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤ اخلاص هبا يف     قانون حقوق اإلنسان  أقّرت نونافوت    -٦١١
تمييز ضد ومبوجب هذا القانون، ال ميكن ممارسة ال. ، وفقاً ألحكام التشريع٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٥نافذاً يف 

تقرير وميكن احلصول على معلومات عن هذا القانون يف         . سـكان نونافوت على أساس املصدر املشروع للدخل       
 . كندا اخلامس بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
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 املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة : ٣املادة 

 يف املساواة وحيظر التمييز على أساس اجلنس، أو احلالة          يسـلّم قـانون حقوق اإلنسان ويعترف باحلق        -٦١٢
الزوجية، أو احلالة األسرية أو احلمل، وكذلك على أساس املصدر املشروع للدخل، األمر الذي ميكن أن خيفف من 

رغبة كما حيمي القانون الرجل واملرأة على السواء من التمييز على أساس ال. حدة التمييز املمارس ضد املرأة ومينعه
 .يف تبين طفل، وهو ما حيدث بشكل اعتيادي يف نونافوت

تقرير كندا اخلامس بشأن العهد الدويل      انظـر أيضاً البيان الذي قدمته نونافوت يف إطار املادة الثالثة يف              -٦١٣
 .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 احلق يف العمل: ٦املادة 

 املساواة يف العمل والتنوع يف أماكن العمل

، تشكل  "االتفاق اخلاص مبطالبات األراضي يف نونافوت     " من   ٢٣ال تـزال االلتزامات اليت تنص عليها املادة          -٦١٤
وفضالً عن ذلك، تركز الوالية اجلديدة حلكومة نونافوت، كما         . واجهة الربامج واخلدمات املقدمة إىل سكان نونافوت      

 .ى الصحي والرفاه واالعتماد على النفس لسكان نونافوت، على حتسني املستوPinasuaqtavutتنّص عليها وثيقة 

وتنّص هذه  .  من االتفاق املذكور إىل أهداف حمددة تتعلق بتوظيف اإلنويت يف احلكومة           ٢٣وتشري املادة    -٦١٥
املـادة على أن اهلدف هو رفع مستوى مشاركة اإلنويت يف الوظائف احلكومية يف منطقة مستوطنة نونافوت إىل                  

وتلتزم منظمات اإلنويت وحكومة اإلقليم واحلكومة االحتادية، مبوجب القانون، بالتعاون يف جمال            . يليمستوى متث 
 .التنمية وتنفيذ برامج التوظيف والتدريب على النحو الوارد يف االتفاق

ومـن هذا املنطلق، أنشأت حكومة نونافوت شعبة توظيف اإلنويت ضمن إدارة املوارد البشرية يف عام                 -٦١٦
كما . وتتمثل والية الشعبة يف مساعدة اإلدارات احلكومية على تطوير خططها اخلاصة بتوظيف اإلنويت            . ٢٠٠٣

وقد ازداد التمثيل اإلمجايل للمستفيدين يف . تتوىل مسؤولية رصد التقدم يف تنفيذ هذه اخلطط وتقييمه واإلبالغ عنه
 ٤٦ إىل   ١٩٩٩ يف املائة عام     ٤٤من  )  يف نونافوت  يف إطار االتفاق اخلاص مبطالبات األراضي     (حكومة نونافوت   

 . ٢٠٠٤يف املائة عام 

 :واستحدثت حكومة نونافوت مبادرات وبرامج ناجحة لزيادة متثيل املستفيدين يف احلكومة، منها -٦١٧

� Sivuliqtiksat -             وهو برنامج لتنمية اإلدارة العليا مدته سنتان، ويهدف إىل إعداد املستفيدين 
 ١٩، شارك ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١وحىت . بأدوار إدارية يف اخلدمة العامة   لالضطالع  

 متدرباً يف الربنامج وتقلد أربعة متدربني مناصب إدارية؛

 هذا الربنامج، املعّد بالشراكة مع جامعة فكتوريا، هو أول كلية           - Akitsiraqكلية احلقوق يف     �
وُينتظر خترج أحد   .  لشعب اإلنويت يف نونافوت    حقوق كندية تركز على االحتياجات التعليمية     

 ؛.٢٠٠٥يونيه /عشر طالباً تسجلوا يف الربنامج، الذي تستغرق مدته أربعة أعوام، يف حزيران
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 متّ توسيع سياسة األولوية يف التعيني، اليت تعتمدها حكومة نونافوت، -الربامج الصيفية للطالب  �
 طالباً  ١٣٠، متّ تعيني    ٢٠٠٤ويف عام   . يف نونافوت لتشـمل طالب املدارس الثانوية والكليات       

 . مستفيدين١٠٥صيفياً، من بينهم 

 احلق يف الضمان االجتماعي: ٩املادة 

ظـل جمموع احلاالت املسجلة للمستفيدين من املساعدات االجتماعية دون تغيري نسبياً خالل الفترة من                -٦١٨
حلاالت املسجلة يف جمتمعات حملية أخرى، ومل تتجاوز        وحدثـت بعض التغيريات اهلامة يف ا      . ٢٠٠٤ إىل   ١٩٩٩

 .١٩٩٩ يف املائة منذ عام ١,٨الزيادة إمجاالً 

 يف املائة يف جدول املخصصات الغذائية يف إطار املساعدات االجتماعية،           ١٠وحتققـت زيـادة نسبتها       -٦١٩
أبريل / نيسان١ يف املائة يف ٥ها  مع زيادة إضافية نسبت  ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١وأصـبحت هذه الزيادة نافذةً يف       

وأُدرجـت هاتان الزيادتان يف املدفوعات العادية للمساعدات االجتماعية اليت يتلقاها املستفيدون، ومها             . ٢٠٠٥
مبثابة تعزيز حلصة املخصصات الغذائية من استحقاقات دعم الدخل، ومتثالن اعترافاً بالتكلفة املرتفعة للمشتريات              

 .وتالغذائية يف نوناف

  استحقاقات رعاية األسرة

مل حتدث أي تغيريات يف الطريقة اليت ينفذ هبا إقليم نونافوت برنامج استحقاقات الطفل الوطنية منذ عام                  -٦٢٠
وتعترب املنحة التكميلية لالستحقاق الوطين لألطفال دخالً غري مكتسب وختصم من مدفوعات املساعدات . ١٩٩٩

ألموال املتحققة من هذا اخلصم يف متويل استحقاقات الطفل يف نونافوت والعالوة            وُيعاد استثمار ا  . االجتماعـية 
 .التكميلية اإلقليمية لألسر العاملة

 احلق يف مستوى معيشي الئق: ١١املادة 

تقرير كندا اخلامس بشأن العهد الدويل اخلاص  من الفرع اخلاص بنونافوت يف ٦ُيرجى الرجوع إىل املادة  -٦٢١
 . دنية والسياسيةباحلقوق امل

 احلق يف الصحة البدنية والعقلية: ١٢املادة 

وجتمع خدمات هذه   . تديـر وزارة الصـحة واخلدمات االجتماعية عيادةً للقابالت يف أحد اجملتمعات احمللية             -٦٢٢
تعمل الوزارة على   و. العيادة، املتاحة ملنطقة حميطة واسعة النطاق، بني ممارسات التوليد العرفية والتقليدية لدى اإلنويت            

 .إعداد استراتيجية شاملة لألمومة والطفولة، حبيث تتضمن توسيع خدمات التوليد وتدريب املزيد من قابالت اإلنويت

) RSV(وقـد سعت وزارة الصحة واخلدمات االجتماعية إىل خفض عدد حاالت اإلصابة بالفريوس التنفسي     -٦٢٣
وقد استحدثت الوزارة بروتوكوالً إكلينيكياً موحداً      . طفال خطرة لدى الرضع واأل    الـذي يسبب حاالت مرضية    

وهناك محالت للتشجيع على الرضاعة الطبيعية ومبادرات . لتقييم األطفال املصابني هبذا املرض ورعايتهم ومتابعتهم
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) RSVيها فريوس مبا ف(وجيري العمل مع وزارة التعليم ملعاجلة القضايا املتعلقة باألمراض املُعدية . ملكافحة التدخني
 .يف مرافق الرعاية النهارية لألطفال

. ، العديد من برامج الرفاه املوجهة للمجتمع بالنيابة عن وزارة الصحة الكندية           ١٩٩٩وتدير الوزارة، منذ عام      -٦٢٤
 :وهذه الربامج، اليت تدعم جمموعة منوعة من مبادرات الرفاه املوجهة لشعب اإلنويت والنساء واألطفال، تتضمن

 برنامج املستقبل املشرق، الذي يدعم مبادرات الرفاه املوجهة للمجتمع احمللي؛ �

  إدارة األزمات يف جمال الصحة العقلية؛-" بناء جمتمعات صحية"برنامج  �

  برنامج مكافحة اإلكثار من املذيبات؛ -" بناء جمتمعات صحية"برنامج  �

 مبادرة بشأن داء السكري لدى الشعوب األصلية؛  �

 الربنامج الكندي اخلاص بالتغذية يف الفترة السابقة للوالدة؛ �

تقرير كندا اخلامس بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية انظر (االضطراب الكحويل اجلنيين  �
 ؛)والسياسية

 الربنامج الوطين ملكافحة إدمان الكحول واملخدرات لدى الشعوب األصلية؛  �

 ألوىل وأسر وجمتمعات اإلنويت؛برنامج رعاية األمم ا �

 . استراتيجية مكافحة التدخني �

وتتمـثل سياسة حكومة نونافوت يف اعتماد خطة لالستجابة يف حاالت الطوارئ تشمل اإلقليم برمته وتشارك                 -٦٢٥
وقـد وضعت احلكومة خطة للتصدي لوباء األنفلونزا وخطة طوارئ للمطارات ملكافحة مرض           . فـيها مجـيع اإلدارات    

جلدري، كما كلّفت بوضع خطة طوارئ على نطاق اإلقليم للتصدي ملرض اجلدري ستستكمل خطة مكافحة األنفلونزا                ا
وهناك جلنة وطنية تتمثل مهمتها األساسية يف       . وسـتكون منوذجاً خلطط الطوارئ الصحية املتعلقة بأمراض خطرة أخرى         

 .ثلني عن وزارة الصحة واخلدمات االجتماعيةوضع إطار خطة شاملة إلدارة حاالت الطوارئ الصحية وتضمن مم
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 تذييل

 استعراض االجتهادات القانونية

 احلقوق اليت ختضع حتديداً ألحكام عدم التمييز: ٢املادة 

القانون الكندي حلقوق   ، نظرت احملكمة العليا فيما إذا كان        ضد فيد ) جملس العموم (كـندا   يف قضـية     
.  امتياز برملاين يتمتع به جملس العموم وأعضائه يف القضايا املتعلقة بالعمالة ينطبق، مبوجب الدستور، بسبباإلنسان

وكان املدعى عليه، ساتنام فيد، سائقاً لرئيس جملس العموم، وقد رفع شكوى إىل اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان                 
ن ينطبق على مجيع    وخلصت احملكمة إىل أن القانون الكندي حلقوق اإلنسا       . تـتعلق بالتميـيز على أساس العرق      

ولكن نظراً إىل أن شكاوى السيد فيد       . موظفـي اإلدارات االحتادية، مبن فيهم أولئك الذين يعملون لدى الربملان          
املتعلقة مبا يّدعي تعرضه لـه من متييز ومضايقات تقع يف سياق ادعاء فصله من العمل بشكل غري مباشر، فإن هذه 

، وينبغي، بالتايل، قانون الوظائف الربملانية والعالقات مع املوظفنيّص عليه الشكاوى ختضع إلجراء التظلم الذي ين
وليس هناك تنافر بني نظام التظلم الذي ينّص عليه قانون الوظائف الربملانية            . الـنظر فـيها مبوجب هذا اإلجراء      

 من  ٢ والغرض من املادة     .والعالقات مع املوظفني وآلية التسوية اليت ينّص عليها القانون الكندي حلقوق اإلنسان           
وال تتضمن شكاوى السيد فيد ما يربر النظر . قانون الوظائف الربملانية والعالقات مع املوظفني هو تفادي االزدواج

 .فيها خارج إطار عالقات العمل اخلاصة هبا

  ٧٢ادتني  ، قضت احملكمة العليا الكندية بأن امل      )املّدعي العام (ضد كيبيك   ) ويل أمر (غوسلني  ويف قضية    
 إلقليم كيبيك، اللتني متنعان حصول األطفال على التعليم اإلنكليزي استناداً إىل            ميثاق اللغة الفرنسية   مـن    ٧٣و

ميثاق حقوق وحريات    من   ١٢ و ١٠اللغـة اليت تلقى هبا التعليم أبوامها، صحيحتان وال تشكالن خرقاً للمادتني             
 األساسي لتحديد اللغة اليت يتلقى هبا الطفل التعليم، وهو اللغة واّدعى املتظلمون أن املعيار  .  يف كيبيك  الشـخص 

للطفل، وهو ما يشكل أحد أسس التمييز احملظورة مبوجب     " احلالة املدنية "اليت تلقى هبا أبواه التعليم، هو جزء من         
رنسية يف  ومبا أن املتظلمني ينتمون إىل األغلبية الف      .  يف كيبيك  ميثاق حقوق وحريات الشخص    مـن    ١٠املـادة   

امليثاق الكندي للحقوق  من ٢٣كيبيك، فإن هدفهم من تعليم أطفاهلم باللغة اإلنكليزية ال يقع ضمن أغراض املادة 
 مدونة كاملة فيما يتعلق باحلقوق التعليمية بلغة األقلية، وحتقق هدفها املتمثل يف محاية ٢٣وتنشئ املادة . واحلريات

ليم عن طريق هتيئة ظروف مواتية لتنمية اجملتمع الناطق باإلنكليزية يف كيبيك            األقلـية اللغوية وتنميتها يف كل إق      
ولذلك ال  . وليس هناك أي ترتيب هرمي لألحكام الدستورية      . واجملتمعات الناطقة بالفرنسية يف األقاليم األخرى     

فيجب قراءة مجيع   . ميكن استخدام الضمانات املتعلقة باملساواة إلبطال حقوق أخرى يعترف هبا الدستور صراحةً           
، قد انتهكت حقوق    ٢٣أجـزاء الدسـتور معاً، وال ميكن القول إن اهليئة التشريعية يف كيبيك، بتطبيقها املادة                

 . من ميثاق كيبيك١٢ و١٠ أو املادتني امليثاق الكندي للحقوق واحلرياتمن ) ١(١٥املساواة اليت تتضمنها املادة 

 لرجل واملرأة املساواة يف احلقوق بني ا: ٣املادة 

 نيوفاوندالند والبرادور يف عام    ، وقّعت حكومة    N.A.P.Eضد  ) جملس اخلزانة  (نـيوفاوندالند يف قضـية     
. ، اتفاق مساواة يف األجور تعترف فيه بأهنا مل تدفع أجراً كافياً للمستخدمات يف قطاع الرعاية الصحية                ١٩٨٨
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 لتفادي كارثة مالية، إىل تأجيل الزيادة       ١٩٩١ عام   ، الذي استحدث يف   قـانون التقشف يف القطاع العام     وأّدى  
وكانت القضية  . ١٩٩١ إىل   ١٩٨٨الالزمة لتحقيق املساواة يف األجور وإلغاء االلتزام بدفع متأخرات الفترة من            

املطـروحة أمـام احملكمة العليا الكندية هي ما إذا كانت حكومة نيوفاوندالند، بتأجيلها مدفوعات املساواة يف                 
ولكن احملكمة مل تتطرق إىل حقوق      .  من امليثاق  ١٥ر، قد انتهكت حقوق املساواة اليت تنّص عليها املادة          األجـو 

موظفـات الرعاية الصحية يف أجوٍر متساوية ألهنا حقوق مكتسبة بالتعاقد، وإمنا متثلت املسألة املطروحة فيما إذا         
وجادلت . ملساواة يف األجور يف إطار ختفيض امليزانيةكانت احلكومة متارس متييزاً ضد املرأة باستهداف تعويضات ا

املقاطعة بأن وجود أزمة مالية من النوع الذي متّر به احلكومة يربر تضييق احلقوق اليت ينّص عليها امليثاق يف مادته 
ل هدفاً ملّحاً   وقد وافقت احملكمة العليا باإلمجاع على وجود متييز ولكنها رأت أن معاجلة األزمة املالية متث              . األوىل

فاألزمة املالية االستثنائية كانت . ١٥وضرورياً وأن اإلجراء اُتخذ لتفادي أزمة مالية خطرة، مما يربر انتهاك املادة          
ووفقاً للمحكمة، فإن التثبت من وجود أزمة مالية يستدعي من احلكومة أن تربهن على   . تسـتدعي رداً استثنائياً   

 . كانت يف خطر) وليس إلدارة أو برنامج بعينه(الصحة املالية للحكومة ككل وجود أساس معقول لالعتقاد بأن 

 احلق يف العمل: ٦املادة 

 امليثاق الكندي للحقوق واحلريات

قانون العمل يف الوظائف العامة ، خلصت احملكمة العليا يف كندا، باإلمجاع، إىل أن الفوا ضد كندا يف قضية    
ديني معاملة تفضيلية يف الوظائف العامة االحتادية، ما يشكل انتهاكاً حلق املّدعي يف             متيـيزي ألنه مينح املواطنني الكن     

وُرئي أن العمل حيوي حلياة املرء واحترامه       . )٢(امليثاق الكندي للحقوق واحلريات    من   ١٥املسـاواة مبوجب املادة     
 أعضاء احملكمة العليا خلصوا إىل أن       بيد أن غالبية  . لنفسـه، وأنه ال توجد عالقة ظاهرة بني قدرات املرء ومواطنته          

أي ضمن احلدود املعقولة اليت حيددها القانون واليت ميكن إثبات          ( من امليثاق    ١التميـيز كان معقوالً مبوجب املادة       
ألن من املعقول أن تشجع احلكومة االحتادية سكاهنا على نيل املواطنة الكندية            ) مربراهتا وسط جمتمع حر ودميقراطي    

 من امليثاق إذ ١٥واعتربت األقلية أن البند املذكور ينايف املادة . توفري معاملة تفضيلية للموظفني احلكومينيعن طريق 
 . من امليثاق١ غري مربر مبوجب املادة ١٥يهمش املهاجرين بإقصائهم عن نسيج احلياة الكندية وأن انتهاك املادة 

اف االحتادية تشريعاً يشترط على مزارعي منطقة معينة ، تناولت حمكمة االستئنارشيبالد ضد كنداويف قضية  
بيع حماصيلهم من القمح والشعري هليئة القمح الكندية، ) ساسكاتشوان وألبريتا وأجزاء من بريتش كولومبيامانيتوبا و(

 شريع وخلصت احملكمة إىل أن هذا الت     . وحيظـر عليهم بيعها بأنفسهم للزبائن يف األسواق احمللية وأسواق الصادرات          
فمكان اإلقامة ووقوع   . امليثاق الكندي للحقوق واحلريات    من   ١٥ال ينتهك احلق يف املساواة الذي تنّص عليه املادة          

  امليثاق الكندي من ١٥املـزرعة ضـمن املـنطقة املعينة ال يدخالن ضمن أسس التمييز احملظورة اليت تشملها املادة           
وعالوة على ذلك، فإن التأثري الذي يلحق       . ني أو ال ُيعتربان كذلك    وال صـلة هلمـا هبـا ألهنما ليسا صفتني ثابتت          

وقالت احملكمة إهنا تسلّم بأن حرية تكوين       . بالشـخص ليس مرتبطاً بعاملي الكرامة أو اهلوية الشخصية اجلوهريني         

                                                      

 كمترادفني يف هذا االستعراض "امليثاق" أو   امليثاق الكندي للحقوق واحلريات   : ُتسـتخدم الصـيغتان    )٢(
 .لالجتهادات القانونية
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ين اجلمعـيات قـد حتمي يف بعض الظروف احلق يف عدم تكوين اجلمعيات، ولكن ليس هناك انتهاك للحق يف تكو                   
وفيما يتعلق  . مجعـيات ألن اجلوانب االرتباطية من األنشطة هي وحدها اليت حتظى باحلماية وليس األنشطة نفسها              

 من امليثاق، ذكرت احملكمة أن هذه احلقوق ختضع للقوانني ذات التطبيق العام يف ٦حبقـوق التنقل اليت حتميها املادة     
 .ورفضت احملكمة العليا طلب اإلذن باالستئناف. ام من هذا النوعمقاطعة ما، وأن التشريع موضع النظر هو قانون ع

، طعن املّدعون يف الصحة     )وزير الصحة وخدمات اجملتمع   (رومـباوت ضد نيو برونسويك      ويف قضـية     
، يتيح حلكومة املقاطعة مراقبة عدد األطباء وتوزيعهم       قانون مدفوعات اخلدمات الطبية   الدستورية حلكم مدرج يف     

وكان أصحاب الدعوى أطباء أسرة ادعوا أن حقوقهم اليت يضمنها امليثاق يف التجمع والتنقل واحلرية . عةيف املقاط
وأقّرت حمكمة االستئناف باحلق الطبيعي حملكمة املقاطعة يف التشريع وتقييد النفقات يف جمال . واملساواة قد انتهكت

سب القوت يف نيو برونسويك وأن محاية حرية        وصرحت بأن ليس للمّدعني حق دستوري يف ك       . الرعاية الصحية 
 .تكوين اجلمعيات ال تضمن هلم احلق يف ممارسة الطب بدون تدخل من احلكومة

 تشريعات حقوق اإلنسان

 رجالً اعترف ضد شركة ماكستيل كيبيك) جلنة حقوق الشخص وحقوق الشباب(كيبيك تضمنت قضية  
أُخلي سبيله إخالًء مشروطاً وعاد إىل العمل ليجد أنه قد متّ فصله            وقد قضى عقوبته و   . بذنبه يف سياق هتٍم جنائية    
واّدعى املشتكي أن فصله مل يكن مربراً وأنه حدث بسبب إدانته، مما يشكل متييزاً غري               . واسـتبداله مبوظف آخر   

وأقّرت .  يف كيبيكميثاق حقوق وحريات الشخص من ٢-١٨مشروع على أساس السجل اجلنائي مبوجب املادة 
حق األشخاص املدانني جنائياً يف العمل والعودة إىل سوق العمل يشكل قيمة من القيم "حملكمة العليا الكندية بأن    ا

 تعكس هذه القيم عن طريق محاية املوظفني، الذين ال توجد  ٢-١٨وقالت احملكمة إن املادة     " األساسية يف جمتمعنا  
ت احملكمة إىل أن املشتكي يف هذه القضية مل يتمكن من           وخلص. صلة بني سجلهم اجلنائي ووظيفتهم، من التمييز      

 .إثبات أن سبب فصله من العمل يرجع بالفعل إىل إدانته وليس إىل عجزه عن العمل بسبب السجن

جلنة حقوق (، وكيبيك )املدينة(ضد مونتريال ) جلنة حقوق الشخص وحقوق الشباب(كيبيك ويف قضييت  
من العمل كشرطي،   " ح"من العمل كبستاين وُحرم     " م"، ُحرم   )املدينة (ضد بوابريان ) الشخص وحقوق الشباب  

من " ت"وفُصل  . ألن الفحـص الطـيب السابق للتوظيف يف احلالتني كشف عن وجود عيب يف العمود الفقري               
وأثبتت األدلة الطبية يف كل حالة أن باستطاعة األشخاص املعنيني          . وظيفته كشرطي بسبب إصابته مبرض كرون     

وقّدم الثالثة شكاوى يّدعون    . الع باملهام العادية للوظيفة املعنية وأهنم ال يعانون من أي صعوبات وظيفية           االضط
مليثاق حقوق ورأت احملكمة العليا يف كندا أن التفسري الواسع والقصدي . فيها تعرضهم للتمييز على أساس اإلعاقة

 " اإلعاقة"ؤيدان األخذ بتعريف واسع ملصطلح       يف كيبيك وابتاع هنٍج يعتمد على السياق ي        وحـريات الشـخص   
. ال يقتضـي بالضـرورة وجود صعوبات وظيفية ويعترف باجلانب غري املوضوعي ألي متييز قائم على هذا األساس       

يف تعريف ضيق، بل ينبغي على احملاكم اعتماد هنج متعدد األبعاد ينظر يف البعد     " اإلعاقـة "وجيـب عـدم حصـر       
وينبغي التركيز على الكرامة اإلنسانية واالحترام واحلق يف املساواة بدالً من ". اإلعاقة"فهوم  السياسي مل-االجتماعي 

 .حىت بدون دليل على وجود صعوبات جسدية أو اعتالالت أخرى" اإلعاقة"وقد توجد . جمرد النظر إىل احلالة الطبية
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 احلق يف ظروف عمل عادلة ومواتية: ٧املادة 

 تشريعات حقوق اإلنسان

أحد املستفيدين من املساعدات االجتماعية املسجلني يف       ) املدعي العام (المبريت ضد كيبيك    تناولت قضية    
 ١٠٠وللمشاركة يف هذا الربنامج، تعني على املّدعي إبرام عقد يستلم مبوجبه . بـرنامج التدريـب يف مكان العمل      

وتتكفل وزارة أمن   .  إىل استحقاقاته الشهرية العادية     يف املائة من راتبه أثناء اإلجازات باإلضافة       ٤دوالر شـهرياً و   
 على أن الربامج من قبيل برنامج القانون املتعلق بأمن الدخل من ٢٤وتنّص املادة . الدخل بدفع مجيع هذه املبالغ لـه

وقد أُهني . ية واالتفاقات اجلماعوقانون العمل القانون املتعلق مبعايري العملالتدريب يف مكان العمل ال ختضع ألحكام 
واشتكى السيد المبريت إىل جلنة معايري العمل بأنه ". سلوكه املشاغب"تدريـب املّدعـي بعد مخسة أسابيع بسبب    

ضحية متييز بسبب حالته االجتماعية كمستفيد من املساعدات االجتماعية، وأنه ُحرم بالتايل من احلد األدىن لألجر                
. ن املساعدات االجتماعية يشارك يف برنامج للتدريب يف مكان العمل         الـذي كان سيستحقه لو مل يكن مستفيداً م        

وقضـت حمكمـة االستئناف يف كيبيك بأن التمييز بني العمال غري املستفيدين من املساعدات االجتماعية وأولئك                 
ركة يف  املشـاركني يف برنامج التدريب يف مكان العمل ليس قائماً على أساس احلالة االجتماعية، وأن شروط املشا                

فهذه الربامج ُوضعت لتحسني الوضع . بـرنامج التدريـب يف مكان العمل ال تنتهك الكرامة اإلنسانية للمستفيدين       
 .االقتصادي للمستفيدين عن طريق تزويدهم بالتدريب الذي ميكن أن يؤدي إىل نيل وظيفة مدفوعة األجر

 تناولت حمكمة كيبيك العليا مسألة )لعامالنائب ا(نقابة اخلدمة العامة يف كيبيك ضد كيبيك  ويف قضـية     
 هو تصحيح قانون اإلنصاف يف األجور، كان هدف ١٩٩٧فمنذ عام . اإلنصـاف يف األجـر بني الرجل واملرأة     

وهلذا القانون أسبقية على أي عقد عمل وينطبق على مجيع . الفوارق الناجتة عن التمييز بني اجلنسني القائم يف الُنظم
ويتيح الفصل  .  موظفني أو أكثر، مبا يف ذلك املؤسسات احلكومية        ١٠ توظف مؤسساهتم    أربـاب العمـل الذين    

التاسـع مـن القانون ألرباب العمل أن يطلبوا من جلنة اإلنصاف يف األجور املوافقة، بشروط معينة، على خطة                   
، ال يتعني على رب العمل وبالتايل. لإلنصاف يف األجور أو لتنسيب األجور متّ إكماهلا قبل اعتماد القانون املذكور

وقضت احملكمة بأن الفصل . االضطالع بعملية جديدة لتحقيق اإلنصاف يف األجور مبوجب األحكام العامة للقانون
التاسـع حيافظ على حالة التمييز العام يف األجور بالنسبة لعدد من املوظفات، وهو ما ُوضع قانون اإلنصاف يف                   

فإن الفصل التاسع من القانون ينتهك حقوق الكرامة واملساواة للموظفات،          ولذلك  . األجـور حتديداً لتصحيحه   
 يف  حقوق وحريات الشخص   من ميثاق    ١٠ واملادة   امليثاق الكندي للحقوق واحلريات    من   ١٥املكفولة يف املادة    

 .ومل يتّم استئناف القضية. كيبيك

 حقوق النقابات العمالية: ٨املادة 

كمة العليا يف كندا عدم دستورية أحكام القانون موضع النظر الذي يستثين            ، أعلنت احمل  دامنوريف قضـية     
 ١٨وعلَّقت احملكمة هذا اإلعالن ملدة      . عمـال الزراعة من احلماية اليت يوفرها نظام عالقات العمل يف أونتاريو           

 مثة جانباً اجتماعياً يف     وأقّرت احملكمة العليا بأن   . شـهراً للسماح بتعديل القانون إذا ارتأت اهليئة التشريعية ذلك         
فالدستور قد حيمي أنشطة نقابية معينة هلا دور أساسي يف حرية تكوين . احلماية الدستورية حلرية تكوين اجلمعيات

وقد أثبت التاريخ واعترفت اهليئات     . اجلمعـيات رغـم أهنـا أنشطة مجاعية وال ميكن وصفها باألفعال الفردية            
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كومة يف جمال عالقات العمل يعّرض معظم العمال لطائفة من ممارسات العمل            التشـريعية الكندية بأن حتفّظ احل     
امليثاق الكندي للحقوق من ) د(٢ولكي تصبح احلرية النقابية جمدية، يف هذا السياق خاصةً، فإن املادة     . اجملحفـة 

ماية مبوجب القانون   ميكن أن تفرض التزاماً إجيابياً على الدولة بتوفري احل        ) حـرية تكوين اجلمعيات    (واحلـريات 
 .للفئات املفتقرة إىل احلماية

، اُتهم املستأنفون، وهم من املقاولني وعمال البناء، Advance Cutting & Coring Ltd ضد.  رويف قضـية  
باسـتئجار موظفـني غري حائزين على شهادات الكفاءة املطلوبة، أو بالعمل يف الصناعة بدون هذه التراخيص، وذلك    

فاملستأنفون مطالَبون مبوجب هذا القانون باالخنراط يف إحدى نقابات عمال          . قانون البناء يف كيبيك   م  خالفـاً ألحكا  
ودفع املستأنفون بأن هذا اإللزام خمالف للدستور ألنه يعد خرقاً حلقهم يف عدم             . القطاع للحصول على هذه الشهادات    

من ) د(٢ناصر احلرية النقابية اليت تضمنها املادة       االنتسـاب إىل نقابـة، الذي يشكل، على حد زعمهم، عنصراً من ع            
وخلصت أغلبية أعضاء احملكمة العليا يف كندا إىل وجود حق سليب ضمين يف عدم              . امليثاق الكندي للحقوق واحلريات   

واختلف أعضاء احملكمة يف الرأي بشأن ما إذا كان التشريع ميثل           . االنتسـاب، لكنها رأت أن التشريع موافق للدستور       
 .امليثاق الكندي للحقوق واحلريات من ١إخالالً هبذا احلق وما إذا كان اإلخالل مربراً مبوجب املادة 

ضـد جلنة ألربتا حلقوق اإلنسان   United Food and Commercial Workers, Local 401ويف قضـية   
وجبه دفع عوض ، والنقابة على اتفاق يتم مبSafeway Ltd، تفـاوض صـاحب العمل، وهو شركة   واملواطـنة 

وقد خلصت حمكمة االستئناف يف ألربتا إىل أن هذا االتفاق يشكل متييزاً . للموظفني القدامى مقابل تركهم اخلدمة
ضـد موظفـني معينني غري مؤهلني للمشاركة يف برنامج دفع العوض ألهنم مل يبلغوا عدد ساعات العمل الكايف                   

 من واجب النقابة اختاذ تدابري تكييف ببذل اجلهود املعقولة وقد خلصت احملكمة إىل أنه كان. بسـبب إعاقـاهتم   
ولو قامت النقابة والشركة بواجبهما باختاذ تدابري تكييف        . الالزمة لتجنب اآلثار التمييزية لالتفاق على املشتكني      
 . فاالتفاق مل يكن معقوالً وال مربراً. لصاحل املشتكني ملا حلق بأي منهما ضرر ال مربر له

 احلق يف الضمان االجتماعي: ٩ املادة

 خطة املعاشات الكندية 

، ُرفض الطلب الذي قدمته السيدة هودج للحصول )وزير تنمية املوارد البشرية(هودج ضد كندا يف قضية  
". الزوجة"على معاش الباقي على قيد احلياة مبوجب خطة املعاشات الكندية، وذلك ألهنا ال تليب شروط تعريف                 

واّدعت السيدة هودج أهنا .  وضعت حداً لعالقتها مع زوجها الفعلي ومل تكن تعيش معه عند وفاتهفهي بالفعل قد
تعرضـت للتمييز مقارنة باألزواج املنفصلني الذين حيصلون على معاش الباقي على قيد احلياة يف حال وفاة أحد                  

ذ أن وضعت حداً لعالقتها الفعلية مع من" زوجة"وقد خلصت احملكمة إىل أن السيدة هودج مل تعد ُتعترب . الزوجني
زوجها، وأن اجملموعة اليت جرت املقارنة هبا ألغراض التحقق من احترام احلق يف املساواة كانت باألحرى جمموعة              

وخلصت احملكمة  . األزواج املطلقـني الذين ال حيصلون على معاش الباقي على قيد احلياة عند وفاة أحد الزوجني               
 .ألغراض دفع معاش الباقي على قيد احلياة مطابق للدستور" الزوج" أن تعريف العليا يف كندا إىل
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، تعرض صاحب االلتماس حلادث شغل يف عام        )وزير العمالة واهلجرة  (غرانوفسكي ضد كندا    ويف قضية    
، فقدم صاحب االلتماس طلباً     ١٩٩٣وأصبح العجز دائماً يف عام      .  تسـبب لـه يف عجز كامل مؤقت       ١٩٨٠

إال أن طلبه ُرفض ألنه مل يدفع لصندوق املعاشات         . لى معاش العجز يف إطار خطة املعاشات الكندية       للحصول ع 
" االستثناء"ومل يتسن لـه االنتفاع حبكم      . االشـتراكات املطلوبة خالل الفترة الدنيا احملددة ليصبح مؤهالً لذلك         

ي مبوجبه ال تؤخذ فترات العجز بعني االعتبار الذي ينطبق على األشخاص الذين يعانون عجزاً حاداً ودائماً، والذ     
وقد ادعى صاحب االلتماس أن شرط دفع االشتراكات ال يراعي حقيقة أن            . يف حسـاب جـدة االشـتراكات      

األشخاص الذين يعانون من عجز مؤقت قد ال يكونون قادرين على دفع اشتراكاهتم خالل الفترة الدنيا املطلوبة                 
امليثاق الكندي  من   ١٥وقد أعلنت احملكمة العليا يف كندا أن حتليل املادة          . ى العمل ألهنـم غـري قادرين بدنياً عل      

ويتجلى قصور الدعوى املقدمة من     . ينبغي أن يستند إىل ثالثة أسئلة عامة      ) احلق يف املساواة   (للحقوق واحلريات 
، أي ما إذا    ١٥الفة ملقصد املادة    ما إذا كانت املعاملة التفضيلية خم     (السيد غرانوفسكي يف مستوى املرحلة الثالثة       

كان القانون، من حيث املقصد أو األثر، يكرس الرأي الذي قوامه أن األشخاص الذين يعانون عجزاً مؤقتاً هم،                  
ألنه مل يثبت بصورة ) كبشر أو كأعضاء ينتمون إىل اجملتمع الكندي، أقل اقتداراً أو أقل شأناً أو قيمة من غريهم؟         

تساعد " االستثناء"فاملعاملة التفضيلية اليت ينص عليها حكم       . من بعداً يتعلق حبقوق اإلنسان    مقنعة أن شكواه تتض   
ورسم اخلطوط الفاصلة أمر ال بد منه يف إطار خطة          . يف حتسـني وضع األفراد الذين يعانون عجزاً حاداً ودائماً         

انة األفراد الذين يعانون عجزاً حاداً      كما أن سعي السلطة التشريعية إىل إع      . املعاشـات الكندية وأية خطط مماثلة     
 . من امليثاق١٥ودائماً ال يشكل إخالالً مبقصد املادة 

 يف دعوى مجاعية رفعها أفراد كان شركاؤهم املنتمون )املدعي العام(هيسلوب ضد كندا وقد متثلت قضية  
 استحقاقات الباقي على ، وذلك إثر رفض طلبهم احلصول على١٩٩٨ و١٩٨٥لنفس اجلنس قد فارقوا احلياة بني 

فرصة للتقاعد بطمأنينة   "فقد اعُتمدت هذه اخلطة كي تتاح للكنديني        . قيد احلياة يف إطار خطة املعاشات الكندية      
ومن هذا املنطلق، قامت احلكومة بتعديل      ". وكـرامة، وعلى أمل أن تشمل اخلطة أكرب عدد ممكن من املواطنني           

إال . املتعلقة باستحقاقات الباقي على قيد احلياة الشركاء من نفس اجلنس كي تشمل األحكام ١٩٩٨اخلطة يف عام 
 أو بعد هذا    ١٩٩٨يناير  / كانون الثاين  ١أن األحكام اجلديدة ال تنطبق إال على األفراد الذين تويف شركاؤهم يف             

لشركاء من نفس   ورأت حمكمة االستئناف يف أونتاريو إىل أن هذا التاريخ الفاصل يشكل متييزاً ضد ا             . الـتاريخ 
. اجلنس، متييزاً يقوم على ميلهم اجلنسي، وأهنم بالتايل يعاَملون معاملة خمتلفة مقارنة باألزواج من جنسني خمتلفني               

وخلصت حمكمة االستئناف إىل أن األحكام التشريعية اليت وضعت التاريخ الفاصل للحصول على االستحقاقات              
 .كمة العليا يف كندا ألصحاب الدعوى باستئناف القراروقد أذنت احمل. هي أحكام تنطوي على متييز

 برفض الوزير املختص السماح للمدعية بأن تدفع اشتراكات )املدعي العام(بري ضد كندا  وتـتعلق قضية     
وقد كانت املدعية تعمل كموظفة يف إحدى حمميات األمم األوىل،          . رجعية األثر يف إطار خطة املعاشات الكندية      

ذلك معفية من دفع الضرائب وفقاً للنظام املتعلق بالعمال اهلنود، وغري مؤهلة لدفع اشتراكات يف               وكانت نتيجة ل  
، مت تعديل اللوائح التنظيمية املتعلقة خبطة املعاشات الكندية، وذلك ١٩٨٨ويف عام . إطار خطة املعاشات الكندية 

 أن تدفع اشتراكات رجعية     ١٩٩٢ية يف عام    وقد طلبت املدع  . حىت يتمكن املوظفون املعفيون من دفع اشتراكاهتم      
وقد خلصت حمكمة . ١٩٨٨، وهي السنة اليت بدأت خالهلا العمل يف احملمية، إىل سنة ١٩٦٦األثر اعتباراً من سنة 

. االستئناف االحتادية إىل أن املدعية قد خضعت ملعاملة تفضيلية بسبب أصلها اهلندي وألهنا كانت تعمل يف حممية                
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مة رأت أن هذه املعاملة ال تصل إىل حد التمييز، وذلك ألن الفرق يف املعاملة مل ميس بكرامة املدعية،                   إال أن احملك  
بـل استند إىل سياسة تقوم على ُحسن النية ومفادها أن االشتراكات اليت ُتدفع يف إطار خطة املعاشات الكندية                   

 .ينبغي أن ُتدفع من الدخل اخلاضع للضريبة

 طالةاستحقاقات تأمني الب

، نظرت حمكمة االستئناف االحتادية يف ما إذا كان شرط العمل           ضد ليسيوك ) املدعي العام (كندا  يف قضية    
 ساعة للتأهل للحصول على استحقاقات تأمني البطالة يشكل إخالالً باحلق يف املساواة             ٧٠٠لفـترة ال تقـل عن       

يوك أن هذا الشرط يؤثر تأثرياً سلبياً على األمهات   وقد اّدعت السيدة ليس   .  من امليثاق  ١٥املنصـوص عليه يف املادة      
. الالئي يقمن برعاية أطفال والالئي ال يستطعن العمل نفس عدد ساعات النساء املعفيات من أي مسؤوليات أبوية                
. وقد وافقت احملكمة على أن وضع األم املسؤولة عن رعاية أطفاهلا يشكل سبباً للتمييز على غرار األسباب األخرى                 

 أن السـيدة ليسـيوك مل تقدم األدلة الكافية إلثبات ادعائها التمييز، بل إن األدلة تثبت أن أغلبية النساء الالئي                     إال
وعالوة على ذلك، مل يكن بإمكان احملكمة اخللوص إىل         .  ساعة املطلوبة كحد أدىن    ٧٠٠يرعَين أطفاالً يتجاوزن ال       

ونتيجة لذلك، وجدت أنه مل     . رامة الفرد، ويشكل، بالتايل، متييزاً    أن عدم تلبية احلد األدىن لساعات العمل ميس بك        
 .وقد رفضت احملكمة العليا يف كندا اإلذن باستئناف القرار. يقع انتهاك حلق املدعى عليها يف املساواة

 استحقاقات حوادث العمل

عانيان من أوجاع    بطرفني مستأنفني ي   ضد مارتني ) جملس تأمني حوادث العمل   (نوفا سكوتيا   تتعلق قضية    
وقد حصل الطرفان املستأنفان على استحقاقات العجز املؤقت؛ إال . مزمنة خلفتها إصابات حدثت يف مكان العمل

وقد أقرت  . أهنما ُحِرَما من احلصول على استحقاقات العجز الدائم ألن نظام التعويضات يستبعد األوجاع املزمنة             
ض عن حوادث العمل ينطوي على متييز ضد العاملني الذين يعانون أوجاعاً احملكمة العليا يف كندا بأن خمطط التعوي

 من امليثاق وال ميكن     ١٥ويشكل هذا التمييز إخالالً بأحكام املادة       . مزمنة يقوم على أساس طبيعة عجزهم البدين      
 . ةوأعلنت احملكمة أن األحكام املخالفة للميثاق باطل.  من امليثاق١تربيره مبوجب أحكام املادة 

 املساعدة االجتماعية

 رفعت السيدة غوسلني دعوى مجاعية طعناً يف دستورية        )املدعي العام (غوسـلني ضد كيبيك     يف قضـية     
ألن هذه األحكام تشكل انتهاكاً    ) كيبيك (الالئحة التنظيمية املتعلقة باملعونة االجتماعية    من  ) أ(٢٩أحكام الفقرة   

ن العمر يف السالمة الشخصية وحقهم يف املساواة، ومها حقان تضمنهما        حلـق املطالبني بالتعويض دون الثالثني م      
من الالئحة على ختفيض مبلغ     ) أ(٢٩وتنص الفقرة   . امليثاق الكندي للحقوق واحلريات    مـن    ١٥ و ٧املادتـان   

 والذين  االسـتحقاقات االجتماعية بنحو الثلثني بالنسبة إىل املنتفعني دون الثالثني من العمر القادرين على العمل              
وقد خلصت أغلبية   . ١٩٨٩ مث ألغيت يف عام      ١٩٨٤ودخلت الالئحة حيز النفاذ يف عام       . يعيشـون لوحدهـم   

، أقر ١٥وفيما يتعلق بأحكام املادة . أعضاء احملكمة العليا يف كندا إىل أن املخطط ال يشكل انتهاكاً ألحكام امليثاق
املة حسب عمر املنتفع، وهو سبب من أسباب التمييز اليت          القضـاة باإلمجاع بأن هذه املادة تقضي باختالف املع        

إال أن أغلبية أعضاء احملكمة خلصت إىل أن املخطط ال يترتب عليه أي متييز ألن               .  من امليثاق  ١٥حتظـرها املادة    
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الء التدبري جيسد الرغبة يف مساعدة املنتفعني الشبان دون الثالثني من العمر؛ أي أن احلكومة، من خالل تشجيع هؤ
األفراد على العمل أو احلصول على تدريب ميكنهم من احلصول على وظيفة، قد اعتمدت سياسة تراعي احتياجات 

 من امليثاق، اليت تنص على أنه ال جيوز أن ُيحرم أي فرد من حقه يف                ٧وخبصوص أحكام املادة    . املنتفعني الشباب 
الة األساسية، خلصت أغلبية أعضاء احملكمة إىل عدم وقوع         احلياة واحلرية وسالمته الشخصية إال وفقاً ملبادئ العد       

 تطبيقاً  ٧انـتهاك من هذا القبيل يف القضية موضوع الدراسة، وأن مالبسات القضية ال تربر تطبيق أحكام املادة                  
 .جديداً يضع على عاتق الدولة واجباً إجيابياً بضمان مستوى معيشة كاٍف

، هي أمهات   )وزارة اخلدمات اجملتمعية واالجتماعية   (د أونتاريو   فالكينري ض واجلهـة املدعـية يف قضية        
وكانت كل امرأة منهن قد أقامت مع فرد من اجلنس اآلخر ملدة تقل             . عازبات حيصلن على املساعدة االجتماعية    

ء وقد مت تعديل اللوائح التنظيمية ذات الصلة لتصنيف هؤال. ومل يكن شركاؤهن هم آباء أطفاهلن. عن سنة واحدة
وقد . ونتيجة هلذا التصنيف، فقدت املدعيات حقهن يف االنتفاع باملساعدة االجتماعية. الشركاء ضمن فئة األزواج

دفعـت املدعيات بأن هذا القرار هو قرار يقوم على التمييز، وقد حرمهن من حقهن يف احلياة واحلرية والسالمة                   
كمة، لدى نظرها يف ما إذا كانت اللوائح التنظيمية ذات          وقد أعلنت احمل  ).  من امليثاق  ١٥ و ٧املادتان  (الشخصية  

تعريف الزوج قد أخضع املدعى عليهن ملعاملة خمتلفة على " من امليثاق، أن ١٥الصلة تشكل انتهاكاً ألحكام املادة 
ت على وقد ترتب". أساس ثالثة أسباب متييز حمظورة، أال وهي اجلنس، واحلالة الزوجية، وتلقي املساعدة االجتماعية

القـانون آثـار خمتلفة تتمثل يف معاملة املرأة اليت يتبني أهنا تعيش عالقة زوجية معاملة ختتلف عن معاملة الرجل،        
وذلـك ألن األدلـة تـبني أن الـرجل يف كثري األحيان هو الذي يتلقى الشيك ويتصرف بالتايل مببلغ املساعدة                 

 هم النساء،   - أي الذين أُهنيت استحقاقاهتم      -خاص املتأثرين   وتبني األدلة أن األغلبية العظمى لألش     . االجتماعية
وأقرت حمكمة االستئناف بأن احلصول     . ومعظمهن أمهات وحيدات، إحدى أضعف الفئات االجتماعية يف كندا        

كما أن تعريف الزوج ال يليب      . عـلى املسـاعدة االجتماعية ميثل أحد أسباب التمييز املنصوص عليها يف امليثاق            
 من امليثاق، وذلك لعدم وجود صلة معقولة بني اهلدف املعلن،           ١تبار التناسب املنصوص عليه يف املادة       شروط اخ 

أال وهو معاملة األزواج الذين يربطهم عقد زواج واألزواج الذين ال يربطهم عقد زواج معاملة تقوم على أساس                  
 .وميس باحلق يف املساواة" ال تشّبه بالزواجاليت "املساواة، وتعريف واسع النطاق ملفهوم الزوج يشمل العالقات 

، خلصت حمكمة االستئناف يف كولومبيا الربيطانية إىل أنه ال          ضد كولومبيا الربيطانية  . ب. مويف قضية    
فالغرض من ). يف حالة اعتداء جنسي(جيوز خصم استحقاقات املساعدة االجتماعية من مبلغ التعويضات املمنوحة 

، مل حتصل على    .ب. وبناء عليه، فإن اجلهة املتضررة، م     .  وليس االستعاضة عن أجر    التعويضـات هو جرب ضرر    
وقد أوضحت احملكمة، لدى مناقشة ما إذا كانت املساعدة االجتماعية ميكن أن       . التعويض مرتني عن نفس الضرر    

اعدة االجتماعية ليست  ختضـع أيضاً لقاعدة االستثناء من االسترداد املزدوج على غرار التربعات اخلريية، أن املس             
ميكن اعتبار قانون االستحقاقات يف كولومبيا الربيطانية مبثابة االعتراف من جانب السلطة            "عمـالً خرييـاً، بل      

وفقاً ملا هو " التشريعية بالتزام عام بتخفيف وطأة الفقر وحبق املعوزين يف تلقي الدعم الكايف لضمان الصحة والرفاه
 .عاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةمنصوص عليه يف اإلعالن ال

 بالتماس قرار متهيدي يلغي مفعول وأثر التشريع الذي         )املدعي العام ( برومري ضد أونتاريو     وتتعلق قضية  
وقد . اعدة االجتماعية يـنص على أن كل فرد أُدين الرتكابه جرمية الغش مينع مدى احلياة من احلصول على املس                
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.  من امليثاق وأنه ينبغي وقف تنفيذه١٥ و١٢ و٧دفع املدعون بأن املنع مدى احلياة يشكل انتهاكاً ألحكام املواد 
وكان أحد املدعني، وهو السيد برومري، يتلقى استحقاقات يف إطار برنامج مقاطعة أونتاريو ملساعدة املعوقني إىل                

لقاها من جملس تأمني حوادث العمل، إال أنه مل يبلغ جملس تأمني حوادث العمل   جانب استحقاقات أخرى كان يت    
واُتهم بالغش وأدين لذلك وصدر حبقه قرار مينعه مدى احلياة من احلصول . باالستحقاقات اليت يتلقاها من اجلهتني

ساعدة االجتماعية الذي   على املساعدة، كما أمرت احملكمة باسترداد املبالغ اليت ُدفعت لـه خبصمها من مبلغ امل             
ومن دون االستحقاقات اليت    ). طلبت زوجته احلصول على استحقاقات هلا وألبنائها الثالثة       (ُيدفع حلساب أسرته    

 دوالراً من املبلغ الالزم لتغطية      ١٦٥كانت ُتدفع حلساب السيد برومري، يكون الدخل الشهري لألسرة أقل بنحو            
وطلب املدعيان إعفاءمها مؤقتاً .  وكان املدعيان ديوك وبوبارالن يف وضع مماثل.املصاريف الشهرية لألسرة وديوهنا

ونتيجة . مـن إعادة املبالغ اليت ُدفعت هلما ريثما يتم البت يف طعنهما يف دستورية التشريع املعمول به يف املقاطعة     
بت يف دستورية األحكام التشريعية لذلك، طُلب إىل احملكمة أن تبطل مفعول وأثر لوائح تنظيمية معينة ريثما يتم ال

معاقبة أفراد أبرياء،   "ورأت احملكمة أنه ال ميكن منح اإلعفاء بسهولة، ولكن عندما يسفر املبلغ عن              . ذات الصلة 
فإنـه قد يسبب ضرراً ال ميكن جربه ويشكل تعدياً على احلقوق األساسية، ولذلك              ..." وال سـيما األطفـال      

اليت أقرت فيها بأن احلصول على املساعدة االجتماعية يشكل فالكنري كمة إىل قضية وأشارت احمل. يستصوب تقييده
سبباً مشاهباً من أسباب التمييز، فسلّمت بوجود متييز من حيث الظاهر، ذلك أن احلكومة كانت تلقي عبئاً على                  

 تتناول مسألة دستورية    ورغم أن احملكمة مل   . عاتق بعض املستفيدين من املساعدة االجتماعية وأسرهم دون غريهم        
التشـريع، فقد أصدرت أمراً زجرياً متهيدياً حيول دون قيام احلكومة خبصم املبالغ املطلوب تسديدها من جانب                 

 .املدعي، وذلك بسبب وجود انتهاك من حيث الظاهر

ستئناف ، أكدت حمكمة اال   )اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان   ( عشرية شوبيناكادي اهلندية ضد كندا       ويف قضية  
االحتادية قراراً أصدرته احملكمة الكندية حلقوق اإلنسان اليت خلصت إىل أن املشتكني تعرضوا للتمييز من جانب العشرية         

وقد أذنت العشرية   . اهلندية بسبب عرقهم ووضعهم االجتماعي خالفاً ألحكام القانون الكندي املتعلق حبقوق اإلنسان           
هنود املسجلني وأطفاهلم، ولكنها رفضت أن تقدم هذه املساعدة إىل األزواج غري            اهلـندية بتقدمي مساعدة اجتماعية لل     

وكانت حكومة كندا قد تعهدت بأن تسدد للعشرية ما يدفعه          . اهلنود والذين يعيشون داخل احملمية مع زوجهم اهلندي       
 .مياتمن استحقاقات املساعدة االجتماعية لغري اهلنود، مثل املشتكني، الذين يعيشون داخل احمل

 محاية األسرة واألم والطفل: ١٠املادة 

، متثلت مهمة احملكمة العليا يف كندا يف البت فيما إذا كانت جرمية امتالك مواد خليعة                شاربيف قضـية     
من القانون اجلنائي، متسقة، مبوجب أحكام      ) ٤(١-١٦٣تتعلق باألطفال، وهي اجلرمية املنصوص عليها يف املادة         

ختضع احلقوق واحلريات لقيود معقولة ينص عليها القانون، وذلك  (ثاق الكندي للحقوق واحلرياتاملي من ١املادة 
، مع احلق يف حرية الفكر )بقدر ما ميكن تسويغ هذه القيود بشكل واضح يف إطار جمتمع يتسم باحلرية والدميقراطية

ة مع احلق يف احلرية املنصوص عليه يف املادة من امليثاق، وما إذا كانت متسق) ب(٢والتعبري املنصوص عليه يف املادة 
من القانون اجلنائي، وإن كانت تبدو يف       ) ٤(١-١٦٣وقد خلصت احملكمة إىل أن أحكام املادة        .  مـن امليثاق   ٧

؛ وأنه بناء على ذلك ليس هناك ١، هي أحكام متسقة مع أحكام املادة )ب(٢الظاهـر متناقضة مع أحكام املادة     
يتمثل يف ) ٤(١-١٦٣وخلصت احملكمة إىل أن هدف املشّرع الذي سن املادة .  من امليثاق٧دة انتهاك ألحكام املا
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وهذا اهلدف، هو   . جترمي امتالك مواد خليعة تتعلق باألطفال ملا تنطوي عليه هذه املواد من خطر اإليذاء باألطفال              
احلد من االستغالل املباشر لألطفال،     وعالوة على األهداف احملددة للقانون، اليت تتمثل يف         . هدف مِلّح وأساسي  

فامتالك . فإن القانون يؤكد بشكل عام على قيمة األطفال كوسيلة للتصدي لتردي مواقف اجملتمع جتاه األطفال              
 وخلصت احملكمة إىل أن القيود اليت تفرضها املادة        . املواد اخلليعة املتعلقة باألطفال يزيد من خطر االعتداء عليهم        

حرية التعبري، من حيث أثرها وتطبيقها بشكل عام، تربرها محاية األطفال من االستغالل وسوء  على  ) ٤(١-١٦٣
 جيب أن ُتفهم على أهنا      ١-١٦٣وقد أعلنت أغلبية أعضاء احملكمة أن املادة        . املعاملة املنصوص عليها يف القانون    

حلاق ضرر باألطفال، أو ال تنطوي      تتضـمن استثناءين يتعلقان بفئتني من املواد اليت تنطوي على خطر ضعيف إل            
وأشار ثالثة قضاة إىل صكوك كثرية تؤكد على محاية األطفال، وحتديداً اتفاقية            . عـلى أي خطر من هذا القبيل      

حقـوق الطفـل، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل               
 .من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية) ٣(١٠واملادة األطفال يف املواد اإلباحية، 

، أيدت أغلبية من أعضاء )املدعي العام(املؤسسة الكندية لألطفال والشباب والقانون ضد كندا ويف قضية  
دام أحد الوالدين أو أي شخص  اليت تربر إىل حد ما استخالقانون اجلنائي من ٤٣احملكمة العليا يف كندا أحكام املادة 

فقد رأت احملكمة أن القيود املنصوص . يتصرف بالنيابة عن أحد الوالدين لقدر معقول من القوة قصد تأديب طفل ما
علـيها يف القانون املدوَّن وأحكام القضاء توفر الضمانات اإلجرائية الكافية حلماية احلق يف العدالة األساسية، وأن                 

كما أن الشرط القاضي بأن يكون استخدام       . كورة ال تأذن باستخدام قوة يرجَّح أن تسبب األذى        أحكام املادة املذ  
وعالوة على ذلك، ال ميكن اعتبار استخدام القوة . القوة معقوالً يضمن انطباق املسؤولية اجلنائية يف احلاالت املناسبة     

ا دام يراعى فيه شرط املعقولية املنصوص عليه يف         ضـرباً مـن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو غري املألوفة، م            
ويف اخلتام، واعتباراً حلاجة األطفال إىل مناخ آمن وإىل التوجيه والتأديب املناسبني، ومبا أن القانون اجلنائي                . القانون

حد أدىن  الكندي املتعلق باالعتداءات سوف ينطبق، يف غياب تسويغ قانوين الستعمال القوة، حىت يف حالة استعمال                
 . ال خيل حبظر التدابري التمييزية املنصوص عليها يف الدستور٤٣من القوة، فإن التسويغ الوارد يف املادة 

، نظرت حمكمة    املتعلق بنظام القضاء اجلنائي لألحداث     ٧-ويف إطار اإلحالة بشأن مشروع القانون جيم       
وخلصت احملكمة إىل أن بعض . اء اجلنائي لألحداثاالستئناف يف كيبيك يف دستورية أحكام القانون املتعلق بالقض

أحكام هذا القانون اليت تتعلق بتحديد العقوبات، وحتديداً تلك املتعلقة بقرينة تطبيق عقوبة من العقوبات اليت ينص 
علـيها القـانون يف حالة الكبار وتلك املتعلقة باالستثناء ملبدأ عدم الكشف عن هوية جمرم شاب يتسم سلوكه                   

. امليثاق الكندي للحقوق واحلريات    من   ٧ف، تشكل انتهاكاً حلق الشاب يف سالمة شخصه مبوجب املادة           بالعـن 
 أو اتفاقية حقوق الطفلوخلصت احملكمة أيضاً إىل أن القانون املتعلق بالقضاء اجلنائي لألحداث ال خياِلف أحكام              

رينة اليت تنطبق يف حالة اجملرم الشاب، فإن احملكمة ورغم إنشاء الق. العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
ال شـيء يف هذه األحكام حيول دون تأكيد احملكمة املصدرة للقرار على إعادة تأهيل الشاب وإعادة  "رأت أنـه    

 من ٣، املفسرتني يف ضوء املادة ٣٨ و٣إدماجه يف اجملتمع، واكتفائها بأقل العقوبات صرامة وفقاً ألحكام املادتني 
وبناء عليه، ميكن أن تفسَّر هذه األحكام على حنو يستجيب لألهداف املنصوص عليها يف              ". تفاقية حقوق الطفل  ا

 .ولذلك، ال وجود ألي تضارب مع أحكام القانون الدويل. االتفاقات الدولية
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 عازبات  ، املدعيات هّن أمهات   )وزارة اخلدمات اجملتمعية واالجتماعية   (فالكينري ضد أونتاريو    ويف قضية    
وقد ُعدِّلت اللوائح التنظيمية ذات الصلة حبيث أصبح شركاء هؤالء          . كُـّن حيصـلن على املساعدة االجتماعية      
وقد قبلت احملكمة باألدلة اليت تثبت أن اللوائح التنظيمية تضع محالً ال            . األمهات يف احلياة ُيعتربون مبثابة األزواج     

 .٩انظر املوجز يف املادة . ن معظم الوالدين الوحيدين من النساءيطاق على عاتق النساء بوجه خاص، وذلك أل

، قررت احملكمة إعفاء املدعي من تنفيذ قرار يقضي مبنعه مدى احلياة من احلصول على               برومريويف قضية    
طفاله املساعدة االجتماعية، وذلك بسبب أثر هذا املنع على أفراد أسرة املستفيد؛ فهذا املنع يضع زوجة املستفيد وأ

 .٩انظر املوجز يف إطار املادة . يف حالة خطرة من انعدام األمن االجتماعي واملايل

 كانت السيدة والش تربطها مع شريكها يف احلياة         ضد والش، ) املدعي العام (نوفا سكوتيا   ويف قضـية     
القسمة املتكافئة ( األزواج عالقة مساكنة حسب القانون العام؛ إال أهنا مل تنتفع باألحكام املتعلقة بتسوية ممتلكات

. ، ألن هذه األحكام ال تنطبق إال يف حالة املتزوجنيقانون املمتلكات الزوجية الواردة يف   ) لقيمة ممتلكات األزواج  
وطلبت من احملكمة احلصول على نفقة هلا ونفقة        .  سنوات ١٠لفترة تناهز   . وقـد عاشـت السيدة والش مع ب       
من قانون املمتلكات الزوجية خمالفاً ) ز(٢الوارد يف املادة " الزوج"ه تعريف ألطفاهلـا، وإصـدار قـرار تعترب في       

للدستور، وذلك ألنه ال خيوهلا قسمة املمتلكات الزوجية بالتساوي، على عكس األفراد املتزوجني، ويشكل بالتايل 
وقد خلصت أغلبية   . ائليبسبب وضعها الع  )  من امليثاق  ١٥املنصوص عليه يف املادة     (انـتهاكاً حلقها يف املساواة      

أعضاء احملكمة العليا يف كندا إىل عدم وقوع انتهاك ألحكام امليثاق، ألهنا رأت أن حسم املوضوع ينبغي أن يستند 
فقرار الزواج من عدمه هو قرار شخصي وخيضع لإلرادة احلرة          . إىل تاريخ بدء العالقة وليس إىل تاريخ انفصامها       

 بعض األشخاص يفضلون الزواج العريف مبحض اختيارهم، وبالتايل ال يرغبون يف أن وقد أثبتت األدلة أن. للطرفني
وأي افتراض بأن اجلميع يرغبون يف أخذ نفس االلتزامات         . خيضـعوا لنظام الزوجية وااللتزامات اليت تترتب عليه       

فعدم تطبيق قانون . نه مناسباًالقانونية سيلغي حرية الشريكني يف تنظيم عالقاهتما والتزاماهتما على النحو الذي يريا
املمـتلكات الزوجية يف حالة األفراد الذين خيتارون العيش خارج اإلطار القانوين للزواج مع شركاء من اجلنس                 

 .كما أن التفرقة ال متس بكرامة هؤالء األشخاص.  من امليثاق١٥اآلخر، ال يشكل متييزاً باملفهوم الوارد يف املادة 

 الصحة البدنية والعقليةاحلق يف : ١٢املادة 

طلب أصحاب  ،  )وزارة الصحة (ضد كولومبيا الربيطانية     ) الوصي ألغراض الدعوى ل   (أوتون  يف قضـية     
االلتماس، ومنهم أربعة أطفال يعانون من مرض التوحُّد أو اضطرابات التوحُّد، احلصول على متويل من احلكومة                

وقيل إن عدم املساواة يف     . كن احلكومة رفضت منحهم التمويل    احمللـية ملعاجلة التوحُّد حسب طريقة لوفاس، ول       
املعاملة يكمن يف متويل العالج الطيب الالزم لألطفال أو الراشدين الكنديني غري املعوقني الذين يعانون مرضاً عقلياً، 

 ABA/IBIبيـنما ُيحـرم أطفـال يعانون من التوحُّد من احلصول على التمويل الالزم لعالجهم حسب طريقة                  
وقد أعلنت احملكمة العليا يف كندا أنه جيب على         ). التدخل املركَّز يف مستوى السلوك    /التحليل التطبيقي للسلوك  (

: غري أنه مل يتم يف هذه احلالة إثبات وقوع متييز         . احلكومـة أن توفر اخلدمات اليت ينص عليها القانون دومنا متييز          
القانون املتعلق ( وتشريع املقاطعة ذا الصلة قانون الصحة الكنديبأن أوالً، يقوم ادعاء التمييز على افتراض خاطئ 

ثانياً، إن الوقائع املعروضة والعناصر املناسبة  .  ينصان على تقدمي االستحقاق املُطالب به      )بضـمان الرعاية الطبيعة   
والنظام . إعاقتهماملعـتمدة لـلمقارنة ال تثبت أن احلكومة استبعدت األطفال الذين يعانون من التوحُّد بسبب                
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فالقانون ال ينص إال على متويل . التشريعي ال يكفل جلميع الكنديني احلصول على التمويل ألي عالج مطلوب طبياً
وبناًء . اخلدمات األساسية اليت يقدمها األطباء، يف حني خيضع متويل اخلدمات غري األساسية لتقدير سلطات املقاطعة

وفقاً ملا تقضي به    ( وهو متويل مجيع اخلدمات املطلوبة طبياً        -به يف إطار هذه القضية      علـيه، فإن االستحقاق املُطالب      
ونظرت احملكمة أيضاً يف واقع احلال لتتأكد مما إذا كان أصحاب           . غري منصوص عليه يف القانون    )  من امليثاق  ١٥املادة  

ويثري هذا مسألة أعم، أال     .  أشاروا إليها  االلـتماس قد ُحرموا من استحقاقات أخرى يضمنها النظام التشريعي غري اليت           
وهـي حتديـد ما إذا كان النظام التشريعي ينطوي على متييز، مبا أنه يضمن متويل خدمات غري أساسية لبعض الفئات                     

 السالفة  ABA/IBIوحيـرم األطفال الذين يعانون من التوحُّد من التمويل الالزم للحصول على العالج حسب طريقة                
كون برنامج االستحقاقات منطوياً على متييز إذا اسُتبعدت فيه فئة معينة على حنو يعوق حتقيق املقصد العام وقد ي. الذكر

ويف املقابل، إذا كان االستبعاد متسقاً مع املقصد العام للنظام التشريعي،           . للربنامج، وذلك ألنه يستبعد فئة معينة تعسفاً      
فالنظام التشريعي يف هذه احلالة، وحتديداً قانون الصحة الكندي والقانون          . فـإن الربنامج ال يكون متييزياً على األرجح       

وبناء عليه، فإن استبعاد    . املـتعلق بضـمان الرعاية الطبية، ال ينص ضمن مقاصده على تلبية مجيع االحتياجات الطبية              
الذي يقوم على أحد األسباب     خدمات غري أساسية معينة ال ميكن اعتباره يف حد ذاته شكالً من أشكال التمييز الضار                

 .املنصوص عليها، بل يشكل إحدى السمات املتوقَّعة للنظام التشريعي

، ُزعم أن تقصري نظام الصحة العامة يف كيبيك يف تقدمي الرعاية الصحية اجليدة يف الوقت شاويلويف قضية  
قانون تأمني العالج  من ١١واملادة ) كيبيك (قانون التأمني الصحي من  ١٥املناسب، إضافة إىل آثار أحكام املادة       

، اليت متنع تسديد شركات التأمني اخلاصة لتكاليف اخلدمات اليت تغطيها إدارة التأمني على املرض               يف املستشفيات 
يف كيبـيك، يشكل إخالالً باحلق يف احلياة واحلرية والسالمة الشخصية، وال يتماشى مع مبادئ العدالة األساسية            

وال مع احلق يف احلياة واألمن الشخصي والسالمة واحلرية الذي          ) يثاق الكندي للحقوق واحلريات   امل من   ٧املادة  (
، أصدرت احملكمة العليا يف كندا      ٢٠٠٥يونيه  /ويف حزيران .  يف كيبيك  ميثاق حقوق اإلنسان واحلريات   يضـمنه   

قيمني يف كيبيك اكتتاب تأمني     يقضي بإلغاء األحكام التشريعية اليت حترم على امل       ) ٣-٤(قـراراً اختلفت بشأنه     
. صحي مع شركات من القطاع اخلاص بالنسبة إىل اخلدمات اليت يغطيها النظام العام للرعاية الصحية يف كيبيك                

وقـد رأت األغلبية أن التأخري يف احلصول على الرعاية الصحية يف إطار النظام العام للرعاية الصحية يف كيبيك                   
اة والسالمة الشخصية الذي يضمنه ميثاق حقوق اإلنسان واحلريات، وأن احلظر           يشـكل انـتهاكاً للحق يف احلي      

املثار، وإن كان يستجيب هلدف ملح وحقيقي، أال وهو احلفاظ على سالمة النظام العام للرعاية الصحية، ال مربر     
 حكومة كيبيك   فقد اعتربت احملكمة، يف ضوء جتارب مقاطعات كندية معينة وعدد من البلدان الغربية، أن             . لـه 

ومل تتوصل أغلبية أعضاء احملكمة إىل االتفاق بشأن مسألة         . تتوفر لديها وسائل عديدة أخرى لتحقيق هذا اهلدف       
 من امليثاق الكندي للحقوق واحلريات الذي ينص على أنه ال جيوز انتهاك             ٧توافـق هذا احلظر مع أحكام املادة        

 . يف حدود ما تقتضيه مبادئ العدالة األساسيةاحلق يف احلياة واحلرية والسالمة الشخصية إال

، أوصت اللجنة املعنية بإعادة هيكلة خدمات       اللوند ضد جلنة إعادة هيكلة خدمات الصحة      ويف قضـية     
الصحة يف أونتاريو بتحويل مستشفى مونفور، وهو املستشفى اجلامعي الوحيد الذي يقدم تعليماً باللغة الفرنسية يف 

وقدم . ىل مركز للرعاية الصحية اخلارجية يقتصر على تقدمي أنواع معينة من الرعاية الصحية            مقاطعـة أونتاريو، إ   
وأقرت حمكمة االستئناف يف أونتاريو بأن مبدأ محاية األقليات يشكل . املدعى عليهم طلباً إللغاء توجيهات اللجنة     

ور الكندي واملبادئ غري املدونة الواردة تنبع من الضمانات الصرحية املنصوص عليها يف الدست" مسة هيكلية أساسية"
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ويدعو كل من مبدأ محاية األقليات واملبادئ اليت حتكم تفسري احلقوق اللغوية إىل األخذ بتفسري واسع النطاق      . فيه
ُم حكومة أونتاريو بتقدمي خدمات مثل اخلدمات اليت          - لقانون تقدمي اخلدمات باللغة الفرنسية    وليربايل   لِز  الذي ُي
ويف ضوء هذه املبادئ التفسريية، مل      . لتقييدها" أسباب معقولة وضرورية  "يف مونفور، إال إذا كانت هناك       تقـدم   

 .تقدم حكومة أونتاريو ما يثبت وجود أسباب معقولة وضرورية لتقييد اخلدمات املقدمة يف مونفور

كمة االستئناف يف   ، نظرت حم  )وزير الصحة (، ضد أونتاريو    )الوصي ألغراض الدعوى  (إرشـاد   ويف قضـية     
، على غرار بقية مناطق كندا، والتغريات اليت ١٩٩٤أونـتاريو يف حالـة الكساد اليت شهدهتا مقاطعة أونتاريو يف عام         

. أُجريت على خطة التأمني الصحي يف أونتاريو، وهي خطة للرعاية الصحية وضعت لصاحل املقيمني يف مقاطعة أونتاريو      
ألغراض األهلية مييز بني    " اإلقامة" أونتاريو رأي حكومة املقاطعة بأن تعريف        وقـد شـاطرت حمكمـة االستئناف يف       

األشخاص الذين يقيمون عادةً يف أونتاريو، والذين حيق هلم أو، سيحق هلم قريباً، اإلقامة يف أونتاريو بصفة دائمة، من                   
اء هناك بصورة دائمة ألهنم مهاجرون،      جهة، واألشخاص الذين يقيمون عادةً يف مقاطعة أونتاريو ولكن ال حيق هلم البق            

وال ميثل أحد أسباب التمييز احملظورة      " وضع اإلقامة "وقد خلصت احملكمة إىل أن هذا الفصل يقوم على          . من جهة ثانية  
، كما أنه ال يشكل سبباً مشاهباً لألسباب )احلق يف املساواة (امليثاق الكندي للحقوق واحلريات من ١٥الواردة يف املادة 

والشرط القاضي بأن يكون األشخاص الذين يقيمون عادةً يف أونتاريو مهاجرين يسمح هلم             . لواردة يف املادة املذكورة   ا
أو سيسـمح هلم قريباً بالبقاء يف أونتاريو بصورة دائمة، هو نتيجة منطقية لشرط عزم الشخص على اختيار حمل إقامته                    

ظار احملددة بثالثة شهور، تنطبق هذه الفترة، عدا يف احلاالت االستثنائية    وفيما يتعلق بفترة االنت   . الدائمـة يف أونـتاريو    
املنصـوص عليها، على مجيع املقيمني اجلدد يف أونتاريو بصرف النظر عن جنسيتهم ومكان إقامتهم السابق أو وضعهم     

ة أخرى، من االنتفاع بتغطية     فال شيء يف القانون مينع املقيمني اجلدد يف أونتاريو، غري القادمني من مقاطع            . كمهاجرين
وكان باستطاعة مجيع املستأنفني الذين تأثروا سلبياً جراء فترة         . التأمني الصحي خالل فترة االنتظار احملددة بثالثة شهور       

وبالفعل، ال تنطبق فترة االنتظار هذه على املهاجرين اجلدد الذين يرجح أهنم            . االنتظار احلصول على تأمني صحي بديل     
 ).مثل الالجئني(وا على احلصول على تأمني صحي يغطي فترة الثالثة شهور لن يقدر

، أصبح أحد املدعني، بوبارالن، الذي كان يعاين من حالة اكتئاب جنوين، غري قادر على برومريويف قضية  
 االنتفاع  شـراء الدواء بعد أن ُسحبت منه بطاقة اقتناء الدواء، وذلك جراء القرار القاضي مبنعه مدى احلياة من                 

وقد صدر بشأنه قرار متهيدي يقضي بإعفائه من تنفيذ القرار املذكور الذي حرمه من احلصول على              . باستحقاقاته
 .٩انظر املوجز يف املادة . بطاقة القتناء الدواء

 احلق يف التعليم: ١٣املادة 

، أعرب )١ري رقم كازمي) (٢٩٢٩٧ ((.S.C.C)) املدعي العام(ضد كيبيك ) وصي ل  (سولسكي يف قضية  
السيد سيزاري سولسكي والسيدة ايزابيل سولسكي، من مقيمي كيبيك، عن رغبتهما يف التحاق طفليهما مبدرسة 

 من ٧٢وتنص املادة . ١٩٩٧مايو /وقد حصل املدعيان على اجلنسية الكندية يف أيار. ثانوية عامة باللغة اإلنكليزية
تعليم باللغة الفرنسية يف رياض األطفال، واملدارس االبتدائية والثانوية،          على أن ُيقدَّم ال    ميـثاق اللغـة الفرنسية    

وتنص هذه املادة على استثناءات، وحتديداً بالنسبة . ومؤسسات التعليم العامة ومؤسسات التعليم اخلاصة املدعومة  
يمهم االبتدائي أو الثانوي األطفال املنحدرين من أم كندية أو أب كندي الذين تابعوا أو ما زالوا يتابعون تعل"إىل 

باإلنكليزية يف كندا، وينطبق نفس املبدأ على أشقائهم وشقيقاهتم، شرط أن يشكل هذا التعليم اجلزء الرئيسي من                
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).  من ميثاق اللغة الفرنسية٧٣ من املادة ٢الفقرة الفرعية (التعليم االبتدائي أو الثانوي الذي تلقاه الطفل يف كندا 
من " اجلزء الرئيسي"عني من وزير التعليم يف كيبيك طلب املدعيني حبجة أن الطفلني مل يتلقيا وقد رفض الشخص امل

من ) ٢(٧٣وكان على احملكمة العليا يف كندا أن حتدد ما إذا كانت أحكام املادة        . تعلـيمهما باللغـة اإلنكليزية    
 الذي ينص على ما     دي للحقوق واحلريات  امليثاق الكن من  ) ٢(٢٣ متضاربة مع أحكام املادة      ميثاق اللغة الفرنسية  

حيق للمواطنني الكنديني ممن تلقى أحد أطفاهلم أو ال يزال يتلقى تعليماً ابتدائياً أو ثانوياً باللغة اإلنكليزية أو : "يلي
ت وقد أصدر ". الفرنسية يف كندا، أن يعلموا مجيع أطفاهلم اآلخرين يف املدارس االبتدائية والثانوية باللغة نفسها             

شرط اجلزء الرئيسي من التعليم االبتدائي أو الثانوي الذي تلقاه الطفل        "احملكمة قراراً بإمجاع أعضائها يقضي بأن       
 ال يشكل إخالالً باحلقوق اليت تضمنها ميثاق اللغة الفرنسية من ٧٣ من املادة ٢الوارد يف الفقرة الفرعية " يف كندا

ومع ذلك، جيب أن تفسر هذه احلقوق اليت يضمنها امليثاق          . واحلرياتامليثاق الكندي للحقوق    من  ) ٢(٢٣املادة  
فيجب أن يفسر تعبري    . تفسرياً غائياً عاماً يتماشى مع هدف احلفاظ على اجلماعتني اللغويتني الرمسيتني وتنميتهما           

أي أن ُتفهم صفة    : تفسرياً خمففاً ) ميثاق اللغة الفرنسية   من   ٧٣ من املادة    ٢الفقرة الفرعية   " (اجلـزء الرئيسـي   "
فالذي جيب حتديده هو ما إذا كان الطفل قد تلقى . على أهنا تدل على الكيف أكثر مما تدل على الكم  " الرئيسي"

ولتحديد ما إذا كان التعليم الذي تلقاه الطفل .  من تعليمه بلغة األقلية- ليس بالضرورة اجلزء األكرب -جزءاً هاماً 
من امليثاق الكندي، ينبغي أن يراعي التفسري مجيع العوامل ذات ) ٢(٢٣يف املادة يستجيب عموماً للشروط الواردة 

ومن العوامل ذات الصلة،    ". التزام مبتابعة التعليم بلغة األقلية    " اليت تدل على     - املوضوعية منها والذاتية     -الصلة  
ا اختيار لغة التعليم، وطبيعة الربامج      الفـترة الزمنية اليت استغرقها كل برنامج دراسي، ومرحلة التعليم اليت مت فيه            

وسوف ختتلف أمهية . املتاحة أو اليت كانت متاحة، وصعوبات التعلم أو غريها من الصعوبات األخرى، إن وجدت
 .كل عامل من هذه العوامل حسب واقع كل حالة

احلـق يف املشاركة يف احلياة الثقافية واالستفادة من          :١٥املادة 
 ة حقوق التأليف والنشرالتقدم العلمي ومحاي

 احلياة الثقافية

نظرت احملكمة  هـنري فالك واللجنة الكندية حلقوق اإلنسان والشركة الكندية للبث التلفزيوين،            يف قضـية     
الكـندية حلقـوق اإلنسان يف عدم قدرة الصم وغريهم من األشخاص الذين يعانون اضطرابات يف السمع على متابعة                

التلفزيونية، كما نظرت يف سياسة الشركة الكندية للبث التلفزيوين القائمة على التدرج يف             اجلـزء السمعي من الربامج      
، حبيث ال تتوفر الترمجة السفلية إال يف جزء من الربامج التلفزيونية اليت تنقلها شبكة               "الـترمجة السـفلية   "اسـتخدام   

Newsworld    نسان بأن الشركة الكندية للبث التلفزيوين قد       ومل تقتنع حمكمة حقوق اإل    .  وشبكة البث باللغة اإلنكليزية
وقد . وفـت بواجـبها إثـبات أن تكاليف الترمجة السفلية لبقية الربامج اليت تعرضها على شبكتها تشكل عبئاً ثقيالً                  

أصـدرت احملكمـة أمـراً يقضي بأن تقوم قناة البث باللغة اإلنكليزية التابعة للشركة الكندية للبث التلفزيوين وقناة                   
Newsworld              بوضع ترمجة سفلية جلميع براجمها التلفزيونية، مبا فيها العروض التلفزيونية واإلعالنات التجارية والترويج 

وقد خلصت احملكمة إىل أن عدم استطاعة فئة معينة         . واألخـبار املوجزة غري املربجمة، وذلك منذ بداية البث إىل هنايته          
وحىت متابعة اإلعالنات   .  أمر ال ميكن االستهانة به     -ملتعلقة باألحوال اجلوية     أو اإلنذارات ا   -متابعة أخبار آخر ساعة     

 .التجارية التلفزيونية ال ميكن اعتبارها من األمور الثانوية ملا حتتله اإلعالنات من مكانة هامة يف بناء الثقافة الشعبية
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 محاية حقوق امللكية الفكرية

، طلبت كلية هارفارد احلصول على      )ملعين برباءات االختراع  املفوض ا (كلية هارفارد ضد كندا     يف قضية    
اجلني (، وهي حيوانات حمورة وراثياً وحتمل جيناً مسبباً للسرطان          "حيوانات ُمهجنة جينياً  "براءة اختراع تتعلق ب       

 النهائي  وكانت الكلية ترغب يف محاية كل من العملية اليت بواسطتها ُتنتج هذه احليوانات، واملنَتج             ). السـرطاين 
وقد وافقت اهليئة املعنية بالنظر يف ملفات الرباءات على الطلب املقدم من الكلية بالنسبة إىل عملية الصنع . للعملية

واملسألة الوحيدة املعروضة على احملكمة العليا يف كندا هي حتديد ما إذا كان . لكـنها رفضـته بالنسبة إىل املُنَتج     
، واِسَعني مبا فيه الكفاية ليشمال قانون براءات االختراع  ، يف سياق    "دةتركيب املا "ومصطلح  " صـنع "مصـطلح   

وقد خلصت أغلبية أعضاء احملكمة العليا إىل أن القراءة السليمة للمصطلحني املشار إليهما             . أشكال احلياة الرفيعة  
ى ذلك، مبا أن منح     وعالوة عل . تؤيـد الرأي القائل بعدم جواز منح براءات اختراع بشأن أشكال احلياة الرفيعة            

براءات اختراع بشأن أشكال احلياة الرفيعة سينطوي على حتول جذري عن النظام التقليدي للرباءات، وأن جواز                
منح براءات اختراع بشأن أشكال احلياة هذه مسألة مثرية للجدل وتطرح كثرياً من القضايا املعقدة للغاية، ال بد                  

انون احلايل ال ينص بوضوح على جواز منح براءات اختراع بشأن           فالق. مـن وضـع تشريع واضح وال لبس فيه        
واحملكمة ليس لديها االختصاص املؤسسي ملعاجلة قضايا هبذه الدرجة من التعقيد، قضايا            . أشـكال احلياة الرفيعة   

 .  معقدةُيفترض أن تثري نقاشاً عاماً داخل الربملان بغية املوازنة بني مصاحل اجتماعية متضاربة وصياغة تشريعات

، حصلت الشركة املذكورة على براءة اختراع يتعلق جبينات         شركة مونسانتو كندا ضد مشايسري    ويف قضـية     
". Roundup"وخاليا مقاومة ملادة الغليفوسيت، وهو ما مسح بإنتاج نوع من نباتات الكانوال املقاومة ملبيد األعشاب                

ومل حيصل قطّ على ترخيص     ". Roundup"ومة ملبيد األعشاب    ومل يقـم املـزارع مشايسـري قطّ بشراء الكانوال املقا          
فقد عثر على هذا النوع من الكانوال على أرضه، فاحتفظ ببذور من احملصول مث زرعها يف السنة التالية يف                   . لزراعـتها 

د وقد رفعت شركة مونسانتو دعوى قضائية ض      . مجيع حقول الكانوال لديه، وباع حمصول الكانوال كعلف للحيوانات        
وقد قبلت احملكمة العليا يف كندا الطعن املقدم من شركة مونسانتو إىل            . مشايسري النتهاكه حلقوق حتميها براءة اختراع     

فقد خلصت أغلبية أعضاء احملكمة إىل أن قيام مشايسري جبمع بذور حتتوي جينات وخاليا نالت بشأهنا شركة   . حـد ما  
. قانون براءات االختراع   من   ٤٢راعتها، يشكل انتهاكاً ألحكام املادة      مونسانتو براءة اختراع، وحفظ هذه البذور وز      

فشمايسـري قـد حرم من ذلك شركة مونسانتو من التمتع متتعاً كامالً باحتكارها، واستخدم االختراع املُسجَّل، أو                  
ترض قيام املسؤول عن وقد رأت احملكمة أيضاً أن االنتهاك عن طريق االستخدام ال يف         . امتلكه، خلدمة مصاحله التجارية   

فالقيام بنشر النباتات يعترب استخداماً رغم أن هذه النباتات كائنات حية  . االنـتهاك بعزل اجلينات أو اخلاليا يف املخترب       
 على أن أي اختراع يف ميدان الزراعة جدير بنفس احلماية اليت ُيحظى هبا              قانون براءات االختراع  وينص  . تنمو لوحدها 

 . العلوم امليكانيكيةاختراع يف ميدان

مجعية امللحنني واملؤلفني والناشرين املوسيقيني يف كندا ضد الرابطة الكندية ملقدمي خدمات            ويف قضـية     
وقد . ، تعلقت املسألة املطروحة بتعويض فنانني وملحنني موسيقيني مت ترتيل أعماهلم من شبكة اإلنترنت             اإلنترنت

وقد دفع مقدمو اخلدمة بأهنم     . اوات من مقدمي خدمات اإلنترنت يف كندا      طالبت مجعية امللحنني حبقها يف مجع إت      
يوفرون الوسائل الالزمة للوصول إىل شبكة اإلنترنت ولكنهم ال يتدخلون بأي شكل من األشكال يف تنظيم حمتوى 

و اخلدمة أهنم ونتيجة لذلك، ادعى مقدم   . الشبكة، كما أهنم ال يوفرون الوسائل الالزمة إلبالغ األعمال املوسيقية         
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وسائل " الذي ينص على أن األشخاص الذين يكتفون بتوفري          قانون حقوق التأليف والنشر   مل ينـتهكوا أحكـام      
ال ميكن اعتبارهم أطرافاً يف عملية اتصال خمالفة  " االتصـال الالسـلكي الـيت حيتاج إليها شخص آخر لالتصال          

تمثل يف تطبيق املسؤولية القانونية يف جمال حقوق التأليف         وتساءلت احملكمة عما إذا كانت نية املشرع ت       . للقانون
وخلصت احملكمة إىل أن . مع كندا" وصل حقيقي وجوهري"والنشر كلما كان هناك اتصال عرب اإلنترنت يتم فيه 

الوسائل الضرورية للنفاذ إىل شبكة اإلنترنت، على غرار معدات الوصل وخدمات توصيل الشبكة والربجميات، وما 
 ما دام مقدِّم خدمة اإلنترنت يتصرف كهمزة وصل وال يتدخل يف قانون حقوق التأليف والنشرذلك، يشملها إىل 

 وخلصت احملكمة العليا إىل أن اجلهات املُقدمة للهياكل األساسية لإلنترنت          . األنشطة املتعلقة مبحتوى االتصاالت   
 .، وإمنا كجهات وسيطةيف والنشرقانون حقوق التألال ميكن اعتبارها جهات مسَتخِدمة ألغراض 
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 قائمة القضايا

 .رفضت احملكمة العليا يف كندا طلب إذن باالستئناف. C.A.( ،[2000] 4 F.C. 479(آرشيبالد ضد كندا قضية 

 .S.C.C. 78 2004، )وزارة الصحة(ضد كولومبيا الربيطانية ) وصي ألغراض الدعوى ل  (أوتون قضية 

 .رفضت احملكمة العليا يف كندا طلب إذن باالستئناف. F.C. 456 3 [2003]، )العاماملدعي (بري ضد كندا قضية 

 .O.J. No. 2196 (Ont. Sup.Ct. J.) [2002]، )املدعي العام( برومري ضد أونتاريو قضية

 .F.C. 697 (F.C.A) 2 [2003]، ضد ليسيوك) املدعي العام( كندا قضية

 .S.C.C. 30 2005، ضد فاد) جملس العموم( كندا قضية

 .S.C.R. 76 1 [2004]، )املدعي العام(املؤسسية الكندية لألطفال والشباب والقانون ضد كندا قضية 

 .S.C.C. 35 [2005]، )املدعي العام(شاويل ضد كيبيك قضية 

 .S.C.R. 1016 3 [2001]، )املدعي العام(دامنور ضد أونتاريو قضية 

 212 ,(2002)،)ية الدخل، وزارة اخلدمات اجملتمعية واالجتماعيةمدير فرع محا(فالكينري ضد أونتاريو قضـية  

D.L.R. (4th) 633 (Ont. C.A.). 

 .S.C.R. 429 4 [2002]، )املدعي العام(غوسلني ضد كيبيك قضية 

 .S.C.C. 15 2005، )املدعي العام(ضد كيبيك ) وصي ل  (غوسلني قضية 

 .S.C.R. 703 1 [2000]، )وزارة العمالة واهلجرة(غرانوفسكي ضد كندا قضية 

 .S.C.R. 45 4 [2002]، )املفوض املعين برباءات االختراع(كلية هارفارد ضد كندا قضية 

، احملكمة الكندية   هنري فالغ واللجنة الكندية حلقوق اإلنسان والشركة الكندية للبث التلفزيوين         قضـية   
 .T.D. 6/00 (2000/11/15)حلقوق اإلنسان، 

 .O.J. No. 4815 (Ont. C.A.) [2004]، )املدعي العام(هيسلوب ضد كندا قضية 

 .S.C.R. 357 3 [2004]، )وزارة تنمية املوارد البشرية(هودج ضد كندا قضية 

 ONCA (28-02-2001)، )وزارة الصحة(ضد أونتاريو ) الوصي ألغراض الدعوى ل  (إرشـاد  قضـية  

C31680 . طلب إذن باالستئنافرفضت احملكمة العليا يف كندا. 

 .J.Q. No. 364 [2002]، )املدعي العام(ملبري ضد كيبيك قضية 

 .CanLII 28552 (ON C.A.)، اللوند ضد جلنة إعادة هيكلة خدمات الصحةقضية 
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 .S.C.R. 769 1 [2002]، الفوا ضد كنداقضية 

 .BCCA 142 2002،  ضد كولومبيا الربيطانية.M.Bقضية 

 .S.C.R. 902 1 [2004]، شركة مونسانتو كندا ضد مشايسريقضية 

 .N.A.P.E.  ،2004 SCC 66ضد) جملس اخلزانة( نيوفاوندالندقضية 

 .S.C.R. 325 4 [2002]، ضد والش) املدعي العام(نوفا سكوتيا قضية 

 .S.C.R. 504 2 [2003]، ضد مارتني) جملس التعويض عن حوادث الشغل(نوفا سكوتيا قضية 

 ؛)املدينة(ضد مونريال ) بابجلنة حقوق الفرد وحقوق الش(كيبيك قضية 

 .S.C.R. 665 1 [2000]؛ )املدينة(ضد بوابريان ) جلنة حقوق الفرد وحقوق الشباب( كيبيك قضية

 .S.C.R. 228 3 [2003]، ضد شركة ماكستيل كيبيك) جلنة حقوق الفرد وحقوق الشباب(كيبيك قضية 

 .Advance Cutting & Coring Ltd. ،[2001] 3 S.C.R. 209 ضد .Rقضية 

 .S.C.R. 45 1 [2001]، ضد شارب. رقضية 

 .J.Q. No. 2850 [2003]،  بشأن نظام القضاء اجلنائي للمراهقني٧-إحالة تتعلق مبشروع القانون جيم

 .NBCA 75 2001، )وزارة الصحة واخلدمات اجملتمعية(رومبو ضد نيو برونسويك قضية 

 .(Re MacNutt)) لكندية حلقوق اإلنساناللجنة ا(شوبيناكادي اهلندية ضد كندا قضية عشرية 

رئيس وجملس عشرية شوبيناكادي اهلندية ضد املدعي العام لكندا، بوصفه ممثالً لوزير شؤون اهلنود وتنمية 
رفضت احملكمة . F.C.J. No. 702 (F.C.A.) [2000]، مقاطعات الشمال واللجنة الكندية حلقوق اإلنسان

 .فالعليا يف كندا طلب إذن باالستئنا

 ، احملكمة العليا يف كيبيك،     )املدعي العام (نقابة عمال الوظائف العمومية يف كيبيك ضد كيبيك         قضـية   
 .February 4, 2004 ,998-011263-05-200رقم 

مجعـية امللحـنني واملؤلفني والناشرين املوسيقيني يف كندا ضد الرابطة الكندية ملقدمي خدمات              قضـية   
 .S.C.R. 427 2 [2004]، اإلنترنت

 .S.C.C. 29297 (Casimir no. 1) [2005]، )املدعي العام(ضد كيبيك ) وصي ل  (سولسكي قضية 

ضـد جلنة آلبريتا حلقوق اإلنسان  " "United Food and Commercial Workers, Local 401قضـية  
 .A.J. No. 1030, 2003 ABCA 246 [2003]، واملواطنة

- - - - - 


