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  .٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة   
ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق

  )تابع(  من االتفاقية١٨ املادة
 اجملمــع الــسادس والــسابع املقــدم مــن التقريــر الــدوري  

 CEDAW/C/CAN/Q/7؛ CEDAW/C/CAN/7 (كنــدا 
  Add.1) و

ــدا         - ١ ــد كن ــضاء وف ــسة، اختــذ أع ــوة الرئي ــى دع ــاء عل بن
  .اللجنة أماكنهم على مائدة

ــون    - ٢ ــسيدة بيكتــــ ــدا(الــــ ــر  ): كنــــ ــدمت التقريــــ قــــ
)(CEDAW/C/CAN/7        مث قالت إن السلطات احلكوميـة علـى ،

ألقــاليم واملقاطعــات قــد اضــطلعت بــأدوار  مــستوى االحتــاد وا
ــددة يف جمـــــال تنفيـــــذ    ــزة وتكفلـــــت مبـــــسؤوليات حمـــ متميـــ

  .االتفاقية مواد
ويف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، كانــت هنــاك بــصفة        - ٣

عامة زيادات ملموسة يف قوة العمل النسائية الكندية وكـذلك          
ولقد اقتربـت معـدالت العمالـة النـسائية         . يف مستويات التعليم  

وكـذلك ارتفـع متثيـل املـرأة يف         . من املعدالت املتصلة بالرجال   
يتضمن مهن الطب وطب األسـنان واألعمـال         شتـى املهن، مما  

ــة  ــة واملاليـ ــة،   . التجاريـ ــات اجلامعيـ ــساء يف الدراسـ ــسبة النـ ونـ
وخاصة يف مستوى التعليم العايل، تفوق نـسبة الرجـال، وهـي         

ام بـسد فجـوة     وتواصـل كنـدا القيـ     . مستمرة يف الزيادة كذلك   
، حـصلت املـرأة علـى       ٢٠٠٧ويف عـام    . األجور بـني اجلنـسني    

ســنتا يف الــساعة الواحــدة مقابــل كــل دوالر حــصل عليــه  ٨٤
ــن ذوات      . الرجــل ــساء م ــسبة الن ــإن ن ــك، ف ــى ذل ــالوة عل وع

 يف املائـــة يف عـــام ١٦,٣الـــدخل املـــنخفض قـــد هبطـــت مـــن 
، وذلــــك علــــى ٢٠٠٦ يف املائــــة يف عــــام ١٠,٩ إىل ١٩٩٧
  .بالرجال م من زيادة هذه النسبة قليال عن النسبة املتصلةالرغ

فالنـساء  . ومثة جمال مع هذا لتحقيـق مزيـد مـن التقـدم             - ٤
زلن يـواجهن    من السكان األصليني واملعوقات واملهاجرات ما     

توجـد حـاالت اخـتالل كـبرية         حتديات يف سوق العمل، كمـا     
األطفــال يتــصل بالعمالــة دون أجــر، فاألعمــال املتــصلة ب  فيمــا

ورعاية أعضاء األسرة من املـسنني واملعـوقني تقـع علـى كاهـل            
أن النـساء أكثـر تعرضـا لالعتـداءات      املرأة إىل حد كبري، كمـا     

اجلنسية واملشاحنات اإلجرامية وأعمال اإليـذاء أو القتـل علـى           
  .األزواج يد
والنـــهج احلكـــومي الـــشامل اخلـــاص بتعمـــيم مراعـــاة    - ٥

 حتلـيال يـستند إىل جـنس املـرء،          منظور نوع اجلنس قـد تـضمن      
، ٢٠٠٦ويف عــام . فــضال عــن االضــطالع باملــساءلة الالزمــة  

كان مثة حتديث ملنظمة وضع املرأة الكندية، الـيت متثـل الوكالـة     
االحتادية اليت تتكفل باألمور املتصلة مبركز املـرأة، حـىت تـصبح            

أن احلكومــة قــد  أكثــر اســتجابة لالحتياجــات النــسائية، كمــا 
 بزيــادة التمويــل املقــدم لربنــامج املــرأة،  ٢٠٠٧ عــام قامــت يف

جعـل ميزانيتـها اإلمجاليـة       الذي خيضع إلدارة هذه املنظمة، ممـا      
الـصلة   وقـد مشلـت املبـادرات ذات      . تصل إىل أعلى معـدل هلـا      

األقـــاليم واملقاطعـــات قيـــام حكومـــة كوبيـــك  علـــى صـــعيدْي
مليــون دوالر مــن أجــل حتقيــق  ٢٤باعتمــاد خطــة عمــل تبلــغ 

  .٢٠١٠-٢٠٠٧املساواة بني اجلنسني خالل الفترة 
ولقد عملت كندا على مواجهة الفجوات االقتصادية         - ٦

املتصلة بنوع اجلنس بشكل حمدد، وذلك بطرق تتضمن تـوفري          
األطفــــال، مــــن قبيــــل تكملــــة   الــــدعم الــــالزم لألســــر ذات

االســــتحقاقات الوطنيــــة املتعلقــــة بالطفــــل واملقدمــــة لألســــر  
، واليت تـشكل مبـادرة حكوميـة علـى صـعيد            املنخفضة الدخل 

وكانـت مثـة    . االحتاد واألقاليم واملقاطعات واألمم األوىل أيضا     
ومـن جـراء ذلـك، يالحـظ        . زيادة يف قيمة هذه االستحقاقات    

ــدخل ذات    ــضة الـ ــر املنخفـ ــدد األسـ ــر   أن عـ ــال واألسـ األطفـ
املنخفضة الدخل اليت تعتمد على عائل واحـد قـد اخنفـض، يف             
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.  يف املائــة، علــى التــوايل  ٩,٥  و١٢,١بنــسبة ، ٢٠٠٤عــام 
يـتعني مـن خيـار يف ميـدان رعايـة الطفـل              وكندا قد وفرت مـا    

يتــصل باألســر العاملــة، وذلــك   واإلعفــاء مــن الــضرائب فيمــا 
بوسائل تتـضمن اسـتحقاقات ضـريبة الـدخل املتـصلة بالعمـل،             
اليت تتمثل يف خصم ضرييب قابل لالسترداد وحافز مـايل أيـضا            

 متكـني دافعـي الـضرائب مـن ذوي الـدخل املـنخفض       من أجـل  
ــاء فيهــا    ــة أو البق ــضمام للقــوى العامل وبفــضل هــذه  . مــن االن

االســـتثمارات، كـــان مثـــة هبـــوط يف نـــسبة األطفـــال باألســـر   
ــن   ــدخل مـ ــضة الـ ــة إىل ١٨,٦املنخفـ ــة ١١,٣ يف املائـ  يف املائـ

وعالوة على هذا، فـإن مثـة   . ٢٠٠٦  و١٩٩٦بني عامي    فيما
قبيـــل اســـتراتيجية تنميـــة املـــوارد البـــشرية لـــدى بـــرامج، مـــن 

الشعوب األصلية واملبادرة املعنية بالعمال املسنني واسـتراتيجية        
تــشغيل الــشباب واســتراتيجية التلمــذة احلرفيــة والــصناعية، قــد 

أهنــا قــد  يــسرت مــن مــشاركة النــساء يف ســوق العمــل، كمــا  
 يف ٧٧التقليدية بنـسبة     شجعت على وجودهن يف احلرف غري     

  .٢٠٠٠ املائة منذ عام
ــعيديْ     - ٧ ــى صـ ــر علـ ــن الفقـ ــد مـ ــود احلـ ــاليم  وجهـ األقـ

واملقاطعات قد تـضمنت اسـتراتيجية جديـدة للحـد مـن الفقـر              
مــن وضـــع حكومـــة نيوفاوندالنــد والبـــرادور، وترمـــي هـــذه   
االســتراتيجية إىل متكــني املــستفيدين بــدعم الــدخل والعمــال      

العمـال مـن     سـائر املستبعدين علـى هـامش اجملتمـع واملعـوقني و         
الــدخل املــنخفض، ممــن يــشملون النــساء، مــن االنتقــال     ذوي

علــى حنــو نــاجح إىل ميــدان العمالــة، والعمــل ســاعات أطــول   
أجال، وزيادة مهـاراهتم وأجـورهم، واالحتفـاظ بالعمـل لفتـرة            

ــدة ــة    . مدي واالســتثمار يف خطــة عمــل حكومــة كوبيــك املعني
ساعد إىل حـد كـبري      مبكافحة الفقر واالستبعاد االجتماعي قد      

يف حتــسني أحــوال أســر هــذا اإلقلــيم الــيت تعــيش يف إطــار مــن   
ــون       ــذين يتلقـ ــدين الـ ــدد الراشـ ــل عـ ــع تقليـ ــك مـ ــر، وذلـ الفقـ
ــة      ــساعدة املاليـــ ــوفري املـــ ــرامج تـــ ــب بـــ ــتحقاقات مبوجـــ اســـ

أخـري، وخاصـة أولئـك األشـخاص دون سـن اخلامـسة              كمالذ
  .والنساء األطفال والعشرين واألسر ذات

النـــساء  ءات املتخـــذة إلهنـــاء العنـــف ضـــد   واإلجـــرا  - ٨
واألطفال قد تضمنت متويل برنامج تدعيم املأوى، الـذي يعـد           
ــادرة مكافحــة العنــف العــائلي الــيت تــضطلع هبــا      جــزءا مــن مب
احلكومـــة االحتاديـــة، وذلـــك هبـــدف بنـــاء وإصـــالح وحتـــسني 
أماكن إيـواء النـساء واألطفـال واملـراهقني مـن ضـحايا العنـف               

يــزال  اء علــى االســتغالل اجلنــسي لألطفــال الوالقــض. العــائلي
مبثابة أولية مستمرة، فاحلكومة قد طبقت يف هذا الشأن عـددا           

ــائي    ــانون اجلن ــصلة بالق وتعريــف . كــبريا مــن اإلصــالحات املت
 قــد مت تعديلــه مــن أجــل زيــادة محايــة   “االســتغالل اجلنــسي”

ســنة،  ١٦الــشباب، وقــد رفــع ســن الرضــا اجلنــسي إىل ســن    
اك تشديد للعقوبات املتصلة باسـتخدام اإلنترنـت        كان هن  كما

وقـد قامـت    . مـا  يف تيسري ارتكاب جرمية جنسية تتعلـق بطفـل        
األقاليم واملقاطعات أيضا باختاذ تـدابري تتـصل مبعاجلـة مـشاكل        

وبغيـــة مكافحـــة االجتـــار بالنـــساء . العنـــف العـــائلي واجلنـــسي
والبنــات علــى الــصعيدين احمللــي والــدويل، اضــطلعت كنــدا       

ــد جــرائم       ب ــن خــالل حتدي ــك م ــانون اجلنــائي، وذل ــديل الق تع
جديـــدة تـــستوجب العقوبـــة، وهـــي جـــرائم تتـــضمن االجتـــار  
ــرائم يف      ــذه اجلـ ــق هبـ ــة تتعلـ ــدرت أول إدانـ ــد صـ ــشر، وقـ بالبـ

  .٢٠٠٨ عام
ــشعوب       - ٩ ــشة الـ ــة معيـ ــسني نوعيـ ــة بتحـ ــدا ملتزمـ وكنـ

وذلـك   - وطائفتـا اإلنويـت وامللـونني      األمـم األوىل   - األصلية
الل التعــاون بــني منظمــات هــذه الــشعوب األصــلية      مــن خــ 

ــضا    ــة أيـ ــة االحتاديـ ــة واحلكومـ ــات احملليـ ــاء . واحلكومـ والزعمـ
ـــ   ــى ُصـ ــون، علــ ــسئولون احلكوميــ ــاليم  واملــ ــاد واألقــ عد االحتــ
 القمـة الـوطنيني املعنـيني       واملقاطعات، قـد شـاركوا يف مـؤمتريْ       

ــامْي    ــدا يف عـ ــذين عقـ ــلية، اللـ ــساء الـــشعوب األصـ  ٢٠٠٧بنـ
ــوغ    ، ٢٠٠٨ و ــة وصـ ــديات القائمـ ــشة التحـ ــل مناقـ ــن أجـ مـ

التوصيات احلكومية الالزمة بشأن التمويل والعمل يف جماالت         
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ــستهدفة ، ويف ســياق مــن  ٢٠٠٨يونيــه /حزيــران ١١ويف . م
روح املصاحلة، قامـت حكومـة كنـدا، باسـم مجيـع الكنـديني،              
ــة       ــدارس الداخلي ــسابقني يف امل ــة ال ــذار رمســي للطلب ــدمي اعت بتق

ــهنود احلمــ  ــالل ــشأن    ر، مم ــشعوب األصــلية، ب ــساء ال ــضمن ن يت
كـان هلـا مـن أثـر سـليب           سببته هذه املدارس من معانـاة ومـا        ما

الـصلة،   دائم على ثقافـات وجمتمعـات الـشعوب األصـلية ذات          
. وقد نظمت يف هذا املنحى جلنة مـن جلـان احلقيقـة واملـصاحلة             

 مــن القــانون الكنــدي حلقــوق    ٦٧ وكــان مثــة إلغــاء للمــادة   
، اليت كانت حتـول دون اضـطالع أفـراد األمـم األوىل             اإلنسان

الـــذين يعيـــشون أو يعملـــون يف حمميـــات الـــسكان األصـــليني  
بتقدمي تظلمات تتعلـق بـالتمييز عمـال بالقـانون املتـصل بـاهلنود            

أن اللجنــة الكنديــة حلقــوق اإلنــسان قــد أعلنــت   احلمــر، كمــا
دا التزامهــا بالتعــاون مــع منظمــات األمــم األوىل وحكومــة كنــ 

يتــصل بوضــع نظــام حلقــوق اإلنــسان يتــضمن احتــرام        فيمــا
  .التقليدية ثقافات الشعوب األصلية وقوانينها

ــة     - ١٠ ــدا قــد شــاركت يف صــوغ االســتراتيجية العاملي وكن
ملنع ومكافحة اإلصابات املنقولة باالتصال اجلنسي، وهـي مـن          

أهنـا قـد اضـطلعت،       استراتيجيات منظمة الصحة العاملية، كمـا     
نظمة الصحة للبلدان األمريكية ومنظمة الصحة العامليـة        هي وم 

، “الــصحة اجلنــسية لأللفيــة  ”أيــضا يف إطــار إصــدار إعــالن    
بتجديد التزامها مبساندة األهداف اإلمنائية لأللفية، عـن طريـق          
تـــشجيع احلقـــوق اجلنـــسية للجميـــع واملـــساواة والعدالـــة بـــني  

ــصلة بالــ     ــات املت ــة للمعلوم ــع وصــول الكاف ــسني، م سلوك اجلن
اجلنسي، فضال عن االعتراف بالدور احلاسم الـذي تنـهض بـه            

ومثـة اختبـار طـوعي لإلصـابة بفـريوس نقـص            . الصحة اجلنسية 
ــار ذلــك     ــاليم واملقاطعــات، باعتب املناعــة البــشرية يف مجيــع األق
جزءا من هنج شامل يتعلق بتوفري الرعاية الالزمة قبـل الـوالدة،         

ني لفـريوس نقـص املناعـة       أن معدل إصابة األطفال املعرض     كما
يف املائــة يف  ٣ إىل ١٩٩٧يف املائــة يف عــام  ٢٢قــد هــبط مــن 

  .٢٠٠٦ عام

  ٥ إىل ١املواد 
قــال إن مثــة تقــدما قــد حتقــق يف     : الــسيد فلنترمــان   - ١١

ــات     ــارير املنظمــ ــإن تقــ ــذا، فــ ــع هــ ــرية، ومــ الــــسنوات األخــ
احلكومية بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      غري
واحلكومــة . مــرأة قــد قــدمت صــورة خمتلطــة يف هــذا الــسبيللل

ــاري،     ــى الربوتوكــول االختي ــصديقها عل ــاء إزاء ت جــديرة بالثن
 منـه   ١٣ ومن املالحـظ أن هـذا الربوتوكـول يتـضمن يف املـادة            

ــد   ــة طـــرف تتعهـ ــع  ”أن كـــل دولـ ــاق واسـ ــام علـــى نطـ بالقيـ
بــــالتعريف باالتفاقيــــة والربوتوكــــول االختيــــاري واإلعــــالن  

 وكــذلك بتيــسري املعلومــات املتــصلة بــآراء وتوصــيات عنــهما،
اللجنة، وخاصة بشأن تلك املسائل اليت تتعلق بالدولة الطـرف        

قامــت بـــه احلكومــة يف هــذا  ؛ ومثــة تــساؤل عمــا“ذات الــصلة
يتعلـق بالبـت يف احلـاالت العديـدة الـيت            سـيما فيمـا    املنحى، ال 

أنـــه والربوتوكـــول االختيـــاري يقـــضي ب. لـــدى اللجنـــة اليـــوم
ــدمي رســالة   ال ــة إال  جيــوز تق ــا إىل اللجن ــع    م ــد اســتنفاد مجي بع

ــا       ــة غموضـ ــإن مثـ ــذا، فـ ــع هـ ــة؛ ومـ ــصاف احملليـ ــائل االنتـ وسـ
ــا ــى       فيم ــشكاوى عل ــضمون إحــدى ال ــارة م ــة إث ــق بكيفي يتعل

ــة عــدم متكــن أصــحاب املطالبــات مــن     الــصعيد احمللــي يف حال
غم وعلـى الـر   . التذرع بأحكـام االتفاقيـة مباشـرة أمـام احملـاكم          

ــدا للقــانون العــام، فــإن لــديها ميثاقــا للحقــوق      مــن تطبيــق كن
وهــي تنفــذ أيــضا نظامــا مزدوجــا، ويف إطــار مثــل . واحلريــات

هــذه الواليــات، يالحــظ أن اجلهــاز القــضائي مطالــب بتفــسري  
. القانون احمللـي يف ضـوء التزامـات البلـد علـى الـصعيد الـدويل               

ل اجلهـــاز إذا كـــان رجـــا ومـــن احلـــري بالبيـــان، بالتـــايل، مـــا 
ــام       ــدركون أحك ــا ي ــة عموم ــن القانوني ــضاء امله ــضائي وأع الق

اللجنة على مـدى الـسنوات      قبل  االتفاقية بصورهتا املفسرة من     
  .الفردية من خالل توصياهتا العامة ويف إطار رسائلها

ويف سياق مبدأ املساواة، الـذي كـان ركيـزة للميثـاق              - ١٢
ات االحتاديـة   الكندي للحقوق واحلريات، يالحـظ أن احلكومـ       

. واإلقليميــة ملتزمــة علــى حنــو إجيــايب بتحــسني وضــع املــرأة       
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دواعي األسـف إذن أن اللجنـة الكنديـة حلقـوق اإلنـسان              ومن
ممثلة يف الوفد حىت تتمكن مـن عـرض آرائهـا بـشأن حالـة                غري

كانـــت  إذا ومثـــة أمهيـــة ملعرفـــة مـــا. حقـــوق اإلنـــسان للمـــرأة
قليميـة حلقـوق اإلنـسان،      االتفاقية داخلـة يف أعمـال اللجـان اإل        

كان ينظر إىل هذه اللجان بالفعل بوصفها مهزة وصـل     إذا وما
ــا     ــة فيم ــة واإلقليمي ــة والوطني ــنظم الدولي ــني ال ــة   ب ــق حبماي يتعل

كانـت هـذه اللجـان       إذا حقوق اإلنـسان بالنـسبة للمـرأة، ومـا        
مــــزودة بــــاملوظفني واألمــــوال بــــشكل كــــاٍف علــــى مجيــــع   

وجـود جلنـة حلقـوق اإلنـسان        هو سـبب عـدم       املستويات، وما 
  .الربيطانية يف مقاطعة كولومبيا

ما أن يظل قائما بـدون تـوفر         ميكن حلق  وحيث إنه ال    - ١٣
وســيلة مــن وســائل اإلنــصاف، فإنــه جيــب، يف ضــوء االفتقــار   
لوجود معايري متماثلة لتحقيق املساعدة القانونية الالزمـة علـى          

ومـات مـستكملة    أصعدة االحتـاد وشـىت األقـاليم، أن تقـدم معل          
ومــن . عــن ماهيــة خطــط املعونــة القانونيــة املتاحــة يف كنــدا      

واجـــب احلكومـــة االحتاديـــة أن تكفـــل لكـــل امـــرأة احلـــق يف  
ومـن املهـم أن يـزاح       . احلصول على املعونة القانونية الضرورية    

كان برنامج الطعون القانونيـة قـد مت إلغـاؤه يف            إذا الستار عما 
  .اخلطوة  هذههو سبب اختاذ ، وما٢٠٠٦عام 
قامت بــه    قالت إهنا هتنئ الوفد على ما     : السيدة شني   - ١٤

احلكومة من اسـتثمار يف جمـال حقـوق اإلنـسان للمـرأة خـالل               
ه هـذه   ـاضطلعت ب  األزمة االقتصادية العاملية، وكذلك على ما     

احلكومة من دعم ألعمـال اهليئـات املنـشأة مبوجـب معاهـدات          
 اإلجـراءات الـيت سـتتبعها       ومثة تـساؤل بـشأن    . حقوق اإلنسان 

ــا  ــدا فيم ــيت      كن ــة ال ــة املالحظــات اخلتامي ــذ ومتابع ــصل بتنفي يت
كانت أعمـال الـدعوة      وملا. ستقدمها اللجنة يف الدورة الراهنة    

ــة فيمــا    ــة األمهي ــأثري تعــد يف غاي يتعلــق مبكافحــة   والبحــث والت
املرأة ومواجهة سائر القضايا األساسية، فإن هنـاك         العنف ضد 

ن سـبب عـدم متويـل أنـشطة املنظمـات احلكوميـة             استفسارا عـ  
الـــصلة واالكتفـــاء بتقـــدمي املـــساعدة املباشـــرة وحـــدها،   ذات

ــا  ــا    إذا وكــذلك عم ــرى أن م ــة ت ــت احلكوم ــه   كان ــضطلع ب ت
يتـسم   احلكوميـة مـن مهـام الـدعوة والبحـث ال           املنظمات غـري  

  .النوعية جبودة
ــى      - ١٥ ــيالت القائمــة عل ــرى أن التحل ــد ي وحيــث إن الوف
ــسبة لتعمــيم املنظــور املتــصل    نــوع  اجلــنس تعتــرب ضــرورية بالن

جبنس املرء، فإنه ينبغي تقدمي املعلومات الواجبة عـن أي حتليـل       
ــف       ــة ملختل ــة املقدم ــة االحتادي ــشأن خمصــصات امليزاني ــار ب لآلث
ــاليم    ــعيدْي األقـــ ــسلطات علـــــى صـــ ــوزارات ولـــــشىت الـــ الـــ

ــات ــامج  . واملقاطعـ ــة برنـ ــوء أمهيـ ــاف، ويف ضـ ــة املطـ  ويف هنايـ
ســبق  الطعــون القــضائية مــن حيــث االنتــصاف القــانوين، ومــا  

للجنة أن قامت به من تقيـيم إجيـايب هلـذا الربنـامج، فإنـه يـتعني          
ــيت دعــت      ــة عــن تلــك األســباب ال ــوفر املعلومــات الالزم أن ت

  .إلغائه إىل
حتدثت بوصفها من أعضاء اللجنـة، فقالـت        : الرئيسة  - ١٦

انيـــة يف عمليـــة تقـــدمي إهنـــا تـــشدد علـــى أمهيـــة املـــشاركة الربمل
ــاق       ــع النطــ ــشر الواســ ــى النــ ــالوة علــ ــك عــ ــارير، وذلــ التقــ

. بـني املـوظفني املـدنيني والـسياسيني        للمالحظات اخلتامية فيما  
اتباعــه لــدى   كــان هــذا النــهج قــد مت  إذا ومثــة استفــسار عمــا 

إعداد التقرير اجملمع الـسادس والـسابع، ويف حالـة عـدم القيـام              
. االضـطالع مبثـل هـذه الـسياسة       بذلك، هل ميكـن أن يتـوخى        

ومــن شــأن املــشاركة الربملانيــة يف تطبيــق املالحظــات اخلتاميــة   
للجــان حقــوق اإلنــسان أن تيــسر أيــضا عمليــة التنفيــذ بــشكل 

  .واملقاطعات موحد ومتسق بكافة األقاليم
ــوعي        - ١٧ ــادة ال ــادرات زي ــة مب ــدى أمهي ــة م ــع مالحظ وم

يف نطـاق اإلعـراب   بالنـسبة لتطبيـق الربوتوكـول االختيـاري، و    
متويــل أنــشطة  قررتــه احلكومــة مــن عــدم عــن الدهــشة إزاء مــا

احلكوميــة، يراعــى أنــه  الــدعوة الــيت تنــهض هبــا املنظمــات غــري
كــان متويــل هــذه املنظمــات مــن أجــل  إذا جيــب التــساؤل عمــا

. الترويج للربوتوكول االختيـاري سـوف يتـأثر مـن جـراء هـذا       
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جرى مـن اسـتخدام    مر، ماومن اجلدير بالترحيب، يف هناية األ   
ــا مبقاطعــة      ــد احملكمــة العلي ــة علــى ي ــة وتوصــيات اللجن االتفاقي

؛ كنـدا   ضدمكيوفركولومبيا الربيطانية لدى حكمها يف قضية   
حيث ألزمت احملكمة احلكومة االحتادية بأن تلغي التمييز علـى          

ــود     ــسكان اهلنـ ــز الـ ــد مركـ ــد حتديـ ــنس عنـ ــاس اجلـ ــة . أسـ ومثـ
ب سـعي احلكومـة السـتئناف هـذا         استفسار، مع هذا، عن سب    

 مـن قـانون حقـوق       ٦٧ يتناقض مـع إلغائهـا للمـادة       احلكم، مما 
  .بكندا اإلنسان

قالـــت إنـــه مبجـــرد تلقـــي ): كنـــدا(الــسيدة فيناســـي    - ١٨
املالحظات اخلتاميـة مـن ِقــبل اللجنـة، يراعـى أهنـا قـد ُوزعـت                 
علــى مجيــع الــوزارات االحتاديــة املعنيــة، فــضال عــن حكومــات 

جـرى عرضـها علـى موقـع الـشبكة           يم واملقاطعات، كما  األقال
العاملية ويب التابع للوزارة املعنية بالتراث الكندي، إىل جانـب      

وقـد نوقـشت هـذه املالحظـات بعـد          . إتاحتها لكل من يطلبها   
الـوزارات، مـع اجتمـاع هـذه         ذلك من ِقـبل جلنة مشتركة بني     

اض اللجنة على أساس سنوي يف أعقاب هذا مـن أجـل اسـتعر            
. القــضايا املثــارة علــى يــد اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز

وأثناء الفترة املـشمولة بـالتقرير، كانـت مثـة مناقـشات كـذلك              
هلــذه املالحظــات مــع هيئــات األقــاليم واملقاطعــات مــن خــالل 
اللجنـــة الدائمـــة للمـــسؤولني املعنـــيني حبقـــوق اإلنـــسان، الـــيت 

ركة بــــني احلكومــــات كانـــت مبثابــــة اآلليــــة الرئيــــسية املــــشت 
ولقـد  . يتعلق بتنـاول املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان           فيما

ــوزراء،      ــواب الـ ــى نـ ــضا علـ ــة أيـ ــات اخلتاميـ ُوزعـــت املالحظـ
أهنا كانـت موضـع مناقـشة مـن ِقــبل جلنـة نـواب الـوزراء            كما

  .اإلنسان املعنية بالشؤون العاملية واألمن وحقوق
منظمة وضع املرأة   قالت إن   ): كندا(السيدة بيكتون     - ١٩

الكندية لـديها جلنـة دائمـة معنيـة مبركـز املـرأة، وتـضطلع هـذه                 
اللجنــــة بأعمــــال املتابعــــة الالزمــــة بــــشأن القــــضايا املتــــصلة  

  .أمامها باالتفاقية، ومن سلطتها أن تستدعي الوزراء للظهور

قالــت إن برنــامج الطعــون ): كنــدا(الــسيدة فيناســي   - ٢٠
اســتعراض حكــومي كــان يهــدف القــضائية قــد أُلغــي يف إطــار 

إىل كفالة اتـسام مجيـع الـربامج بالـشفافية واملـساءلة، وأن كـل              
دوالر مــن دوالرات دافعــي الــضرائب يــوفر خــدمات مكافئــة  

ــا ــه، مت مل ــديني    إنفاق ــه باحتياجــات الكن ــع وفائ ــن شــأن  . م وم
ــة حــىت      ــع االلتزامــات املعلن احلكومــة، مــع هــذا، أن تفــي جبمي

باإلضافة إىل النشر علـى مـوقعْي ويــب     و. موعد إلغاء الربنامج  
اخلاصني باهليئـة املعنيـة بـالتراث الكنـدي ومنظمـة وضـع املـرأة               

الطلـــب، ُيالحـــظ أن  الكنديـــة وتوزيـــع نـــسخ مطبوعـــة عنـــد 
ــد مت    ــاري ق ــة والربوتوكــول االختي ــن    االتفاقي ــا م ــرويج هلم الت

ــسان       ــوق اإلن ــدات حق ــضمنت معاه ــة ت ــشطة تثقيفي خــالل أن
ــيت صــدَّ   ــة ال ــدا الدولي ــا كن ــضا   . قت عليه ــة تعمــيم أي وكــان مث

ــة     ــدا مبوجـــب االتفاقيـ ــات كنـ ــن التزامـ ــدث عـ ــشرات تتحـ لنـ
ــاري ــرأة، قـــدم  . والربوتوكـــول االختيـ ــامج املـ ــياق برنـ ويف سـ

التمويل الالزم للمشاريع الرامية إىل النهوض جبميـع النـساء يف           
والتقرير يتضمن أمثلة ألنشطة احلكومات اإلقليمية الـيت      . كندا

  .االتفاقية تعزيزتستهدف 
ــدا(الــسيدة عيــد   - ٢١ ــة  ): كن قالــت إن املعاهــدات الدولي

تؤثر بشكل مباشر يف إطار النظـام الثنـائي،          حلقوق اإلنسان ال  
 يف ومع هذا، فإن هذه املعاهدات تضطلع بـدور تفـسريي هـام           

يتــصل بالدســتور  النظــام القــانوين احمللــي بكنــدا، وذلــك فيمــا  
ــدي للحقــوق واحل  ــاق الكن ــة مــن   وامليث ريــات والقــوانني العادي

ــانون اهلجــرة  ــل ق ــادة. قبي ــيت   ١٥ وامل ــدي، ال ــاق الكن  مــن امليث
تكفــل املــساواة، قــد فُــسرت علــى يــد احملكمــة العليــا بطريقــة    
تتمـــشى مــــع االتفاقيـــة مــــن أجــــل تـــوفري احلمايــــة الالزمــــة    

مباشـر، وذلـك     التمييـز النظـامي علـى حنـوٍ مباشـر أو غـري             ضد
  .استثنائية إىل تدابريبأساليب تتضمن اللجوء 

ــى أن        - ٢٢ ــة، يراعـ ــصاف احملليـ ــبل االنتـ ــص سـ ــا خيـ وفيمـ
تشريعات حقـوق اإلنـسان الكنديـة تتـألف مـن قـانون حقـوق         
اإلنـــسان، علـــى الـــصعيد االحتـــادي، وســـائر قـــوانني حقـــوق   
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اإلنــسان الــيت حتظــى مبركــز شــبه دســتوري، علــى صــعيدْي        
تفظ بتــاريخ والنظــام القــضائي بكنــدا حيــ. األقــاليم واملقاطعــات

طويل من االسـتجابة للـشكاوى املقدمـة مبوجـب الربوتوكـول            
االختيــاري للعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية 
واتفاقيـــة مناهـــضة التعـــذيب وغـــريه مـــن ضـــروب املعاملـــة أو 

وعلـى الـرغم مـن    . اإلنـسانية أو املهينـة   العقوبة القاسية أو غـري   
االختياري التفاقيـة القـضاء     أن تصديق كندا على الربوتوكول      
وقــت  منــذ جيــرِ إال املــرأة مل علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد 

قــصري نــسبيا، فــإن مثــة تظلَمـــْين مبوجــب هــذا الــصك قــائمْين    
ومن منطلق استنـشاد االسـتقالل، يالحـظ أن التـدريب           . اليوم

على األعمال القضائية خيضع إلدارة املعهـد القـضائي الـوطين،           
 تتعلـق بالقـانون الـدويل، وخاصـة القـانون           وهو يتضمن بـرامج   

ــيت       ــة ال ــضايا االجتماعي ــضا بالق ــسان، وأي ــوق اإلن ــدويل حلق ال
املــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني والعنــف      تــشمل العنــف ضــد  

 – وعلــى الــرغم مــن أن املــساعدة القــضائية. العــائلي والتنــوع
 سيما املساعدة املتصلة مبسائل قانون األسرة اليت هتم املـرأة         وال

ختضع للوالية القضائية على الصعيد اإلقليمـي،      - بصفة حمددة 
فــإن احلكومــة االحتاديـــة تتعــاون بــشكل واســـع النطــاق مـــع      
األقــاليم واملقاطعــات مــن أجــل هتيئــة نظــام قــضائي ميــسور        
الوصـــول، وهـــي تقـــوم حتقيقـــا هلـــذا اهلـــدف بتـــوفري التمويـــل 

  .بكندا الواجب من خالل هيئة التحويالت االجتماعية
ــدا(الــسيدة مكــارثي مانــدفيل    - ٢٣ قالــت إن إقلــيم ): كن

ــق     ــه املتعلـ ــسني نظامـ ــسعى إىل حتـ ــرادور يـ ــد والبـ نيوفاوندالنـ
باملــساعدة القــضائية املدنيــة، مــن خــالل تــوفري التمويــل الــالزم 

ــا    ــدعم اإلضــافيني فيم ــاطق   للمحــامني وأشــخاص ال ــصل مبن يت
األمـــراض  بعينـــها مـــن اإلقلـــيم، وكـــذلك لألفـــراد مـــن ذوي  

قلية، ولألطراف املعنية مبسائل األطفال والـشباب والنـساء،         الع
فضال عن متويل مشاريع حمددة، مـن قبيـل ذلـك النـهج الكلـي               
الذي تتبعه احملاكم املختصة بالعنف العائلي لدى تناول سالمة         
الضحايا ومساءلة القائمني بالدفاع، فضال عـن مـشروع رائـد           

اءة والفعالية مبعاجلـة    آخر يرمي إىل القيام على حنو يتسم بالكف       
  .واألسر النـزاعات اليت تتضمن خدمات األطفال والشباب

قالــت إن أونتــاريو تــرى أن ): كنــدا(الــسيدة أوتــون   - ٢٤
مثة ضرورة للوصول للمساعدة القانونية األسرية، وهـي تتـوىل          
توفري التمويل الالزم يف هذا الشأن، وتقدمي بـرامج مـن بـرامج             

رة، واالضطالع بتـدابري للتنفيـذ يف ميـدان    العدالة املتصلة باألس  
مساندة الطفل، وإنشاء حماكم خمتـصة بـالعنف العـائلي، فـضال            
عـــن إعـــداد برنـــامج جديـــد لتعـــيني مـــوظفني مـــسئولني عـــن   

وتتويل أونتاريو أيضا إعـادة     . املساعدة القانونية يف كل حمكمة    
ــد        ــن خــالل تزوي ــسان م ــوق اإلن ــق حبق ــا املتعل ــشكيل نظامه ت

الغات بالوصول املباشـر حملـاكم حقـوق اإلنـسان،     أصحاب الب 
مــع اســتخدام جلنــة حقــوق اإلنــسان للتركيــز علــى املــسائل        

. النظاميــة وإقامــة مركــز للمــساندة القانونيــة حلقــوق اإلنــسان  
يف املائـة يف العـام الواحـد يف          ٤٠وكانت مثـة زيـادة تـصل إىل         

  .اإلنسان جمال متويل نظام حقوق
قالــت إن اســتئناف احلكومــة ): كنــدا(الــسيدة باريــه   - ٢٥

ــصادر يف قــضية   ــوفر ضــد إزاء احلكــم ال ــدا مكي  يرجــع إىل كن
ــخامة      ــوء ضـ ــائم يف ضـ ــع القـ ــى الوضـ ــاء علـ ــها يف اإلبقـ رغبتـ

كـان علـى صـلة بـسياسات وبــرامج      االحتمـاالت القائمـة، ممـا   
ــدا، كمــا    ــود والــشمال بكن أن هــذا  إدارة شــؤون شــعوب اهلن

احلكومـة حبـدوث خطـأ يف       االستئناف يعـزى أيـضا إىل اقتنـاع         
  .االبتدائية حتليل احملكمة

قررتـه احلكومـة    قالت إن ما): كندا(السيدة بيكتون    - ٢٦
من إهناء ذلـك الـصندوق الـذي كـان قائمـا يف جمـال البحـوث                 
يستند إىل استعراض تبيَّن منه أن أفـضل إنفـاق بالنـسبة للمـرأة              

يـستبعد   وهـذا القـرار ال    . يتمثل يف توفري اسـتحقاقات مباشـرة      
ــة       ــصكوك الدولي ــصلة بال ــشر املعلومــات املت مــع هــذا مــسألة ن

ــة   ــرأة   . اهلامــة، مــن قبيــل االتفاقي وقــد قامــت منظمــة وضــع امل
الكنديــة يف الواقــع بتمويــل هيئــات تعمــل علــى تثقيــف النــساء  
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بشأن التـشريعات اخلاصـة باملـساواة يف األجـور، باإلضـافة إىل           
ــضغط ومؤســسات البحــوث     ــات ال ــها جلماع ــضرورية متويل  ال

ــها   ــداف بعين ــوغ أه ــا     . لبل ــة كــذلك حبوث ــد أجــرت املنظم وق
فــروع  مستفيــضة، بالتعــاون مــع الــوزارات األخــرى وســائر     

احلكومـــة واجملتمـــع الـــدويل أيـــضا، هبـــدف تزويـــد الـــدوائر       
ولقـــد قامـــت اللجنـــة . احلكوميـــة مبـــشورة تـــستند إىل األدلـــة 

 الدائمــة املعنيــة بوضــع املــرأة بــصوغ تقــارير توضــيحية عـــن       
اســـتخدام التحليـــل القـــائم علـــى نـــوع اجلـــنس يف امليزانيـــات   

أن منظمة وضع املرأة الكندية قد طبقت بقـدر          االحتادية، كما 
  .كذلك اإلمكان حتليالت لبنود امليزانية بناء على نوع اجلنس

كان بوسـع   إذا قال إنه يتساءل عما  : السيد فلنترمان   - ٢٧
انونية املقدمة من هيئـة     احلكومة االحتادية أن تربط املساعدة الق     

التحويالت االجتماعية بكندا بشروط ترمـي إىل وضـع معـايري           
متماثلة لطاليب هذه املساعدة يف كافة األقاليم، مع كفالـة قيـام            
مجيع احلكومات اإلقليميـة بتهيئـة مـستوى أساسـي منـها علـى              

تــستطيع احلكومــة االحتاديــة أن تفعلــه مــن   ومــاذا. أقــل تقــدير
ــواردة يف الـــصكوك  - أجـــل االضـــطالع ــا الـ ــا اللتزاماهتـ  وفقـ

 بــضمان متكــني - فيهــا االتفاقيــة الدوليـة حلقــوق اإلنــسان، مبــا 
تـضم   حكومة إقليمية، مثل حكومة كولومبيا الربيطانية اليت ال      

جلنــة حلقــوق اإلنــسان، مــن تعزيــز مقومــات حقــوق اإلنــسان   
  .القبيل لديها عن طريق تشكيل هيئة من هذا

ـــن   - ٢٨ ــأن   : الــسيدة شي ــان الوفــد يقــول ب الحظــت أن بي
ــأمني        ــاء هبــدف ت ــرض لإللغ ــد تع ــضائية ق ــون الق ــامج الطع برن

كـان هـذا الربنـامج      إذا الشفافية واملساءلة، مث استفـسرت عمـا      
وعـــالوة علـــى ذلـــك، ويف ضـــوء . يفتقـــر إىل هـــذه الـــصفات

ــدعوة والبحــث، الــيت تنــهض هبــا      التــشديد علــى أن أعمــال ال
 مـستوى القواعـد الـشعبية، تعتـرب         احلكومية على  املنظمات غري 

التماثل مـع األعمـال املنـاظرة الـيت تقـوم            ضرورية وتتسم بعدم  
هبا اهليئات احلكومية، مثل منظمة وضع املرأة الكنديـة، يراعـى           
ــرار       ــذي ســبق اختــاذ الق ــدير ال ــة التق ــساؤال عــن نوعي أن مثــة ت

املتـــــصل بوقـــــف التمويـــــل اخلـــــاص بأنـــــشطة املنظمـــــات      
الــصلة   املــأمول فيـه أن يعــاد الربنـامج ذو  ومـن . احلكوميــة غـري 
  .أخرى مرة
حتدثت بوصـفها مـن أعـضاء اللجنـة فقالـت       : الرئيسة  - ٢٩

ــا الربيطانيــة قــد ارتــأت، يف قــضية    ــا بكولومبي إن احملكمــة العلي
 يتعارض مـع   ٣١-، أن مشروع القانون جيم    كندا مكيور ضد 

مـات  مزيـد مـن املعلو   االتفاقية، ومن الواجـب بالتـايل أن يقـدم      
  .الصدد عن أسباب االستئناف الذي قدمته احلكومة يف هذا

أشارت إىل احتمـال توحيـد   ): كندا(السيدة بيكتون    -٣٠
كنـــدا بكاملـــها، مث قالـــت إن هيئـــة      شـــروط التمويـــل عـــرب  

التحويالت االجتماعيـة الكنديـة تقـوم بتحـويالت إمجاليـة مـن             
وقابلـة  أجل تزويد األقاليم واملقاطعـات بـأموال ثابتـة ومطـردة            

للتنبؤ، وذلك هبدف املساعدة يف تلبية احتياجات املـواطنني يف          
جماالت من قبيل التعليم يف أعقاب املرحلة الثانوية، واملـساعدة        
ــرة،    ــة املبكـ ــة الطفولـ ــع، وتنميـ ــدمات اجملتمـ ــة، وخـ االجتماعيـ

مبثابـة جـزء     رطيةـويف املاضي، كانت الشَّ   . ورعاية الطفل أيضا  
ة، ولكـن حكومـة كنـدا تـرى اليـوم          من التحويالت ذات الصل   

أن األقاليم أكثـر متكنـا بـالطبع مـن تلبيـة احتياجـات مواطنيهـا                
يلـزم مـن بـرامج،       وأهنا َحرِية بأن يسمح هلا بصوغ وتـوفري مـا         

تتميــز بـــه هــذه األقــاليم مــن تنــوع جغــرايف        وذلــك إزاء مــا 
ــادئ   وقـــد بـــذلت جهـــود . وســـكاين ــا لتجميـــع بعـــض املبـ مـ

خالل إبرام اتفاقـات يف جمـاالت مـن قبيـل           واهلياكل العامة من    
ــصحية  ــة الـ ــا. الرعايـ ــساعدة    كمـ ــضايا املـ ــن لقـ ــن املمكـ أن مـ

ــوزراء العــدل     ــسنوية ل ــة أن تبحــث يف االجتماعــات ال القانوني
على صـعيد االحتـاد واألقـاليم واملقطعـات، مـن منطلـق اإلبقـاء               

  .كندا املركزي الذي تتسم بـه على الطابع االحتادي غري
قالـــت إنـــه يف إطـــار امليثـــاق ): كنـــدا(دة عيـــد الـــسي  - ٣١

الكندي للحقوق واحلريات بصيغته املفسرة يف ضوء التزامـات         
ــاليم       ــات األق ــدويل، يالحــظ أن حكوم ــصعيد ال ــى ال ــد عل البل
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ــات       ــة مــن آلي ــات كافي ــوفري آلي ــة ت ــة بكفال واملقاطعــات ملتزم
وهنـــاك تعـــاون واســـع . الطعـــون يف ميـــدان حقـــوق اإلنـــسان

كومة االحتادية وحكومات األقاليم واملقاطعـات  النطاق بني احل 
سـنتني، فـضال عـن مـؤمترات         يف إطار حمفل سـنوي يعقـد كـل        
أن القـــضايا املتـــصلة بتحويـــل  هاتفيـــة شـــهرية أخـــرى، كمـــا 

املدفوعات وحقوق اإلنسان واالتفاقيـة وحقـوق املـرأة تـشكل          
مكيـور  وبـشأن قـضية     . دائما جزءا من املناقـشات ذات الـصلة       

تــرى احلكومــة أنــه ينبغــي حملكمــة االســتئناف أن   ، كنــدا ضــد
تنظــر يف قــرار احملكمــة العليــا بكولومبيــا الربيطانيــة، وذلــك يف  
ضوء اتساع نطاق وسائل االنتـصاف املطلوبـة وأمهيـة القـضايا        

  .املثارة القانونية
قالـــت إهنـــا ســـتحاول أن ): كنـــدا(الــسيدة فيناســـي    - ٣٢

ديرات املتـــصلة حتـــصل علـــى املعلومـــات الالزمـــة بـــشأن التقـــ 
وكولومبيــا  . بربنــامج الطعــون القــضائية، حبلــول هنايــة اليــوم     

الربيطانية قد طبقت على حنو نـاجح منـوذج الوصـول املباشـر؛             
ومثــة مركــز لتقــدمي املــساعدة يف جمــال حقــوق اإلنــسان يتــويل   
تــوفري مــساعدة شــاملة تتــضمن متثــيال قانونيــا للمــستحقني مــن 

ــيهم،    ــدعى عل ــشكاوى وامل ــاأصــحاب ال ــذا املركــز    كم أن ه
يضطلع خبـدمات تثقيفيـة عامـة علـى صـعيد حقـوق اإلنـسان،               

وتفيـد األدلـة   . حتقق من جناح   وهو يشكل عنصرا أساسيا فيما    
اإلحصائية والتغذيات العكـسية أن الـشكاوى قـد عوجلـت يف            
ــوق        ــة حق ـــبل حمكم ــن ِق ــال م ــت املناســب وبأســلوب فع الوق

  .الربيطانية اإلنسان بكولومبيا
قالــت إنــه يف وســط املــصاحل  ): كنــدا(لــسيدة باريــه ا  - ٣٣

الكثرية املتنافـسة الـيت تتعلـق مبجلـس الطوائـف اهلنديـة واألمـم               
، الــذي اعتمــد ٣١-يراعــى أن مــشروع القــانون جــيم األويل،

ــام  ــوق     ١٩٨٥يف عـ ــني احلقـ ــروريا بـ ــا ضـ ــق توازنـ ــد حقـ ، قـ
ــود       ــز اهلن ــني مرك ــد ميــز ب ــو ق ــة، فه ــة والفردي احلمــر  اجلماعي

وقـد سـاعد مـشروع القـانون هـذا يف           . طائفـة بعينـها   وعضوية  
جعل مركز كثري من األشخاص املنتمني ألصل هنـدي مركـزا           

ومن رأي احلكومـة، مـع هـذا، أن قاضـي التحقيـق يف              . قانونيا
مناسب باختاذ قـرار    قد قام بشكل غري كندا مكيور ضد قضية  

  .الصلة مناٍف ألحكام مشروع القانون ذي
قالت إن منظمة وضع املرأة     ): كندا(السيدة بيكتون     - ٣٤

ــدير؛ وبــدون        ــدين حــق التق ــع امل ــال اجملتم ــدِّر أعم ــة تق الكندي
اجلماعــات النــسائية، يالحــظ أن عمليــات التقــدم الــيت جــرت  

والتفاعــل مــع هــذه . حــىت اليــوم كــان ســيتعذر االضــطالع هبــا
اجملموعــات قــد مكَّــن املنظمــة وســائر اإلدارات احلكوميــة مــن  

ــشكل   ــرأة، فــضال عــن    االطــالع ب ــى احتياجــات امل مباشــر عل
ــربامج الــيت حظيــت بالنجــاح أو     ــسياسات وال ــة ال ــة ماهي معرف

والبحوث، اليت تـشمل البحـوث القائمـة علـى        . ُمـنيت بالفشل 
مــستوى القواعــد الــشعبية، قــد حــصلت علــى التمويــل الــالزم  

واحلكومـة قـد    . كانت عنصرا من عناصر أحد املشاريع      عندما
وخاصـة أقـسام الدراسـات املتـصلة بنـوع          شجعت اجلامعـات،    

يتعلـق   احلكومية فيما  اجلنس، على املشاركة مع املنظمات غري     
وبعـض األقـاليم قـد عمـدت        . الـصلة  بالنهوض بالبحوث ذات  

أن الــــوزراء  إىل متويــــل أنــــشطة الــــدعوة والبحــــث، كمــــا    
ــو   ــى حنـ ــوا علـ ــد التقـ ــوميني قـ ــري  احلكـ ــات غـ ــستمر باملنظمـ  مـ

لـــديها مـــن شـــواغل وآراء   مـــااحلكوميـــة حـــىت يـــستمعوا إىل
ومقترحات؛ وكـان مثـة اضـطالع مبثـل هـذه األعمـال كـذلك               

العمليــة مــن خــالل مكاتــب تأسيــسية باعتبــار هــذا جــزءا مــن   
  .الربملانية

قالــت إن حكومــة يوكــون ): كنــدا(الــسيدة مادســن   - ٣٥
قد أنشأت الصندوق املعين مبساواة املـرأة يف سـياق االسـتجابة            

ــصل حلاجــة املنظمــات ال  ــل مت ــسائية لتموي ــصندوق  . ن وهــذا ال
يساند أعمال الدعوة والبحـث الـيت تـستهدف حتقيـق املـساواة             
بالنسبة للمرأة، إىل جانب وضع الـسياسات اخلاصـة باملـساواة           
بـــني اجلنـــسني والتثقيـــف والعمـــل يف جمـــال القـــضايا املتـــصلة   
. مبـــساواة املـــرأة، وبنـــاء القـــدرات داخـــل املنظمـــات النـــسائية
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ــ ومــن ات الــيت حــصلت علــى التمويــل الــالزم، منظمــات   اهليئ
  .األصلية عديدة لنساء الشعوب

امتــدحت موقــف كنــدا : الــسيدة تافــاريس دا ســيلفا  - ٣٦
يتـصل بتعزيـز     الذي يتميز باالستباق داخل احملافل الدولية فيما      

حقوق اإلنسان للمرأة، مث طالبت بتفـسريٍ لتناقـضني واضـحني           
وأوهلمـــا، أن الوفـــد . التفاقيـــة مـــن ا٣ يتعلقـــان بتنفيـــذ املـــادة

يصرح بأن منظمة وضع املرأة الكنديـة حتظـى مبيزانيـة قياسـية،             
ــة ذات   ــة دولي ــة منظم ــذه     ولكــن مث ــة ه ــأن ميزاني ــول ب ــة تق ثق
ــسبة    ــضت بنـ ــد ُخفـ ــة قـ ــام    ٤٠الوكالـ ــا يف عـ ــة تقريبـ يف املائـ

ــه قـــد وردت معلومـــات مـــن مـــصادر   . ٢٠٠٦ ــا، أنـ وثانيهمـ
مويليـة التوجيهيـة اخلاصـة بـالربامج     مستقلة تفيد بأن املبادئ الت    

اضـــطالع املنظمـــات  النـــسائية حتـــول يف الوقـــت الـــراهن دون
أكـره بعـض هـذه     احلكومية بالبحوث املتصلة بالدعوة، مما  غري

املنظمات على إغالق مكاتبها؛ والوفد قد أفاد بإمكانية متويـل          
ومـن الـضروري أن توضـح هـذه النقطـة متامـا،          . هذه البحوث 

عوة والتأثري تشكل جزءا أساسيا من احلـوار الـدائر          فأعمال الد 
ولـيس مـن شـأن التغـيريات أن         . بني احلكومات واجملتمع املدين   

حتــــدث بــــصفة تلقائيــــة، حيــــث جيــــب حفزهــــا مــــن ِقبـــــل   
  .أنفسهن النساء
والتقــــارير املــــستقلة تقــــول، عــــالوة علــــى هــــذا،        - ٣٧
ــة يف ســياق نظــام التحــويالت اجلديــد   إن  املــساعدة االجتماعي

ــد مل   ــاض إىل حـ ــسم باالخنفـ ــذه     تتـ ــل، وإن هـ ــه مثيـ ــسبق لـ يـ
تنجح يف معاجلة نقاط الضعف الـيت تكتنـف نـساء      املساعدة مل 

الشعوب األصلية، الالئي يواجهن، أكثر من أي طائفة نـسائية      
أخرى، مزيدا من الفقـر والبطالـة والعنـف والتـشرد والتعـرض              

ضعف ويف بعض مناطق البلد، بلغت حاالت الـ       . للحبس أيضا 
ــل       ذات ــاء والقت ــل االختف ــن قبي ــصوى، م ــستويات ق ــصلة م ال

. يكــن هنــاك حتقيــق فعــال يف هــذه األمــور بأعــداد كــبرية، ومل
ــاول مــشكلة     ــضا يف تن ــد أخفقــت أي ــة ق واملــساعدة االجتماعي

ــائلي    ــي خيــضعن لعنــف ع ــشابات واملراهقــات الالئ ــة . ال وقراب

ها يف املائـــة مـــن ضـــحايا االعتـــداءات اجلنـــسية املبلـــغ عنـــ ٨٠
كُــن يتعرضــن للتــشرد، ولكــن  وكــثريا مــا. كانــت مــن البنــات

أمــاكن اإليــواء املتاحــة أمــامهن ومرافــق االحتجــاز الــيت قــد        
يفـضي إىل    تضمهن كانت مبثابة مراكـز لـألوالد والبنـات، ممـا          

. عواقــب ســلبية تتعلــق بأمنــهن واســتعادهتن حلــاالهتن الطبيعيــة  
لفئـات الرئيـسية   جيدن مكانـا هلـن يف سـياق ا    وهؤالء البنات ال 

واإلحجـام عـن العمـل      . اليت تشمل النساء واألطفال والشباب    
 مــن ٣ يتفــق مــع املــادة يف حالــة هــاتني الفئــتني مــن النــساء ال 

ــة      ــصادية واالجتماعيـ ــوق االقتـ ــضمن احلقـ ــيت تتـ ــة، الـ االتفاقيـ
  .للمرأة والثقافية

قالت إن منظمة وضع املرأة     ): كندا(السيدة بيكتون     - ٣٨
ــد   ــة ق ــع اإلدارات    الكندي ــسيق، شــأهنا شــأن مجي تعرضــت للتن

ويف إطــار عمليــة التنــسيق هــذه، كــان مثــة إغــالق   . احلكوميــة
كـان   لبعض املكاتب اإلقليمية وسائر الوحدات اإلدارية، كما      

وقــد أعيــد اســتثمار . هنــاك جتميــع ملكاتــب ووحــدات أخــرى 
األرصــدة املــوفرة علــى هــذا النحــو يف الربنــامج الرئيــسي مــن    

. ق جمتمعي وصندوق آخر من صـناديق الـشراكة        خالل صندو 
، قــدمت احلكومــة خمصــصات جديــدة مــن     ٢٠٠٧ويف عــام 

جعل التمويل الربنـاجمي للمنظمـة يـصل         خمصصات امليزانية، مما  
مليـون دوالر    ٣٣إىل رقم قياسي، وكانت مثة إمكانيـة لرصـد          

لتمويل املشاريع طـوال فتـرة ثـالث سـنوات، وذلـك ألهـداف         
املرأة، ومتكني بنـات األمـم     افحة العنف ضد  خمتلفة تتضمن مك  

األوىل من خالل الفنـون والثقافـة، والتوفيـق بـني االحتياجـات             
ــلية يف    ــساء الـــشعوب األصـ ــة، ومـــساعدة نـ ــة واجملتمعيـ الثقافيـ

وقــد ركــزت الوكالــة أيــضا علــى     . تكــوين مهــارات قياديــة  
ــات الـــضعيفة      ــاجرات وســـائر اجلماعـ ــات والنـــساء املهـ . البنـ

ذا، ونظـرا لـتفهم احلكومـة ملـدى أمهيـة أعمـال             وعالوة على ه  
احلكومية يف النهوض مبـساواة املـرأة، يراعـى أن           املنظمات غري 

منظمة وضع املرأة الكنديـة قـد قـدمت أيـضا متـويال لعـدد مـن                 
  .“الدعوة مجاعات”املنظمات اليت قد تدخل يف نطاق 
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قالت إنه يف سياق    ): كندا(السيدة مكارثي ماندفيل      - ٣٩
ع باســـتراتيجية واســـعة النطـــاق للحـــد مـــن الفقـــر،  االضـــطال

يالحــظ أن معــدالت املــساعدة االجتماعيــة يف نيوفاوندالنــد     
يف  ٥٤,٧والبرادور قد زادت إىل حد كبري؛ فالنساء يـشكلن          

وقـــد رفـــع احلـــد األدىن . املائـــة مـــن جممـــوع دعـــم اإليـــرادات
 يف املائــة يف الــسنوات الــثالث األخــرية،    ٣٣لألجــور بنــسبة  

كــان مثــة تــوفري للمــساعدات الالزمــة ألغــراض تتــضمن،  كمــا
تتـضمنه، املـأوى ورعايـة الطفـل اخلاصـة واألغذيـة             من بني مـا   

  .والطفل التكميلية لألم
قالـــت إن وزارة أونتـــاريو ): كنـــدا(الـــسيدة أوتـــون   - ٤٠

املعنية باجملتمع واخلـدمات االجتماعيـة تقـوم، مـن خـالل هيئـة               
ــاريو وبرنــامج دعــم ا  ــاريو، بتــوفري  أعمــال أونت ملعــوقني يف أونت

املساعدة االجتماعية عن طريق اسـتحقاقات املـساعدة املتـصلة          
ــا  ــة، ممـ ــدخل والعمالـ ــل،     بالـ ــن عمـ ــث عـ ــم البحـ ــشمل دعـ يـ

ــة الـــصحية،    ــارات والتوظيـــف، والرعايـ والتـــدريب علـــى املهـ
ويف الـــسنوات األخـــرية، كانـــت هنـــاك . وخمصـــصات العجـــز

 يف ميزانيـة املـساعدة   زيادات يف احلـد األدىن لألجـور وكـذلك     
  .الشاملة االجتماعية

قالــت إن كوبيــك تطبــق ): كنــدا(الــسيدة ميلــوكس   - ٤١
بــرامج فعالــة للمــساعدة االجتماعيــة؛ وإن التــشريعات املتعلقــة 

، ٢٠٠٢بالفقر واالستبعاد االجتماعي، اليت اُعتمـدت يف عـام          
تتنـــاول الفــــوارق بـــني اجلنــــسني، وحتـــدد احلقــــوق القائمــــة    

ــالفقر، وتــشترط مــستوى الئقــا مــن مــستويات   يتــصل فيمــا  ب
املعيشة، وقد صـحبت هـذه التـشريعات خطـة عمـل حكوميـة              

ــرة  ــى    . ٢٠٠٩-٢٠٠٤للفتـ ــة علـ ــذه اخلطـ ــوت هـ ــد احتـ وقـ
زيادات للحـد األدىن لألجـور، واسـتحقاقات للعمالـة، ودعـم            
للطفولــة، وبــدالت أكثــر ســخاء ألشــد األســر فقــرا؛ وكانــت  

وقـد أفـضت   . طابع تراكميبعض هذه االستحقاقات متسمة ب  
ــة تتـــضمن حـــدوث   الـــسياسة ذات ــائج ملموسـ الـــصلة إىل نتـ

األســـر الوحيـــدة الوالـــد، الـــيت كانـــت  هبـــوط كـــبري يف عـــدد

غالبيتــــها برئاســــة نــــساء يــــتلقني مــــساعدة تتــــصل بالعمالــــة 
  .أيضا ومساعدة اجتماعية

ــون    - ٤٢ ــسيدة بيكت ــدا(ال ــدا   ): كن ــة كن ــت إن حكوم قال
نـساء   بــه مـن قلـق إزاء العنـف ضـد         رتـشع  تشارك اللجنة فيما  

الــــشعوب األصــــلية وحالــــة هــــؤالء النــــساء مــــن النــــاحيتني  
وحيث إن أسباب هذا الوضع تتـسم       . االجتماعية واالقتصادية 

وكـان  . بالتعقد، فـإن احللـول املتبعـة تتـصف بتعـدد الوجهـات            
ــادرة    ــة اضــطالع مبب ــروح ”مث ــع  “األخــوات يف ال ــشاركة م  مب
ت الـشعوب األصـلية، وذلـك مـن أجـل           الرابطة الكندية لرابطا  

مواجهـــة العنـــف املتـــصل باألصـــل العرقـــي والعنـــف اجلنـــسي  
ــذلك ــوث ذات . كــ ــالل البحــ ــن خــ ــد   ومــ ــصلة، مت حتديــ الــ
مـــن نـــساء الـــسكان األصـــليني ممـــن تعرَّضـــن للقتـــل أو   ٥٠٠

االختفاء، وقد أُدرجت أمسـاء هـؤالء النـساء يف قاعـدة بيانـات           
تـضمن التعـاون بـصورة      وقد اختذت خطوات أخرى ت    . الرابطة

وثيقة مـع وكـاالت تنفيـذ القـوانني، وتـدريب ضـباط الـشرطة               
. يتــصل باالحتياجــات احملــددة لنــساء الــشعوب األصــلية   فيمــا

ـــبل هــؤالء النــساء، قــد     ومــؤمترات القمــة، الــيت نظمــت مــن ِق
مجعــت بــني األقــاليم واملقاطعــات واحلكومــة االحتاديــة ملناقــشة  

ذت أيـــضا تـــدابري أخـــرى يف اختـــ الـــصلة، كمـــا القـــضايا ذات
  .الصدد هذا
يف املائــة  ٧٥قالــت إن نــسبة ): كنــدا(الــسيدة باريــه   - ٤٣

مــن نــساء الــسكان األصــليني تقــيم خــارج احملميــات اخلاصــة    
ــسبة   ــسكان، وأن ن ــهن تعــيش يف   ٤٢,٧هبــؤالء ال ــة من يف املائ

 ١٣ ٣٠٠ومتوسط دخل هـؤالء النـساء يبلـغ         . إطار من الفقر  
 دوالرا للنــــــــــساء مــــــــــن ١٩ ٣٥٠ دوالر، بالقيــــــــــاس إىل

ــشعوب األصــلية و  غــري ــشعوب  ١٨ ٢٠٠ ال  دوالر لرجــال ال
ونــساء الــشعوب األصــلية يتَّــِسمن بزيــادة التمثيــل      . األصــلية

ــالغ القلــق إزاء   . داخــل الــسجون ــة تــشعر بب واحلكومــة الكندي
ــسقة       ـــهجا من ــب ُن ــدة تتطل ــشكلة معق ــي م ــشكلة، فه ــذه امل ه

غـــب يف التعـــاون مـــع واحلكومـــة تر. ومتعـــددة التخصـــصات
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منظمــات الــشعوب األصــلية واألقــاليم واملقاطعــات مــن أجــل   
ــا    ــق حتــسينات ملموســة فيم ــسكان األصــليني،    حتقي ــصل بال يت

أهنــا قــد اســتثمرت أمــواال ضــخمة يف اجملــاالت اهلامــة        كمــا
وعلـى الـرغم مـن أن جهـود احلكومـة تـستهدف             . الصلة ذات

ر، فــإن مثــة  يف ذلــك الفئــات قيــد النظــ    كافــة الكنــديني، مبــا  
إجـراءات حمـددة جيـري اختاذهـا علـى يـد الـوزارات االحتاديــة،        

يف ذلك وزارة شؤون شعوب اهلنود والشمال، وذلـك مـن            مبا
أجل دعم التنمية االقتصادية وحتسني أحوال اإلسكان وتيـسري         
الوصول ملياه الشرب املأمونـة وللـربامج التثقيفيـة واالجتماعيـة           

وقــد قــررت الــوزارة أن . نيعلـى صــعيد أســر الــسكان األصــلي 
تزيد من التمويل األساسي املقدم ملنظمات الشعوب األصـلية،         

ــها   وال ــسائية من ــة   . ســيما املنظمــات الن ــع مليزاني ــة رف وكــان مث
ــة لنــساء الــشعوب األصــلية، كمــا   أن التمويــل  الرابطــة الكندي

ــن االســتقرار       ــد م ــة مزي ــد أســهم يف كفال ــسنوات ق ــدد ال املتع
عت الوزارة بإصالحات رئيـسية لرباجمهـا       وقد اضطل . التنظيمي

االجتماعيــة واالقتــصادية األساســية، وذلــك يف ميــادين التعلــيم 
  .البشرية وتنمية املوارد

واحلكومــة االحتاديــة ملتزمــة بوضــع خطــة اســتراتيجية    - ٤٤
شاملة لتنمية جمتمعـات الـشعوب األصـلية، مـع جعـل املـساواة              

ومثـة إعـداد يف   .  الصدد بني اجلنسني مبثابة مبدأ أساسي يف هذا      
الوقت الراهن إلصالح خدمات دعـم الطفـل واألسـرة هبـدف            
اختــاذ تــدابري مــسبقة تتــضمن املــساعدات والتــشريعات املتــصلة 

ــراد    ــة حقــوق األف ــدخل مــن أجــل محاي ــشأن،  . بال ويف هــذا ال
تكوين شراكات خمتلفة يف كولومبيـا الربيطانيـة علـى سـبيل             مت

ألربتــــــا وساسكاتــــــشيوان املثــــــال يف حقــــــل التعلــــــيم، ويف 
  .واألسرة ونيوبرونزويك يف حقل دعم الطفل

أشـــارت إىل حـــبس البنـــات ): كنـــدا(الـــسيدة عيـــد   - ٤٥
واألوالد على حنو مشترك، مث قالت إن قـانون العدالـة اجلنائيـة             
ــني       ــوارق ب ــاة الف ــات مبراع ــاليم واملقاطع ــب األق ــشباب يطال لل

ر يثقلــون وعلــى الــرغم مــن أن الــشباب مــن الــذكو . اجلنــسني

نظام العدالة املتصل بالشباب، فإن مثة جهودا جيـري بـذهلا مـن          
أجــل كفالــة حــصول صــغار الفتيــات احملتجــزات علــى معاملــة  

  .اجلنس خاصة على صعيد نوع
قالت إنـه بالنـسبة ألونتـاريو،       ): كندا(السيدة أوتون     - ٤٦

يراعى أن مرتكبات اجلرائم من الفتيات جيري اسـتيعاهبن علـى           
صل، باستثناءات قليلة، وخاصة يف تلك احلـاالت الـيت          حنو منف 

يستحسن فيها إبقاء هؤالء الفتيات على مقربـة مـن جمتمعـاهتن            
ويعمــل هــذا اإلقلــيم أيــضا علــى تعزيــز الربجمــة القائمــة  . احملليــة

ــة      ــيم والعمال ــادين التعل علــى نــوع اجلــنس بــشكل حمــدد يف مي
صـول  والتدرب علـى مهـارات احليـاة، وكـذلك علـى تيـسري و         

  .الشخصية املرأة للمسكن واألسرة واملشورة
طلبت معلومات إضافية عـن     : أبياه - السيدة كوكر   - ٤٧

يتـصل بالربجمـة    سيما فيمـا   مبادرة مكافحة العنف العائلي، وال    
املـرأة، وخاصـة     ومدى النجاح يف تقليل العنف املرتكـب ضـد        

 وتـساءلت كـذلك عـن ماهيـة    . املرأة املنتمية للسكان األصليني 
اخلطوات املتخذة من ِقـبل احلكومة الكنديـة مـن أجـل معاجلـة             

أبلغ عنه مـن سـوء إدارة نظـام الـسجون، مـن قبيـل ارتفـاع              ما
ــصلهن،      ــليني، وفـ ــسكان األصـ ــن الـ ــساء مـ ــبس النـ ــدل حـ معـ
ــسائية،      ــق الن ــة املراف ــذكور يف مقدم واســتخدام عــاملني مــن ال

ن يــشكل ممارســة تفــضي إىل اســتغالل النــساء والفتيــات مــ ممــا
ومن الواجب أن تقدَّم معلومات أيـضا بـشأن       . الناحية اجلنسية 

آليــات االنتــصاف اخلارجيــة املتاحــة أمــام هــؤالء الـــضحايا،       
فاملعاملة اليت يلقينها قد تعد نوعا من التعذيب مبوجب املعـايري           
الدولية، ومثـة هيئـات خمتلفـة، تتـضمن اللجنـة الكنديـة حلقـوق               

هـــي اإلجـــراءات  ومـــا. اإلنـــسان، قـــد انتقـــدت هـــذا الوضـــع
يتعلق بـاجلرائم    األخرى اليت سوف تتخذ، يف هناية األمر، فيما       

، فـالكثري   “األخوات يف الروح  ”اليت حتددت عن طريق رابطة      
  .سليم  بتحقيقحتظَ من جرائم القتل هذه مل
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، ٥ أشــارت إىل املــادة: اـالــسيدة تافــاريس دا سيلفــ   - ٤٨
ــل يف جمــال الت    مث ــة الطف ــة رعاي ــل   أكــدت أمهي ــني العم ــق ب وفي

ــة القائمــة     ــاة األســرية، إىل جانــب حتــدي األدوار النمطي واحلي
ورد يف التقريـر مـن    وبالتايل، ويف ضوء ما . على أساس اجلنس  

وجود نقص حـاد يف مرافـق رعايـة الطفـل، ينبغـي إبـراز ذلـك              
جـرى مـن ختفـيض التمويـل املتعلـق           املنطق الذي يستند إليه ما    

ية الطفل، باعتبار ذلـك جـزءا مـن    بالتعليم يف سن مبكرة ورعا    
ــة   ــالتحويالت االحتادي ــسياسة املتــصلة ب ــة تقــدير مــدى  . ال وبغي

ــذكر       ــشاملة، جيــب أن ت ــل ال ــة الطف حجــم اســتحقاقات رعاي
ــل الواحــد يف مراكــز      ــة بالطف ــة املتعلق ــشهرية العادي الرســوم ال

ــل  ــة الطف ــا  . رعاي ــا مل ــة، ووفق ــارير،    ويف النهاي ــه التق جــاءت ب
ة الساحقة من الكنديني تفضل وجـود برنـامج         يراعى أن الغالبي  

ما عن الربنـامج     وطين لرعاية الطفل يتسم باالختالف إىل حد      
كانـت الـسياسات     إذا الراهن؛ ومثة تساؤل يف هذا الشأن عما      

  .كندا احلكومية املتصلة برعاية الطفل متمشية مع آراء سكان
ذكرت أن العنف العائلي موجه أساسا      : السيدة شني   - ٤٩
الرجل، وأن املعلومات املتاحة تقـول بـأن هنـاك           املرأة، ال  ضد

للرجـل مرتكـب     اجتاها متزايدا يف كندا حنو توجيـه االهتـام، ال         
كـان قـد     إذا وتساءلت عمـا  . العنف فحسب، بل للمرأة أيضا    

سبق االضطالع بأي حتليل للقضايا اليت عرضت علـى احملـاكم           
 املعلومــات بنــاء علــى نــوع اجلــنس، وقالــت إنــه ينبغــي تقــدمي   

الالزمة بـشأن مـدى كفايـة األعـداد املتـوفرة مـن مرافـق إيـواء                 
النساء، وأيـضا بـشأن اخلطـط املتعلقـة بزيـادة االسـتثمارات يف              

ويف ســياق التــشديد علــى أمهيــة مــشاركة   . مثــل هــذه املرافــق 
املـــرأة، يالحـــظ أن مثـــة    الرجـــال يف مكافحـــة العنـــف ضـــد   

 يف الوقــت “محلــة الــشريط األبــيض  ”استفــسارا عــن مــدى   
ــراهن ــر، إىل     . ال ــة األم ــاك حاجــة، يف هناي ــن املؤكــد أن هن وم

االضــطالع بتحقيــق ســليم يف حــوادث قتــل املئــات مــن نــساء  
السكان األصليني، ومن احلري باحلكومـة أن تتخـذ اخلطـوات           

مـن   الالزمة ملنع التحرشات اجلنسية يف املرافق الـيت تـضم كـال           
  .واإلناث الذكور

ــسة  - ٥٠ ــدث: الرئيـ ــة،   حتـ ــضاء اللجنـ ــن أعـ ــا مـ ت باعتبارهـ
كانـت كنـدا     إذا املرأة عمـا   يتصل بالعنف ضد   وتساءلت فيما 

تطبق املعايري االحتاديـة الـدنيا، الـيت مـن شـأهنا أن تـسري علـى                 
مجيــع األقــاليم، بــشأن األعــداد املتــوفرة مــن مراكــز اإليــواء        

ــا    ــة، وعم ــساعدة اهلاتفي ــة    إذا وخطــوط امل ــاك متابع ــت هن كان
  .القائمة يتعلق باحلاالت ظمة فيماإحصائية منت

قالت إن مثة مبادرة تتناول     ): كندا(السيدة مورنسي     - ٥١
برحت قائمة يف كندا منذ عـام    مجيع أشكال العنف العائلي ما    

وتسعى هذه املبادرة إىل تعزيز استجابة اجلماهري مـن         . ١٩٨٨
خالل نظم العدالة اجلنائية واإلسكان والـصحة، وكـذلك عـن           

 البيانــات وإجــراء البحــوث والتقييمــات وحتــسني   طريــق مجــع 
الـــسياسات، فـــضال عـــن االضـــطالع بالتنـــسيق الـــالزم علـــى  

ونتــائج هــذه املبــادرة، . أصــعدة االحتــاد واألقــاليم واملقاطعــات
ــة    ــبني أن مثـ ــة، تـ ــصاءات الكنديـ ــارير اإلحـ الـــيت وردت يف تقـ

أهنا تبــرز اجتاهـات    هبوطا ضئيال يف العنف بني الزوجني، كما      
  .األجل رى على الصعيد الطويلأخ
ــد عوجلــت مــسألة     - ٥٢ ــام املــزدوج ”وق  يف ســياق “االهت

 ملـشكلة   ٢٠٠٣أوسع نطاقـا، وذلـك يف إطـار اسـتعراض عـام             
ــة األزواج وكــان مثــة حتديــد لألهــداف الرئيــسية   . ســوء معامل

ســوء معاملــة األزواج يــشكل جرميــة جنائيــة، وســالمة : التاليــة
فظــة، والثقــة يف نظــام العدالــة    وأمــن الــضحايا جــديران باحملا  

ــاء  ــة بالبق ــة حري ــشأن  . اجلنائي ــأمرين يف هــذا ال ــد أوصــي ب : وق
حاالت العنف العائلي، جيب على الشرطة أن تـضع تقييمـا            يف

ــايري       ــن املع ــق حــد أدىن م ــي أن يطب ــسي، وينبغ ــدى الرئي للمعت
بـــشىت أحنـــاء البلـــد مـــن خـــالل إصـــدار توجيهـــات ملختلـــف   

فالة استجابة نظـام العدالـة اجلنائيـة    الواليات القضائية هبدف ك 
  .مستمر حلاالت االعتداءات الزوجية على حنو
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قالـــت إنـــه مـــن أجـــل  ): كنـــدا(الـــسيدة ميلـــوكس   - ٥٣
املرأة، الذي يتضمن العنف بـني األزواج،    مكافحة العنف ضد  

يراعـــى أن كوبيـــك لـــديها سياســـات فعالـــة وخطـــط للعمـــل  
ــى   ــة علـ ــضم وزارا  ١٠موزعـ ــة، تـ ــصحة وزارات إقليميـ ت الـ

والتعلــيم والعــدل واألمــن العــام، إىل جانــب الوكالــة املعنيــة       
الصلة تشمل عددا كـبريا      واملبادرات ذات . بالسكان األصليني 

وقــد أجريــت . مـن التــدابري، وهـي تــستهلك متــويالت ضـخمة   
ــوعي، كمــا   ــادة ال قــدم دعــم مــستمر للمنظمــات    محــالت لزي

الــزوجني،  اجملتمعيــة الــيت تعمــل يف حقــل مكافحــة العنــف بــني
وقد مت تعديل القانون املدين من أجل مساعدة ضـحايا أعمـال            
العنف واإلساءات اجلنسية يف إلغـاء عقـود اإلجيـار الـيت لـديهم              

مركـز   ١٠٠يزيد عن    كان مثة تشغيل ملا    ما، كما  دون عقوبة 
وااللتزامــات . مــن مراكــز إيــواء ضــحايا العنــف بــني الــزوجني 

 التعزيــز واملنــع واملــساعدة  الوزاريــة تتــضمن تــدابري مــن تــدابري 
االجتماعية والقضائية، وهي تدابري تستهدف نـساء        - النفسية

السكان األصليني على حنو حمـدد، فـضال عـن تـضمنها لتـدابري              
ــسية   ــداءات واإلســاءات اجلن ــام  . أخــرى ملكافحــة االعت وقــد ق

ــال      ــك ومونتريــ ــواء يف كوبيــ ــز لإليــ ــل مراكــ ــيم بتمويــ اإلقلــ
  .الشمالية واملناطق

أشار إىل حالة مراكـز اإليـواء       ): كندا(السيد ماسون     - ٥٤
يتصل مببادرة مكافحة العنف العائلي، فقـال إن احلكومـة           فيما

االحتادية تقوم عادة بتزويد األقاليم بتمويل رأمسايل مـن خـالل           
شـــبكة كنـــدا للـــرهن العقـــاري واإلســـكان وبرنـــامج تـــدعيم   

يتــصل  يمــاواألقــاليم تبــت بــشأن أولويــات اإلنفــاق ف . املــأوى
مبراكــــز األزمــــات وأمــــاكن اإليــــواء واملــــساكن االنتقاليــــة،   

واحلكومة تدرك أن   . توفر األموال التشغيلية الالزمة    ما وكثريا
مثــة حاجــة ماســة إلقامــة أمــاكن الســتيعاب نــساء الــسكان        

ومــن ناحيــة عامــة، يراعــى أن التــدابري املتخــذة قــد  . األصــليني
م أمـاكن اإليـواء هـذه،       حققت آثـارا إجيابيـة بالنـسبة السـتخدا        

أهنا قد ساعدت هؤالء النساء يف معاجلـة مـشاكل العنـف             كما

 مـن األشـخاص املقـيمني       ٧ ٥٠٠ينـاهز    ومن بـني مـا    . العائلي
، ٢٠٠٦أبريـل  /يف أماكن اإليواء بكافـة أحنـاء كنـدا يف نيـسان        

كانـت نـسبة     يف املائة منهم من النساء، كمـا       ٥٣كانت نسبة   
وشـبكة كنـدا للـرهن      . ألطفال املعـالني  يف املائة منهم من ا     ٤٧

العقاري واإلسكان تقوم بإجراء تقيـيم لربنـامج تـدعيم املـأوى            
كـــان قـــد مت بلـــوغ    إذا  هبـــدف حتديـــد مـــا  ٢٠٠٨يف عـــام 

األهــداف الراهنــة، الــيت تتــضمن املــسامهة يف مبــادرة مكافحــة  
  .العائلي العنف
قالــت إن مــسألة النــساء  ): كنــدا(الــسيدة مورنــسي   - ٥٥
برحــت مبعــث قلــق   ئــي كُــّن عرضــة لالختفــاء والقتــل مــا  الال

. للوزارات القائمـة علـى صـعيد االحتـاد واألقـاليم واملقاطعـات            
ــسألة بعــدد مــن الطــرق، وخاصــة مــن       ــد عوجلــت هــذه امل وق
خالل فريق عامل من كبار املسئولني يف نظـام العدالـة اجلنائيـة             

 الفريـق  ويقـوم هـذا  . باحلكومة االحتادية واألقـاليم واملقاطعـات     
العامــل حاليــا بإكمــال اســتعراض ملــشكلة النــساء الالئــي كُــّن   
ــل     ــن قبيـ ــاؤهن، مـ ــل اختفـ ــي حيتمـ ــهميش أو الالئـ ــة للتـ عرضـ
ــن املتوقـــع لـــه أن يوصـــي        ــامالت يف حقـــل اجلـــنس، ومـ العـ

ومنـذ قليـل، قامـت سـلطات        . مبجموعة من أفضل املمارسات   
لعدالـة   ا واحلكومة االحتادية واألقاليم واملقاطعات، هي ومسئول     

مــــن الــــسكان األصــــليني، بتوقيــــع إعــــالن يتــــضمن تعهــــدا   
بــني الواليــات القــضائية  باالضــطالع مبزيــد مــن التعــاون فيمــا 

متـــت املوافقـــة علـــى واليـــة منقحـــة  بـــشأن هـــذا األمـــر، كمـــا
لتشكيل فريـق عامـل جديـد مـن شـأنه أن يركـز علـى ضـحايا                  
ــدائر بــني األشــخاص يف جمتمعــات     العنــف العــائلي والعنــف ال

ــ ــد حتــددت اجملــاالت ذات . سكان األصــلينيال ــة يف  وق األولوي
هذا الصدد، وهي تتضمن العنـف بـني الـزوجني واالعتـداءات            
اجلنسية على األطفـال وحـاالت اختفـاء أو قتـل النـساء، ومـن               
شــــأن كافــــة الواليــــات القــــضائية أن تتعــــاون مــــع بعــــضها  

يتصل باالضطالع بأنشطة متكاملة ومتعـددة القطاعـات،       فيما
التركيــز علــى تــوفري اخلــدمات الالزمــة للــضحايا وتــضميد مــع 
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مــن شــرطة  ومــن منظــور طليعــي، يالحــظ أن كــال. جــراحهم
كولومبيــا الربيطانيــة وألربتــا قــد شــكلت فرقــة عاملــة لتــسهيل   
حتديد األشـخاص املفقـودين وتيـسري التحقيـق يف القـضايا قيـد              
النظــر، ووضــع أفــضل املمارســات وتقــدمي الــدروس املــستفادة  

ــوفري املعلومــات الالزمــة علــى     التجــارب ذاتمــن ــصلة، وت ال
 الـدنا ”ولقـد اسـتخدم     . أصعدة االحتـاد واألقـاليم واملقاطعـات      

DNA“    ومن املنتظر مـن مـشروع      .  للتعرف على هوية الرفات
يــــــساعد هــــــاتني الفــــــرقتني    أن“األخــــــوات يف الــــــروح”
  .أعماهلما يف
ـــون    - ٥٦ ــسيدة بيكتـ ــدا(الـ ــشاركة  ): كنـ ــارت إىل مـ أشـ
لرجــــال يف احلمــــالت املتعلقــــة بقــــضايا املــــرأة، مث قالــــت      ا
العاملني مبراكز اإليواء يف ألربتا قد نظمـوا مـؤخرا اجتماعـا           إن

وهـذه املناسـبة،    . املـرأة  للرجال يرمي إىل مكافحة العنف ضـد      
اليت حظيت حبضور كبري واليت حفلت ببيانـات قويـة تتحـدث            

مـثال جـديرا    عن مسؤولية الرجال يف هـذا اجملـال، قـد ضـربت             
  .كندا يتعلق بسائر أجزاء باالحتذاء فيما

ـــري    - ٥٧ ــسيد كورمي ــدا(ال ــال إن ): كن ــشريط  ”ق ــة ال محل
ــيض ــال يف عــام   “األب ــدأت مبونتري ــيت ب  يف أعقــاب ١٩٩١، ال
فتاة يف إحدى املؤسسات التعليميـة، قـد تعرضـت           ١٥مصرع  

. لتعزيـز نــِشـط مــن ِقـــبل منظمــة يوجــد مقرهــا يف هــذه املدينــة 
بلـدا حبلـول     ٥٥ كان من املتوقع هلذه احلملة أن جتري يف          وقد

ديسمرب من كل عـام،    /كانون األول  ٦ويف  . ٢٠٠٨هناية عام   
حتتفــل كنــدا بــاليوم القــومي للتــذكر والعمــل يف جمــال العنــف   

يتـصل   ولقد اضطلعت كندا أيضا بدور رائـد فيمـا        . املرأة ضد
ف املرتكــب باختــاذ القــرارات املتعلقــة بالقــضاء علــى هــذا العنــ 

املـرأة، وذلـك مـن جانـب جلنـة حقـوق اإلنـسان الـسابقة          ضـد 
  .اإلنسان وجملس حقوق

قالت إن رئيس وزراء كندا     ): كندا(السيدة بيكتون     - ٥٨
، بـاإلدالء ببيـان     ٢٠٠٧ديـسمرب   /كـانون األول   ٦قد قـام، يف     

ن عـددا كـبريا مـن الربملـانيني         إاملـرأة، و   قوي بشأن العنف ضد   
  .السنوي أبيض يف يوم التذكرقد اتشحوا بشريط 

أشـار إىل املنطـق القـائم وراء        ): كنـدا (السيد ماسون     - ٥٩
ــذا       ــسكان يف ه ــل وآراء ال ــة الطف ــات رعاي ــاء اتفاق ــسألة إلغ م
املنحى، فقـال إن هـذه االتفاقـات قـد ألغيـت مـن أجـل إتاحـة                  

يتصل برعايـة الطفـل،      مزيد من اخليار واملرونة أمام اآلباء فيما      
ــة    وذلــك يف ســياق  ــة العام ــضمن اســتحقاقات للرعاي  خطــة تت

للطفــل ومتــويالت لألقــاليم، وقــد كانــت احلكومــة القائمــة يف  
وحيـث إن هـذه   . هذا الوقت منتخبة علـى أسـاس هـذه اخلطـة         

احلكومة قد أعيد انتخاهبا منذ قليل، فإن هـذا يعـين أن سـكان              
  .السياسة كندا يؤيدون هذه

  .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة   
  


