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  .٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة   
ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق

  )تابع( من االتفاقية ١٨ املادة
  الـــسادس لـــدورينيايـــري كنـــدا التقريـــر اجلـــامع لتقر  

، CEDAW/C/CAN/7( )تــــــــــــــــابع(والــــــــــــــــسابع 
  )Add.1  وCEDAW/C/CAN/Q/7 و

 كنـدا  اختـذ أعـضاء وفـد        ،بناء على دعوة مـن الرئيـسة        - ١
  .أماكنهم إىل طاولة اللجنة

  )تابع (٥ إىل ١املواد من 
ــسيدة   - ٢ ــايوالـ ــدا (مـ ــام يف  ): كنـ ــام العـ قالـــت إن النظـ

ــة  ــكمقاطع ــة الكويبي ــضة   رنها للرعاي ــال برســوم خمف ــة لألطف ي
ميثـــل خطـــوة ) حاليـــا ســـبعة دوالرات لكـــل طفـــل يف اليـــوم (

ــسب  ــام بالنـ ــسية إىل األمـ ــساءرئيـ ــن  . ة إىل النـ ــر مـ ــاك أكثـ وهنـ
ــوف يـــزداد يف      ٢٠٠ ٠٠٠ ــذا العـــدد سـ ــان متاحـــة وهـ  مكـ

ــة القادمــة  ــسنوات القليل ــل هــذه اخلــدمات   . ال ــشاء مث ــذ إن ومن
ــة يف عــام   ساء العــامالت زيــادة  ، ازداد عــدد النــ ١٩٩٧املعان

ائتمــــان ضــــرييب للوالــــدين اللــــذين وســــوف يقــــدم . كــــبرية
ــال  يــــس ال ــة لألطفــ ــة النهاريــ . تطيعان احلــــصول علــــى العنايــ

ــسكان األصــليني، زادت حكومــة    وفيمــا ــق مبجتمعــات ال يتعل
القـدرة علـى اسـتيعاب األطفـال يف الفـصول            كويبيـك مقاطعة  

ي تعتـزم األخـذ   وه. املبكرة األوىل من املدارس ويف احلضانات   
ــام مراكــز ا  ــة لألطفــال  بنظ ، ٢٠٠٦ويف عــام . لرعايــة النهاري

ــة       ــة، وضــعت مقاطع ــة االحتادي ــع احلكوم ــد مفاوضــات م وبع
كيبيك نظاما خاصا هبا لإلجازة الوالدية مبتطلبات أكثـر ليونـة           

وحيق لآلباء إجازة والديـة مـدهتا مخـسة         . وباستحقاقات أوسع 
  . طر املهام املرتليةأسابيع هتدف إىل تشجيعهم على تشا

سكان قالـت إن النـساء مـن الـ        ): كنـدا  (السيدة عيـد    - ٣
ــسجون االحتــادي     ــدا يف نظــام ال ــيال زائ . األصــليني ممــثالت متث

وتشمل التدابري الـيت وضـعتها إدارة إصـالح الـسجناء الكنديـة             
ــزيالت        ــوايت كــن ن ــسكان األصــليني الل ــن ال ــساء م ــصاحل الن ل

 طريقـة الـسكان األصـليني       السجون، إنشاء ُنـزل إصـالح علـى       
يف ساسكاتــشيوان، حيــث يــستطعن ممارســة أســلوب املعيــشة   
التقليدي مبشورة يقدمها كبـار الـسن مـن الـسكان األصـليني،             

. مع العديد من الـربامج الراميـة إىل إعـادة إدمـاجهن اجتماعيـا             
وتشمل االستراتيجية الوطنية إلجياد عمالة للجاحنـات، العديـد         

. ة بالنـساء مـن الـسكان األصـليني حتديـدا          من املبادرات اخلاصـ   
وذكرت أن الدراسات االستقصائية اليت أجرهتا دائـرة إصـالح          
السجناء الكندية مل ُتظهر أي فارق هـام بـني معـدالت النـساء              
ــسكان األصــليني      ــساء مــن غــري ال ــسكان األصــليني والن مــن ال
ــرة      ــاء متــضيتهن فت ــصنيف مــستواهن األمــين أثن ــد ت ــوايت أعي الل

؛ غــري أن النــساء مــن الــسكان األصــليني يــصّنفن يف      العقوبــة
 يف املائـة  ٨٠مستوى أمين أعلـى يف البدايـة علـى األرجـح ألن             

ــسكان األصــليني هــي الرتكــاهبن أفعــاال      ــساء ال ــات ن مــن إدان
ــة ــتعراض   . عنيفـ ــات اسـ ــرى عمليـ ــرات  دوري وُتجـ ــى فتـ علـ

  . إلعادة التصنيف أثناء وجود املرأة يف السجنمنتظمة 
ــذ عـــ   - ٤ ــز   ١٩٩٤ام ومنـ ــوظفي مراكـ ــالك مـ ــبح مـ  أصـ

وكانـت عـدة تقـارير مـستقلة عـن          . االحتجاز النـسائية خمتلطـا    
دراســات أُجريــت يف ذلــك احلــني قــد بّينــت أن الــسجينات       

وقــد مت تعــيني مــوظفي . يؤيــدن وجــود الــذكور بــني املــوظفني
، وعلى أسـاس مزايـا مثـل     للجنسانيةاخلط األمامي دون اعتبار     

علـــى أن الرجـــال الـــذين .  واالحترافيـــةالـــوعي لقـــضايا املـــرأة
يعملـــون يف الـــسجون النـــسائية خيـــضعون ملتطلبـــات إجرائيـــة   

 اجلـسدي للـسجينات سـوى       التفتيشصارمة؛ فال يقوم بعملية     
يف إال   العـزل الطويـل األجـل        وال جيري اللجـوء إىل    سّجانات،  

ويتلقـى املوظفـون،    . حالة احلـوادث اخلطـرية بـصورة اسـتثنائية        
وأعلنـت أن  . ا قـدرا كـبريا مـن التـدريب اإللزامـي        ذكورا وإناث 

الفصل اإلداري أقل تواترا مما ذكرته املنظمـات غـري احلكوميـة            
وال يستخدم إال فيما يتعلق بـاحلوادث الـيت تنطـوي علـى أذى              
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أمـا العـزل الطويـل األجـل        . خطري أو تؤثر على سالمة املنـشأة      
قييديــة فإنــه نــادرا مــا يطبــق ويكــون يف ظــل أدىن الظــروف الت 

ــة الدوريــة مــن جلــان استــشارية     ووفقــا لــدليل وخيــضع للمراقب
  .خاصة ومن السلطات اإلشرافية

  ٨ إىل ٦املواد من 
شـددت قبـل تنـاول املـسائل الـيت          : لالسيدة شوتيكو   - ٥

ــادة   ــة    ٦تقــع يف إطــار امل ــه ينبغــي أن ترصــد احلكوم ــى أن ، عل
ــة األطفــال يف كــل املقاطعــات      ــة خــدمات رعاي ــة نوعي الكندي

 وأن توفر تفاصيل عن احلالـة يف تقريرهـا الـدوري      ميسوريتهاو
  . القادم

مث رحبت بتصديق كندا علـى بروتوكـول منـع وقمـع              - ٦
ــال،     ــساء واألطفـ ــة النـ ــخاص، وخباصـ ــار باألشـ ــة االجتـ ومعاقبـ
املكّمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب   

 أنـــه يف قـــضايا ، وأشـــارت إىل)بروتوكـــول بـــالريمو(الوطنيـــة 
هويـــة االجتـــار باألشـــخاص، يكـــون لتطبيـــق معـــايري لتحديـــد  

الضحية أمهية حيوية يف مساعدة الـضحايا ويف معاقبـة مـرتكيب       
وأضافت أنه سيكون من املفيد معرفة مـا إذا كـان           . هذا اجلرم 

ــا      ــوفر تعريفــا دقيق ــة الالجــئني الكنــدي ي ــانون اهلجــرة ومحاي ق
ــخاص   ــار باألشـ ــللالجتـ ــوميثـ ــالريمو،   انعكاسـ ــول بـ ا لربوتوكـ

إذا كــان التــشريع الكنــدي أو املبــادئ التوجيهيــة ملــوظفي  ومــا
ــان        ــا إذا ك ــم وم ــضحايا ودعمه ــة ال ــى محاي ــنص عل اهلجــرة ي
املرشــدون االجتمــاعيون، ومقــدمو اخلــدمات واملنظمــات غــري  

وذكـرت أهنـا تـود      . احلكومية على علم بأي مـن هـذه التـدابري         
جتـار باألشـخاص يقطنـون يف       أن تعرف ما إذا كان ضـحايا اال       

نفس املالجئ اليت يقطن فيها ضحايا العنف املرتيل، فـإذا كـان            
ــة احلاجــات احملــددة ملختلــف      ــتم تلبي ــر كــذلك، فكيــف ت األم

وطلبـت معلومـات عمـا إذا كانـت الـسلطات           . فئات الضحايا 
 بــشأن حقــوق كنديــة تتقيــد باملبــادئ التوجيهيــة املوصــى هبــا ال

 عــن ٢٠٠٢خاص، الــصادرة يف عــام اإلنــسان واالجتــار باألشــ

مفوضــــية األمــــم املتحــــدة حلقــــوق اإلنــــسان، وباملقترحــــات 
الـــصادرة عـــن اجمللـــس الكنـــدي لالجـــئني لتحـــسني محايـــة       

ــالقول إهنــا ســتقابل بالتقــدير احلــصول   . الــضحايا واختتمــت ب
على أية معلومات عن اخلطط اليت تعـدها يف املـستقبل األفرقـة             

رقـة مـشتركة بـني دوائـر املقاطعـات؛          العاملة االحتاديـة، وأيـة أف     
ــة ملكافحــة االجتــار      وعــن أي خطــط لوضــع اســتراتيجية وطني
ــائي      ــصعيدين الثنـ ــى الـ ــدا علـ ــاون كنـ ــن تعـ ــخاص، وعـ باألشـ
ــا يف      ــق باالجتــار باألشــخاص، مب ــا يتعل ــدد األطــراف فيم واملتع

  .ذلك جهود املنع املشتركة مع بلدان املنشأ
ثيـل املـرأة يف الربملـان       أشـار إىل أن مت    : السيد فلنترمان   - ٧

وتـساءل  .  يف املائـة   ٢٠ويف مجعيات املقاطعـات ال يكـاد يبلـغ          
 سـنة   ٣٠عن سـبب عـدم قيـام احلكومـة االحتاديـة، بعـد قرابـة                

مــن تــصديق كنــدا علــى االتفاقيــة، باعتمــاد أيــة تــدابري خاصــة  
  .مؤقتة لعالج هذه احلالة

قالــت إن قــانون اهلجــرة  ): كنــدا (الــسيدة مورنــسي  - ٨
اية الالجئني الكندي والتعديالت الالحقة اليت أجريـت لـه          ومح

، والقــــانون اجلنـــــائي الكنــــدي، يعكـــــسان   ٢٠٠٥يف عــــام  
ويتلقى أفراد الشرطة يف اخلطوط األماميـة       . بروتوكول بالريمو 

وموظفـــــو اهلجـــــرة تـــــدريبا يف املـــــسائل املتـــــصلة باالجتـــــار  
ويركـز التعـاون علـى الـصعيد االحتـادي وصــعيد      . باألشـخاص 

 يف ذلك اجملال، مبا يف ذلـك علـى مـستوى          واألقاليمملقاطعات  ا
وزراء العـــدل، علـــى تـــوفري الـــدعم للـــضحايا ولألشـــخاص      

وتتمثـل املـسؤولية    . الضعفاء الذين بوسعهم أن يقدموا إفادات     
الرئيسية للسلطات االحتاديـة يف سـن القـوانني ذات الـصلة، يف             

 إقامة العـدل   علىواألقاليمحني تركز السلطات يف املقاطعات      
  .وتوفري خدمات الدعم للضحايا

وتابعت قائلة إن عالج الضحايا يتم عادة يف املالجـئ            - ٩
ويف احلـاالت   . إذا ارتئي ذلك مالئمـا يف ضـوء تقيـيم املخـاطر           

الــيت تنطــوي علــى اجلرميــة املنظمــة، توضــع للــضحايا ترتيبــات   
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إقامة منفصلة عن طريق املنظمـات احملليـة، كجـزء مـن برنـامج           
وتركـز االسـتراتيجية الوطنيـة ملكافحـة االجتـار        . الـشهود محاية  

باألشـخاص علــى أربعـة عناصــر رئيـسية هــي املنـع، واحلمايــة،     
ويقـوم  . واملالحقة القضائية، والشراكات مع اجملموعات احمللية     

ــق الع ــاء     االفري ــام يف إرس ــدور ه ــني اإلدارات ب ــشترك ب ــل امل م
ة؛ وهـو يتـألف مـن       أفضل املمارسات وتيـسري الـردود اجلماعيـ       

 إدارة هلــــا مــــسؤوليات ذات عالقــــة باملوضــــوع، جتمــــع  ١٧
  .مواردها لتحديد االجتاهات والتعرف على الفجوات

وذكرت أن احلكومة تشجع األنشطة العديدة الراميـة          - ١٠
إىل زيــادة الــوعي بالتعــاون مــع الــشرطة االحتاديــة، وســلطات   

عـات؛ ومـع    اهلجرة، وخدمات احلدود، ومع الـشرطة يف املقاط       
وزارة العــدل الكنديــة؛ وكــذلك مــع اللجنــة املنظمــة لأللعــاب  

وهـي تـشارك أيـضا يف    .  للمعـوقني  ٢٠١٠ لألوليمبيادالشتوية  
اللجان املتعددة األطراف والثنائية بغية وضـع مبـادئ توجيهيـة           

ــة   ــشريعات منوذجي ــة وت ــيم   . دولي ــائي تقي ــاون الثن ــشمل التع وي
ملتحدة األمريكية والتعـاون    األخطار عرب احلدود مع الواليات ا     

مع بلدان املنشأ على مستوى اإلدارات املناسبة، مثـل اهلجـرة،           
  .بغية منع الضحايا احملتملني من دخول كندا

ــايوو   - ١١ ــسيدة م ــدا (ال ــام   ): كن ــه يف ع ــت إن  ٢٠٠٥قال
ُخــول الفريــق العامــل املــشترك بــني الــوزارات واملعــين باالجتــار 

يـة تنفيـذ التـدابري املوضـوعة        باألشخاص يف مقاطعة كيبيك وال    
حلماية ضحايا االجتار باألشخاص وللتفاوض بشأن اتفـاق مـع          

وتـشمل هـذه التـدابري اإلسـكان        . احلكومة االحتادية هبذا املعـىن    
. االجتماعيـة وتنطـيم الوضـع      -الفوري، واملساعدة النفـسانية     

ويــتم إيــواء ضــحايا االجتــار باألشــخاص يف نفــس املرافــق الــيت  
 النساء األخريات، إال إذا كان ذلك سوف يـسبب          توجد فيها 

وأعلنت أن الـضحايا ميكـن أن يكـون هلـن دور      . مشاكل أمنية 
رئيــسي يف حتديــد هويــة مــرتكيب هــذه اجلــرائم ويف تفكيــك       

ــق العامــل كأســاس    . شــبكاهتم ــر الفري ــستخدم تقري وســوف ُي

ــة     ــا بـــني عامـ ــوعي فيمـ ــادة الـ ــة إىل زيـ ــع األدوات الراميـ لوضـ
  . فوف اجملموعات احملددة املستهدفةيف صواجلمهور 

ــوفيتش   - ١٢ ــسيدة توداكـ ــدا (الـ قالـــت إن اجمللـــس  ): كنـ
الكنـــدي لالجـــئني يـــدرس مــــسائل احلمايـــة مـــع احلكومــــة      

وتـشمل تـدابري احلمايـة إصـدار تـصاريح إقامـة ملـدة              . االحتادية
 يوما قابلة للتمديد بدون اشتراط التقدم بشهادة وبـدون   ١٨٠

ــن   ــوم، ولكــ ــي أي رســ ــة  تقاضــ ــتحقاقات اجتماعيــ ــع اســ مــ
وتـشمل تـدابري املنـع بـرامج سـابقة للمغـادرة            . وتصاريح عمل 

توضع مع بلدان املنـشأ، وخاصـة الفلـبني؛ وتوزيـع منـشورات             
 مـستويات العمالـة     عـن ُتعطي فكرة للعاملني األجانب املؤقتني      

وقــد أطلقــت الــسلطات االحتاديــة  . وحقــوق العمــال يف كنــدا
 بالتعـــاون مـــع املنظمـــة الدوليـــة ا،طعـــة مانيتوبـــوســـلطات مقا

للهجرة، برناجما سابقا للمغادرة ويـستمر بعـد الوصـول لتعلـيم        
اللغة والتعريف بالثقافة، وهو برنامج من احملتمـل أن ينتـشر يف            

  . كل أحناء البلد
ذكــرت أن متثيــل املــرأة يف  ): كنــدا (الــسيدة بكتــون  - ١٣

لــذا .  الكنديــةاحليــاة العامــة ميثــل أولويــة بالنــسبة إىل احلكومــة 
جتري حاليا دراسـة العراقيـل ويـتم تـشجيع املـشاركة يف صـنع               

ومتول مجعية مركز املرأة الكندية واجلمعيات الـشريكة        . القرار
املبــادرات الــيت ترمــي إىل مــساعدة النــساء يف ترشــيح أنفــسهن 
ملناصب على املستوى االحتـادي ومـستوى املقاطعـة ومـستوى           

ــا جتــري حاليــا من    ــة، كم ــشجيع الفتيــات    البلدي ــرق ت ــشة ط اق
ــني     ــارهن ب ــراوح أعم ــوايت تت ــى ا ســنة ١٨ و ١٢الل ــار عل عتب

ويف أحـدث   . خوض العملية الدميقراطية واحـدا مـن اخليـارات        
انتخابات احتاديـة، حاولـت كـل األحـزاب الـسياسية أن تقـدم              

ومـن الـسابق ألوانـه القطـع        . أكرب عـدد ممكـن مـن املرشـحات        
أمـا  . كومـة االحتاديـة اجلديـدة     بالتدابري اليت سـوف تتخـذها احل      

 يف املائــة مــن  ٥٠يف مقاطعــة كيبيــك، فــإن النــساء يــشكلن     
  . أعضاء وزارة املقاطعة
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حتدثت بوصفها عـضوا يف اللجنـة، فـسألت         : الرئيسة  - ١٤
  .عن عدد النساء اللوايت يعملن سفريات أو قناصل عامني

رّدت بــأن النــساء يــشكّلن ): كنــدا (الــسيدة بوتــشار  - ١٥
 مـن رؤسـاء بعثـات كنـدا، مبـا يف            ١٣٧ يف املائة من     ٢٥ة  قراب

ــد ازداد     ــرقم ق ــسفراء والقناصــل العــامني؛ وأن هــذا ال ذلــك ال
  .٢٠٠٣ يف املائة منذ عام ٣٥حبوايل 

  ١٣ إىل ٨املواد من 
 أشــــارت إىل التــــدابري :روشــــا دومينغيــــزالــــسيدة ا  - ١٦

س فــريواملتخــذة كجــزء مــن املبــادرة االحتاديــة ملعاجلــة مــشكلة 
اإليــدز يف كنــدا املــذكورة يف الفقــرة    /نقــص املناعــة البــشرية  

، فـسألت عـن مـدى       )CEDAW/C/CAN/7( من التقريـر     ١١٢
اإليدز يف فـئيت األشـخاص      / نقص املناعة البشرية    فريوس انتشار

قليلي املناعة والنساء املعرضات للخطر، وخاصـة يف جمتمعـات          
. ل النـــساء الكنـــديات ككـــ   يف مقابـــل الـــسكان األصـــليني،   

وأشارت إىل برنامج الرعاية املرتلية واجملتمعية للـشعوب األوىل         
 مـن   ١١٧ولقبائل اإلنيويت، الـذي يـرد وصـف لـه يف الفقـرة              

التقريــر، فــسألت عــن مــدى املــوارد البــشرية املتاحــة ملثــل هــذا 
ــداد    ــتعداد وإعـ الربنـــامج العـــريض القاعـــدة، وعـــن مـــدى اسـ

  .إلشرافموظفيه وعن أية آليات ذات صلة للتقييم وا
ــد        - ١٧ ــل ق ــوق الطف ــة حبق ــة املعني ــة إن اللجن ومــضت قائل

 األطفــال وفيــات إىل معــدالت ٢٠٠٣لفتــت االنتبــاه يف عــام  
املرتفعة فيما بني الـسكان األصـليني؛ وسـألت عمـا إذا كانـت              

وقالت إهنـا سـوف ترحـب أيـضا         . هذه املعدالت قد اخنفضت   
ر إىل مبعلومـــات عـــن أيـــة تـــدابري منـــع حمـــددة اُتخـــذت بـــالنظ 

معدالت االنتحار واإلدمان على املخدرات فيما بـني الـشباب          
 مرتفعــة، اعتربهتــا تلــك اللجنــة مــن الــسكان األصــليني، والــيت  

وعن التدابري املتخذة ملعاجلة ما ذُكر عن الـضعف الـذي تتـسم             
 يف  ٧٥به حالة الفتيات من السكان األصليني اللـوايت يـشكلن           

سية واجلــرائم األخــرى يف املائــة مــن كــل ضــحايا اجلــرائم اجلنــ 

جمتمعـــات الـــسكان األصـــليني، واللـــوايت يغـــادرن منـــازهلن يف 
  .غالب األحيان يف سن مبكرة

شدد علـى أن حـصول النـساء علـى     : السيد فلنترمان   - ١٨
املـــساعدة االجتماعيـــة هـــو اســـتحقاق لـــه جـــذور عميقـــة يف  
حقوق اإلنسان وأنه يقع على احلكومة االحتادية التـزام قـانوين           

وجب القانون الدويل بكفالة توفري مثـل هـذه املـساعدة علـى             مب
 وقال إنه سوف يرحب مبعلومات عن خطـط         .كل املستويات 

احلكومــة الكنديــة للقيــام بــذلك، إن أمكــن عــن طريــق فــرض   
وســأل أيــضا عــن رد . شــروط علــى حتويــل األمــوال االحتاديــة 

ــه جملــسها الــوطين     احلكومــة علــى االســتنتاج الــذي توصــل إلي
اية االجتماعية بأن االستحقاق الوطين التكميلي لألطفـال        للرع

أخذ ُيسحب ومل يعد ُيصرف لألسر الـيت حتتـاج إىل املـساعدة              
وأخريا سأل عن الطريقـة الـيت تعتـزم احلكومـة أن            . االجتماعية

تكفــل هبــا حــصول النــساء ذوات الــدخل املــنخفض، وخاصــة  
ــات  ــري املتزوجــ ــات غــ ــليني ،األمهــ ــسكان األصــ ــساء الــ  ، ونــ

 واملهـــاجرات، علـــى أمـــاكن إقامـــة ،والكنـــديات األفريقيـــات
  .ميسورة ومالئمة ألجل طويل

سـألت عـن عـدد األطفـال     : السيدة آروشا دومينغيز   - ١٩
الذين أُدخلوا املالجئ بـسبب ظـروف سـكناهم الـسيئة وعـدم             

وقالت إهنا سـتقابل بالتقـدير احلـصول علـى رد           . كفاية املوارد 
جــاء فيهــا أنــه نتيجــة لعــدم كفايــة مفــّصل علــى املالحظــة الــيت 

املـساعدة االجتماعيــة، أصــبح العديــد مـن النــاس، مبــا يف ذلــك   
نـــسبة عاليـــة مـــن الـــشباب، وخاصـــة الفتيـــات، يـــستخدمون  

وأخـــــريا تـــــساءلت عمـــــا إذا كانـــــت . مـــــصارف األغذيـــــة
اســـتحقاقات املـــساعدة االجتماعيـــة املتاحـــة تغطـــي املـــشاكل  

كبـار الـسن املتمثلـة      الصحية لفئات عمر حمـددة مثـل مـشاكل          
  .يف أمراض القلب واألوعية الدموية وأمراض العيون

ذكرت أنـه مت حتديـد مثـاين        ): كندا (السيدة مورياريت   - ٢٠
النـساء، والـشباب املعرضـون      : فئات من السكان الضعفاء هي    



 

6 08-56940 
 

CEDAW/C/SR.855 (A)

للخطـــر، والـــسكان األصـــليون، واألشـــخاص القـــادمون مـــن  
ــريوس نقــص املنا    ــا ف ــشر فيه ــدان ينت ــش بل رية، والرجــال عــة الب

 ، ومــــــدمنو املخــــــدرات بــــــاحلقن، واحملتجــــــزون املثليــــــون،
ــريوس نقــص       ــصابون بف ــم م ــشون وه ــذين يعي واألشــخاص ال

ــشرية  ــدز/املناعــة الب  وحــده، اســتثمرت  ٢٠٠٨ويف عــام . اإلي
 مليــــون دوالر يف مــــشاريع لــــصاحل الــــسكان ٦,٣احلكومـــة  
يـــة وفيمـــا يتعلـــق بربنـــامج الرعايـــة املرتليـــة واجملتمع. األصـــليني

للــشعوب األوىل وقبائــل اإلنيويــت ، فــإن مــا قــدم مــن العمــل  
.  من عمل مـوظفني بكامـل الوقـت عـرب الـبالد         ١ ٤٠٠يوزي  

 يف املائــة ٦٠ يف املائــة مــن مقــدمي الرعايــة و ٨٠ومتثــل املــرأة 
، مت تقـدمي مليـوين سـاعة        ٢٠٠٧من الـذين يتلقوهنـا؛ ويف عـام         

ــة إىل  ــيما األشـــ ٢٧ ٠٠٠مـــن الرعايـ خاص  شـــخص، وال سـ
املعوقني، يف شكل خـدمات متـريض وعنايـة شخـصية والعنايـة             

ــة  ــون    (البديل ــذين يتول ــراد األســرة ال لتخفيــف العــبء علــى أف
  .“ الوقتطيلةتقدمي الرعاية 

ومــضت قائلــة إن كنــدا قــدمت اســتثمارات هامــة يف    - ٢١
يف و ،جمال صحة األمومة، مبا يف ذلك التغذية الـسابقة للـوالدة          

بكرة، يف جمتمعـات الـسكان األصـليني وغـري          مرحلة الطفولة امل  
ــليني  ــسكان األصـ ــد   . الـ ــادرة التوليـ ــة مبـ ــشاريع اهلامـ ــن املـ ومـ

.  فعال للـشعوب األوىل    قبالةوهو نشاط   “ القريب من املرتل  ”
وتنفذ احلكومـة أيـضا اسـتراتيجية وطنيـة ملكافحـة املخـدرات،             
تــشمل الــشباب مــن الــشعوب األصــلية، وهــي تعتــزم أن تزيــد  

. ا يف مشاريع مكافحة اإلدمان احلالية والتوسع فيهـا        استثماراهت
وتــشرف مجعيــة النــساء األصــليات الكنديــة علــى مبــادرة ملنــع  

  .االنتحار وتركز على الفتيات من السكان األصليني
أضــافت أنــه جيــري تنفيــذ  ): كنــدا (الــسيدة بيكتــون  - ٢٢

تدابري ابتكارية ملنع االنتحار يف الشمال، وخاصة يف جمتمعـات        
  .بائل اإلنيويت، على يد شباب من اجلنسنيق

ــاريت  - ٢٣ ــدا (الـــسيدة موريـ ــالنظر إىل  ): كنـ ــه بـ قالـــت إنـ
انتشار األمراض املزمنة املتعددة، مبا فيهـا االخـتالالت الذهنيـة           
فيمــا بــني كبــار الــسن، تتعــاون احلكومــة مــع شــريكات يف        

  .مبادرات العناية املرتلية لتلك الفئة من السكان
قالـت إن النـساء املتقـدمات       ): كندا (السيدة بيكتون   - ٢٤

ــشاملة وأن     ــة الــصحية ال يف الــسن مــشموالت يف خطــة الرعاي
بعض املقاطعات تقدم خططا لتوفري األدوية لألشخاص الـذين         

  .  سنة٦٥تتجاوز أعمارهم 
قـــال إنـــه يف جمـــال تـــوفري  ): كنـــدا (الـــسيد ميـــسون  - ٢٥

صـليني والنـساء غـري    اإلسكان امليـسور للنـساء مـن الـسكان األ       
املتزوجات، تتعاون احلكومة االحتاديـة عـن كثـب مـع اهليئـات             
ــاليم وهيئــــات الــــشعوب األوىل، ومــــع   يف املقاطعــــات واألقــ
اجملتمعات احمللية واملنظمـات غـري الـساعية إىل الـربح وكيانـات             

سـيما   ومتثل النساء من كل فئـات العمـر، وال  . القطاع اخلاص 
 والنــساء ، وربــات األســر املعيــشية ،األمهــات غــري املتزوجــات 

 نسبة مئويـة هامـة مـن املـستفيدين مـن            ،اللوايت يعشن وحدهن  
ومنـذ  .  مليون دوالر ُتنفق سنويا على اإلسكان      ٢,٧أكثر من   

، واستراتيجية احلكومة إلقامـة شـراكات ملكافحـة         ٢٠٠٧عام  
ويقدم التمويـل   . التشرد تركز على اإلسكان االنتقايل والداعم     

 اجملتمعـات احملليـة، كمـا أن العديـد مـن املقاطعـات              مباشرة إىل 
، مت  ٢٠٠٨ويف عـام    . تدير برامج تـستهدف النـساء والفتيـات       

مبوجــب اســتراتيجية إقامــة الــشراكات ملكافحــة التــشرد متويــل 
 مــشروعا، رافقتــها يف معظــم األحيــان خــدمات دعــم       ٧٩٩

 بليــون دوالر ١,٧وتــوفر احلكومــة الكنديــة مبلــغ  . اجتمــاعي
ــنويا ــرة ٦٢٦ ٠٠٠ لإلعانــــات لإلســــكان تقــــدم إىل  ســ  أُســ

ــادرة اإلســكان    معيــشية مــن ذات الــدخل املتــدين، مبوجــب مب
وجيــري اســتثمار بليــون دوالر يف مــشاريع صــممتها  . امليــسور

األقاليم واملقاطعـات، وكمـا قـال يف اجللـسة الـصباحية، تـوفري              
الــدعم إلصــالح املــساكن وجتديــدها، مبــا يف ذلــك لــضحايا       

  .العنف
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قالــت إنــه ســيجري مبوجــب  ): كنــدا (هالــسيدة باريــ  - ٢٦
صــندوق ملــساعدة اإلســكان يهــدف إىل تيــسري احلــصول علــى 

 ٢٥ ٠٠٠العقـــارات يف جمتمعـــات الـــسكان األصـــليني، بنـــاء  
وأعلنــت أن وزارة . وحــدة ســكنية خــالل الــسنتني القــادمتني  

ــة       ــا املؤســسة الكندي ــشمالية، ومعه ــاطق ال ــود واملن شــؤون اهلن
ــر  ــروض ال ــرميم    لق ــشييد والت ــال الت ــول أعم هن واإلســكان، مت

ــه    ــوفر الــدعم ل ــربح وت وقــد . لإلســكان الــذي ال يــستهدف ال
 ٩٠ ٠٠٠ازداد إمجايل عدد املساكن يف املناطق احملجـوزة مـن      

ــام  ــام ١٠٠ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٢يف عـــ ــذل . ٢٠٠٦ يف عـــ وُتبـــ
ــف       ــق تكيي ــا لتحــديث إدارة اإلســكان عــن طري ــود حالي اجله

مثل عدد اُألسر الـيت     (طلبات الدميغرافية   مشاريع اإلسكان للمت  
ونتيجـة لـذلك،    ). تكون برئاسة والد وحيد أو اُألسـر الكـبرية        

غـري أن جمتمعـات الـشعوب       . أخذت نوعية اإلسـكان تتحـسن     
األوىل، تواجه مشاكل من حيث نوعيـة اإلسـكان ألن الزيـادة            

  .يف عدد األسر املعيشية أسرع من معدل التشييد
قالـت إن احلكومـة الكنديـة       ): كندا (نالسيدة بيكتو   - ٢٧

بأخذها بسياسة النقل االجتمـاعي إىل املقاطعـات، قـد حتولـت       
عــن املــشروطية إىل التمويــل اجلمــاعي وإقامــة الــشراكات مــع   

ــة  ــات احملليـ ــت أن. اهليئـ ــاوأعلنـ ــسلطات    تعاونـ ــني الـ ــوم بـ  يقـ
االحتاديــة وســلطات املقاطعــات واألقــاليم بــشأن معــايري معينــة   

كمـا أن الوفـورات احملققـة       . ويات التمويل الكايف  لتحديد مست 
بالتوقف عن صرف االستحقاق الوطين التكميلي لألطفـال يف         
بعــض احلــاالت جيــري حتويلــه إىل اُألســر العاملــة كحــافز علــى 
العمــل وكوســيلة لتــشجيع اُألســر علــى االنتقــال مــن االعتمــاد 

وتعتـــرب مقاطعـــة يوكـــون . علـــى املـــساعدة إىل مكـــان العمـــل
كان عنــصرا أساسـيا يف حتقيــق املـساواة للمــرأة وتــشجع،   اإلسـ 

بالنسبة إىل اُألسر الـيت تترأسـها والـدة وحـدها وبالتـشاور مـع               
ــشروعا مبتكــرا      ــسائية، م ــات الن ــع اجلمعي ــات وم ــساء املعني الن

وقد رفعـت   . جيمع بني امليسورية واألمان والقرب من املدارس      
ملـــساعدة مقاطعـــة يوكـــون يف اآلونـــة األخـــرية اســـتحقاقات ا 

االجتماعية كما أن عمليـة إصـالح قـد وفـرت أجـورا مالئمـة               
وغري ذلك من احلوافز لتشجيع الـسكان علـى دخـول      للعاملني  
  .قوة العمل

تساءلت عمـا إذا كانـت      :  سيلفا تافاريس دا السيدة    - ٢٨
توجد آليات للمساءلة الواضحة ولإلشـراف االحتـادي لكفالـة          

ــيت ختــصص مبوجــب ال    ــوال ال ــد لنقــل  وصــول األم نظــام اجلدي
اخلـــــدمات االجتماعيـــــة إىل املـــــستفيدين احلقيقـــــيني وتـــــسد 

ــصحيحة  ــات الـ ــن    . احلاجـ ــة عـ ــا مقارنـ ــضا أرقامـ ــت أيـ وطلبـ
اســتحقاق املــساعدة االجتماعيــة واســتحقاق اإلجيــار الــشهري 

  .املطبقة بالنسبة إىل أم حمتاجة
ــسيدة شــني   - ٢٩ ــة وصــول    : ال أشــارت إىل ضــرورة كفال

 املــستهدفات وضــرورة تــوفري بيانــات عــن  األمــوال إىل النــساء
ــة واإلجيــار، كمــا طلبــت أن     العالقــة بــني املــساعدة االجتماعي

. توفر املعلومات عن النساء يف مكان العمـل يف التقريـر القـادم            
وقالت إنه رغم ازدياد معدالت مشاركة املرأة وتقلـص فجـوة       
 األجور، فال تزال املرأة على ما يبدو ضـحية التفرقـة يف مكـان            

  . العمل
قالـت إن اجلهـود ُتبـذل يف        ): كنـدا  (السيدة بيكتـون    - ٣٠

مناطق خمتلفة مثـل مشـال كنـدا ومقاطعـة نيوفندالنـد ومقاطعـة              
ــة      ــة بغيـ ــري التقليديـ ــرف غـ ــرأة إىل احلـ ــل املـ ــرادور، لتحويـ البـ

وأعلنــت أن . مــساعدهتا علــى اســتغالل الثــروة الطبيعيــة احملليــة 
لـتحقني باجلامعـات مبـا يف    النساء يشكلن غالبية بني الطالب امل     

  .ذلك كليتا الطب واحلقوق
وأضــافت أنــه رغــم عــدم وجــود ســلطة تــشرف علــى   - ٣١

اســتخدام األمــوال احملولــة فــإن حكومــات املقاطعــات مــسؤولة 
ورغم عدم ربـط هـذه األمـوال احملولـة بـشروط            . أمام الناخبني 

ــستوى االحتــاد       ــى م ــوزراء عل ــإن ال ــات ف ــق باألولوي ــا يتعل فيم
طعــة واإلقلــيم جيتمعــون بغيــة معاجلــة املــشاكل املــشتركة   واملقا

وتقـّيم كـل    . فيما يتعلق مبـسائل الـصحة واملـسائل االجتماعيـة         
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الربامج عن طريق إجراءات خمتلفة؛ وتستخدم مؤسـسة مركـز           
املرأة الكندية مؤشـرات يف خمتلـف اجملـاالت يف حـني تـستخدم         
ــاعني      ــصحة وبالقطـ ــصل بالـ ــرات تتـ ــرى مؤشـ اإلدارات األخـ

ــصادي  ــاعي واالقتـ ــام    . االجتمـ ــب العـ ــب املراقـ ــري مكتـ وجيـ
حلـــسابات كنـــدا مراجعـــات احلـــسابات علـــى أســـاس منـــتظم 

  . وبصورة فعالة
ــدفيل   - ٣٢ ــارثي مانـ ــسيدة ماكـ ــدا (الـ ــارت إىل ): كنـ أشـ

تكــاليف إجيــار املنــازل وقالــت إنــه وفقــا ملبــدأ االعتمــاد علــى    
قـر،  الذات الـذي يـشكّل لُـب اسـتراتيجية كنـدا للحـد مـن الف               

ــاجزا       ــاليف اإلســكان ح ــصبح تك ــة أال ت ــود لكفال ــذل اجله ُتب
حيول دون العمالة، وُتحسب إعانـات اإلجيـارات علـى أسـاس            

ومبوجـب  . صايف الـدخل ولـيس علـى أسـاس إمجـايل احلـصائل            
الـــربامج يف املقاطعـــات، ُتمـــنح إعانـــات اإلجيـــارات للـــسكان  
 الذين يلتحقـون مبـدارس ثانويـة أو بكليـات أو جامعـات كمـا              
أن األشخاص غري املتزوجني حيق هلم احلصول على اسـتحقاق          

  . بدء عمل
قالــت إن كــل الــربامج تقــّيم  ): كنــدا (الــسيدة باريــه  - ٣٣

على أساس دورة مدهتا مخس سنوات وأن الـسياسات املتعلقـة           
  .هبا تنقح وحتّسن وفقا لذلك

شددت على أن التفتيـشات     ): كندا (السيدة بيكتون   - ٣٤
ــيت جيريهــا مك  ــام للحــسابات تنفــذ يف كــل    ال تــب املراقــب الع

  .اإلدارات
  ١٦ إىل ١٤املواد من 

أشــــارت إىل أن كنــــدا تفتقــــر إىل    : الــــسيدة تــــان   - ٣٥
ــساء،     ــة لإلســكان تلــيب احلاجــات احملــددة للن اســتراتيجية وطني
وخاصة يف املناطق الريفية ويف منـاطق الـشمال، وسـألت عمـا             

.  االســتراتيجيةإذا كانــت احلكومــة تعتــزم أن تــضع مثــل هــذه 
ومعهــا املــساعدة القانونيــة (وأضــافت أنــه مــع إغــالق احملــاكم  

املقدمــــة للمجتمعــــات احملليــــة ومكاتــــب احملــــامني للــــسكان  

، تــضطر النــساء إىل )األصــليني، ومراكــز املــرأة واملستــشفيات 
السفر مسافات بعيدة لتقدمي الـشكاوى واالنتظـار وقتـا أطـول            

تيش كولومبيـا، أُغلـق     ويف مقاطعـة بـري    . للحصول علـى حكـم    
؛ وكانــت هــذه احملــاكم تعــاجل  ٢٠٠١ثلــث احملــاكم منــذ عــام  

مسائل مثل العنف املرتيل، وهو أمر هام بصورة خاصة للنـساء         
مــن الــسكان األصــليني، وغــري ذلــك مــن األمــور العاجلــة مثــل 

وسـوف يكـون مـن      . أوامر االبتعاد واملسائل املتصلة باألطفـال     
إذا كانـت احلكومـة قـد قّيمـت تـأثري           املثري لالهتمام معرفـة مـا       

هذا اإلغالق على نساء الريـف والـسكان األصـليني وعمـا إذا             
كانت سوف تكفل توافر اخلـدمات القـضائية األساسـية وغـري           
ذلك من اخلـدمات العامـة للنـساء يف املنـاطق الريفيـة واملنـاطق               

  . النائية
وعــالوة علــى ذلــك فــإن بعــض األفعــال الــيت تنطــوي    - ٣٦

ف أُســـري تـــشكل تعـــذيبا ومـــن املالئـــم أن نـــسأل  علـــى عنـــ
احلكومــة عمــا إذا كانــت قــد درســت، كجــزء مــن مبادراهتــا    

الــذي يرتكبــه العديــدة ملنــع العنــف اُألســري، مــسألة التعــذيب 
  .  دولة، على أيدي أفراد األسرةفاعل ال ميثل

سـألت عـن عـدد النـساء        :  قداري -السيدة آلبريان     - ٣٧
 اســـتكماال يتعلـــق بـــاحلقوق يف يف اجلهـــاز القـــضائي وطلبـــت

ممتلكــات األســرة بالنــسبة إىل حــل الــزواج وعــن قــدرة النــساء 
وسألت أيضا عمـا    . املطلقات على حتصيل الدخل يف املستقبل     

إذا كــان قــد حــصل أي تــردي يف اعتــراف األحكــام القــضائية 
  .حبق املرأة يف الفرص املهنية الضائعة

ــسيق      - ٣٨ ــسبب ســوء التن ــا ب ــه رمب ــت إن ــني األســرة  وقال  ب
واحملــاكم اجلنائيــة، فــإن ممارســة حقــوق زيــارة الــسجناء كــثريا  

ــا ــذين      م ــساء ضــحايا العنــف املــرتيل إىل مواجهــة ال ــضطر الن ت
ــيهن  ــدوا عل ــتفكري يف     . اعت ــان جيــري ال ــا إذا ك ــساءلت عم وت

ويف اخلتــام . تعــديل القــانون احمللــي بغيــة تــصحيح هــذه احلالــة  
ــا إذا كــان صــحيحا أنــ     ــرف م ــت أن تع ه ال توجــد ســبل  طلب
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قانونيــة متاحــة لدراســة االنتــهاكات املــدعى ارتكاهبــا حلقــوق   
  .املرأة فيما يتصل جبمعية مساعدة الطفل يف أونتاريو

ســـألت عمــا إذا كـــان أي تقيــيم قـــد   : الــسيدة تــان    - ٣٩
أُجــري لألثــر الــضار املترتــب علــى خفــض املــساعدة القانونيــة  

 تقـسيم ممتلكـات     مبـا يف ذلـك    (بشأن احلقوق املتصلة بـالطالق      
اُألسرة مثـل املـرتل، وحـضانة األطفـال، والنفقـة، وخمصـصات             

وعمــا إذا كانــت أي دراســة قــد أظهــرت أن  ) إعالــة األطفــال
ــة   ــا  (الوســاطة اإللزامي ــريتش كولومبي هــي ) كمــا يف مقاطعــة ب

وقالــت إن . النــهج املالئــم اتباعــه يف حــاالت العنــف املــرتيل     
 االجتـــاه الـــرتويل التخفيـــضات كانـــت قـــد أُجريـــت يف غمـــرة

لالقتــــصاد، ولكــــن كنــــدا تــــشهد اآلن اجتاهــــا تــــصاعديا يف 
وسوف يكون مـن املـثري لالهتمـام معرفـة مـا تعتـزم              . االقتصاد

احلكومـة أن تفعلــه حلمايــة حقـوق املــرأة يف امللكيــة يف املنــاطق   
احملجـــوزة للــــسكان األصــــليني حيـــث ال تنطبــــق تــــشريعات   

وعـالوة  . لكـات مناصـفة  املقاطعة الـيت تـنص علـى تقـسيم املمت     
على ذلك، فإن عدد أطفال السكان األصليني الذين يوضـعون        
ــاهتم        ــى أمه ــبة وعل ــري متناس ــصورة غ ــة أُســر ضــخم ب يف رعاي
املعدمات، إذا أردن استرجاعهم، أن يثـبنت أن بوسـعهن تـوفري            
اإلســكان املالئــم والغــذاء الكــايف، وكــذلك البيئــة اخلاليــة مــن  

ن تكــاليف الرعايــة اُألســرية الــيت  ويف الوقــت ذاتــه فــإ. العنــف
وقالــت إهنـا ســترحب بأيـة معلومــات   . تتحملـها الدولــة كـبرية  

عــن الطريقــة املنهجيــة املتبعــة لتــوفري التأهيــل لتينــك األمهــات    
  .كيما يستطعن االعتناء بأطفاهلن

ــون  - ٤٠ ــدا (الـــسيدة بيكتـ ــضاة  ): كنـ ذكـــرت أن بـــني قـ
ــع نــساء كمــا أن    ــا التــسعة أرب ــة مــن  ٣٠احملكمــة العلي  يف املائ

واحلالـة  . قضاة التحقيق املعينني علـى املـستوى االحتـادي نـساء          
ــة ــساء   . يف املقاطعـــات ممثلـ ــدد النـ ــوء عـ ــع، يف ضـ ومـــن املتوقـ

املــسجالت حاليــا يف كليــات احلقــوق، أن يــزداد عــدد النــساء  
  . يف اجلهاز القضائي

قالـت إن أفـضل مـصاحل الطفـل         : )كندا (السيدة عيد   - ٤١
لغالب، مبوجـب قـانون الطـالق الكنـدي، عنـد           تكون العامل ا  

ــاكم أن       ــن احمل ــوب م ــنح احلــضانة، ومطل ــضايا م ــصل يف ق الف
علـى أهنـا أضـافت أن       . تأخذ مسألة العنـف املـرتيل يف االعتبـار        

  .قدرا هاما من التمويل متاح للمساعدة القانونية
قالت إن استحقاقات املـساعدة     ): كندا (السيدة مايو   - ٤٢

قاطعة كويبك، للنساء ذوات الـدخل املـنخفض      القانونية، يف م  
ظلت على حاهلا دون تغيري لـسنوات عديـدة إىل أن مت، عمـال              
بقرار أخري، تسويتها من جديد وأهنا ستظل ترتفع مبلغا حمـددا    

وحيث يكون أحـد الـزوجني   . ٢٠١٠كل سنة حىت هناية عام      
متــهما بــالعنف املــرتيل، تــتم الزيــارات يف منــشأة للخــدمات       

  .اعية حتت املراقبةاالجتم
، ٢٠٠٧ يف عـام   ذكرت أنه مت  : )كندا( السيدة باريه   - ٤٣

ــى   ــاء القــبض عل ــسكان األصــليني،   ٨ ٣٠٠إلق ــال ال  مــن أطف
ووضعهم حتت الرعاية؛ وأن ذلك الـرقم يـزداد نتيجـة اإلمهـال             

. واألوضــاع املعيــشية الــسيئة، واملخــدرات، والتعــرض للعنــف 
قيف األسر ومساعدهتا بغيـة     وتشمل املبادرات يف هذا اجملال تث     

 مــــن ١٠٨ويقــــدم الــــدعم إىل . معاجلــــة األســــباب اجلذريــــة
ــيت تقــدم هــذه اخلــدمات لنحــو      مــن ١٦١ ٠٠٠املنظمــات ال

وأعلنــت .  مــن اجملتمعــات احملليــة٤٤٦األطفــال واملــراهقني يف 
ــة    ــاد وأن احلكومـ أن التمويـــل ألنـــشطة املنـــع آخـــذ يف االزديـ

ــع املقاطعـــات   ــاون مـ ــة تتعـ ــع منظمـــات الـــسكان  االحتاديـ ومـ
أما مـسائل ملكيـة العقـارات الزوجيـة فقـد تناولتـها             . األصليني

ــة      ــوانني املتعلقـ ــتور والقـ ــن الدسـ ــة، ولكـ ــسلطات الفيدراليـ الـ
. بــشؤون الــسكان األصــليني ال تركــز علــى مثــل هــذه األمــور 

 سنوات من املناقشة والبحث، يدرس الربملـان حاليـا          ١٠وبعد  
عيــشية يف املنــاطق احملجــوزة   مــشروع قــانون بــشأن اُألســر امل   

  .للسكان األصليني
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قالت إن القـانون يـنص علـى        ): كندا (السيدة أوتون   - ٤٤
. تسوية املمتلكات بطريقة منصفة عند تفكك اُألسرة املعيـشية        

ــرية    ــاكم األسـ ــراءات يف احملـ ــاه حنـــو تبـــسيط اإلجـ وهنـــاك اجتـ
  . املوحدة اليت تتناول قضايا الطالق ومسائل املمتلكات

أشــارت إىل الفــرص املهنيــة   ): كنــدا (الــسيدة عيــد   - ٤٥
الـــضائعة للنـــساء اللـــوايت أنفقـــن ســـنوات يف تربيـــة أطفـــاهلن،  
فقالــت إن األحكــام القــضائية ذات الــصلة ال تــزال تطبــق وأن 

غــري أن هنــاك . احملــاكم متــنح املــرأة نفقــة ســخية يف هــذه الفئــة 
يــشية،  حنــو قيــام الرجــال بتــسلم مــسؤوليات األســرة املعااجتاهــ

ولــذا ينبغــي أن نتوقــع أن تكــون املــرأة هــي الــيت تــدفع النفقــة   
  .للرجل يف املستقبل

ذكـرت أن كنـدا تعتـرف       ): كنـدا  (السيدة مورنـسي    - ٤٦
بالتعذيب الذي ترتكبه جهـة متثـل الدولـة بأنـه جرميـة وحتظـره               

أمـا مـا يـشار إليـه أحيانـا بأنـه تعـذيب ترتكبـه                . بصورة قاطعـة  
فإنه مـشمول يف القـانون اجلنـائي بوصـفه          جهة ال متثل الدولة،     

اعتـــداء بـــسيط، أو مـــشدد، أو اعتـــداء جنـــسي، أو احتجـــاز   
وميكـن للمحكمـة   . بالقوة، أو اختطاف، أو اجتار باألشـخاص  

الــيت تــصدر األحكــام أن تأخــذ الظــروف املــشددة يف االعتبــار 
  . ومتنح تعويضا مثل سداد النفقات الطبية

ــون   - ٤٧ ــسيدة أوت ــدا (ال ــة   قا): كن ــة مجعي ــه يف حال لــت إن
مساعدة الطفل، ميكن طلب اجلرب عن طريق عملية الـشكاوى          
ــة، أو جملــس اســتعراض اخلــدمات اُألســرية أو مكتــب    الداخلي

  .أمني املظامل ملقاطعة أونتاريو
 ٢٠٠٥قالـت إنـه يف عـام       ): كنـدا  (السيدة مورياريت   - ٤٨

 يف املائــة مــن ٣,٨كانــت جمموعــات الــسكان األصــليني متثــل  
ــسكان، و  جم ــوع الـ ــذين   ٧,٥مـ ــخاص الـ ــن األشـ ــة مـ  يف املائـ

اإليـدز  /يعيشون وهم مـصابون بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية           
ويف عـام   .  يف املائة من املرضـى املشخـصني بـذلك املـرض           ٩ و

 يف املائـة مـن      ٥٠ كانت نساء السكان األصـليني متثـل         ٢٠٠٦
  . النساء املصابات بذلك الفريوس

سألت عن اإلجراء الذي    :  سيلفا السيدة تافاريس دا    - ٤٩
يتخذ يف حالة املقاطعة اليت ترفض أن تنفذ التزامـا دوليـا، مثـل              

  .األجر املتساوي عن العمل املتكافئ يف القيمة
رّدت بـأن احلكومـة الفيدراليـة       ): كنـدا  (السيدة عيـد    - ٥٠

تتعاون بصورة فعالة مع السلطات يف املقاطعات واألقاليم اليت         
. البلد وهي عرضة للمساءلة مبوجب الدسـتور      تدرك التزامات   

وأضــافت أنــه ميكــن للمحــاكم أن ُتلغــي أي تــشريع أو إجــراء  
يتماشـــى مـــع األحكـــام الدســـتورية كمـــا تفـــسر يف ضـــوء   ال

ــة، وأن احملــاكم كــثريا مــا تنظــر يف القــضايا     االلتزامــات الدولي
ــق        ــا يتعل ــتور فيم ــات الدس ــع متطلب ــى التماشــي م ــة عل املنطوي

  .املقاطعاتباألمور يف 
ــون   - ٥١ ــسيدة بيكت ــدا (ال ــدا   ): كن ــد كن خلــصت آراء وف

ــة      ــة وأمهي ــة عمــل املنظمــات غــري احلكومي فــشددت علــى أمهي
التزام احلكومة بالفرص املتساوية بوصفها من حقوق اإلنـسان         

وقالـت إن اجلهـود     . وقضية رئيسية للمـرأة يف اجملتمـع الكنـدي        
الجتماعيـة والـسياسية    الرامية إىل حتقيق املـساواة االقتـصادية وا       

 ال تـزال موجـودة،       مـواطن اإلجحـاف    ومع أن . سوف تستمر 
إال أن هنــاك التزامــا بالتــصدي للتحــديات عــن طريــق التعــاون  
بـــني الـــسلطات االحتاديـــة وســـلطات املقاطعـــات واألقـــاليم      

  .واجملتمع املدين
قالـــت إن االســـتعراض وفّـــر فرصـــة لتقيـــيم  : الرئيـــسة  - ٥٢

ه مبوجـب االتفاقيـة سـواء يف كنـدا ككـل            التقدم الذي مت إحراز   
وكجزء من التحسني املـستمر لوسـائل       . أو يف خمتلف مقاطعاهتا   

عمل اللجنة، فإن التعليقات اخلتامية سوف حتال إىل الوفد وإىل          
. الربملان الكندي الذي يستحث على املشاركة يف عملية التنفيذ       
ــة علــى كــل مــستويات احلكومــ    . ةومــن املهــم أن تنفــذ االتفاقي

ــصل       ــشريع املت ــشمل الت ــق، ت ــثرية للقل ــسائل امل ــاك بعــض امل وهن
  .بالسكان األصليني، اليت تتطلب إجراء فوريا

  .١٥/١٧وُرفعت اجللسة الساعة   


