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  مقدمة  -أوالً  
أُعَدت هذه الوثيقة استجابة لطلب األمني العام لألمم املتحـدة، وهـي تتـضمن                -١

فوفقـاً هلـذه املبـادئ      . املعلومات املطلوبة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي املعلومـات        
معلومات عامة عن الدولة املقدمـة      : وجيهية، ُتقدَّم الوثيقة األساسية عادة يف ثالثة أجزاء       الت

للتقرير؛ واإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها؛ ومعلومات بـشأن عـدم التمييـز              
  . واملساواة وسبل االنتصاف الفعالة

 أحـدث املعلومـات     ويستند مضمون الوثيقة، مبا يف ذلك البيانات اإلحصائية، إىل          -٢
  . ٢٠١٢نوفمرب /واألرقام املتاحة يف تشرين الثاين

  حقائق عامة ومعلومات إحصائية  -ثانياً  
كولومبيا الربيطانية وألربتا وساسكاتـشوان     ( كندا احتاد يتألف من عشر مقاطعات         -٣

 ونيـو   إدواردومانيتوبا وأونتاريو وكيبيك ونيو برانزفيك ونوفاسكوشا وجزيـرة األمـري           
وقد تطور  ). يوكون واألقاليم الشمالية الغربية ونونافوت    (وثالثة أقاليم   ) فاوندالند والبرادور 

النظام االحتادي يف كندا على مدار قرنني من الزمان كنموذج ناجح للحكم الرشيد يتناسب              
يتميز اجملتمع الكندي باحترامـه العميـق للقـيم          و .متاماً مع تنوع سكاهنا وحجم أراضيها     

  .كة للحرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانوناملشتر
وحتتل مساحة كندا معظم اجلزء الشمايل من أمريكا الشمالية، ومتتد مـن احملـيط                -٤

وتعترب كندا ثاين أكرب    . األطلسي إىل احمليط اهلادئ واحمليط املتجمد الشمايل من ناحية الشمال         
  . بلد يف العامل من حيث املساحة الكلية

ومتنح مساحة كندا وطبيعتها اجليولوجية ومناخها البالد قاعدة ضخمة من املـوارد              -٥
الطبيعية تتضمن خام احلديد والنيكل والزنك والنحاس والذهب والرصاص والعناصر األرضية           
النادرة والبوتاس واملاس والفضة واألمساك واألخشاب، واحلياة الربية والفحم والبترول والغاز           

   .طاقة املائيةالطبيعي وال
ويـستقر  . ويتنوع مناخ كندا بني معتدل يف اجلنوب وشبه قطيب وقطيب يف الشمال             -٦

ومنطقة االستقرار هي   .  يف املائة من أراضي البالد على حنو دائم        ١٠معظم السكان يف حوايل     
  . عبارة عن حزام ضيق نسبياً ميتد بطول احلافة اجلنوبية لكندا بأكملها

لبيانات واألرقام اإلحصائية املعروضة يف هذه الوثيقة على املؤشـرات          وتستند مجيع ا    -٧
الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير، وهي تتضمن املؤشرات املتاحـة وذات             

  .الصلة بكندا فقط
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  اخلصائص الدميغرافية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  -ألف  

  معلومات عامة عن السكان    
 ٢٠١٢ يوليه / نسمة يف متوز٣٤ ٨٨٠ ٤٩١  قُدر عدد سكان كندا ب  )١(السكانحجم 

 ٢٠٠٦ يوليـه / مليون نسمة بني أول متوز     ٢,٣منا عدد سكان كندا حبوايل       )٢(معدل منو السكان
 .٢٠١٢يوليه /وأول متوز

 ، منـها   كيلومتراً مربعـاً   ٩ ٩٨٤ ٦٧٠استناداً إىل مساحة األراضي البالغة       )٣(الكثافة السكانية
   ٣,٧ كيلومترات مربعة من األرض، كانت الكثافة السكانية ٩ ٠٩٣ ٥٠٧

 .٢٠٠٩أشخاص لكل كيلومتر مربع يف عام 
، ٢٠٠٦ويف عـام    .  والفرنـسية  ليزيةنكهناك لغتان رمسيتان يف كندا مها اإل        )٤( اللغة الرمسية-اللغة 

يف املائة من السكان     ٧٥ هي اللغة الرمسية األوىل لنسبة       ليزيةنكاللغة اإل  كانت
 يف  ٢٣,٢بينما كانت اللغة الفرنسية هي اللغة الرمسية األوىل لنسبة           الكنديني،

وتبلغ نسبة املواطنني الكنديني غـري النـاطقني        . املائة من املواطنني الكنديني   
 .يف املائة ٢ وال الفرنسية أقل من ليزيةنكباإل ال

 ة من السكانالنسبة املئوي )اللغة األوىل(عدد السكان  
  يف املائة٧٥  مليون نسمة٢٤,٨ ليزيةنكاإل

 يف املائة ٢٣,٢  مليون نسمة٧,٧ الفرنسية
 يف املائة١,٨  نسمة٦٠٠ ٠٠٠حوايل   وال الفرنسيةليزيةنكال باإل غري الناطقني

 لغـة أم،    ٢٠٠ أن هناك أكثـر مـن        ٢٠١١ورد يف التعداد السكاين لعام       )٥( اللغة األم-اللغة 
 ليزيةنكيف املائة من السكان أن لغتهم األم هي إما اإل          ٨٠فاد أكثر من    أ كما

وبلغ العدد اإلمجايل لألشـخاص     ). يف املائة  ٢٢(أو الفرنسية   ) يف املائة  ٥٨(
 مليون نـسمة    ٦,٨هي لغتهم األم      أو الفرنسية  ليزيةنكالذين ليست اللغة اإل   

 نـسمة   ٥١٧ ٩٨٥، بزيادة قدرها    )يف املائة من السكان    ٢٠,٦ (٢٠١١ يف
 .٢٠٠٦عن عام 

يف املائة من السكان، يف حني       ٧٧، كان املسيحيون يشكلون     ٢٠٠١يف عام    )٦(الديانة
يف  ١٧وأفاد  . يف املائة من السكان    ٦كانت اجلماعات الدينية األخرى متثل      

 .املائة من املواطنني الكنديني عدم انتمائهم ألية ديانة
__________ 

 .(XWF-002-91) ٢، العدد ٢٥ة الفصلية، اجمللد دميغرافي، التقديرات ال)٢٠١٢(احصاءات كندا  )١(
 .جع نفسهاملر )٢(
 .، أطلس كندا)٢٠١١(اجمللس الوطين للبحوث  )٣(
، أوتـاوا، حكومـة كنـدا،       السمات اللغوية املميزة للكنـديني    ،  ٢٠١١إحصاءات كندا، تعداد السكان      ) ٤(

ــع ــى املوق ــت عل -www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-314-x/98-314 :اإلنترن

x2011001-eng.cfm#a. 
 .املرجع نفسه )٥(
، إحصاءات كنـدا  ).  سنوات ١٠تكون البيانات اخلاصة بالديانة متاحة كل        (٢٠٠٦حصاءات كندا، تعداد    إ )٦(

 :، أوتـاوا، حكومـة كنـدا، املوقـع علـى اإلنترنـت            الديانة يف كندا  : ٢٠٠١سلسلة حتليل التعداد لعام     
www12.statcan.gc.ca/english/census01/products/analytic/companion/rel/pdf/96F0030XIE2001015.pdf 

(PDF version, 197kb). 
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 ٢٠١٢ يوليه / نسمة يف متوز٣٤ ٨٨٠ ٤٩١  قُدر عدد سكان كندا ب  )١(السكانحجم 

 سكانالنسبة املئوية لل عدد السكان 

 يف املائة ٧٧ نسمة ٢٢ ٨٥١ ٨٢٥ مسيحيون

 يف املائة ٤٤ ١٢ ٩٣٦ ٩٠٥ كاثوليك

 يف املائة ٢٩ ٨ ٦٥٤ ٨٥٠ بروتستانت

 يف املائة ٢ ٤٧٩ ٦٢٠ مسيحيون أرثوذكس

 يف املائة ٣ ٧٨٠ ٤٥٠ مدرجني يف فئات أخرى مسيحيون غري

 يف املائة ٢ ٥٧٩ ٦٤٠ مسلمون

 يف املائة ١ ٣٢٩ ٩٩٥ يهود

 يف املائة ١ ٣٠٠ ٣٤٥ وذيونب

 يف املائة ١ ٢٩٧ ٢٠٠ هندوس

 يف املائة ١ ٢٧٨ ٤١٠ سيخ

 يف املائةصفر  ٣٧ ٥٥٠ الديانات الشرقية

 يف املائةصفر  ٦٣ ٩٧٥ ديانات أخرى

 يف املائة ١٧ ٤ ٩٠٠ ٠٩٠ أشخاص ليست لديهم انتماءات دينية

 ١١ أصل عرقي خمتلـف وأن       ٢٠٠ من    بوجود أكثر  ٢٠٠٦أفاد تعداد عام     )٧(األصول العرقية
وفاق عـدد أكـرب فئـة    . جتاوز املنتمون هلا مؤشر املليون نسمة     أصالً عرقياً 

األصـول  " ماليني نسمة بقليل، وهم الـذين ذكـروا          ١٠رصدها التعداد   
أو مقترنـة   )  مليون نسمة  ٥,٧(بوصفها أصلهم العرقي إما مبفردها      " الكندية

 األصول األخرى املذكورة يف معظـم       وكانت).  مليون ٤,٣(بأصول أخرى   
 والفرنـسية واالسـكتلندية واأليرلنديـة واألملانيـة         ليزيةنكاألحيان هي اإل  

. واإليطالية والصينية واهلندية يف أمريكا الـشمالية واألوكرانيـة واهلولنديـة    
وذُكَرت تلك األصول واألنساب إما مبفردها أو مقترنة بأصول أخرى، األمر           

 . املتزايد للسكانالذي يعكس التنوع

 نـسمة   ١ ١٧٢ ٧٩٠  عدداً من األشخاص بلـغ     ٢٠٠٦أحصى تعداد عام     )٨(هوية السكان األصليني
ذكروا أن هويتهم تنتمي للسكان األصليني أي هنـود أمريكـا الـشمالية             

 .، أو امللونني أو اإلينويت)شعوب األمم األوىل أو(

 . عاما٤٠,٠ً، بلغ متوسط عمر السكان الكنديني ٢٠١٢يوليه /بدءاً من أول متوز )٩(التركيبة العمرية

__________ 

 .٢٠٠٦إحصاءات كندا، تعداد عام  )٧(
 .املرجع نفسه )٨(
: ٢٠١٢يوليـه   /، أول متـوز   تقديرات عدد سكان كندا تبعاً ملؤشري الـسن واجلـنس         إحصاءات كندا،    )٩(

The Daily         املوقـع علـى اإلنترنـت      ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلـول  ٢٧، عدد يـوم اخلمـيس املوافـق ،: 
www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/120927/dq120927b-eng.htm. 
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 ٢٠١٢ يوليه / نسمة يف متوز٣٤ ٨٨٠ ٤٩١  قُدر عدد سكان كندا ب  )١(السكانحجم 

 النسبة املئوية من السكان عدد السكان الفئات العمرية

  املائة يف١٧ نسمة ٥ ٦٠٧ ٣٤٥ دون اخلامسة عشرة

 يف املائة ١٣ ٤ ٣٦٥ ٥٨٥  عاما٢٤ً-١٥

 يف املائة ٤٢ ١٤ ١٦٥ ٤٠٠  عاما٥٤ً-٢٥

 يف املائة ١٣ ٤ ٣٩٣ ٣٠٠  عاما٦٤ً-٥٥

 يف املائة ١٥ ٦ ٩٩٧ ٧٢٥  عاماً فأكثر٦٥

وهي النسبة املئويـة     (٢٠١١يف عام    بلغت نسبة اإلعالة واالعتماد على الغري      )١٠(نسبة اإلعالة
للسكان دون اخلامسة عشرة من العمر مضاف إليها السكان البـالغني مـن             

 .يف املائة ٣٢)  عاماً فأكثر٦٥العمر 

 مولـوداً،   ٣٧٨ ٦٨٣ ، بلغ عدد املواليد يف كندا     ٢٠١١-٢٠١٠يف عامي    )١١(إحصاءات املواليد
 .٢٠٠٨-٢٠٠٧ نسمة عن عامي ٤ ٩٨٨بزيادة مقدارها 

 ، بلغ عدد األشخاص الذين وافتهم املنية يف كنـدا         ٢٠١١-٢٠١٠يف عامي    )١٢(إحصاءات الوفيات
 ،٢٠٠٨-٢٠٠٧ نسمة عن عـامي      ١١ ٠٨٣ نسمة، بزيادة قدرها     ٣٤٧ ٦٠٨

جتاه متصاعد على املدى الطويل ناجم عن زيادة عدد         وهو يشكل استمراراً ال   
 .بلغوا سن الشيخوخة السكان الذين

 ٢٠٠٧ عاماً يف الفترة مـن       ٨١,١بلغ متوسط العمر االفتراضي عند الوالدة        )١٣(متوسط العمر االفتراضي
 ٢٠٠٦ عاماً يف الفترة مـن       ٨٠,٩، بزيادة عن متوسط العمر      ٢٠٠٩ وحىت

وكانت املكاسب  . ١٩٩٧-١٩٩٥ عن الفترة     عاماً ٧٨,٤، و ٢٠٠٨وحىت  
خالل العقد املاضي أقوى بني الرجـال الـذين كـان متوسـط عمـرهم         

، بينما كان نظريه    ٢٠٠٩وحىت   ٢٠٠٧ عاماً يف الفترة من      ٧٩,٠ االفتراضي
 .وقد تقاربت الفجوة بني اجلنسني لعدة سنوات.  عاما٨٣,٠ًبني النساء 

 طفل لكل سيدة يف املتوسـط،       ١,٦٨ معدل اخلصوبة    ، كان ٢٠٠٨يف عام    )١٤(معدل اخلصوبة
، وهو  ٢٠٠٧ يف عام    ١,٦٦يف املائة عن معدل      ١,٣مسجالً ارتفاعاً بنسبة    
بيد أن معدل اخلصوبة مازال أقل من مستوى        . ١٩٩٢أعلى معدل منذ عام     

 . أطفال لكل سيدة٢,١االستعاضة عن األجيال السابقة الذي سجل 

 . أشخاص٢,٥، بلغ متوسط حجم األسرة ٢٠١١ام يف ع )١٥(متوسط حجم األسرة

__________ 

 .املرجع نفسه )١٠(
 . قاعدة بيانات املواليد- ٢٠١٢إحصاءات كندا، اإلحصاءات األساسية  )١١(
 . قاعدة بيانات الوفيات- ٢٠١٢إحصاءات كندا، اإلحصاءات األساسية  )١٢(
، حكومـة   ٢٠١٢و  ماي/ أيار ٣١ عدد اخلميس املوافق     The Daily،  ٢٠٠٩إحصاءات كندا، الوفيات عام      )١٣(

 .www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/120531/dq120531e-eng.htm :كندا، املوقع على اإلنترنت
 .٢٠١١إحصاءات كندا، تعداد  )١٤(
 .٢٠١١إحصاءات كندا، تعداد عام  )١٥(
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 ٢٠١٢ يوليه / نسمة يف متوز٣٤ ٨٨٠ ٤٩١  قُدر عدد سكان كندا ب  )١(السكانحجم 

يف املائة من األسر اليت لـديها       ٢٦كانت األسر اليت يعيلها أحد الوالدين متثل         )١٦( الوالدين مبفردهأحد األسر اليت يعيلها
يف املائة من تلك األسـر       ٨٠، حيث كانت    ٢٠٠٦يف عام    أطفال يف املرتل  

 .تعيلها نساء

يف املائة من    ٨٠، كان   ٢٠١١ففي عام   . تتسم كندا بالطابع احلضري املتزايد     )١٧(ضريةاملناطق الريفية أو احل
وُيقَصد بسكان الريف األشخاص الذين     . السكان يعيشون يف مناطق حضرية    

 نسمة وخارج   ١ ٠٠٠يعيشون خارج املراكز احلضرية اليت يبلغ عدد سكاهنا         
 .يلومتر مربع نسمة لكل ك٤٠٠السكانية  املناطق اليت تبلغ كثافتها

 يف قـوة    أو املـشاركة  /معدالت البطالة 
 )١٨( بصفة عامة-العمل 

، بلغ معدل البطالة بني الكنديني البالغني من        ٢٠١٢أكتوبر  /يف تشرين األول  
يف املائة، يف حني بلغت نسبة املشاركة يف سـوق           ٧,٤ عاماً فأكثر  ١٥العمر  
 .يف املائة ٦٦,٨العمل 

يف قـوة    معدالت البطالة أو املـشاركة    
 حسب اجلنس - )١٩(العمل

، كان املعدل السنوي للبطالة بالنـسبة للكتلـة الـسكانية           ٢٠١١يف عام   
يف  ٦,٤)  عاماً ٥٤ إىل   ٢٥(يف سن العمل     -يف قوة العمل     األساسية ممن هم  

 يف املائة بني النساء، بينما بلغت نـسبة املـشاركة           ٦,٠املائة بني الرجال و   
وسجلت معـدالت  . يف املائة بني النساء    ٨٢,١ويف املائة بني الرجال      ٩٠,٦

البطالة بني السكان الذين تتراوح أعمارهم بني اخلامـسة عـشرة والرابعـة       
 ١٢,٤(عن الشابات   ) يف املائة  ١٥,٩(والعشرين عاماً نسباً أعلى بني الشبان       

، ولكن معدالت مشاركة كال اجلنسني يف سوق العمـل كانـت            )يف املائة 
 ).يف املائة بالنسبة للشابات ٦٤,٤املائة للشباب ويف  ٦٤,٧(متقاربة 

معدالت البطالة أو املـشاركة يف قـوة        
 حسب السن - )٢٠(العمل

، بلغ معدل البطالة بني الشباب الذين تتراوح أعمارهم بـني           ٢٠١١يف عام   
 ٦,٢يف املائة مقارنة مبعدل      ١٤,٩ عشرة والرابعة والعشرين عاماً      -اخلامسة  

 ٥٤ إىل   ٢٥(ة للكتلة السكانية األساسية ممن هم يف سن العمل          يف املائة بالنسب  
 ٥٥الذين تتراوح أعمارهم بني      يف املائة من املواطنني الكنديني     ٦,٨و) عاماً
أعمـارهم   يف املائة من الشباب الذين تتـراوح       ٦٤,٦وشارك  .  عاماً ٦٤و
مارهم يف املائة ممن تتراوح أع     ٨٦,٤ عاماً يف قوة العمل، وكذا       ٢٤ و ١٥ بني

 ٥٥يف املائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بني         ٦٢ عاماً و  ٥٤ و ٢٥بني  
 . عاما٦٤ًو

من النـاتج   الفرد  نصيب  (متوسط دخل   
 )٢١()احمللي اإلمجايل

 دوالراً  ٥٠ ٣٤٥، بلغ نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل         ٢٠١١يف عام   
 .نك الدويلوفقاً لبيانات الب نصيب الفرد من الناتج( أمريكياً،

__________ 

 .٢٠٠٦إحصاءات كندا، تعداد عام  )١٦(
 .٢٠١١إحصاءات كندا، تعداد عام  )١٧(
 .٢٠١٢أكتوبر /ل، تشرين األولإحصاءات كندا، دراسة استقصائية لقوة العم )١٨(
 .٢٠١١إحصاءات كندا، دراسة استقصائية لقوة العمل، البيانات السنوية،  )١٩(
 .املرجع نفسه )٢٠(
 .البنك الدويل، مؤشرات التنمية يف العامل )٢١(
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 ٢٠١٢ يوليه / نسمة يف متوز٣٤ ٨٨٠ ٤٩١  قُدر عدد سكان كندا ب  )١(السكانحجم 

سجل الناتج احمللي اإلمجايل بأسعار الـسوق       ،  ٢٠١٢يف الربع الثاين من عام       )٢٢(الناتج احمللي اإلمجايل
 . مليار دوالر أمريكي١٧ ٦٤٦

 . دوالراً أمريكيا١ً ٥٩٦ ٣٩٤، بلغ الدخل القومي اإلمجايل ٢٠١٠يف عام   )٢٣(الدخل القومي اإلمجايل

لـي   للنـاتج احمل   معدل النمو الـسنوي   
 )٢٤(اإلمجايل

ارتفع معدل النمو احلقيقي للناتج احمللي اإلمجايل يف كندا باألسعار األساسية           
 ٢٠١٠يف املائة يف عام  ٣,٣إىل للناتج احمللي اإلمجايل 

سـبتمرب  /يف املائة يف الفترة من أيلول     ١,٢ارتفع مؤشر أسعار االستهالك إىل       )٢٥(االستهالك مؤشر أسعار
 .٢٠١٢تمرب سب/ إىل أيلول٢٠١١

 ٦٣١ ٢٥١، بلغت قيمة النفقات احلكومية املوحدة يف كندا         ٢٠٠٩يف عام    )٢٦(اإلنفاق االجتماعي
يف املائة مـن    ٣٠,١وشكل اإلنفاق على اخلدمات االجتماعية      . مليون دوالر 

يف املائـة   ١٩,٣، حيث مثلت الـصحة      ) مليون دوالر  ١٩٠ ٢٧٦(إمجايل  
 مليـون   ٩٥ ٧٣٢(يف املائـة    ١٥,٢، والتعليم   ) مليون دوالر  ١٢١ ٥٧٧(

 ). مليون دوالر١٦ ٣٠٦(يف املائة ٢,٦والترفيه والثقافة ) دوالر

 ٥١٩,١) الفرق بني جمموع اخلصوم وجمموع األصـول      (بلغ الدين االحتادي     )٢٧( واحملليالدين العام اخلارجي
ووفقاً ملـا أورده صـندوق   . ٢٠١٠مارس /مليار دوالر واحمللي يف أول آذار     

دويل، بلغت نسبة جمموع صايف الدين إىل النـاتج احمللـي اإلمجـايل             النقد ال 
وتعترب هذه النسبة األدىن بـني      . ٢٠٠٩يف املائة يف عام      ٢٨,٦حلكومة كندا   

 .بلدان جمموعة الدول السبع

  املؤشرات االقتصادية والصحية    

  نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر    
بري اخلاصة بالدخل املنخفض لتوفري معلومات عـن        تستخدم كندا جمموعة من التدا      -٨

السكان ذوي الدخل املنخفض، حيث تستخدم عتبات للدخل املنخفض لتحديد نسبة ذوي            
والغرض من عتبات الدخل املنخفض هو حتديد مستوى الـدخل          . الدخل املنخفض يف البالد   

__________ 

 .٢٠١٢إحصاءات كندا، املؤشرات االقتصادية،  )٢٢(
 .X-019-13 ، فهرس رقمجداول البيانات: الدخل القومي وحسابات اإلنفاقإحصاءات كندا،  )٢٣(
املوقع علـى   . ، كندا، احلكومة الكندية، إحصاءات كندا     ٢٠١١الكتاب السنوي لكندا    إحصاءات كندا،    )٢٤(

 .www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2011000/chap/econo/econo-eng.htm :اإلنترنت
 .The Daily, 2012، إحصاءات كندا، اإلصدار األخري ملؤشر األسعار االستهالكية )٢٥(
، إحصاءات كندا، قاعدة البيانات االقتصادية واالجتماعية،       ٢٠١٠الكتاب السنوي لكندا    ندا،  إحصاءات ك  ) ٢٦(

 /www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01 :رنتـ، املوقع على اإلنت٠٠١-٣٨٥دول ـاجل

govt48b-eng.htm. 
، وميكن اإلطالع   ٢٠١٠-٢٠٠٩الية  ، عن السنة امل   ٢٠١٠التقرير املايل السنوي حلكومة كندا      متويل كندا،    )٢٧(

 .www.fin.gc.ca/afr-rfa/2010/report-rapport-eng.asp#a5: عليه على الرابط التايل
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ا البد أن تنفق جزءاً الذي ميكن أن تعاين األسرة عنده من ضائقة اقتصادية وظروف صعبة ألهن
مقارنة مبا تنفقه األسـرة  ) املأكل وامللبس واملأوى(أكرب من دخلها لتلبية احتياجاهتا األساسية    

ونتيجة لذلك، وباالستناد إىل عتبات الدخل املـنخفض،        . املتوسطة املتساوية معها يف احلجم    
   .)٢٨(٢٠١٠يف املائة من السكان يعيشون يف أسر ذات دخل منخفض يف عام  ٩كان 

   )املتعلق بتوزيع الدخل أو اإلنفاق االستهالكي لألسرة" (جيين"معامل     
، ٠,٣٢٠ بعد خصم الضرائب جلميع األسـر        ٢٠٠٩لعام  ) Gini(بلغ معامل جيين      -٩

وكان معامـل جـيين للـدخل       . ممثالً من خالل الدخل املعّدل لألسرة     حيث كان كل فرد     
حيث كان كل فرد ممثالً من خـالل الـدخل           ٠,٤٤٥ جلميع األسر    ٢٠١٠السوقي عام   

  . )٢٩(لألسرة املعدل

  معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة    
، حيث أحصى   ٢٠٠٣أُجري أحدث تقييم مباشر ملهارات البالغني الكنديني يف عام            -١٠

املهارات احلسابية، والقدرة على حل املشكالت، وقراءة النثر، والقدرة على حتديـد موقـع              
. ٥ إىل   ١الكفاءة على مقياس من      املطلوبة يف الوثائق املختلفة، حيث جرى تقدير      املعلومات  

 نقاط عموماً مؤشراً على املستوى األدىن من اإلملام بالقراءة والكتابة املطلوب            ٣وُيعترب إحراز   
وعمومـاً،  . إلجناز العمل بشكل جيد ويف احلياة اليومية يف سياق اقتصاد قائم على املعرفـة             

قييم إىل أن الشباب الكنديني لديهم كفاءات أعلى من نظـرائهم األكـرب سـناً،               توصل الت 
  : ُيستدل عليه من النتائج التالية كما

 عامـاً   ٣٥ و ٢٦يف املائة من الكنديني الذين تتراوح أعمارهم بـني           ٦٦  
  حققوا املستوى املطلوب من اإلملام بالقراءة والكتابة أو جتاوزوا ذلك املستوى؛

 عامـاً   ٦٥ و ١٦ائة من الكنديني الذين تتراوح أعمارهم بـني         يف امل  ٥٨  
  حققوا املستوى املطلوب من اإلملام بالقراءة والكتابة أو جتاوزوه؛

 عاماً فأكثر حققوا املستوى ١٦يف املائة من الكنديني البالغني من العمر       ٥٢  
  . املطلوب من اإلملام بالقراءة والكتابة

  . ٢٠١٣ وُيتوقع االنتهاء من إعداده يف خريف عام ٢٠١٢-٢٠١١ وسوف ُيجرى التقييم املقبل يف

__________ 

 .X-٢٠٢-٧٥ والفهرس رقم ٠٨٠٢-٢٠٢إحصاءات كندا، قاعدة البيانات االقتصادية واالجتماعية، اجلدول  ) ٢٨(
 وميكن اإلطالع عليه على الرابط التايل       .إحصاءات كندا، شعبة إحصاءات الدخل، كندا، احلكومة الكندية        )٢٩(

 .www5.statcan.gc.ca/cansim/pick-choisir?lang=eng&p2=33&id=2020709: على اإلنترنت
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   )٣٠(املشاركة يف قوة العمل حسب القطاعات الرئيسية للنشاط االقتصادي    
  عاماً فأكثر١٥: الفئة العمرية قوة العمل: السمات املميزة

 كال اجلنسني معاً نساء رجال كندا: اإلقليم اجلغرايف

 ٨٩٥٫٥ ١٨ ٩٣٢٫٣ ٨ ٩٦٣٫٢ ٩ يع الصناعاتالعدد اإلمجايل يف مج    

 ١٣٥٫٠ ٤ ٩٠٩٫٢ ٢٢٥٫٩ ٣ القطاع املنتج للسلع

 ٣٣١٫٣ ٩٨٫٩ ٢٣٢٫٤ الزراعة

 التعدين، والتنقيب عن   احلراجة، صيد األمساك،  
 النفط والغاز

٣٨٣٫٠ ٦٣٫٢ ٣١٩٫٨ 

 ٥٧٫٩ ٧٫٥ ٥٠٫٣ الداعمة احلراجة والتحطيب واألنشطة

 ٢٤٫٢ ٢٫٥ ٢١٫٦ د الفرائسصيد األمساك والقنص واصطيا

 ٣٠٠٫٩ ٥٣٫١ ٢٤٧٫٨ والغاز واستخراجهما التعدين والتنقيب عن النفط

 ١٤٤٫٧ ٣٨٫٩ ١٠٥٫٨ املرافق

 ٣٩٠٫٨ ١ ١٧٨٫٢ ٢١٢٫٦ ١ البناء والتشييد

 ٨٨٥٫٣ ١ ٥٣٠٫٠ ٣٥٥٫٣ ١ التصنيع

١٢٦٫٨ ١ ٢٥٧٫٦ ٨٦٩٫٢ السلع املعمرة  

 ٧٥٨٫٥ ٢٧٢٫٤ ٤٨٦٫١ السلع غري املعمرة

 ٢٥١٫٧ ١٤ ٧٧٢٫٨ ٧ ٤٧٨٫٩ ٦ القطاع املنتج للخدمات

 ٧٦٣٫٣ ٢ ٣٣٨٫٩ ١ ٤٢٤٫٤ ١ التجارة

 ٦٤٢٫٦ ١٨٩٫٢ ٤٥٣٫٤ جتارة اجلملة

 ١٢٠٫٧ ٢ ١٣٩٫٧ ١ ٩٧١٫٠ جتارة التجزئة

 ٨٩٥٫٤ ٢١٣٫٠ ٦٨٢٫٥ النقل والتخزين

 ١٤١٫٥ ١ ٦٤٢٫٣ ٤٩٩٫٢ والتأجري التمويل والتأمني والعقارات

 ٣١٧٫١ ١ ٥٦٩٫٩ ٧٤٧٫١  والعلمية والتقنيةاخلدمات املهنية

 ٧٥٧٫٩ ٣١١٫٦ ٤٤٦٫٣ الداعمة األخرى األعمال التجارية والبناء واخلدمات

 ٣٩١٫٨ ١ ٩٢١٫٩ ٤٦٩٫٩ اخلدمات التعليمية

 ١٩٣٫٣ ٢ ٨٠٥٫٠ ١ ٣٨٨٫٢ الرعاية الصحية واإلعانة االجتماعية

 ٨٣٤٫٧ ٣٥٩٫٣ ٤٧٥٫٤ املعلومات والثقافة والترفيه

 ١٤٤٫٩ ١ ٦٧٥٫٥ ٤٦٩٫٠ ت اإلقامة والطعامخدما

 ٨٢٧٫٦ ٤٥٥٫٧ ٣٧١٫٩ خدمات أخرى

 ٩٨٤٫٣ ٤٧٩٫٢ ٥٠٥٫١ اإلدارة العامة

 ٥٠٨٫٧ ٢٥٠٫٣ ٢٥٨٫٤ الصناعات غري املصنفة

__________ 

دراسـة استقـصائية    . ٠٠٠٧-٢٨٢إحصاءات كندا، قاعدة البيانات االقتصادية واالجتماعية، اجلـدول          )٣٠(
مريكـا الـشمالية، وحـسب اجلـنس والفئـة          ، وفقاً لنظام التصنيف الصناعي يف أ      لتقديرات قوة العمل  

: نظــرا). x 1000عـدد األشــخاص  (شــهرياً (دون التعــديل حــسب مومسيـة العمــل   العمريـة، 
www5.statcan.gc.ca/cansim/a26. 
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   )٣١(العمالة حسب القطاعات الرئيسية للنشاط االقتصادي    
  عاماً فأكثر١٥: الفئة العمرية العمالة: السمات املميزة

 كال اجلنسني معاً نساء رجال كندا: قة اجلغرافيةاملنط

 ٦٢٧٫٦ ١٧ ٣٦١٫٦ ٨ ٢٦٦٫٠ ٩ العدد اإلمجايل يف مجيع الصناعات    

 ٩٣١٫١ ٣ ٨٥٨٫٥ ٠٧٢٫٥ ٣ القطاع املنتج للسلع

 ٣١٥٫٤ ٩٤٫١ ٢٢١٫٣ الزراعة

 والتعدين، والتنقيب عـن    احلراجة وصيد األمساك  
 النفط والغاز

٣٥٨٫٣ ٥٨٫٣ ٣٠٠٫٠ 

 ٥٠٫٠ ٦٫٢ ٤٣٫٨ الداعمة اجة والتحطيب واألنشطةاحلر

 ١٨٫٠ ليست متوفرة ١٦٫٧ صيد األمساك والقنص واالصطياد

 ٢٩٠٫٢ ٥٠٫٧ ٢٣٩٫٥  والغاز واستخراجهما التعدين والتنقيب عن النفط

 ١٤٢٫٣ ٣٧٫٠ ١٠٥٫٤ املرافق

 ٣١٣٫١ ١ ١٦٧٫٦ ١٤٥٫٥ ١ البناء والتشييد

 ٨٠٢٫١ ١ ٥٠١٫٦ ٣٠٠٫٥ ١ التصنيع

 ١٠٨٧٫٠ ٢٤٨٫٧ ٨٣٨٫٣ السلع املعمرة

 ٧١٥٫١ ٢٥٢٫٩ ٤٦٢٫٢ السلع غري املعمرة

 ٦٩٦٫٥ ١٣ ٥٠٣٫١ ٧ ١٩٣٫٤ ٦ القطاع املنتج للخدمات

 ٦٤٧٫٧ ٢ ٢٨٤٫٠ ١ ٣٦٣٫٧ ١ التجارة

 ٦٢٠٫٨ ١٨١٫٦ ٤٣٩٫٢ جتارة اجلملة

 ٠٢٧٫٠ ٢ ٩٢٤٫٥ ١٠٢٫٤ ١ جتارة التجزئة

 ٨٦٢٫٣ ٢٠٦٫٨ ٦٥٥٫٥ النقل والتخزين

 ١١٤٫٤ ١ ٦٢٦٫٦ ٤٨٧٫٨ والتأجري التمويل والتأمني والعقارات

 ٧٩٥٫٣ ٤٨٧٫٧ ٣٠٧٫٦ التمويل والتأمني

 ٢٨٣٫١ ١ ٥٥٦٫٤ ٧٢٦٫٧ اخلدمات املهنية والعلمية والتقنية

 ٦٩٨٫٧ ٢٩٤٫٧ ٤٠٤٫٠ الداعمة األخرى األعمال التجارية والبناء واخلدمات

 ٣٥٨٫٧ ١ ٩٠٢٫٠ ٤٥٦٫٧ اخلدمات التعليمية

__________ 

، وفقاً لنظام التصنيف الصناعي يف أمريكا الشمالية،        دراسة استقصائية لتقديرات قوة العمل     إحصاءات كندا،  )٣١(
قاعدة البيانـات   .لعمال، واجلنس والفئة العمرية، دون التعديل حسب مومسية العملوالعمالة حسب فئات ا   

، شـهرياً   ٢٠١٢أكتـوبر   /، كما هو يف تـشرين األول      ٠٠٠٧-٢٨٢االقتصادية واالجتماعية، اجلدول    
 ).x 1000األشخاص (
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  عاماً فأكثر١٥: الفئة العمرية العمالة: السمات املميزة

 كال اجلنسني معاً نساء رجال كندا: قة اجلغرافيةاملنط

 ١٣٩٫٧ ٢ ٧٥٩٫٥ ١ ٣٨٠٫٢ لرعاية الصحية واإلعانة االجتماعيةا

 ٧٩٠٫٦ ٣٣٩٫٢ ٤٥١٫٤ والترفيه املعلومات والثقافة

 ٠٥٩٫١ ١ ٦٣٢٫٥ ٤٢٦٫٦ خدمات اإلقامة والطعام

 ٧٩٠٫١ ٤٣٦٫٤ ٣٥٣٫٧ خدمات أخرى

 ٩٥٢٫١ ٤٦٥٫٠ ٤٨٧٫١ اإلدارة العامة

 - - - الصناعات غري املصنفة

  
  التعليم

 االبتـدائي  بة القيد يف التعلـيم   صايف نس 
  )٣٢(والثانوي

تبلغ نسبة قيد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بـني اخلامـسة      
كنسبة مئوية من الـسكان مـن       ( عشرة والتاسعة عشرة عاماً   

أمـا  . يف املائة  ٨٠,٢يف املدارس الثانوية    ) نفس الفئة العمرية  
 ١٠٠ عاماً فهي تقترب مـن  ١٥نسبة قيد الكنديني دون سن      

باملدارس إلزامـي هلـذه الفئـة        ن االلتحاق إيف املائة، حيث    
  .العمرية

الدراسة  معدالت احلضور واالنقطاع عن   
  )٣٣(يف التعليم االبتدائي والثانوي

، بلـغ   ٢٠١٠-٢٠٠٩وفقاً للدراسة االستقصائية لقوة العمل      
) الذكور واإلناث (الدراسة بني الكنديني    عن  معدل االنقطاع   

  .٢٠١٠ إىل ٢٠٠٩ الفترة يف املائة عن ٨,٥
نسبة املعلمني إىل الطالب يف املـدارس       

  )٣٤(القطاع العام املمولة من
 ٢٠٠٨-٢٠٠٩ يف   ١٤,٠بلغ متوسط نسبة الطالب إىل املعلمني     

  .العام االبتدائية والثانوية يف مدارس القطاع
  

  الصحة
انتشار نقص الوزن بني األطفـال دون       

  )٣٥(اخلامسة من العمر
، بلغ متوسط نسبة األطفال     ٢٠٠٨ وحىت   ٢٠٠٤ن  يف الفترة م  

أقل من الوزن الطبيعي بالنسبة لسن احلمـل         املولودين ووزهنم 
  .يف املائة ٨,٠بني املواليد األحياء 

__________ 

 .٢٠١٠التعليم يف حملة، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  )٣٢(
، كندا، احلكومة الكندية، على الـرابط       ٢٠١٠-٢٠٠٩قصائية عن قوة العمل     دراسة است إحصاءات كندا،    )٣٣(

 .www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2011000/chap/edu/tbl/tbl05-eng.htm :التايل على اإلنترنت
 :، كندا، احلكومة الكندية، على الرابط التايل على اإلنترنت       ٢٠١١الكتاب السنوي لكندا    إحصاءات كندا،    )٣٤(

www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2011000/chap/edu/edu-eng.htm. 
ال تقوم كلية األطباء واجلـراحني يف ساسكاتـشوان         : ملحوظة. بيانات إحصائية حيوية  إحصاءات كندا،    )٣٥(

 .مبراقبة وزن األطفال عقب الوالدة
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  الصحة
ــع  ــني الرض ــات ب ــدل الوفي  )٣٦(مع

  )٣٧(واألمهات
يف كنـدا   ) من اجلنسني (اخنفض معدل وفيات األطفال الرضع      

 ٤,٩ إىل   ١٩٩٨  مولود حي يف عـام     ١ ٠٠٠ لكل   ٥,٥من  
وبلغـت نـسبة    . ٢٠٠٩عـام     مولود حي يف   ١ ٠٠٠ لكل

 يف الفترة   ٢, ٧  والدة حية  ١٠٠ ٠٠٠األمهات لكل    وفيات
  .٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٥من 

 النسبة املئوية للنساء يف سن اإلجناب الالئي      
يستخدمن وسائل منع احلمـل أو الالئـي        

  )٣٨(شركاؤهن موانع للحمل يستخدم

يف  ٧٤,٠سيلة من وسائل منع احلمل      يبلغ معدل استخدام أي و    
 ١٨املتزوجات الالئي تتراوح أعمـارهن بـني         املائة بني النساء  

  . عاما٤٤ًو
اإلجهاض الطيب للحمل كنـسبة مـن       

  )٣٩(الوالدات احلية
، كانت نسبة اإلجهاض املستحث أو املتعمد       ٢٠٠٤يف عام   
  ).باستثناء أونتاريو( والدة حية يف كندا ١٠٠  لكل٣١,٧

يرات الوطنية النتشار فريوس نقص     التقد
  )٤٠(املناعة البشرية واإلصابة به يف كندا

 إصـابة   ٤ ١٠٠ إىل   ٢ ٢٥٠تشري التقديرات إىل وقـوع      
 لكـل   ٩,٣، مبعـدل إصـابة بلـغ        ٢٠١١جديدة يف عام    

 نسمة كانوا يعانون    ٧١ ٣٠٠وُيقدَّر أن   .  نسمة ١٠٠ ٠٠٠
مة نقـص   مبا يف ذلك متالز   (فريوس نقص املناعة البشرية      من

، مبعدل انتـشار    ٢٠١١هناية عام    يف) املناعة املكتسبة اإليدز  
  .نسمة ١٠٠ ٠٠٠ حاالت لكل ٢٠٨بلغ 

   )٤١(٢٠٠٦نسبة اإلعاقة حسب السن يف عام     
 يف املائة، ما يعين أن أكثـر        ١٤,٣، بلغت نسبة اإلعاقة يف كندا       ٢٠٠٦يف عام     - ١١
ص من بني سبعة أشخاص لديـه        مليون كندي مصابون بإعاقة، أو حوايل شخ       ٤,٤  من

قصور يف النشاط أو قيود على املشاركة يف احلياة العامة مرتبطة حبالـة جـسدية أو عقليـة       
  يف املائة مـن    ١٤,٣ يف املائة من املعاقني الذين تبلغ نسبتهم         ٨,٦ويعاين  . مبشكلة صحية  أو

__________ 

ابط التـايل   ، على الر  ٠٥٠٤-١٠٢إحصاءات كندا، قاعدة البيانات االقتصادية واالجتماعية، اجلدول رقم          )٣٦(
 .www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/health21a-eng.htm :على اإلنترنت

 .ُتستخدم جمموعات ثالثة أعوام نظراً لقلة األعداد. بيانات إحصائية حيويةإحصاءات كندا،  )٣٧(
إلحـصاءات يف   شـعبة ا  : وميكن الوصول إىل البيانات عن طريق     . ٢٠٠٢دراسة عن موانع احلمل الكندية       )٣٨(

 .mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx: األمم املتحدة، مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية
ويشمل . ٢٠٠٨ يف فترة ما حول الوالدة، طبعة        التقرير الكندي حول الصحة   . هيئة الصحة العامة يف كندا     )٣٩(

أي أنه يـستبعد حـاالت      هذا الرقم فقط حاالت اإلجهاض اليت جترى يف املستشفيات والعيادات الطبية،            
وميكن اإلطالع على التقرير على شبكة اإلنترنت علـى الـرابط   . اإلجهاض اليت ُتجرى يف مكاتب األطباء 

 .www.phac-aspc.gc.ca/publicat/2008/cphr-rspc/pdf/cphr-rspc08-eng.pdf: التايل
لبشرية واإلصابة بـه يف كنـدا   تقديرات انتشار فريوس نقص املناعة ا: هيئة الصحة العامة يف كندا، ملخص      )٤٠(

-www.phac-aspc.gc.ca/aids: وميكن اإلطالع عليه على الرابط التـايل علـى اإلنترنـت          . ٢٠١١ عام

sida/publication/survreport/estimat2011-eng.php#er. 
 .٢٠٠٦دراسة استقصائية عن احلد من املشاركة وقصور النشاط، إحصاءات كندا،  )٤١(
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.  بالغـة الـشدة     يف املائة إعاقة شديدة إىل     ٥,٧إعاقة طفيفة إىل معتدلة، يف حني يكابد        
وتعترب أنواع اإلعاقة األكثر شيوعاً بني البالغني هي تلك املرتبطة باألمل والتنقل وخفـة              

 شـخص يبلغـون مـن    ٥٠٠  ٠٠٠، أفاد ما يقرب مـن   ٢٠٠٦  ويف عام . )٤٢(احلركة
 ٢,٣( عاماً فأكثر بإصابتهم بإعاقات ذات طبيعة عاطفية أو نفسية أو عصبية             ١٥  العمر

 يف  ٢,٠(عاناهتم من مشاكل يف الذاكرة أو مرورهم بفترات من االرتباك           ، أو مب  )يف املائة 
ويعترب معدل اإلعاقة بني كبار الـسن       . )٤٣() يف املائة  ٢,٥(  ، وصعوبات يف التعلم   )املائة

 يف املائة من كبار الـسن البـالغني مـن           ٤٣,٤ - أعلى بكثري من نظريه بني األطفال       
 يف املائة بني األطفال البالغني      ٣,٧ باملقارنة بنسبة     عاماً فأكثر مصابون بإعاقة،    ٦٥  العمر

  . )٤٤( عاماً فأقل١٤من العمر 
 نسبة اإلعاقة عدد السكان من ذوي اإلعاقة السن

 ٣٫٧ ٣٥٠ ٢٠٢  عاما١٤ً-صفر

 ١١٫٥ ٩٤٠ ٤٥٧ ٢  عاما٦٤ً إىل ١٥

 ٤٣٫٤ ٥٩٠ ٧٥٧ ١  عاماً فأكثر٦٥

 ١٤٫٣ ٨٨٠ ٤١٧ ٤ اجملموع

 يف ١٥,٤ يف املائة بني النساء البالغات و ١٧,٧اقة يف مجيع أحناء كندا      تبلغ نسبة اإلع    -١٢
 عاماً فأقل   ١٤يف املائة من األطفال البالغني من العمر         ٤,٦ويعاين  . املائة بني الرجال البالغني   

  . )٤٥( يف املائة من الفتيات٢,٧من تقييد يف نشاطهم باملقارنة بنسبة 

__________ 

وميكن اإلطالع عليـه علـى      . ٥ص  ،  ٢٠٠٦حملة يف   : اإلعاقة يف كندا  مية االجتماعية يف كندا،     املوارد البشرية والتن   ) ٤٢(
    : اإلنترنت على الرابط التايل

www.hrsdc.gc.ca/eng/disability_issues/reports/disability_profile/2011/page02.shtml. 
. ٣٢ ، ص تقرير حتليلـي  . ٢٠٠٦،  دراسة استقصائية للحد من املشاركة وقصور النشاط      إحصاءات كندا،    )٤٣(

    : وميكن اإلطالع عليه على اإلنترنت على الرابط التايل
www.hrsdc.gc.ca/eng/disability_issues/reports/disability_profile/2011/disability_profile.pdf. 

وميكن اإلطالع عليه   . ٥ ، ص ٢٠٠٦حملة يف   : اإلعاقة يف كندا  املوارد البشرية والتنمية االجتماعية يف كندا،        )٤٤(
    : على اإلنترنت على الرابط التايل

www.hrsdc.gc.ca/eng/disability_issues/reports/disability_profile/2011/disability_profile.pdf. 
املضي قدماً حنو   : ٢٠٠٩التقرير الفيدرايل اخلاص باإلعاقة لعام      املوارد البشرية والتنمية االجتماعية يف كندا،        )٤٥(

: وميكن اإلطالع عليه على شبكة اإلنترنت     . ٧ ، أوتاوا، حكومة كندا، ص    ج األشخاص ذوي اإلعاقة   إدما
www.hrsdc.gc.ca/eng/disability_issues/reports/fdr/2009/fdr_2009.pdf. 
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  عدية الرئيسيةانتشار األمراض املعدية وغري امل    

 العدد اإلمجايل أمراض مزمنة

  نسمة ١٠٠النسبة لكل   
ما مل ُيـذكر    ( للحاالت

 املصدر )خالف ذلك

    السرطان
 ).ولكن مع استبعاد سرطان اجللد غري القتامي أو غري اخلبيث) باستثناء أونتاريو(أنواع السرطان الغزوية والسرطان الالبد يف املثانة (

ـ    ع أنـواع   العدد اإلمجايل جلمي
  )اإلصابة (السرطان األساسية

لكل  (٤٩٦٫٦ ٥٢٩ ١٦٣
 ) نسمة١٠٠  ٠٠٠

 ٢٠٠٧للسرطان،  السجل الكندي

أنـواع   العدد اإلمجايل جلميـع 
 -) االنتشار( السرطان األساسية 

متابعة حاالت فردية    استناداً إىل 
 عشر سنوات ملدة

 ٢٠٠٧السجل الكندي للسرطان،  ٢٫٣ ٨٩٧ ٧٤٨

 الدورة الدموية

ارتفاع ضغط الـدم يف الـدورة       
الدموية، يف سن عـشرين عامـاً       

 فأكثر

األمراض املزمنـة    النظام الكندي ملراقبة   ٢٣٫٠ ٢٠٠ ٠٣١ ٦
 )احلاالت املشخصة (٢٠٠٨-٢٠٠٧

 عاماً  ١٢يف سن    أمراض القلب، 
 فأكثر

لـصحة   استقـصائية ) دراسات( دراسة ٤٫٨ ١٠٠ ٣٧٤ ١
 ٢٠١٠-٢٠٠٩اجملتمع احمللي يف كنـدا      

 االت اليت يبلـغ عنـها أصـحاهبا       احل(
CCC_121(  

 ١٢يف سـن     السكتة الدماغيـة  
 عاماً فأكثر

لصحة اجملتمع   استقصائية) دراسات(دراسة   ١٫١ ٣٠٠ ٣١٠
للحاالت  (٢٠١٠-٢٠٠٩ احمللي يف كندا  

 )CCC_151 اليت يبلغ عنها أصحاهبا

 داء السكري

 داء السكري، يف سن عام واحد     
 فأكثر

املزمنـة   م الكندي ملراقبة األمراض   النظا ٦٫٥ ٠٠٠ ٢٢٠ ٢
 )احلاالت املشخصة (٢٠٠٨-٢٠٠٧

 الصحة العقلية

يف سن   اضطراب احلالة املزاجية،  
  عاماً فأكثر١٢

االقتـصادية   إحصاءات كندا، البيانات   ٧٫٠ ٥٨٧ ٠٤١ ٢
اجلـدول   )لكال اجلنسني (واالجتماعية،  

 X-٢٢١-٨٢، فهرس رقم    ٠٥٠١-١٠٥
 )٢٠١١بيانات عام (

 ١٢ابات القلق يف سـن      اضطر
 عاماً فأكثر

استقصائية لصحة اجملتمع   ) دراسات(دراسة   ٥٫٢ ٩٠٠ ٤٨٣ ١
للحاالت  (٢٠١٠-٢٠٠٩احمللي يف كندا    

 )CCC_290اليت أبلغ عنها أصحاهبا 
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 العدد اإلمجايل أمراض مزمنة

  نسمة ١٠٠النسبة لكل   
ما مل ُيـذكر    ( للحاالت

 املصدر )خالف ذلك

 التهاب مفاصل

 ١٥يف سـن   العضالت والعظام
 )لكال اجلنسني( عاماً فأكثر

القتـصادية  ا إحصاءات كندا، البيانات   ١٧٫٠ ٨٤٢ ٧٥٦ ٤
، ٠٥٠١-١٠٥واالجتماعية، اجلـدول    

بيانـات  (،  X-٢٢١-٨٢فهرس رقـم    
 ).٢٠١١ عام

وُيستبعد منـها    مشكالت الظهر 
االلتهاب الليفي العضلي والتهاب    

  عاماً فأكثر١٥املفاصل، يف سن 

لصحة اجملتمع   دراسات استقصائية /دراسة ١٩٫٧ ٧٠٠ ٤٠٤ ٥
للحاالت  (٢٠١٠-٢٠٠٩ املدين يف كندا  

 )CCC_061أصحاهبا   يبلغ عنهااليت

 أمراض اجلهاز التنفسي

 عامـاً   ١٢ الربو الشعيب، يف سن   
 )لكال اجلنسني( فأكثر

االقتـصادية   إحصاءات كندا، البيانـات    ٨٫٦ ٨٩٠ ٥١١ ٢
 ،٠٥٠١-١٠٥اجلــدول  واالجتماعيــة،

ــم  ــات ( X-٢٢١-٨٢فهــرس رق بيان
 )٢٠١١ عام

مرض االنسداد الرئوي املـزمن،     
لكـال  (اً فأكثر    عام ٣٥يف سن   
 )اجلنسني

االقتـصادية   إحصاءات كندا، البيانات   ٤٫١ ٣٥٥ ٧٧٩
 ،٠٥٠١-١٠٥اجلـدول    واالجتماعية،

بيانـات  ( X-٢٢١-٨٢فهرس رقـم    
 )٢٠١١ عام

   )٤٦(عشرة أسباب رئيسية للوفاة    
 يف املائة العدد الترتيب 

 ١٠٠ ٤١٨ ٢٣٨ ... مجيع األسباب املؤدية للوفاة

 ٢٩٫٨ ١٢٥ ٧١ ١ )السرطان(األورام اخلبيثة 

 ٢٠٫٧ ٢٧١ ٤٩ ٢ أمراض القلب

 ٥٫٩ ١٠٥ ١٤ ٣ )السكتة الدماغية(أمراض دماغية وعائية 

 ٤٫٦ ٨٥٩ ١٠ ٤ أمراض اجلهاز التنفسي السفلي املزمنة

 ٤٫٣ ٢٥٠ ١٠ ٥ )اإلصابات غري املتعمدة(احلوادث 

 ٢٫٩ ٩٢٣ ٦ ٦ داء السكري

 ٢٫٦ ٢٨١ ٦ ٧ مرض الزهامير

 ٢٫٤ ٨٢٦ ٥ ٨ نزا وااللتهاب الرئوياألنفلو

٨٩٠ ٣ ٩ )االنتحار(اإليذاء املتعمد للنفس   ١٫٦ 

 ١٫٥ ٦٠٩ ٣ ١٠ )أمراض الكلى(التهاب الكلى، واملتالزمة الكالئية، والكالء 

 ٢٣٫٦ ٣٦٩ ٥٤ ... مجيع األسباب األخرى

__________ 

 :طــالع عليهــا علــى اإلنترنــت علــى الــرابط التــايلاال، وميكــن ٢٠٠٩إحــصاءات كنــدا،  )٤٦(
www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/120725/t120725b001-eng.htm. 
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  نسبة السكان الذين ال يصل استهالكهم للطاقة الغذائية إىل احلد األدىن    
الدراسة االستقصائية الكندية لصحة اجملتمع احمللي هي استقصاء وطين يقيس انعدام األمن              -١٣

  . التغذية الغذائي داخل األسر، حيث ال توجد استطالعات أو دراسات استقصائية تقيس نقص
واملقصود بانعدام األمن الغذائي داخل األسر هو عدم القدرة على احلـصول علـى                -١٤

أو كافية من الغذاء أو استهالكها، أو احلصول على كميات كافية من الطعام             نوعية مناسبة   
وكثرياً مـا يـرتبط     . بطرق مقبولة اجتماعياً، أو عدم تيقن املرء من قدرته على القيام بذلك           

  . انعدام األمن الغذائي داخل األسر بقدرهتا املالية على احلصول على قدر كاف من الغذاء
درَجت الوحدة النمطية الستقصاء األمن الغذائي لألسر، وهي        ، أُ ٢٠٠٤ومنذ عام     -١٥

أداة شاملة ومعتمدة لقياس انعدام األمـن الغـذائي داخـل األسـر، يف دورات الدراسـة       
  .٢٠١٠االستقصائية الكندية لصحة اجملتمع احمللي ودورة استقصاء اإلنفاق األسري لعام 

 يف  ٧,٧( أسـرة    ٩٦١ ٠٠٠، كانت هنـاك     ٢٠٠٨وحىت   ٢٠٠٧ويف الفترة من      -١٦
تعاين من انعدام األمن الغذائي، حيث كانت تلك األسر غري واثقة من إمكانية حصوهلا              ) املائة

على ما يكفيها من الغذاء أو من قدرهتا على احلصول على ما يكفيها لتلبية احتياجات مجيع                
اين البالغون أو األطفـال     يف هذه األسر يع    و .أفرادها ألهنا ال متتلك أمواالً كافية لشراء الغذاء       

وتعـاين تلـك    . أو البالغون واألطفال على حد سواء من انعدام األمن الغذائي         ) إن وجدوا (
. األسر من انعدام األمن الغذائي إما على حنو معتدل أو شديد تبعاً ملستوى خربهتا احلياتيـة                

 يف حالة   تعيش)  أسرة ٦٢٩ ٦٠٠( يف املائة من األسر      ٥,١، كانت   ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٧ ويف
أما نسبة األسر اليت كانت تعيش يف       . )٤٧( الغذائي على حنو معتدل أو متوسط      من انعدام األمن  

وقد تباين  ).  أسرة ٣٣١ ٩٠٠( يف املائة    ٢,٧ لألمن الغذائي فقد بلغت      )٤٨(ظل انعدام شديد  
  . غرافية املنتقاةتبعاً للخصائص االجتماعية والدميانتشار انعدام األمن الغذائي 

رغم أن معظم األسر الكندية ُتعتَبر آمنة غذائياً، فقد اختذت احلكومـة الكنديـة              و  -١٧
خطوات ومبادرات ملموسة للتصدي للتحديات اليت تواجهها الفئات املستضعفة من السكان           

   .من أجل احلصول على طعام آمن ومغٍذ
ية بل وحموريـة  واحلكومة الكندية إذ تسلم بأن البيانات الشاملة واملتسقة تعترب أساس     -١٨

للوقوف على أبعاد انعدام األمن الغذائي يف كندا، ولوضع سياسات وبرامج مالئمة، فهـي              
تستثمر يف مراقبة ورصد انعدام األمن الغذائي من خالل دراسات استقصائية مثل الدراسـة              

سة نويت، والدرا ياالستقصائية الكندية لصحة اجملتمع احمللي، والدراسة االستقصائية لصحة اإل        
  . املتعلقة بغذاء وتغذية األمم األوىل والبيئة اليت تعيش فيها

__________ 

ميكـن  . أو كمية الطعام اليت تستهلكها    /كانت هناك مؤشرات على قبول هذه األسر بتنازالت يف نوعية و           )٤٧(
 .www.statcan.gc.ca/pub/82-625-x/2010001/article/11162-eng.htm :معرفة املزيد من الرابط التايل

ميكـن  . هالك الغذائي وخلل أمناط التغذية داخل هذه األسـر        كانت هناك مؤشرات على اخنفاض مستوى االست       ) ٤٨(
 .www.statcan.gc.ca/pub/82-625-x/2010001/article/11162-eng.htm: معرفة املزيد من الرابط التايل
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وقد وضعت احلكومة الكندية جمموعة واسعة من الربامج والسياسات ملعاجلـة قـضايا               -١٩
األمن الغذائي، حيث تتضمن الربامج اجملتمعية الربنامج الكنـدي اخلـاص بالتغذيـة يف الفتـرة                

؛ وبرنـامج االنطالقـة الرئيـسية       ) األوىل وعنصر اإلينويت   الذي يشمل األمم  (للوالدة   السابقة
؛ ومبادرة بشأن داء الـسكري      )ويشمل احملميات واملناطق احلضرية والشمالية    (للشعوب األصلية   

هتدف إىل تعزيـز     لدى الشعوب األصلية؛ وبرنامج التغذية يف مشال كندا، واليت هتدف من بني ما            
  . تقليدي صحي وإمكانية شراء الغذاء من املتاجرالتغذية وحتسني فرص احلصول على غذاء

  عدد األحزاب السياسية املعترف هبا على الصعيد الوطين    
بلغ عدد األحزاب السياسية املسجلة يف االنتخابات العامة االحتادية الثالثة األخـرية              -٢٠
   .)٤٩(٢٠١١ حزباً يف ١٨ و٢٠٠٨ حزباً يف ١٩، و٢٠٠٦ حزباً يف ١٥: يلي ما

  السكان الذين حيق هلم التصويتنسبة     
وقد بلغـت   .  عاماً التصويت يف االنتخابات    ١٨حيق لكل مواطن كندي يتجاوز عمره         -٢١

  : يلي نسبة السكان الذين حيق هلم التصويت يف االنتخابات االحتادية العامة الثالثة األخرية ما
للتصويت لناخبني املسجلنينسبة ا املسجلني للتصويت عدد الناخبني )مليون نسمة( عدد السكان 

٧٣٫٤ ١٢٨ ٣٣٧ ٢٥ ٣٤٫٥ ٢٠١١ 

٧٤٫٣ ٢٦٢ ٦٠٩ ٢٤ ٣٣٫١ ٢٠٠٨ 

٧٥٫١ ٥٤٣ ٧٣٦ ٢٣ ٣١٫٦ ٢٠٠٦ 

  شكاوى متعلقة بسري االنتخابات    
وميكن للنـاخبني   . تقوم هيئات غري حزبية ومستقلة عن احلكومة بإدارة االنتخابات          -٢٢

الل سبل خمتلفة تتضمن رفـع الـشكاوى إىل         واملرشحني الطعن يف نزاهة االنتخابات من خ      
  . هيئات إدارة االنتخابات وجلان وحماكم حقوق اإلنسان، والشرطة، واهليئات القضائية

  توزيع املقاعد الربملانية بني األحزاب    
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠١١ 

 ١٢٤ ١٤٣ ١٦٦ حزب احملافظني الكندي

 ٢٩ ٣٧ ١٠٣ احلزب الدميقراطي اجلديد
 ١٠٣ ٧٧ ٣٤ نديحزب األحرار الك

 ٥١ ٤٩ ٤ الكتلة الكيبيكية

 صفر صفر ١ حزب اخلضر

 ١ ٢ صفر املستقلون

 ٣٠٨ ٣٠٨ ٣٠٨ العدد اإلمجايل

__________ 

وميكن االطالع عليها الرابط    . األحزاب السياسية املسجلة واألحزاب املؤهلة للتسجيل     االنتخابات يف كندا،     )٤٩(
 .www.elections.ca/content.aspx?section=pol&dir=par&document=index&lang=e#a1 :التايل
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   )٥٠(نسبة النساء يف الربملان    
 ٢٠١١ ٢٠٠٨ ٢٠٠٦ 

 جملس الشيوخ جملس العموم جملس الشيوخ جملس العموم جملس الشيوخ جملس العموم جملسا الربملان

  ٪٣٦٫٢  ٪٢٤٫٧  ٪٤٠٫٠ ٪٢٢٫٤  ٪٣٤٫٣ ٪٢٠٫٨  للنساء يةالنسبة املئو
     عدد النساء

 )العدد اإلمجايل(
٦٤    

)٣٠٨( 
٣٦  

)١٠٥( 
٦٩  

)٣٠٨(  
٤٠  

)١٠٥(  
٧٦  

)٣٠٨(  
٣٨  

)١٠٥( 

  يف املائة٢٧٫٦  يف املائة٢٦٫٤  يف املائة٢٤٫٠ نسبة النساء يف جملسي الربملان

ة املنعقدة يف إطار اجلدول الزمين املنـصوص        االنتخابات الوطنية واالنتخابات الوطنية الفرعي        
  عليه يف القانون

 من امليثاق الكندي للحقوق واحلريات على أال تتجاوز صالحية جملس           ٤تنص املادة     -٢٣
العموم أو اجمللس التشريعي لألقاليم مخس سنوات بدءاً من التاريخ احملدد إلرجـاع الوثـائق             

وينص امليثاق علـى اسـتثناءات يف       . نتخابات العامة الرمسية اخلاصة بانتخاب األعضاء يف اال     
أوقات نشوب حرب حقيقة أو وشيكة احلدوث، أو يف حالة الغزو أو العصيان املسلح، حيث 
جيوز متديد صالحية اجمللسني إذا مل يعارض هذا التمديد أكثر من ثلث أعضاء جملس العمـوم         

  . أو اجمللس التشريعي، حسبما يكون احلال
، ينص قانون االنتخابـات الكنـدي علـى إجـراء           ٢٠٠٧، ومنذ عام    ومع ذلك   -٢٤

أكتوبر من السنة الرابعة امليالدية اليت /االنتخابات العامة ثالث يوم اثنني من شهر تشرين األول    
  . تلي يوم االقتراع يف االنتخابات العامة السابقة، ما مل ُيحل الربملان يف وقت سابق ألوانه

أو إقليم مسؤولية إجراء انتخابات ألعضاء جمالسها التـشريعية،         وُيناط بكل مقاطعة      -٢٥
 من امليثاق وهو فترة من مخس       ٤حيث ختضع مجيعها للحد األقصى املنصوص عليه يف املادة          

اعتمدت املقاطعات واألقاليم التالية تشريعاً ينص على حتديد موعد         ،  ومع ذلك، فقد  . سنوات
كولومبيا الربيطانية وساسكاتـشوان ومانيتوبـا      : إلجراء االنتخابات كل أربع سنوات وهي     

وأونتاريو ونيو برونزويك وجزيرة األمري إدوارد ونيو فاوندالنـد والبـرادور، واألراضـي             
  .الشمالية الغربية

__________ 

     :الربملان الكندي، يرجى اإلطالع على الرابط التايل )٥٠(
www.parl.gc.ca/About/Parliament/FederalRidingsHistory/hfer.asp?Language=E&Search=Women

Election. 
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متوسط نسبة املشاركة االنتخابية يف االنتخابات الوطنية واالنتخابات الوطنية الفرعية حسب               
  ) واألقاليماملقاطعات(الوحدات اإلدارية 

تراوحت نسبة املشاركة االنتخابية يف االنتخابات العامة الوطنية اخلمـس املاضـية              -٢٦
وقد تفاوتت نـسبة املـشاركة االنتخابيـة يف         .  يف املائة  ٦٤ و ٥٨بني  ) ٢٠١١-٢٠٠٠(

  .  يف املائة٧٨ و٤٠املقاطعات واألقاليم على حنو كبري، حيث تأرجحت بني 

  رمية وإقامة العدلاملؤشرات املتعلقة باجل    

  نسبة الضحايا الذين حصلوا على تعويض بعد صدور أحكام قضائية، حسب نوع اجلرمية    
تكون مسؤولية االستجابة الحتياجات وشواغل اجملين عليهم والشهود يف اجلـرائم،             -٢٧

مبن فيهم ضحايا أعمال العنف، مشتركة بني احلكومة االحتاديـة وحكومـات املقاطعـات              
وينصب دور احلكومة الكندية يف تطبيق القانون اجلنائي الذي هـو واجـب             . ليماألقا أو/و

التطبيق يف مجيع أحناء كندا على النحو املنصوص عليه يف التشريع اجلنائي والقوانني والـنظم               
األساسية األخرى، بينما تضطلع املقاطعات يف املقـام األول مبـسؤولية تقـدمي اخلـدمات          

املساعدات املالية املقدمة من احلكومة إىل      (ة، مبا يف ذلك التعويض      واملساعدات لضحايا اجلرمي  
  ). ضحايا اجلرائم املستحقني للتعويض

    .طالع على مزيد من البيانات حول اجلرمية وإقامة العدل يف املرفق ألفاالوميكن   -٢٨

  اهليكل الدستوري والسياسي والقانوين  -باء  

  السياق التارخيي    
  . األصلية هي أول من سكن األراضي املعروفة اآلن باسم كنداكانت الشعوب   -٢٩
وقد أنشأت فرنسا مستوطنات دائمة يف األراضي اليت تشكل ما ُيعَرف حالياً بكندا،               -٣٠

 الـيت أهنـت     ١٧٦٣ومبوجب معاهدة باريس لعام     . وذلك منذ بدايات القرن السابع عشر     
ي كان يشكل يف ذلك احلني كندا إىل        حرب السنوات السبع، تنازلت فرنسا عن اإلقليم الذ       

  . بريطانيا العظمى
وهي (، أُدَجمت ثالث من املستعمرات الربيطانية يف أمريكا الشمالية          ١٨٦٧ويف عام     -٣١

نوفا سكوشا ونيو برونزويك ومقاطعة كندا، اليت كانت تضم آنذاك مقـاطعيت أونتـاريو              
َمت السلطات الدستورية بني اهليئات     يف احتاد فيدرايل، حيث قُس    ) وكيبيك يف الوقت احلاضر   

وانضمت مقاطعات إضافية إىل االحتاد على مـدى        . التشريعية للمقاطعات والربملان االحتادي   
  .١٩٤٩عدة سنوات، حيث كانت آخرها هي نيو فاوندالند والبرادور يف عام 
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ؤولني وكانت املستعمرات الربيطانية يف كندا ُتحكَم يف السنوات األوىل من قبل مس             -٣٢
وقد أُدخل النموذج الربيطـاين للدميقراطيـة الربملانيـة         . بريطانيني تعينهم بريطانيا العظمى   

ويف . واحلكومة املسؤولة بالتدريج، حيث آلت السلطات إىل اجملالس التشريعية االسـتعمارية          
تفظ ، تنازل الربملان الربيطاين لكندا عن احلق يف إصدار قوانني البالد، يف حني اح             ١٩٣١عام  

، اكتسبت كندا صالحية تعديل دستورها ومـن        ١٩٨٢ويف عام   . بصالحية تعديل الدستور  
  . مث نالت استقالهلا التشريعي الكامل عن بريطانيا

  الدستور    
 ١٨٦٧مها القانونان الدسـتوريان لعـامي       (يتضمن دستور كندا وثيقتني رئيسيتني        -٣٣
وتركز الوثيقتان الرئيـسيتان    . غري املدونة عالوة على جمموعة من املبادئ والتقاليد       ) ١٩٨٢و

على تقسيم السلطات بني الربملان الكندي واجملالس التشريعية للمقاطعات، ومحاية احلقـوق            
واحلريات الفردية املنصوص عليها يف امليثاق الكندي للحقوق واحلريات الذي يشكل جـزءاً             

على بعض القواعد األساسـية     بيد أن الدستور ال ينص      . ١٩٨٢من القانون الدستوري لعام     
املتصلة بالعالقة بني أجهزة الدولة، األمر الذي ميكن تفسريه من خالل حقيقـة مؤداهـا أن                
دستور كندا يقوم على املبادئ نفسها اليت يقوم عليها دستور اململكة املتحدة، حيث حتكـم               

 تعمل هبا املؤسـسات     الطريقة اليت " الدستورية التقاليد"قواعد حملية غري مكتوبة ُيطلق عليها       
  .السياسية إىل حد كبري

وتتعلق أقدم التقاليد الدستورية مببدأ احلكومة املسؤولة، حيث تضمن تلك التقاليـد              -٣٤
وهلا . تفعيل اإلطار القانوين للدستور وفقاً للقيم أو املبادئ الدستورية السائدة يف تلك الفترة            

زراء ورئيس الوزراء، وحل الربملان ومنح املوافقـة    أيضاً باملسؤولية الوزارية، واختيار الو     صلة
  . امللكية على التشريعات اليت يعتمدها الربملان

 قانوناً وأمراً مبا يف ذلك القوانني واألوامـر  ٣٠ويتضمن الدستور باإلضافة إىل ذلك    -٣٥
وأخرياً، تؤدي احملاكم دوراً مهمـاً يف تطبيـق         . اليت أنشأت املقاطعات أو عدلت حدودها     

  .الدستور وفق الظروف املستجدة

  اإلطار السياسي ونوع احلكومة    
هو نظام ملكي   : يتميز النظام السياسي الكندي بصفة عامة باخلصائص األربعة التالية          -٣٦

دستوري؛ وهو نظام احتادي؛ وهو نظام برملاين على غرار النموذج الربيطاين؛ وهـو نظـام               
  .دميقراطي متثيلي

ية دستورية، فإن رئيس الدولة هو يف حكم امللك وملكـة           ن كندا ملك  إوحيث    - ٣٧
وميثـل  . كندا هي ملكة اململكة املتحدة وأربع عشرة والية ملكية أخرى ذات سـيادة            

وُيعيَّن من قبل جاللة امللكة بناًء على توصية من رئـيس            - احلاكم العام التاج يف كندا      
حلاكم العام بالتشاور مع رئيس ويتصرف ا.  وهو ميارس الصالحيات نيابة عنها-  الوزراء
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الوزراء وجملس الوزراء، ويدعو الربملان لالنعقاد وميكنه أن يفض جلساته أو يرجئها وأن             
حيل الربملان، ويوافق على التشريعات االحتادية، وينفذ بعض املهام والواجبات التنفيذيـة            

  .واالحتفالية والعسكرية
 الدستور سلطات تشريعية وتنفيذية على مستويني       وتتبع كندا نظاماً احتادياً يسبغ فيه       -٣٨

وتوجد حكومة احتادية لكنـدا بـصفة عامـة،         . من احلكومة، كل منها ذو سيادة يف جماله       
وميارس احلاكم العام السلطة التنفيذية علـى املـستوى         . أو إقليم /وحكومة لكل مقاطعة و   

توى املقاطعات واألقـاليم،    االحتادي، بينما ميارس نائب احلاكم العام تلك السلطة على مس         
وكالمها ميثل التاج ويتصرف بناًء على مشورة رئيس وزراء كندا ورئيس وزراء املقاطعـات              

  .أو األقاليم على التوايل/و
وكما هو احلال يف مجيع النظم االحتادية، يعترب تقسيم السلطات التشريعية جانباً يف               -٣٩

 عامة مينح الدستور الربملان الكندي اختـصاصاً        كقاعدة و .غاية األمهية بالنسبة لنظام احلكم    
بالنظر يف املسائل ذات الطابع الوطين، ويعطي اهليئات التشريعية يف املقاطعـات واألقـاليم              

ومع ذلك ال تعمل تلك احلكومـات املختلفـة يف          . اختصاصاً يف املسائل ذات الطابع احمللي     
مالً القوانني والـسياسات وبـرامج      معزل عن بعضها البعض، فالنظام االحتادي الكندي، شا       
  .احلكومات املختلفة هو نظام معقد ولكنه منسق يف جممله

وتتبىن كندا نظاماً برملانياً ينتخب الشعب الكندي مبوجبه ممثليـه علـى املـستوى                -٤٠
وُتوجَّه الدعوة للحزب الـسياسي الـذي       . أو األقاليم /االحتادي وعلى مستوى املقاطعات و    

وال ميكن أن تصبح التـشريعات      .  املقاعد يف الربملان إىل تشكيل احلكومة      حيصل على أغلبية  
املقترحة يف حكم القانون ما مل يوافق عليها الربملـان أو اهليئـة التـشريعية يف املقاطعـات                  

  . األقاليم، ودون موافقة احلاكم العام أو نائبه حسبما تقتضي احلالة أو/و
وقد . مام ممثلي الشعب عن مجيع أعماهلا وقراراهتا      وتكون السلطة التنفيذية مسؤولة أ      -٤١

ختفق احلكومة أمام جملس العموم أو اجمللس التشريعي عن طريق تصويت على سحب الثقـة               
منها، ويف هذه احلالة ُيطلب إىل احلاكم العام تسمية رئيس آخر للحكومة يستطيع احلفـاظ               

 ذلك حل جملس النواب أو اجمللـس        على ثقة جملس النواب أو اجمللس التشريعي، أو بدالً من         
ويتأكد أيضاً الطابع الـدميقراطي للنظـام       . التشريعي عن طريق إصدار أمر بعقد انتخابات      

ويشكل استقالل احملاكم أحد    . السياسي من خالل الفصل بني السلطتني القضائية والتنفيذية       
  . الضمانات األساسية للدميقراطية

  حتادية وحكومة املقاطعاتالسلطة التشريعية يف احلكومة اال    
ممـثالً يف احلـاكم   (ميتلك الربملان السلطة التشريعية االحتادية، وهو يتألف من التاج        -٤٢
علـى  ،  وجيب أن يتفقوا مجيعاً على سن أي قـانون        . وجملس الشيوخ وجملس العموم   ) العام

وى مستوى جملسي الشيوخ والعموم عن طريق التصويت على مشروع القانون، وعلى مـست       
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وجرت العادة على أن مينح احلاكم      . احلاكم العام من خالل منح املوافقة امللكية باسم امللكة        
  . العام دائماً املوافقة امللكية على أي مشروع قانون يعتمده جملسا الشيوخ والعموم

ويستند تكوين جملس العموم إىل مبدأ التمثيل من حيث عدد السكان، حيث ينتخب             -٤٣
ة عدداً من أعضاء الربملان يكون متناسباً بشكل أو بآخر مع عدد سـكان              سكان كل مقاطع  

وجيري اختيار مجيع األعضاء باالنتخاب يف دوائر انتخابية فردية علـى    . أو اإلقليم /املقاطعة و 
  . أساس تلقي أكرب عدد من األصوات من بني املرشحني لالنتخابات يف الدائرة

نتخابات االحتادية، جيب أن يكون مواطنـاً       ولكي حيق ألي شخص التصويت يف اال        -٤٤
وُيراجع العدد اإلمجايل لألعضاء وتوزيع املقاعـد       .  عاماً فأكثر  ١٨كندياً وأن يبلغ من العمر      

  ).ُيجرى كل عشر سنوات(بني املقاطعات واألقاليم بعد كل تعداد عشري 
يف جملـس    أعـضاء    ٣٠٨، يوجد يف الوقت الراهن      ٢٠٠١واستناداً إىل تعداد عام       -٤٥

 ١٠٦العموم بواقع نائب واحد عن كل دائرة انتخابية، ونصيب مقاطعـة أونتـاريو منـها          
 عـضواً   ٢٨ عـضواً وألربتـا      ٣٦ عـضواً وكولومبيـا الربيطانيـة        ٧٥أعضاء، وكيبيك   
 عـضواً ونيـو   ١١ عـضواً ونوفـا سكوشـا    ١٤ عضواً وميناتوبـا     ١٤وساسكاتشوان  

.  أعضاء ٤ أعضاء وجزيرة األمري إدوارد      ٧برادور   أعضاء ونيو فاوندالند وال    ١٠ برونزويك
  . وميثل اإلقليمني الشماليني الغربيني نونافوت ويوكون نائب واحد لكل منهما

وجملس الشيوخ هو هيئة ُيعيَّن أعضاؤها من قبل احلاكم العام بناًء على مشورة رئيس         -٤٦
 أعضاء عن   ١٠( البحرية    عضواً عن املقاطعات   ٢٤:  نواب ١٠٥الوزراء، ويبلغ عدد أعضائه     

 عـضواً عـن     ٢٤، و ) عن جزيرة األمري إدوارد    ٤ عن نيو برونزويك و    ١٠نوفا سكوشا، و  
 عـن كـل مـن       ٦( عضواً عن املقاطعات الغربية      ٢٤ عضواً عن أونتاريو، و    ٢٤كيبيك، و 

 أعضاء ممثلني عن نيـو فاوندالنـد        ٦و) مانيتوبا وساسكاتشوان وألربتا وكولومبيا الربيطانية    
ويستمر أعـضاء   . رادور، وعضو واحد ميثل يوكون واألقاليم الشمالية الغربية ونونافوت        والب

  . جملس الشيوخ يف مناصبهم إىل أن يبلغوا سن اخلامسة والسبعني من العمر
.  شـهراً  ١٢وجيب على أعضاء جملسي الربملان أن جيتمعوا مرة واحدة على األقل كل               -٤٧

 مخس سنوات كحد أقصى وقد تتألف من عدة جلسات، تبـدأ            وتستمر دورة انعقاد الربملان ملدة    
  . كل جلسة منها خبطاب العرش السامي الذي حتدد فيه احلكومة اخلطوط العريضة ألهم سياساهتا

ويطلب أي عضو ينوي تقدمي مشروع قانون لالعتماد من قبل جملس العموم إدراج               -٤٨
ومير مشروع القانون عادة هبذه املرحلة      . همشروع القانون هذا، وُيقَرأ قراءة أوىل ويتم طباعت       

ويف جلسة الحقة، يدفع مقدم مشروع القانون إىل قراءة ثانية، مما يؤدي إىل             . بشكل تلقائي 
فإذا كانت نتيجة التـصويت يف هنايـة        . نقاش للمبادئ األساسية ملشروع القانون فحسب     

 جلنة تشريعية تابعة جمللـس      النقاش لصاحل مشروع القانون، ُيرَسل مشروع القانون عادة إىل        
ويف هذه املرحلة، جيوز توجيه الدعوة إىل خـرباء أو أشـخاص            . العموم لدراسته بنداً ببند   
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ومبجرد انتهاء اللجنة مـن     . جمموعات لديها مصلحة يف مشروع القانون ملخاطبة اللجنة        أو
لتعـديالت الـيت   عملها، ترفع تقريراً إىل جملس العموم وتقدم له مشروع القانون مشفوعاً با           

وحيق ألي عضو يف هذه املرحلة التقدم باملزيد من التعديالت، اليت جتري            . ُمررت إن وجدت  
مث حيرك مقدم مشروع القانون قراءة ثالثـة للقـانون متهيـداً       . مناقشتها وطرحها للتصويت  

ـ             . لتمريره ع وإذا كان التصويت لصاحل مشروع القانون، ُيرفَع إىل جملس الشيوخ حيـث ُتتَّب
ومبجرد مترير مشروع القانون يف اجمللسني، ُيقدَّم إىل احلاكم العام للحصول           . نفس اخلطوات 

ويدخل التشريع االحتادي حيز النفاذ عندما حيصل على املوافقة امللكية أو     . على املوافقة امللكية  
ومة يف وقت الحق يف تاريخ حيدده النظام األساسي أو مبوجب تفويض من الربملان تقوم احلك              

  .باإلعالن عنه
وميتلك الصالحية التشريعية يف املقاطعات هيئة تشريعية مكونة من نائـب احلـاكم              -٤٩

ويتشابه اجمللس التشريعي إىل حد كبري      . العام واجمللس التشريعي، وال يوجد فيها جملس شيوخ       
 انتخابية  وُينتخب األعضاء يف دوائر   . مع جملس العموم، ويعمل كالمها بطريقة متقاربة للغاية       

وُينتخب املرشـح الـذي     . حتددها اهليئة التشريعية بالتناسب مع عدد السكان إىل حد كبري         
وجيب أن متر مجيع مشاريع القوانني باملراحل املختلفـة         . حيصل على أكرب عدد من األصوات     

ـ               ن لعملية التمرير واالعتماد من قبل اجمللس التشريعي وينبغي أن حيصل على املوافقة امللكية م
  . نائب احلاكم قبل أن يصبح يف حكم القانون

وقد وضع امليثاق الكندي للحقوق واحلريات الذي ُسّن كجـزء مـن القـانون                - ٥٠
فـالنظم  .  قيوداً إضافية على سيادة اهليئات التـشريعية يف كنـدا          ١٩٨٢الدستوري لعام   

للميثاق كما تفـسره    األساسية والقوانني االحتادية ونظرياهتا يف املقاطعات ينبغي أن متتثل          
  .احملاكم وتقوم بتطبيقه

 املسؤوليات على املـستوى االحتـادي ويف        ١٨٦٧وحيدد القانون الدستوري لعام       -٥١
وينبع التقسيم احلايل للسلطات جزئياً من تطبيق احملاكم ملنطوق هـذا القـانون             . املقاطعات
  . وتأويلها له

يق فرض الـضرائب املباشـرة وغـري        وميتلك الربملان صالحية رفع إيراداته عن طر        -٥٢
املباشرة، واحلكومة الكندية لديها سلطة ختصيص مواردها املالية على النحـو الـذي تـراه               

وميكن للحكومة الكندية على سبيل املثال أن تقدم منحاً لألفراد هبدف تعزيز البحث             . مناسباً
يف تنفيـذ بـرامج ذات      وجيوز هلا أيضاً أن تستخدم سلطتها يف اإلنفاق للشروع          . والتطوير

تكلفة مشتركة مع املقاطعات واألقاليم يف املناطق اخلاضعة لواليتها، يف جماالت مثل الصحة             
وأخرياً، بادرت حكومة كندا بتنفيذ مشروع يـوفر متـويالً          . والتعليم والرعاية االجتماعية  

 هذه املدفوعات   وكان الغرض من  . تعويضياً للمقاطعات اليت تقل إيراداهتا عن املتوسط الوطين       
غري املشروطة هو ضمان توافر إيرادات كافية لدى حكومات املقاطعات لتوفري حد معقـول              

  .من اخلدمات العامة عند مستويات متقاربة إىل حد معقول من الضرائب
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كنـدا وهـو البنـك       ورغم أن السياسة النقدية هي مسؤولية احتادية، كُلِّف بنك          -٥٣
لقانون بتويل إدارة الشؤون اليومية لتلك السياسة، واليت تـشمل          املركزي يف البالد، مبوجب ا    

مسؤولية إصدار العملة؛ واستقرار االقتصاد الوطين؛ والسيطرة على التضخم؛ وسالمة النظام           
وتتضمن السياسة النقدية أيضاً مسؤولية احلفـاظ       . املصريف؛ ووضع ضوابط ألسعار الفائدة    

  .  العامليةعلى قيمة العملة الكندية يف األسواق
ويتمتع الربملان بوالية على التجارة الدولية والتجارة بني املقاطعات، ولديه اختصاص             -٥٤

حصري بفرض الرسوم اجلمركية والتوحيد القياسي للمنتجات املخصصة للتجارة الدوليـة           
  . التجارة بني املقاطعات، وحصص التصدير والسياسة العامة لالستثمار األجنيب أو
ملان اختصاص باملسائل اخلاصة بالدفاع الوطين والعالقات مع الدول األخرى،          وللرب  -٥٥

ومع ذلك، قد يكون للربملان االحتـادي أو اجملـالس          . ولديه سلطة إبرام املعاهدات الدولية    
أو األقاليم أو لكليهما اختصاص بتنفيذ املعاهدات، وفقاً ملا إذا كان /التشريعية يف املقاطعات و

األقـاليم علـى    /ة يصب يف إطار املسؤولية االحتادية أو مسؤولية املقاطعات        موضوع املعاهد 
االحتادي : ويعمل هذا النظام من خالل التعاون على كافة األصعدة        . النحو احملدد يف الدستور   

أو األقاليم؛ فقبل الدخول يف معاهدة تتعلق مبجاالت ال تندرج ضمن واليـة             /واملقاطعات و 
، تسعى حكومة كندا للحصول على دعم املقاطعـات واألقـاليم           الربملان وحده دون غريه   

  .وضمان تعاوهنا يف ما خيص التنفيذ
وتشمل املسائل األخرى اليت تدخل ضمن اختصاص الربملان املالحة والنقل البحري،             -٥٦

ومصائد األمساك، واللوائح التنظيمية اخلاصة باإلفالس، واهلنود احلمر واألراضي املخصـصة           
، والتجـنس واملواطنـة     ١٨٦٧النحو املنصوص عليه يف القانون الدستوري لعام        هلم، على   

وقد . والقانون اجلنائي وبراءات االختراع وحقوق النشر، وخدمة الربيد والتأمني على العمل          
أُعلن أن بعض األمور من قبيل نقل احلبوب بني املقاطعات وصناعة تعدين اليورانيـوم هـي                

  .كندا، ومن مث فهي تقع ضمن االختصاص االحتاديأنشطة للمنفعة العامة يف 
وُيعَهد بأي مسألة ال تندرج ضمن اختـصاص اهليئـات التـشريعية يف املقاطعـات                 -٥٧
اعتربت احملاكم عند تأويلها للصالحيات االحتادية وصـالحيات         و .األقاليم تلقائياً إىل الربملان    أو/و

 يف ١٨٦٧مل ينص عليها القانون الدستوري لعـام     أو األقاليم، أن بعض املسائل اليت       /املقاطعات و 
األصل، كالنقل اجلوي، هي ضمن اختصاص الربملان حبكم سلطته العامة إلصدار القـوانني مـن        

يتعلق جبميع األمور الـيت   ما أجل احلفاظ على السلم واستتباب النظام واحلكم الرشيد يف البالد يف  
وتنظر احملاكم إىل السلطة االحتاديـة العامـة        . املقاطعاتُيعهد هبا حصراً إىل اهليئات التشريعية يف        

  . باعتبارها تتضمن سلطة التشريع يف حاالت الطوارئ مثل احلروب أو الكوارث الطبيعية
وتتمتع املقاطعات بسلطات تشريعية واسعة تتضمن سلطة على املمتلكات واحلقـوق             -٥٨

 أو احلقوق املتعلقة باإلضرار بشخص الغـري        ال سيما حقوق امللكية أو احلقوق التعاقدية      (املدنية  
، واملوارد الطبيعية بشكل عام، ومجيع األعمال أو التعهدات ذات الطبية احمللية أو             )أو خصوصيته 
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، "امللكية واحلقوق املدنيـة   "وقد فسرت احملاكم سلطات املقاطعات، وخصوصاً نص        . اخلاصة
ستور عالقات العمل على وجـه التحديـد،        وال يذكر الد  . على أنه يشمل جماالً واسعاً للغاية     

ولكن احملاكم وضعت هذا املوضوع ضمن اختصاص املقاطعات، يف ما عدا بعض الـصناعات              
  .اليت تقع ضمن االختصاص االحتادي ألغراض أخرى، مثل صناعات املالحة والشحن

وتشمل اخلدمات واملؤسسات اليت تندرج ضمن اختصاص املقاطعـات اخلـدمات             -٥٩
واالجتماعية، واملؤسسات احمللية وتنمية األراضي وإقامة العدل، وتطـوير وتنظـيم           الصحية  

  . حماكم املقاطعات املختصة بالنواحي املدنية واجلنائية على حد سواء، والتعليم
كالـضريبة  (ومتتلك اهليئات التشريعية يف املقاطعات سلطة فرض الضرائب املباشرة            -٦٠

. أجل زيادة اإليرادات ألغراض تتعلق باملقاطعـة نفـسها        داخل املقاطعة، من    ) على الدخل 
عالوة على ذلك، ُتمنح املقاطعات صالحية فرض الضرائب املباشرة وغري املباشرة يف ما يتعلق 
باملوارد الطبيعية، ولديها أيضاً سلطة إصدار تراخيص لزيادة اإليرادات والعوائـد ألغـراض             

  .خاصة باملقاطعة أو البلديات
الدستور باختصاصات مشتركة يف ما خيص الزراعة واهلجـرة إىل اهليئـات            ويعهد    -٦١

ويكون للتشريع االحتادي الغلبة بشكل عام يف حالة عـدم          . التشريعية يف املقاطعات والربملان   
وتتقاسم املقاطعات االختـصاص    . االتساق بني التشريعات االحتادية وتشريعات املقاطعات     

  .ا يتعلق مبعاشات الشيخوخةأيضاً مع احلكومة الكندية يف م
وتقتصر صالحيات اهليئات التشريعية يف املقاطعات على تلك املمنوحة هلا مبوجب             - ٦٢

ويعين ذلك أن أي هيئة تشريعية يف املقاطعات ال ميكنها االستيالء على سلطات             . الدستور
ات تنتمـي   وباملثل، ال يستطيع الربملان أن يستويل على سلط       . تنتمي للربملان بصفة حصرية   

ورغم أن أياً من الربملان أو اهليئات التشريعية يف املقاطعات ال ميكنه أن             . حصراً للمقاطعات 
يتخلى عن سلطاته التشريعية يف جمال معني لصاحل املستوى اآلخر من احلكومـة، جيـوز               

ية للربملان تفويض بعض صالحياته إىل السلطة التنفيذية يف املقاطعات، وميكن للهيئة التشريع           
. يف املقاطعات على املنوال نفسه أن تفوض بعض صالحياهتا للسلطة التنفيذيـة االحتاديـة             

وميكن للربملان أو اهليئة التشريعية يف املقاطعات اعتماد تشريعات من املستوى اآلخر مـن              
احلكومة باعتبارها تشريعات خاصة هبا، طاملا أن كالً منهما يتصرف يف إطـار اجملـاالت               

  .تصاصهاخلاضعة الخ

  السلطات التنفيذية يف احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات    
ميارس احلاكم العام السلطة التنفيذية على املستوى االحتادي من حيث املبدأ، وميثـل          -٦٣

  . التاج ويتصرف بناًء على مشورة جملس الوزراء االحتادي
زراء زعيم احلزب الـذي     ومبوجب االتفاقية يعني احلاكم العام يف منصب رئيس الو          -٦٤

وإذا مل حيصل أي حزب على أغلبية املقاعـد،         . حيصل على دعم أغلبية أعضاء جملس العموم      
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يكون عادة لزعيم احلزب الذي حيصل على أكرب عدد من املقاعـد يف اجمللـس األسـبقية                 
ويكون رئيس الوزراء بشكل شبه دائم عضواً يف جملس العمـوم،           . للحصول على ثقة اجمللس   

   .، وفقاً لالتفاقية، جيب انتخابه يف اجمللس يف أقرب وقت ممكنوإال
وخيتار رئيس الوزراء بعد تعيينه عادة األعضاء اآلخرين يف جملس الوزراء من بـني                -٦٥

ويسعى الوزير الـذي    . أعضاء جملس العموم، وميكنه أيضاً اختيار وزراء من جملس الشيوخ         
 الربملان إىل أن يصبح عضواً فيه يف أقرب فرصـة           ُيعني يف جملس الوزراء وهو ليس عضواً يف       

ويتكـون  . ممكنة، وجيري ذلك عادة عن طريق انتخابه يف جملس العموم يف انتخابات فرعية            
، ما يعين أن كالً     "حقيبة"  جملس الوزراء االحتادي من حوايل ثالثني وزيراً، ُيكلف معظمهم ب         

املالية، أو جملـس اخلزانـة، أو الـصحة    منهم يكون مسؤوالً عن وزارة حكومية معينة مثل       
  .العدل أو الدفاع الوطين أو البيئة، وهلم جرا أو
ويكون جملس الوزراء مسؤوالً بشكل مجاعي أمام جملس العموم عن سياساته، ممـا               -٦٦

وينـتج  . يعين أنه جيوز له االستمرار يف احلكم فقط طاملا أنه حيظى بثقة أغلبية أعضاء اجمللس              
وزيرة /حيث ينبغي لكل وزير   ،  ؤولية اجلماعية تضامن كبري داخل جملس الوزراء      عن مبدأ املس  

كانت ال توافق   /يف جملس الوزراء دعم القرارات اليت يتخذها اجمللس حىت وإن كان ال يوافق            
ويكون كل وزير ُيكلَّف حبقيبة مسؤوالً أيضاً أمام        . عليها االستقالة /عليها، وإال وجبت عليه   

  . ه عن العمليات اليت تقوم هبا وزارتهجملس العموم بدور
وإذا فشلت احلكومة يف طرح الثقة يف جملس العموم، يطلب رئـيس الـوزراء إىل                 -٦٧

ولكـن إن مل    . احلاكم العام يف معظم احلاالت حل جملس العموم، وإجراء انتخابات جديدة          
م، إعمـاالً   حيصل أي حزب سياسي على أغلبية مطلقة يف جملس العموم، يطلب احلاكم العا            

لسلطته التقديرية، من زعيم احلزب الذي يبدو أن لديه القدرة على احلكم بدعم من أغلبيـة                
  . أعضاء اجمللس، تشكيل حكومة أقلية

وميارس نائب احلاكم العام والوزراء الذين يشكلون جملس الوزراء السلطة التنفيذية             -٦٨
. قة أغلبية أعضاء اجمللـس التـشريعي      يف املقاطعات، ويستمرون يف مناصبهم طاملا حيظون بث       

وحيتل رئيس الوزراء داخل جملس وزراء املقاطعات نفس املنصب املهيمن كـرئيس جملـس              
ويكون جملس الوزراء مسؤوالً عن سياساته أمام اجمللس التـشريعي، وإذا           . الوزراء االحتادي 

كم حل اجمللـس    فقد دعم أغلبية األعضاء، جيب على رئيس الوزراء أن يطلب من نائب احلا            
  . والدعوة النتخابات مبكرة

و ختضع السلطة التنفيذية يف كندا، على غرار التقاليد الربيطانية، للسلطتني التشريعية              -٦٩
فوفقاً ملبدأ سيادة القانون، جيب أن يكون أي أجراء تتخذه احلكومة وأجهزهتـا             . والقضائية

وتعين سيادة القانون أيضاً أن احملـاكم       . وناإلدارية يف ما يتعلق باألفراد مسوغاً مبوجب القان       
  .هي اليت حتدد مشروعية اإلجراءات اليت يتخذها الذراع اإلداري للحكومة
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  السلطة القضائية    
الدور األساسي للمحاكم يف كندا هو مساعدة الناس يف حل املنازعات على حنـو                -٧٠

وخالل هذه  . و بني أفراد والدولة   نزيه وعادل، سواء كانت املسألة املتنازع عليها بني أفراد أ         
احملاكم أيضاً دوراً مهماً يف تأويل       وتؤدي. العملية، تفسر احملاكم القوانني وتطبقها وتطورها     

  . الدستور وتطبيقه
ويتألف النظام القضائي من احملاكم العليا واحملاكم االبتدائية أو اجلزئية يف املقاطعات              -٧١

ها اختصاص عام أصيل، مما يعين أهنا تستطيع أن تفـصل يف أي             واحملاكم العليا لدي  . واألقاليم
مسألة ال تندرج ضمن االختصاص احلصري احملدود للمحاكم اجلزئية؛ وأهنا متتلـك سـلطة       
اإلشراف على احملاكم اجلزئية وإصالحها، يف حني ختتص احملاكم اجلزئية بالوالية اليت ختوهلا هلا 

لكل من احملاكم اجلزئية واحملاكم العليا صالحية البـت يف          و. صراحة اهليئة التشريعية املختصة   
  . دستورية التشريعات

ويشكل اجمللـس التـشريعي   . ويوجد يف كل مقاطعة هيئة حمكمة وحمكمة استئناف   -٧٢
. للمقاطعة هذه احملاكم العليا، ولكن احلكومة الكندية هي اليت تعني أعضاءها وتدفع رواتبهم            

اكم مقاطعية  وهي حم-يف املقاطعات احملاكم اجلزئية يف كل مقاطعة        وتنشئ اهليئات التشريعية    
  .  ولكن حكومات املقاطعات هي اليت تعيني أعضاءها وتدفع رواتبهم-أو حملية 

وقد أسس الربملان االحتادي احملكمة االحتادية وهي حمكمة وطنية تنظـر وتبـت يف                -٧٣
، مبا يف ذلك الدعاوى أو املطالبـات ضـد          املنازعات القانونية اليت تنشأ على صعيد االحتاد      

حكومة كندا، والدعاوى املدنية يف اجملاالت اليت ُتنظَّم على املستوى االحتادي، والطعون على             
قرارات اجملالس واللجان واحملاكم االحتادية، مبا يف ذلك ما يتصل باهلجرة واألمـن القـومي               

ك، هناك حمكمة استئناف احتادية وحمكمة      وعالوة على ذل  . وامللكية الفكرية والقانون البحري   
  .الضرائب الكندية

ويعهد التشريع االحتادي والتشريع على مستوى املقاطعات بوظـائف إىل احملـاكم              -٧٤
اإلدارية شبه القضائية، وهي جمالس قضائية متخصصة تضطلع مبـسؤولية صـنع القـرار يف           

ذاعة والتلفاز واالتصاالت الـسلكية     جماالت حمددة كاهلجرة والتجارة الدولية واملنافسة واإل      
  . والالسلكية واألوراق املالية وإجيارات املساكن، وما إىل ذلك

، هي حمكمـة    ١٨٧٥واحملكمة العليا الكندية، اليت أسسها الربملان االحتادي يف عام            -٧٥
 لكوهنا  ونظراً. االستئناف العامة اليت ُتَعد املالذ األخري لكافة االختصاصات القضائية يف كندا          

أعلى درجة من درجات احملاكم، ميكنها أن تصدر أحكاماً للبت يف دسـتورية التـشريعات               
اإلجراءات احلكومية، مبا يف ذلك التشريعات أو اإلجراءات اخلاصـة حبقـوق اإلنـسان               أو

والقـانون  " كيكيب"ويشمل اختصاصها كالً من القانون املدين ملقاطعة        . واحلريات األساسية 
  .اطعات واألقاليم األخرىالعام للمق
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وجيوز حملاكم املقاطعات البت يف مسائل ذات صلة بالقانون االحتـادي أو قـانون                -٧٦
املقاطعات، وال يوجد أي متييز على مستوى احملكمة العليـا بـني االختـصاص القـضائي                

وينعكس التكامل أكثر يف حقيقة مؤداهـا أن مجيـع        . الدستوري واإلداري واجلنائي واملدين   
لقضايا، سواء تلك اليت تنشأ مبوجب القانون االحتادي أو قانون املقاطعات، ميكن أن ينتهي              ا

  . هبا املآل إىل نفس حمكمة االستئناف وهي احملكمة العليا الكندية
وُيَعد استقالل القضاء حجر الزاوية بالنسبة للنظام القضائي الكندي، وهو يضمن أن              -٧٧

ات ال تتأثر بالنفوذ وتستند فقـط إىل الوقـائع وأحكـام            القضاة سيصدرون أحكاماً وقرار   
وتعمل احملاكم على حنو مستقل عن اهليئات التشريعية واحلكومية سواء على املستوى          . القانون

 الـسمات املميـزة     ١٨٦٧وقد اعتمد القانون الدستوري لعام      . االحتادي أو يف املقاطعات   
ويكفل امليثاق الكندي للحقـوق     . قود سابقة الستقالل القضاء اليت اسُتحدثَت يف كندا يف ع       

  .احلريات أيضاً احلماية الستقالل القضاء
ويعترب كل من األمن املايل واالستقرار الوظيفي شقني حامسني لكفالـة اسـتقالل               -٧٨

فرواتب القضاة ُتحدَّد مبوجب القانون وال ختضع ألي تدخل تعسفي من قبل السلطة       . القضاء
.  عامـاً  ٧٥دستور، يتمتع قضاة احملاكم العليا باستقرار وظيفي حىت سن          ووفقاً لل . التنفيذية

أما االستقالل  . وخيتلف سن تقاعد قضاة حماكم املقاطعات من مقاطعة ألخرى يف أحناء البالد           
  . اإلداري فهو يشكل املكون الثالث الستقالل القضاء يف كندا

مبسؤولية شاملة عن إدارة عملية ويضطلع مفوض الشؤون القضائية االحتادية يف كندا        -٧٩
وُيتوقَّع من املفوض النـهوض بتلـك   . التعيينات نيابة عن وزير العدل والنائب العام يف كندا        

املسؤوليات على حنو يضمن أن املنظومة القضائية تعامل مجيع املرشحني لـشغل الوظـائف              
لشؤون القـضائية   وتعمل حتت إمرة مفوض ا    . القضائية بإنصاف ونزاهة وعلى قدم املساواة     

 جلنة استشارية يف مجيع أحناء كندا؛ وتكـون هـذه    ١٧االحتادية أمانة للتعيينات تتوىل إدارة      
وقد أُنشئت جلان مماثلة من     . اللجان مسؤولة عن تقييم املرشحني للتعيينات القضائية االحتادية       

  . أجل التعيينات يف املقاطعات واألقاليم
 جملس قضائي ُيعَهد إليه مبسؤولية عامـة لتعزيـز          ولكل اختصاص قضائي يف كندا      -٨٠

املعايري املهنية وقواعد السلوك، والتحقيق يف الشكاوى املقدمة من اجلماهري ضـد القـضاة              
ويتلقـى  . واحملاكم، كما جيوز للمجلس أن يوصي بعزل أي قاضٍ من املنصة إذا لزم األمـر              

ائب العام يف كندا الذي يرفع بدوره       التوصية على املستوى االحتادي كل من وزير العدل والن        
مث يوصي جملس الوزراء إىل جملس النواب وجملس الشيوخ، ومنهما          . توصية إىل جملس الوزراء   

واإلجراء الوحيد لعزل قاضٍ من احملكمة العليا الكندية هو         . تذهب التوصية إىل احلاكم العام    
ومل حيدث قط أن ُعـزل أي       . من خالل خماطبة جملس الشيوخ وجملس النواب للحاكم العام        

وميكن جمللس الوزراء املعين يف مقاطعة من       . قاضٍ من أي حمكمة عليا يف كندا على هذا النحو         
ني يف معظم املقاطعات بناًء على توصـية اجمللـس          ات عزل أي قاضٍ من القضاة املعين      املقاطع

  .وقد حدث ذلك يف مرات قليلة على مستوى املقاطعات. القضائي للمقاطعة
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ويتألف اجمللس القضائي الكندي، وهو املسؤول عن القضاة املعينني على املـستوى              -٨١
وقد . أو األقاليم /االحتادي، من كبار القضاة يف مجيع احملاكم العليا االحتادية ويف املقاطعات و           

وضع اجمللس جمموعة من املبادئ األخالقية للقضاة هتدف إىل مساعدة القضاة يف احلفاظ على              
  . هلم ونزاهتهم وعدم حتيزهماستقال

  األقاليم    
ترد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية اليت ُتمارس يف األقاليم الكندية الثالثـة     -٨٢

، وهي نظم أساسـية     "نونافوت"وقانون األقاليم الشمالية الغربية وقانون      " يوكون"يف قانون   
اً إىل وضع يشبه إىل حد كـبري وضـع          ويتحول وضع األقاليم داخل اإلحتاد تدرجيي     . احتادية

  . املقاطعات بفضل السلطات املتزايدة اليت تؤول من احلكومة االحتادية إىل حكومات األقاليم

  البلديات    
 حكومـة   ٥ ٠٠٠أسست اهليئات التشريعية يف املقاطعات أو األقاليم ما يقرب من             -٨٣

ـ      (بلدية أو حملية     يف كنـدا، ومتتلـك مـن       ) ضريةيف املدن والبلدات والقرى واملناطق احل
وُينتخب احملـافظون   . الصالحيات ما تعتربه اجملالس التشريعية ضرورياً لإلدارة احمللية السديدة        
وتعترب احلكومـات   . ورؤساء اجملالس البلدية وفقاً للقوانني االنتخابية للمقاطعات أو األقاليم        

والصرف الصحي والتخلص مـن     احمللية مسؤولة عن تقدمي خدمات من قبيل إمدادات املياه          
القمامة ومتهيد الطرق واألرصفة وإنارة الشوارع وقوانني البناء واحلدائق واملترتهات واملالعب       

وتدار املدارس العامة بواسطة جمالس مدرسية حملية ُينتَخب مسؤولوها         . واملكتبات وهلم جرا  
 املدارس يف كندا هي مـدارس       والغالبية العظمى من  . باالقتراع العام وفقاً لتشريع املقاطعات    

أما املدارس اخلاصة الـيت ميوهلـا       . عامة ُتموَّل عموماً من حصيلة الضرائب على املمتلكات       
املواطنون ولكن جيوز هلا تلقي جزءاً من التمويل العام، فيجب عليها أن تضع مناهج تعليمية               

  . تتوافق مع املعايري اليت حتددها املقاطعات

  صلينيحكومات السكان األ    
تتضمن حكومات السكان األصليني يف كندا حكومات األمم األوىل اليت تعمل وفقاً              -٨٤

للقانون اخلاص باهلنود والتشريعات ذات الصلة، فضالً عن الشعوب اليت تتمتع بسلطة احلكم             
ومتارس هذه احلكومات جمموعة من السلطات على النحو        . الذايت نتيجة التفاق حديث العهد    

. يه يف التشريعات ذات الصلة أو املعاهدات التارخيية أو االتفاق حديث العهـد            املنصوص عل 
وتستمر احلكومة االحتادية جنباً إىل جنب مع املقاطعة املعنية أو اإلقليم املعـين يف التفـاوض                

  . بشأن ترتيبات احلكم الذايت مع مجاعات السكان األصليني املعنية
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  اإلنسان وتعزيزهااإلطار العام حلماية حقوق   -ثالثاً  

  معايري حقوق اإلنسان  -ألف  
صدَّقت كندا على سبع معاهدات لألمم املتحدة ومخسة بروتوكوالت اختيارية ذات             -٨٥

  :صلة حبقوق اإلنسان، أو انضمت إليها وهي كما يلي

  املعاهدات    
  ؛العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  -١  
  ؛وق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعهد الدويل اخلاص باحلق  -٢  
  ؛االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  -٣  
  ؛اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  -٤  
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية              -٥  

  ؛الالإنسانية أو املهينة أو
  ؛ية حقوق الطفلاتفاق  -٦  
  .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -٧  

  الربوتوكوالت االختيارية    
  ؛الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  -١  
  ؛الربتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  -٢  
ة حقوق الطفل حول بيع األطفال واستغالهلم       الربوتوكول االختياري التفاقي    -٣  

  ؛يف البغاء واملواد اإلباحية
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق مبشاركة األطفـال يف      -٤  

  ؛الرتاعات املسلحة
الربوتوكول الثاين االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية           -٥  

  .إلغاء عقوبة اإلعدام والسياسية الذي يهدف إىل
  .ترد تفاصيل حول هذه املعاهدات يف املرفق باء  -٨٦  
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  اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان على املستوى الوطين  -باء  
تتقاسم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للحكومة مسؤولية محايـة حقـوق             -٨٧

عات واألقاليم تسن التشريعات ذات الصلة، وتقوم فالربملان واجملالس التشريعية يف املقاط. اإلنسان
  .العديد من الوزارات واإلدارات واهليئات بصياغة السياسات والربامج وفقاً لوالية كل منها

  احلماية الدستورية واحلماية املنصوص عليها يف شرعة احلقوق    

  شرعة احلقوق    
 تنطبق علـى التـشريع      ، سن الربملان الشرعة الكندية للحقوق اليت      ١٩٦٠يف عام     -٨٨

والسياسيات املندرجة ضمن االختصاص االحتادي، وتضمن حقوق وحريات على غرار تلك           
املنصوص عليها يف كل من امليثاق الكندي للحقوق واحلريات والعهد الدويل اخلاص باحلقوق           

 وتتضمن الشرعة بعض احلقوق اليت مل ينص عليها امليثاق صراحة، مثـل           . املدنية والسياسية 
وُتعتَبر القوانني االحتادية اليت ختالف . حقوق امللكية واحلقوق اخلاصة بعدالة ونزاهة اإلجراءات    

مل ينص القـانون املعـين علـى         الشرعة الكندية للحقوق غري قابلة للتنفيذ إىل هذا احلد، ما         
أن وهناك حاالت قليلة للغاية أُعلن فيهـا        . تنفيذها بغض النظر عن الشرعة الكندية للحقوق      

القوانني غري قابلة للتنفيذ بسبب عدم توافقها مع الشرعة الكندية للحقوق، علـى عكـس               
العديد من الدعاوى اليت ُرفَعت وُحكم فيها لصاحل عدم سريان القوانني استناداً إىل امليثـاق               

  .١٩٨٢الكندي للحقوق واحلريات منذ إصداره عام 
 لضمان أن احلقـوق     ١٩٧٢رت عام   للحقوق اليت صد  " ألربتا"وهناك أيضاَ شرعة      -٨٩

واحلريات احملمية على املستوى االحتادي مبوجب الشرعة الكندية للحقوق مشمولة حبمايـة            
للحقـوق  " ألربتا"وتضمن شرعة   ". ألربتا"مماثلة يف املسائل اليت تقع ضمن اختصاص مقاطعة         

حرية الديانة والتعبري   (احلق يف إجراءات تقاضٍ سليمة، واحلق يف املساواة واحلريات األساسية           
ميثـاق  " كيبيك"، اعتمدت   ١٩٧٥ويف عام   ). والتجمع وتكوين اجلمعيات وحرية الصحافة    

  .حقوق اإلنسان واحلريات من أجل محاية احلقوق واحلريات األساسية يف نطاق واليتها

  امليثاق الكندي للحقوق واحلريات     
كل اجلزء األول مـن القـانون       يكفل امليثاق الكندي للحقوق واحلريات، الذي يش        -٩٠

  : ، احلقوق واحلريات التالية١٩٨٢الدستوري لعام 
احلريات األساسية من حرية الضمري والدين، وحرية الفكر والعقيدة والرأي والتعبري            •

، وحرية التجمـع الـسلمي      )مبا يف ذلك حرية الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى       (
  ؛)٢املادة (وحرية تكوين اجلمعيات 
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حق التصويت وحق الترشح الكتساب عضوية جملس العمـوم         (ق الدميقراطية   احلقو •
اجمللس التشريعي يف املقاطعة؛ وينبغي إجراء انتخابات جمللس العمـوم واجملـالس             أو

التشريعية يف املقاطعات مرة واحدة كل مخس سنوات على األقل، كما جيـب أن              
  ؛ )٥-٣املواد (عام ينعقد الربملان وكل هيئة تشريعية مرة على األقل كل 

، واحلـق  ))١( الفقرة ٦املادة (احلق يف دخول كندا والعيش فيها ومغادرهتا      (حقوق التنقل    •
  ؛))٣(و) ٢( الفقرتان ٦املادة (يف االنتقال ألية مقاطعة واإلقامة فيها وكسب العيش 

واعد احلق يف احلياة واحلرية واألمن، واحلق يف عدم احلرمان من هذا احلق إال وفقاً لق               •
  ؛)٧املادة (العدالة األساسية 

حقوق خمتلفة ذات صلة باإلجراءات القانونية، منها حق الفرد يف أن يكون آمناً من               •
أي تفتيش أو احتجاز تعسفي، واحلقوق اخلاصة باالعتقال وتوجيه التهمة بارتكاب           

احلق جرم معني، واحلق يف عدم التعرض ألية معاملة أو عقوبة قاسية وغري اعتيادية، و          
يف عدم استعمال األدلة لتوريط الفرد وعدم جترمي الذات، واحلق يف احلصول علـى              

  ؛)١٤-٨املواد (مساعدة مترجم 
احلق يف املساواة أمام القانون ومبوجبه، واحلق يف احلماية املتساوية واالستفادة املتـساوية              •

 القومي أو اإلثين    من القانون دون متييز، ال سيما دون متييز على أساس العرق أو األصل            
وقد فسرت احملـاكم  (أو اللون أو الديانة أو اجلنس أو السن أو اإلعاقة الذهنية أو البدنية       

  ؛)١٥املادة ) (هذه املادة على أهنا تتضمن أية أسس أخرى مشاهبة
 بوصـفهما اللغـتني الـرمسيتني يف كنـدا          ليزيةنكاالعتراف باللغتني الفرنسية واإل    •

  ). ٢٣املادة (ق يف التعليم بلغة األقلية ؛ واحل)٢٢-١٦ املواد(

  تفسري امليثاق الكندي للحقوق واحلريات    
فضالً عن النص على حقوق اإلنسان واحلريات الفردية، يتضمن امليثـاق الكنـدي               -٩١

  : للحقوق واحلريات األحكام التفسريية التالية
حنـو يلغـي    ال ينبغي تفسري ضمان بعض احلقوق واحلريات يف هذا امليثاق علـى              •

ينتقص من أي من حقوق وحريات السكان األصليني يف كندا الناشئة عن أيـة               أو
  ؛)٢٥املادة (معاهدة أو احلقوق واحلريات األخرى اخلاصة هبم 

جيب أال ُيفسَّر ضمان بعض احلقوق واحلريات يف هذا امليثاق على أنه ال يقر بوجود                •
  ؛)٢٦املادة (حقوق وحريات أخرى يف كندا 

 ُيفسَّر هذا امليثاق على حنو يتسق مع هدف صون وتعزيز تراث الكنـديني              جيب أن  •
  ؛ )٢٧املادة (املتعدد الثقافات 
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احلقوق واحلريات املشار إليها يف هذا امليثاق مكفولة على قـدم املـساواة لكافـة                •
  األشخاص، ذكوراً كانوا أم إناثاً؛ و

 االمتيازات الـيت يـضمنها   ال يتضمن هذا امليثاق ما يلغي أو ينتقص من احلقوق أو     •
  ).٢٩املادة (دستور كندا للمدارس املنشأة على أساس ديين 

وعالوة على ذلك، وضعت احملكمة العليا الكندية قواعد للتفسري عنـدما عـددت               -٩٢
. أسباب احلكم يف حاالت تتعلق بامليثاق كان من شأهنا حتديد شكل ومسار تطوير فقه امليثاق

تحقيق غرض نافع، تأخذ احملاكم يف عني االعتبار الغرض من ضـمان            فوفقاً للنهج اهلادف ل   
ووفقاً للنهج القـائم  . حق ما أو حرية معينة يف حتديد نطاق أو إطار هذا احلق أو هذه احلرية         

على السياق، تنظر احملاكم إىل السياق املعني الذي تنشأ فيه مسألة ذات صلة بامليثـاق عنـد          
  . ينطبق يف تلك الظروف واملالبسات وكيفية انطباقهالبت يف ما إذا كان امليثاق 

  نطاق تطبيق امليثاق الكندي للحقوق واحلريات    
يكفل امليثاق الكندي بعض احلقوق واحلريات للمواطنني الكنـديني فقـط ودون              -٩٣

، )١( الفقرة ٦، وحقوق التنقل يف املادة ٣احلق يف التصويت املنصوص عليه يف املادة     (غريهم  
) ٢( الفقـرتني    ٦ومتتد حريات التنقل املنصوص عليها يف املادة        . التعليم بلغة األقلية  وحقوق  

ومع ذلكن فإن احلقوق مكفولة يف اجلـزء        . لتشمل املقيمني بصفة دائمة يف كندا أيضاً      ) ٣(و
، حبيث ُيختص هبا مجيـع األشـخاص        "ألي شخص "و" لكل فرد "، و "للجميع"األكرب منها   
  . داخل كندا

، ُيطبَّق امليثاق الكندي للحقوق واحلريات على الربملان االحتادي         ٣٢ب املادة   ومبوج  -٩٤
واهليئات التشريعية واحلكومات التابعة للمقاطعات واألقاليم لضمان محاية األفراد من انتهاك           

 ٣٢وقد فسرت احملـاكم املـادة       . اجلهات احلكومية حلقوقهم اإلنسانية وحرياهتم األساسية     
ى كافة األنشطة احلكومية، مبا فيها املمارسات اإلدارية للمسؤولني وأعمال          بوصفها تنطبق عل  

. السلطة التنفيذية للحكومة، فضالً عن التشريعات اليت يصدرها الربملان أو اهليئات التشريعية           
من قبل البلديات علـى سـبيل       (وينطبق امليثاق أيضاً على ممارسة السلطة التشريعية املخولة         

هات الفاعلة غري احلكومية حيثما ميكن اعتبارها مشاركة يف العمل احلكومي           وعلى اجل ) املثال
  .يف ضوء بعض العوامل مثل درجة السيطرة احلكومية

  احلقوق واالنتقاص منهاتقييد     
 من امليثاق الكندي للحقوق واحلريات الظروف اليت جيوز فيها فـرض      ١حتدد املادة     -٩٥

إال يف "...  عليها يف امليثاق، حيث يذكر أهنا ال ختضع          قيود على احلقوق واحلريات املنصوص    
حدود املعقول للقيود اليت ينص عليها القانون واليت ميكن تربيرها بوضوح يف جمتمـع حـر                

 ١وقد أشارت احملكمة العليا الكندية إىل أن القيد لكي يفي مبقتضيات املـادة              ". ودميقراطي
وجيب أن تكـون    . يستخدم وسائل متناسبة لتحقيقه   ينبغي أن خيدم هدفاً ذا أمهية كافية وأن         
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الوسيلة على وجه اخلصوص مرتبطة على حنو معقول باهلدف، وأال تضعف احلق املنـصوص              
عليه أو تنتقص من احلرية املنصوص عليها يف امليثاق إال بأقل قدر ممكن ويف أضيق احلـدود،                 

ة العليا أيضاً أن عبء حتقيـق       وقد ذكرت احملكم  . وأن يكون هلا أثر يتناسب واهلدف املعين      
 من امليثاق يقع على عاتق احلكومة اليت تدافع عن القيد املفـروض علـى               ١االمتثال للمادة   

احلقوق املنصوص عليها يف هذا امليثاق، عندما يربهن أي شخص يتقدم بـشكوى أن حـق                
  .أكثر من حقوقه أو حرياته املنصوص عليها يف امليثاق قد تعرضت لالنتهاك أو
وتتضمن بعض أحكام امليثاق الكندي للحقوق واحلريات أيـضاً قيـوداً صـرحية               -٩٦
 كل فرد من أي تفتيش أو احتجـاز         ٨فعلى سبيل املثال، حتمي املادة      . ضمنية خاصة هبا   أو
على أنه ميتد   ) ب( الفقرة   ٢، كما فُسِّر ضمان حرية التعبري املنصوص عليه يف املادة           "تعسفي"

وال جيوز حرمان أي فرد من احلق يف احلياة واحلرية واألمن           . دام العنف ليشمل التعبري باستخ  
  .٧على شخصه مبقتضى املادة 

 من امليثاق الكندي للحقوق واحلريـات للربملـان أو للـهيئات            ٣٣وتسمح املادة     -٩٧
التشريعية التابعة ألي مقاطعة أو إقليم بإصدار قانون برملاين أو قانون تشريعي أو حكماً مـن      

امهما، يصرح فيه أن هذا القانون أو حكماً من أحكامه سيكون ساري املفعول علـى               أحك
اخلاصة  (١٤ إىل   ٧أو املواد   ) اخلاصة باحلريات األساسية   (٢الرغم من احلكم الوارد يف املادة       

ويتوقف سريان هـذا    . من امليثاق ) اخلاصة حبقوق املساواة   (١٥أو املادة   ) باحلقوق القانونية 
. قائياً بعد مخس سنوات من دخوله حيز التنفيذ ولكن جيـوز إعـادة إصـداره              اإلعالن تل 

 على احلقوق الدميقراطية املنصوص عليها يف امليثاق، وال علـى حقـوق             ٣٣ُتطبَّق املادة    وال
التنقل وحقوق اللغة الرمسية واحلقوق التعليمية بلغات األقليات، ولكنها حتافظ خالف ذلـك      

  .  وعلى السيادة األساسية للربملانعلى التقاليد الربملانية
وال ختول قوانني الطوارئ االحتادية، اليت ُتمكِّن حاكم اإلقليم من اعتمـاد تـدابري                -٩٨

استثنائية يف حاالت الطوارئ، االنتقاص من احلقوق املنصوص عليها يف امليثـاق الكنـدي              
ميثـاق وللـشرعة    اإلقليم لل  وتنص ديباجة القانون على خضوع حاكم     . للحقوق واحلريات 

الكندية للحقوق عند اعتماده مثل هذه التدابري، وأنه يتعني عليه مراعاة العهد الدويل اخلاص              
ال سيما يف ما يتعلق باحلقوق األساسية اليت ال ميكـن تقييـدها   "باحلقوق املدنية والسياسية،  

الوة على ذلك، تـنص     وع". احلرمان منها حىت يف حاالت الطوارئ على الصعيد الوطين         أو
من القانون على عدم منح أي سلطة حلاكم اإلقليم إلصدار أوامـر            ) ب(املادة الرابعة الفقرة    

لوائح خاصة باحتجاز املواطنني الكنديني أو املقيمني الـدائمني يف كنـدا أو سـجنهم                أو
 اجلـنس  اعتقاهلم على أساس العرق أو األصل القومي أو اإلثين أو اللـون أو الديانـة أو            أو
  . السن أو اإلعاقة الذهنية أو البدنية أو
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  احلماية يف قوانني حقوق اإلنسان     

تشريعات حقوق اإلنسان وحماكم وجلان حقوق اإلنسان يف احلكومة االحتاديـة وحكومـة                 
  املقاطعات واألقاليم

 حماكم وجلان حقوق اإلنسان تشريع حقوق اإلنسان االختصاص

  ق اإلنسانالقانون الكندي حلقو كندا
 الشرعة الكندية حلقوق اإلنسان

 اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان

كولومبيا الربيطانيـة   
 قانون حقوق اإلنسان

حمكمــة حقــوق اإلنــسان يف 
 كولومبيا الربيطانية

 حتالف حقوق اإلنسان يف كولومبيا الربيطانية

  قانون ألربتا حلقوق اإلنسان ألربتا
 شرعة ألربتا حلقوق اإلنسان

 ة حقوق اإلنسان يف ألربتاجلن

قانون ساسكاتـشوان حلقـوق      ساسكاتشوان 
 اإلنسان

 جلنة حقوق اإلنسان يف ساسكاتشوان

 جلنة حقوق اإلنسان يف مانيتوبا قانون حقوق اإلنسان مانيتوبا
 جلنة حقوق اإلنسان يف أونتاريو قانون حقوق اإلنسان أونتاريو
 جلنة حقوق الفرد وحقوق الشباب ميثاق احلقوق واحلريات الفردية كيبيك

 جلنة حقوق اإلنسان يف نوفا سكوشا قانون حقوق اإلنسان نوفا سكوشا
 جلنة حقوق اإلنسان يف نيو برانزفيك قانون حقوق اإلنسان نيو برانزفيك
 دواردإجلنة حقوق اإلنسان يف جزيرة األمري  قانون حقوق اإلنسان إدوارد جزيرة األمري
 نيو فاوندالند

 البرادورو
 والبرادور جلنة حقوق اإلنسان يف نيو فاوندالند ٢٠١٠قانون حقوق اإلنسان لعام 

 جلنة حقوق اإلنسان يف يوكون قانون حقوق اإلنسان يوكون
الـشمالية   األراضي
 الغربية

الـشمالية   جلنة حقوق اإلنسان يف األراضي     قانون حقوق اإلنسان
 الغربية

 كمة حقوق اإلنسان يف نونافوتحم قانون حقوق اإلنسان نونافوت

  قوانني حقوق اإلنسان والتشريعات األخرى    
تركز العديد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها كنـدا علـى                -٩٩

مناهضة التمييز، أو حيثما كانت ذات طبيعة أكثر عمومية، تتطلب احترام احلقـوق الـيت               
 احلكومـة االحتاديـة     -حلكومـات يف كنـدا      وقد اعتمدت مجيـع ا    . تكفلها دون متييز  

 تشريعات حتظر التمييز على أسس خمتلفة يف ما يتعلـق           - حكومات املقاطعات واألقاليم   أو
. بقضايا العمل، وتوفري السلع واخلدمات والتسهيالت املتاحة عـادة للجمـاهري، واإلقامـة           

 من امليثـاق  ١٥ه يف املادة وخيتلف هذا التشريع يف تطبيقه عن احلق يف املساواة املنصوص علي        
الكندي للحقوق واحلريات يف أنه يوفر محاية ضد التمييز الذي قد ميارسه األفراد يف القطاع               

  . اخلاص فضالً عن احلكومات
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العـرق  : وحتظر قوانني حقوق اإلنسان بصفة عامة التمييز على األسـس التاليـة             -١٠٠
نس؛ أو امليول اجلنسية؛ أو األسرة أو احلالـة         اللون؛ أو الدين أو املعتقد؛ أو السن؛ أو اجل         أو

االجتماعية؛ أو العجز البدين أو الذهين أو اإلعاقة؛ أو األصل القومي أو العرقي أو النـسب                
وتتضمن بعض القوانني أسساً أخرى حمظورة للتمييز مثل العقيدة الـسياسية           . مكان املنشأ  أو

  .اإلدانة اجلنائية، ومصدر الدخل، وغري ذلكواالنتماء السياسي، والعفو بعد اإلدانة، وسجل 
وقد ذكرت احملكمة العليا الكندية أن التشريعات املناهضة للتمييز ينبغي تأويلها من              -١٠١

قبل احملاكم واهليئات القضائية الكندية على حنو يدفع قدماً حنو الغرض األوسع من ورائهـا               
  . وهو ضمان تكافؤ الفرص بني األفراد

 أشارت احملكمة العليا إىل أن قوانني حقوق اإلنسان تكون هلا أسبقية عادة             ومن مث،   -١٠٢
وبعبارة أخرى، قد ختضع املمارسات التمييزية للطعن مبوجب تلك         . على التشريعات األخرى  

وعالوة على ذلك، ارتأت    . القوانني، حىت وإن بدا أن تشريعات أخرى جتيز تلك املمارسات         
حقوق اإلنسان متنع التمييز ذا األثر الضار فضالً عـن التمييـز            احملكمة العليا أن تشريعات     

وإذا كانت السياسات أو املمارسات هلا تأثري ضار أو سليب على الفئات املـشمولة              . املباشر
حبماية قوانني حقوق اإلنسان، فقد يثبت أهنا متييزية حىت وإن مل تنطوِ على متييـز متعمـد،                 

وأما ما خيص التمييز ذا األثر الضار، فيقع على . ألسس احملظورةمتيز صراحة استناداً إىل ا مل أو
. عاتق أرباب العمل واجب هتيئة تيسريات معقولة لتلبية احتياجات الفئات اليت حيميها القانون         

ويتطلب االلتزام بتهيئة التيسريات املعقولة جهداً حقيقياً من جانب أرباب العمل السـتيعاب             
 احملمية، حىت وإن كان ذلك قد يتـسبب يف إزعـاج طفيـف              االحتياجات اخلاصة للفئات  

للموظفني اآلخرين، ولكن ُيستثىن من هذا االلتزام احلاالت اليت قـد يـسبب فيهـا هـذا                 
  .االستيعاب مصاعب ال مربر هلا

وتسمح قوانني حقوق اإلنسان بالتمييز استناداً إىل األسس احملظورة يف جمال العمل،              -١٠٣
مؤهالت أو شروط مهنية مبنية على حسن النية ومعقولة، ويف تقـدمي            إذا كانت تقوم على     

اخلدمات والتسهيالت واملسكن إذا كان التمييز يستند إىل مربرات مبنية على حـسن النيـة               
فعلى سبيل املثال، وضعت احملكمة العليا الكندية تعريفاً لشرط حسن النية يف اجملال             . ومعقولة

التوظيف، باعتباره متطلباً مفروضاً بنية حسنة وذا صـلة بـشكل           املهين يف املسائل املتعلقة ب    
  .موضوعي بأداء العمل املطلوب

ويضمن قانون حقوق اإلنسان يف ساسكاتشوان حريات الضمري والتعبري وتكـوين             -١٠٤
. اجلمعيات، وإطالق السراح يف حالة السجن التعسفي، وحق املـشاركة يف االنتخابـات            

ن يف إقليم يوكون حريات الديانة والضمري والتعبري والتجمـع          ويضمن قانون حقوق اإلنسا   
ويف كيبيـك،  . وتكوين اجلمعيات، واحلق يف التمتع باملمتلكات والتصرف فيها وفقاً للقانون   

يضمن ميثاق حقوق اإلنسان واحلريات حقوقاً وحريات أساسية مثل حرية الديانة، واحلق يف             
ويقر امليثاق أيضاً احلق يف املـساواة يف االعتـراف          . احلياة وحق املرء يف احترام خصوصيته     
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وتنص . باحلقوق واحلريات وتطبيقها، واحلقوق السياسية والقضائية واالقتصادية واالجتماعية       
 على أن احلقوق واحلريات اليت يتضمنها امليثاق مكفولـة للرجـال            ٥٠ من املادة    ١الفقرة  

 من ميثاق كيبيك علـى أن يراعـي   ٩ملادة  من ا  ١وتنص الفقرة   . والنساء على قدم املساواة   
الفرد على النحو الواجب اتباعه عند ممارسة حقوقه وحرياته األساسية للقـيم الدميقراطيـة              
والنظام العام والصاحل العام ملواطين املقاطعة، وأنه يف هذا الصدد، جيوز أن حيدد القانون نطاق             

  .احلقوق واحلريات والقيود املفروضة على ممارستها
ويوجد نظام أساسي خاص حبرية تداول املعلومات ومحاية اخلصوصية على مستوى             -١٠٥

املقاطعات واحلكومة االحتادية على حد سواء، وهو يساعد على محاية حق األفراد يف احترام              
، وتعزيز ممارسة   )من قبل هيئات القطاع العام والقطاع اخلاص على حد سواء         (خصوصيتهم  

  .القدرة على احلصول على املعلومات احلكوميةحرية التعبري من خالل 
وبعض تدابري احلماية يف القانون العام، مثل احلق يف نزاهة اإلجراءات وحقوق امللكية         -١٠٦

وميكن استخدام بعض إجراءات القانون العام مثل اإلجـراءات الواجـب           . هلا تاريخ طويل  
ات حقوق املرء على يد أفراد آخرين       اتباعها يف حالة التشهري، جلرب الضرر الناجم عن انتهاك        

  .أو من قبل احلكومة

  احلقوق الدستورية والقانونية للسكان األصليني    
الشعوب األصلية يف كندا هم السكان األصليون، وهم يتكونون من ثالث فئات هي   -١٠٧
، ٢٠٠٦ ووفقاً لتعداد عـام   . نويت أو امللونني  يواإل) املشار إليهم عادة باألمم األوىل     )اهلنود  

يعرِّف أكثر من مليون شخص يف كندا أنفسهم بوصفهم ينتمون للسكان األصليني، وتزيـد              
وبينما يستمر العديد من أفـراد األمـم األوىل يف          .  يف املائة من السكان    ٣نسبتهم قليالً عن    

العيش داخل احملميات املوجودة يف مجيع أحناء كندا، يعيش عدد كبري منهم اآلن يف املراكـز                
يف نونافوت، واألراضي الـشمالية     (ويقيم معظم اإلينويت يف مشال كندا       . ضرية الكربى احل

ويف . ، يف حني يقيم امللونون يف مجيع أحناء كندا        )الغربية، وكيبيك، ونيو فاوندالند والبرادور    
 يف ٥٦، ارتفعت نسبة السكان األصليني الذين يعيشون يف املناطق احلـضرية إىل    ٢٠٠٦عام  

  .١٩٩٦ يف املائة يف عام ٥٠حني كانت تلك النسبة املائة يف 
ويتمتع السكان األصليون بوصفهم مواطنني كنديني بنفس احلقوق اليت يتمتع هبـا              -١٠٨

  . غريهم من الكنديني، كما يتمتع البعض منهم أيضاً حبقوق دستورية وقانونية إضافية

  احلقوق الدستورية    
 بل وتؤكد، ما يعين أهنا حتمـي،        ١٩٨٢ري لعام    من القانون الدستو   ٣٥تقر املادة     -١٠٩

حقوق السكان األصليني واحلقوق التعاهديـة،       نوعني من احلقوق اخلاصة، اليت ُيطلق عليها      
 احلكومـة   -وتلتزم كافة احلكومات على مجيع املستويات       . وهي حقوق ذات طبيعة مجاعية    

 - حكومات السكان األصـليني   االحتادية وحكومة املقاطعات واألقاليم واحلكومات احمللية و      
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وميكـن للمحـاكم أن ُتخـضع أي        . باحترام حقوق السكان األصليني واحلقوق التعاهدية     
وال ُتَعد حقـوق    . مستوى من هذه املستويات احلكومية للمساءلة لعدم احترام هذه احلقوق         

ومرتبطـة  السكان األصليني واحلقوق التعاهدية حقوقاً عاملية، لكنها باألحرى حقوقاً مجاعية           
  . وهذا يعين أن الفئات املختلفة من السكان األصليني لديها حقوق خمتلفة. مبواقع معينة

وينسحب األمر نفسه علـى حقـوق       . واحلقوق ليست مطلقة يف اجملتمع الكندي       -١١٠
ويف ظروف حمدودة، ميكن للحكومات أن تنتقص من        . السكان األصليني واحلقوق التعاهدية   

وتعمل احملاكم واحلكومات الكندية على حنـو       . ني واحلقوق التعاهدية  حقوق السكان األصلي  
مستمر على إجياد التوازن الصحيح بني حقوق السكان األصليني وحقوق املواطنني الكنديني            

  .من غري السكان األصليني ومصاحل اجملتمع الكندي برمته

  حقوق السكان األصليني    
البعض اآلخر ثقايف وتتضمن أنشطة مـن       بعض حقوق السكان األصليني إقليمي و       -١١١

وقد أخربتنا احملاكم أنه لكي يعترب أي       . قبيل الصيد والقنص وصيد األمساك واصطياد الفرائس      
حق من حقوق السكان األصليني جيب أن يكون عنصراً يف ممارسة أو عرف أو تقليد يشكل                

تطالب هبـذا احلـق؛ وُيمثِّـل       جزءاً ال يتجزأ من الثقافة املميزة لفئة السكان األصليني اليت           
استمراراً للممارسات والعادات والتقاليد اليت كانت موجودة قبـل االتـصال باجملتمعـات             

وأثبتـت بعـض فئـات      . ويكون له أمهية جوهرية لفئة السكان األصليني املعنية        األوروبية؛
ـ              . اكمالسكان األصليني يف الوقت احلاضر حقوقاً بوصفها حقوق السكان األصليني يف احمل

وهناك فئات أخرى من السكان األصليني طالبت حبقوق السكان األصليني ولكن مل حتـصل              
  .عليها حىت اآلن مبوجب أحكام احملاكم

    حق السكان األصليني يف ملكية األراضي    
احلق األصيل يف ملكية األراضي هو فئة فرعية من حقوق السكان األصليني يتعلـق                -١١٢

ة من السكان األصليني بـشغل األراضـي الـيت يعيـشون عليهـا              حصرياً مبطالبة جمموع  
وحق امللكية هو حق يف األرض نفسها، وليس فقط احلق يف القيـام بأنـشطة             . واستخدامها

ومع ذلك، هناك العديد من فئات السكان األصليني الذين طـالبوا حبـق الـشعوب              . عليها
  .  يف احملاكماألصلية يف متلك األراضي ولكن مل يثبتوا هذا احلق بعد

  احلقوق التعاهدية احمللية     
ومجاعة مـن   ) احلكومة(احلق التعاهدي احمللي هو نتاج التفاوض واالتفاق بني التاج            -١١٣

وميكن أن ُيدَرج احلق التعاهدي يف معاهدة تارخيية أو معاهـدة حديثـة،   . السكان األصليني 
  . لها أطراف يف معاهداتوبعض األمم األوىل واإلينويت ومجاعات امللونني وليس ك
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  املعاهدات التارخيية '١'
 معاهـدة   ٧٠، أبرم التاج أكثر مـن       ١٩٢٣ وحىت عام    ١٧٠٠يف الفترة من عام       -١١٤

 يف املائـة    ٤٠وتغطي هذه املعاهدات ما يقرب من       . تارخيية مع جمموعات السكان األصليني    
 ؛ات سـالم وصـداقة    معاهد) ١: (وهناك نوعان رئيسيان من املعاهدات التارخيية     . من كندا 

وقد أرست هذه املعاهدات أسساً لعالقات سلمية بـني         . ومعاهدات تنازل عن األرض    )٢(
التاج وجمموعات السكان األصليني، وسامهت يف ازدهار التبادل االقتـصادي والتجـاري،            

وخيتلف مضمون املعاهدات التارخيية وقـد يتـضمن        . ومسحت بتوسع كندا على حنو منظَّم     
لق بإنشاء حمميات هندية، واملساعدات يف جمال التعليم، وااللتزام بدفع مرتبـات            أحكاماً تتع 

  . دخول سنوية وضمانات احلق يف الصيد والقنص وصيد األمساك أو
  املعاهدات احلديثة '٢'

بدأت مرحلة صياغة املعاهدات احلديثة يف السبعينات من القرن العشرين، ومنذ ذلك              -١١٥
وتشمل هذه املعاهدات   . معاهدة حديثة وانتهت من إبرامها     ٢٥احلني، تفاوضت كندا على     

وبينما ). معظمها يف مشال كيبيك والبرادور واألراضي     ( يف املائة من البالد      ٤٠ما يقرب من    
يتباين حمتوى املعاهدات احلديثة، إال أهنا مجيعاً تتناول عادة مسائل من قبيـل التعويـضات،               

وق االستفادة من احلياة الربية، واملشاركة يف إدارة        وملكية األراضي، ومصايد األمساك، وحق    
األراضي واملوارد، وتقاسم عائدات املوارد، فضالً عن التـدابري املتخـذة لتعزيـز التنميـة               

ويتضمن العديد من االتفاقات أيضاً أحكاماً ذات       . االقتصادية وصون ثقافة السكان األصليني    
  .صلة باحلكم الذايت

  لقانون اخلاص باهلنود والتشريعات ذات الصلةا: احلقوق القانونية    
من الدستور احلكومة االحتادية سلطة تشريعية تـسري        ) ٢٤( الفقرة   ٩١متنح املادة     -١١٦
وميكن من مث للحكومة االحتادية سن قوانني خاصة ". اهلنود واألراضي املخصصة للهنود "على  

  . باهلنود وباألراضي املخصصة هلم
اخلاص باهلنود الصك الرئيسي الذي استمرت من خاللـه ممارسـة           ويعترب القانون     -١١٧

وتـدرك كنـدا أن   . االختصاص االحتادي على األمم األوىل على مدى أكثر من مائة عـام      
ولـذا  . القانون اخلاص باهلنود أفضى يف بعض األحيان إىل نتائج دون املستوى املرغوب فيه            

ع قيادات األمم األوىل وجمتمعاهتا احمللية      فقد قررت كندا منذ وقت مضى أن تعمل بالتعاون م         
  . على حتديث القانون اخلاص باهلنود وتوفري خيارات يف إطاره أو خارجه من أجل التغيري

 من القانون الكندي حلقـوق اإلنـسان يف   ٦٧وتشمل جهود التحديث إلغاء املادة        -١١٨
 من الـسكان األصـليني       اليت كانت متنع األفراد، ويف كثري من األحيان النساء         ٢٠١١ عام

واألشخاص الذين يعيشون يف حمميات هندية من تقدمي شكاوى تتعلق بالتمييز الناجم عـن              
وكذلك، استحدثت . اإلجراءات املتخذة أو القرارات الصادرة مبوجب القانون اخلاص باهلنود 
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، الذي   قانون منازل العائالت واملصاحل أو احلقوق الزوجية يف احملميات         ٢٠١١كندا يف عام    
كان اهلدف منه هو التأكد من متتع األشخاص الذين يعيشون على أراضي احملميات اهلنديـة               
بنفس احلقوق واحلماية اليت يتمتع هبا املواطنون الكنديون اآلخرون يف ما يتعلق باملمتلكـات              

 عن استحداث قانون لضمان حصول      ٢٠١٢وباملثل، أعلنت كندا يف عام      . واملصاحل الزوجية 
 األوىل على املياه الصاحلة للشرب والذي يهدف إىل املساعدة على محاية مياه الـشرب           األمم

  . يف احملميات اهلندية
وقد تضمنت خيارات التغيري قانون إدارة النفط والغاز والنقد اخلاص باألمم األوىل،              -١١٩

شطة الـنفط   ، ميكّن األمم األوىل من إدارة وتنظيم أن       ١٩٩٦وهو قانون احتادي ُسنَّ يف عام       
وميكّن القانون األمم األوىل أيضاً من تويل زمام الـسيطرة علـى           . والغاز يف احملميات اهلندية   

ومثال آخـر هـو     . الذي حتتفظ به كندا    ئتماناالرأس املال اخلاص هبا والعائد النقدي على        
  مينح األمـم األوىل    ١٩٩٩قانون إدارة أراضي األمم األوىل، وهو قانون احتادي صدر عام           

  . املوقعة عليه صالحية سن القوانني يف ما خيص األراضي واملوارد والبيئة يف احملميات

  النظام القانوين الوطين    
ال تنطبق االتفاقيات الدولية اليت صدَّقَت عليها كندا يف البالد على حنـو مباشـر،                 -١٢٠

ية الربملانية، ومن مث    وذلك على غرار الدول األخرى اليت حيكمها النموذج الربيطاين للدميقراط         
ووفقاً لذلك، يعتمد مـن     . ال ختضع تلك االتفاقيات لإلنفاذ املباشر من قبل احملاكم الكندية         

يزعمون حبدوث انتهاكات على سبل االنتصاف املختلفة املتاحة على الصعيد الوطين بالنسبة            
  .الوطنيةالنتهاكات القوانني الوطنية ذات الصلة، مبا فيها قوانني حقوق اإلنسان 

وقبل التصديق على أي معاهدة من معاهدات حقوق اإلنسان، تـستعرض كافـة               -١٢١
وحيثما تـستويف التـشريعات     . اهليئات القضائية يف كندا تشريعاهتا كي تتسق مع املعاهدة        

والسياسات القائمة بااللتزامات املنصوص عليها يف املعاهدة، ال توجد مثة حاجة الختاذ تدابري             
كن يف بعض األحيان تعديل التشريعات أو سن قوانني جديدة لضمان االمتثـال             ومي. جديدة

عقب التصديق على املعاهدة تؤخذ هذه املسائل يف عني االعتبار عنـد صـياغة               و .للمعاهدة
  .تشريعات يف املستقبل حيثما دعت احلاجة

 حلقـوق   وليس من املمارسات الشائعة يف كندا سن تشريع واحد ُتدَرج فيه اتفاقية             -١٢٢
اإلنسان بأكملها يف شكل قانون وطين، وُيعزى ذلك يف املقام األول إىل تقسيم االختصاص              

بل تسعى باألحرى العديـد مـن       . أو األقاليم /بني املستوى االحتادي ومستوى املقاطعات و     
 القوانني االحتادية وقوانني املقاطعات واألقاليم املختلفة إىل تنفيذ التزامات كنـدا الدوليـة يف    

  .جمال حقوق اإلنسان
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  آليات التنسيق على الصعيد الوطين     
 اللجنة الدائمة للمسؤولني عن حقوق اإلنـسان يف املـؤمتر           ١٩٧٥أُنشئت يف عام      -١٢٣

الوزاري املشترك بني احلكومة االحتادية واملقاطعات حول حقوق اإلنسان املنعقد من أجـل             
ويف وقت الحق   . ينة ووضعها حيز التنفيذ   إرساء عملية هتدف إىل التصديق على معاهدات مع       

 حتديداً، انضمت كندا إىل العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية              ١٩٧٦يف عام   
وتواصـل اللجنـة    . واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       

لية التنسيق الوطنيـة    الدائمة للمسؤولني عن حقوق اإلنسان عملها حىت يومنا هذا بوصفها آ          
  . الكندية اخلاصة حبقوق اإلنسان الدولية

وتعقد اللجنة الدائمة للمسؤولني عن حقوق اإلنسان مؤمترات هاتفية شهرية وجتتمع             -١٢٤
فهي آلية للتشاور بني احلكومـة االحتاديـة        : وهي تقوم بعدة وظائف   . مرة واحدة يف السنة   

معاهدات معينة؛ وهي تشجع على تبادل املعلومات       واملقاطعات واألقاليم حول التصديق على      
بني احلكومات يف كندا يف ما خيص تفسري وتنفيذ التزامات كندا وبالنسبة ملسائل أخرى ذات            
صلة؛ وهي تسهل عملية إعداد التقارير حول املعاهدات اليت جرى التصديق عليها، فضالً عن            

والتقارير األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان التقارير املقدمة مبوجب االستعراض الدوري الشامل   
اليت تطلبها األمم املتحدة أو منظمات أخرى؛ وهي تشجع على تبادل املعلومات والبحـوث              
والتدريب بشأن مسائل حقوق اإلنسان ذات االهتمام املشترك بني مجيع اهليئات القـضائية؛             

إلنسان؛ وهي تيسر تـدفق     وهي تساهم يف بلورة مواقف كندا من القضايا الدولية حلقوق ا          
املعلومات حول التطورات يف جمال حقوق اإلنسان الدولية، مبا يف ذلك املالحظـات واآلراء              
اخلتامية للهيئات املنشأة مبوجب معاهدات، واآلليات األخرى على مستوى احلكومة االحتادية           

تمـع املـدين    واملقاطعات واألقاليم اليت تعمل على قضايا مواضيعية؛ وهي تنخرط مـع اجمل           
وجمموعات السكان األصليني يف ما خيص وظائفها التنسيقية، وهي اجلهة التنسيقية بالنـسبة             

  .لتنظيم املؤمترات الوزارية حول هذه القضايا
وتبدي مجيع احلكومات يف كندا مستوىٍ عالٍ من املشاركة وأولويات متشاهبة             - ١٢٥
اللجنة الدائمة للمسؤولني عن حقوق     وتعترب  . خيص تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      ما  يف

اإلنسان منتدىٍ ملناقشة العالقة بني القوانني املختلفة والسياسات والربامج، والتنفيذ الفعال 
ويعكس عمل اللجنة الدائمة النموذج االحتـادي الكنـدي    . لاللتزامات التعاهدية لكندا  

   .بشكل جيد
من مستويات احلكومات   مستوى  ل  وقد كان للقوانني والسياسات والربامج على ك        -١٢٦

. بل وتستمر هذه اآلثـار    بالدنا،  الكندية آثار مهمة وملحوظة على تنفيذ حقوق اإلنسان يف          
وعندما يعمل برنـامج    . وتساهم كل حكومة بنهج وحلول لقضايا حقوق اإلنسان املعاصرة        

نهج املتبع جديد أو سياسة جديدة حلكومة معينة بشكل جيد، تتعلم احلكومات األخرى من ال
  .وتوائمه وفق ظروفها احمللية
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وتوجد أيضاً العديد من اللجان واآلليات األخرى على املستوى االحتادي أو علـى               -١٢٧
مستوى املقاطعات واألقاليم، وهي لديها والية ذات صلة مبسائل تؤثر على تنفيـذ كنـدا                

  : اللتزاماهتا مبوجب املعاهدات، ومنها
 القانونية املعنية حبقوق اإلنسان، وهي تضم جلـان         اجلمعية الكندية للهيئات    

  حقوق اإلنسان وتيسر التشاور والتعاون يف ما بينها؛
الوزراء املسؤولون عن وضع املرأة، وجيتمعون كل عام ملناقشة املسائل ذات             

  االهتمام املشترك؛
منتدى كبار املسؤولني عن وضع املرأة على صعيد االحتـاد واملقاطعـات              
  م، وجيتمع عادة ثالث مرات يف العام؛واألقالي

جلنة قانون األسرة املكونة من مسؤولني على املـستوى االحتـادي ومـن               
املقاطعات واألقاليم، وجتتمع بانتظام لوضع وتنسيق سياسة قانون األسـرة وتقـدمي    

  املشورة لنواب الوزراء؛ و
مع أيضاً بانتظام عدد من اللجان االحتادية وجلان املقاطعات واألقاليم اليت جتت  

ملناقشة قضايا العدالة اجلنائية، مثل اللجنة التنسيق بني كبار املسؤولني، وفريق العمل            
  . املعين بعدالة السكان األصليني، وفريق العمل املعين بضحايا اجلرمية

  االعتبارات القضائية اللتزامات كندا الدولية    
 عليها كندا أن تثري عملية تأويل القانون ميكن لوثائق املعاهدات الدولية اليت صدقت   -١٢٨
وتكتسي هذه العقيدة أمهية خاصة يف سياق امليثاق الكندي للحقـوق واحلريـات،             . احمللي
  .أن معاهدات حقوق اإلنسان تتصل بتحديد نطاق وإطار احلقوق اليت حيميها امليثاق كما
ي هلا حتديد صحة التشريع     وتأخذ احملاكم هذه املعاهدات يف عني االعتبار عندما ينبغ          -١٢٩

مبوجب الدستور الكندي، وذلك من خالل الصلة الوثيقة بني تلك املعاهدات وتفسري محاية             
  . حقوق اإلنسان يف امليثاق الكندي للحقوق واحلريات ومبوجب القانون احمللي

يها وتشري احملاكم الكندية أيضاً إىل األحكام ذات الصلة يف املعاهدات اليت انضمت إل              -١٣٠
، مثل قانون اهلجـرة ومحايـة الالجـئني،         )غري الدستورية (كندا لتفسري التشريعات العادية     

فعلى سبيل املثال، تفسر احملاكم التشريع العـادي        . التشريع اجلنائي واإلجراءات اإلدارية    أو
كما لو أن السلطة التشريعية كانت تقصد االمتثال اللتزامات كندا التعاهدية يف غياب النيـة       

  .الواضحة على عكس ذلك
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  سبل االنتصاف من أجل جرب الضرر الناجم عن انتهاكات حقوق اإلنسان    
تتوفر يف كندا صيغ خمتلفة للتعويض عن انتهاكات حقوق اإلنسان، تبعاً لطبيعة احلق               -١٣١

وتشمل اجلهات املعنية احملـاكم واهليئـات التـشريعية         . املنتهك وشكل االنتصاف املنشود   
اللجـان أو اجملـالس   : واملعروفة مبسميات خمتلفـة  (ية املنشأة إلعمال تشريع معني      القانون أو
  . وأمانات املظامل) احملاكم أو

ولدى احملاكم يف كندا اختصاص للفصل يف ما إذا كانت هناك انتهاكات للميثـاق                -١٣٢
 األحيان  وُيسترعى انتباه احملاكم النتهاكات امليثاق يف كثري من       . الكندي للحقوق واحلريات  

يف سياق احملاكمات اجلنائية، حيث ميكن أن تؤدي إىل إرجاء التهم أو تعليقهـا إذا ثبـت                  
وتتـضمن  . وجيوز لألفراد أيضاً إقامة دعوى مدنية يزعمون فيها بانتهاك امليثـاق          . حدوثها

العديد من النظم األساسية ذات الصلة بإعمال حقوق اإلنسان اللجوء إىل احملاكم، على سبيل              
ثال، التشريعات اخلاصة حبماية األطفال، ويف كيبيك القانون املدين وميثاق كيبيك حلقوق            امل

وتبت احملاكم أيضاً يف الدعاوى استناداً إىل القانون العام وهلا اختصاص           . اإلنسان واحلريات 
أصيل يف ما يتعلق باألطفال واألشخاص اآلخرين غري القادرين على محاية أنفسهم، ُيعـرف              

وهو يكتـسب أمهيـة     ) parens patriae(محاية ورعاية األشخاص املخولة للمحاكم      بسلطة  
  . وختضع قرارات اجملالس واحملاكم للمراجعة القضائية. خاصة يف سياق اتفاقية حقوق الطفل

) اليت تتناول التمييز بصفة رئيسية    (والوسيلة األساسية إلنفاذ قوانني حقوق اإلنسان         -١٣٣
وجيوز لألفراد الذين يزعمون    . ق اإلنسان أو احملاكم املنشأة وفقاً هلا      هي من خالل جلان حقو    

وجيري التحقيق يف هذه    . بوقوع انتهاكات حلقوقهم اإلنسانية رفع شكاوى أمام اللجنة املعنية        
ويبت جملس للتحقيق أو حمكمة حلقوق اإلنـسان يف         . الشكاوى وجيوز إجراء عملية للتسوية    

  . ا لزم األمراألسس القانونية للشكوى إذ
وقد يقضي تشريع آخر، ال سيما يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية، بإنشاء هيئات    -١٣٤

فعلى سـبيل املثـال، علـى       . قانونية للنظر يف الشكاوى ذات الصلة بإعمال ذلك التشريع        
املستوى االحتادي، يستمع جملس املراجعة والطعن اخلاص باحملاربني القدامى لشكاوى قدامى           
احملاربني خبصوص حتديد استحقاقات رواتب التقاعد وعلى مستوى املقاطعات، تنظر اللجنة           
االستشارية للخدمات االجتماعية يف مانيتوبا يف الشكاوى املتعلقة مبزايا اإلعانة االجتماعيـة            

  .مبوجب قانون البدالت االجتماعية
ن للشرطة أو هيئات مماثلة     وقد أنشئت يف معظم اهليئات القضائية يف املقاطعات جلا          -١٣٥

وتعمل هذه اهليئات على حنو متزايد بشكل مستقل        . للنظر يف الشكاوى املقدمة ضد الشرطة     
وهي (وتنظر اللجنة املستقلة للشكاوى العامة ضد شرطة اخليالة امللكية الكندية           . عن الشرطة 

يستعرض مكتـب  يف الشكاوى املقدمة ضد شرطة اخليالة، و ) قوات الشرطة الوطنية يف كندا    
  .مفتش اإلصالحيات الشكاوى املقدمة من احملتجزين يف اإلصالحيات االحتادية
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وعلى الرغم من اختالف املهـام      . وقد أحدثت معظم املقاطعات منصب أمني املظامل        -١٣٦
املوكلة إىل أمانة املظامل من مقاطعة إىل أخرى، يقع على عاتق أمني املظامل بشكل عام واجـب                 

. حقيق يف الشكاوى املقدمة ضد اإلدارات أو اهليئات التابعة حلكومات املقاطعات          وصالحية الت 
ويتميـز هـذا    . وُتمرر قرارات أمني املظامل إىل احلكومة يف شكل توصيات وتقدم على املـأل            

  .املسؤول بسمة مهمة وهي االستقالل، وهو يقدم تقاريره سنوياً إىل السلطة التشريعية
دا مناصب ذات طبيعة مماثلة يف جمـاالت معينـة ضـمن            واستحدثت حكومة كن    -١٣٧

: فهناك مفوض معين بالنظر يف الشكاوى مبوجب كل قانون من القوانني التالية           . اختصاصها
قانون اللغات الرمسية، وقانون اخلصوصية، وقانون احلصول على املعلومات، وقانون محايـة            

بيك، تقوم جلنة احلـصول علـى       ويف كي . املوظفني احلكوميني عند الكشف عن املعلومات     
املعلومات بدور مماثل يف تطبيق القانون اخلاص باحترام احلق يف الوصول إىل الوثـائق الـيت                

  . حتتفظ هبا اهليئات العامة ومحاية املعلومات الشخصية

  سبل االنتصاف يف حالة انتهاك احلقوق    
ف املتاحة، وفق املـصادر     يوضح القسم التايل املالمح العريضة لطبيعة سبل االنتصا         -١٣٨

الرئيسية للحماية القانونية حلقوق اإلنسان يف كندا وهي امليثاق الكندي للحقوق واحلريـات            
وقوانني حقوق اإلنسان والتشريعات اجلزائية وغريها من التشريعات، والقانون العـام، ويف            

  .كيبيك القانون املدين

   امليثاق الكندي للحقوق واحلريات    
 على أن دستور كندا هو القانون     ١٩٨٢ من القانون الدستوري لعام      ٥٢ادة  تنص امل   -١٣٩

األعلى يف البالد، وأن أي قانون يتعارض معه ليس له أي قوة أو أثر، ما مل يستحضر الربملان                  
 مـن امليثـاق   ٣٣أو اهليئة التشريعية التابعة ملقاطعة معينة النص الدستوري الوارد يف املـادة       

ومن مث، إذا قُبل طعن يستند إىل امليثاق        . حلريات وفقاً لشروط ذلك النص    الكندي للحقوق وا  
. الكندي للحقوق واحلريات، جيوز للمحاكم أن تعلن أن قانوناً من القوانني غري نافذ وبال أثر    

وقد أعلنت احملكمة العليا الكندية أنه يف ظروف معينة، جيوز هلا أن تعلق بصفة مؤقتة إعالنـاً   
القانون ملنح اهليئة التشريعية فرصة لتعديله، أو جيوز للمحكمة أن تعيد صياغة            ببطالن سريان   

وجيوز جملالس اإلدارة واحملاكم أيضاً، استناداً      . احلكم على حنو جيعله متسقاً مع امليثاق الكندي       
إىل تفسري صحيح لنظمها األساسية اليت متنحها سلطتها، أن يكون هلا اختـصاص مبوجـب               

  .ن أن قانوناً معيناً غري نافذ، وذلك ألغراض تتعلق بالقضية املنظورة أمامها إلعال٥٢ املادة
 من امليثاق الكندي للحقوق واحلريات لكل شـخص انُتهكـت           ٢٤تسمح املادة     -١٤٠

حقوقه اليت يكفلها امليثاق أو ُحرم منها، أن يلجأ إىل حمكمة خمتصة ويطلب منها االنتـصاف        
وقد فُسرت هذه املادة على حنو منفـتح حبيـث          . مالئمة وعادلة بالطريقة اليت تراها احملكمة     

تشمل سبل االنتصاف عن انتهاكات امليثاق يف املستقبل، من قبيـل األوامـر االحترازيـة               
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بل وأكثر من ذلك لتشمل جمموعة سبل االنتصاف املتاحة يف احملاكم ) اإلنذارات القضائية  أو(
ثال، إصدار أمر أو إعالن، والتعويض عن األضـرار،   على سبيل امل  -اليت ُترفع فيها الدعاوى     

ودفع التكاليف، إلغاء أو إبطال اإلجراءات القضائية أو إيقافها أو إرجاؤها، أو إعادة البضائع              
أما يف ما يتعلق مبسألة ما إذا كانـت جمـالس اإلدارة            . احملجوز عليها بطريقة غري مشروعة    

يها اختصاص مبنح سبل لالنتصاف مبوجب امليثاق،       واهليئات القضائية، فضالً عن احملاكم، لد     
فإن سبل االنتصاف الواردة يف امليثاق تكون متاحة بصفة عامة إذا كان للمحكمة اختصاص              

  .يسري على الطرفني وعلى موضوع الرتاع ونوع االنتصاف املراد

  ) القوانني والتشريعات اخلاصة حبقوق اإلنسان(تشريعات مكافحة التمييز     
قدمي الشكاوى مبوجب قانون حقوق اإلنسان هو عملية غري رمسية وسهلة املنـال             ت  -١٤١

 حيث يقوم صاحب الشكوى مبلء استمارة بسيطة مبساعدة مسؤول يف جلنة حقوق -للكافة  
وتسري عملية التعامل مع الشكاوى منوذجيـاً علـى         . اإلنسان عادة للشروع يف تلك العملية     

تقوم جلنة حقوق اإلنسان بدراسة الشكوى واالستعالم       : تالنحو التايل، مع بعض االختالفا    
والتحري عنها، وتسعى إىل التوصل إىل تسوية بني الطرفني؛ وإن تعذر التوصل إىل تـسوية،               
جيوز للجنة إما رفض الشكوى أو إحالتها إىل حمكمة حلقوق اإلنسان أو إىل جملس التحقيـق            

وق اإلنسان عملية رفع الـشكاوى أمـام        وتتوىل جلان حق  . الذي يعقد جلسة استماع علنية    
ويف بعـض  . احملكمة أو جملس التحقيق دون إلزام صاحب الشكوى بـدفع أيـة تكـاليف           

املقاطعات، جيوز لألفراد التقدم بشكاوى إىل هيئة قضائية خمتصة حبقـوق اإلنـسان أو إىل               
  .احملكمة مباشرة دون مساعدة من جلنة حقوق اإلنسان

أو جملس التحقيق إىل أن شخصاً ما شارك يف ممارسة متييزية، جيوز            إذا خلصت احملكمة      -١٤٢
وجيوز إصدار أمر للـشخص    . هلا أن تصدر أمراً أو حكماً يكون قابالً للنفاذ عن طريق احملكمة           

املشارك يف ممارسة متييزية بالتوقف عن تلك املمارسة، واختاذ تدابري إللغاء آثار هـذا التمييـز                
شخص ضحية التمييز إىل وظيفته، ودفع تعويض أو اعتمـاد برنـامج            نقضه، مثل إعادة ال    أو

  .وختضع قرارات جمالس التحقيق أو احملاكم للمراجعة القضائية. لإلجراءات التصحيحية

  سبل االنتصاف لضحايا اجلرمية     
يف جمال اجلزاءات، يتزايد التركيز على حقوق الضحايا، وهي مسة تشمل أحكامـاً               -١٤٣

ومبوجـب  . اجلرم أو املخالفة بدفع تعويض جلرب الضرر الواقع على الـضحايا          ُتلزم مرتكيب   
القانون اجلنائي، جيوز للمحكمة اليت تصدر حكماً على اجلاين أن تأمره، بناًء على طلب من               
املدعي العام أو من تلقاء نفسها، بدفع تعويض مايل للمجين عليه، باإلضافة إىل أي عقوبـة                

 أحكام التعويض أكثر شيوعاً يف قضايا النصب واالحتيـال،          وقد أصبحت . أخرى مفروضة 
حيث ُيلزم القانون اجلنائي القضاة بالنظر يف فرض أحكام من هذا القبيل، ممـا يعـين أن أي        

وعـالوة علـى    . شخص ُيدان يف جرمية احتيال ينبغي له أن يرد إىل اجملين عليه ما سلبه منه              
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ن أشكال جرب الضرر الواقع على اجملـين علـيهم         ذلك، غالباً ما تكون التعويضات وغريها م      
اليت ميكن الرجوع إليهـا مبوجـب القـانون         (نتاجاً حلاالت التدابري البديلة اخلاصة بالكبار       

الـيت  (وحاالت أخرى خاصة بفرض عقوبات على الشباب خارج نطاق القـضاء            ) اجلنائي
وتقـدم املقاطعـات     ).داثميكن الرجوع إليها مبوجب قانون العدالة اجلنائية اخلاص باألح        

  . واألقاليم أيضاً خدمات لضحايا اجلرمية تشمل تعويضات مالية يف بعض احلاالت

  سبل االنتصاف األخرى    
قد تتضمن التشريعات األخرى ذات الصلة بتنفيذ املواثيق الدولية حلقوق اإلنـسان،              -١٤٤

دية واالجتماعية، آليات حمـددة     كما هو مبني أعاله، ومبا فيها تلك املتعلقة باجملاالت االقتصا         
وعالوة على ذلك، أنشئت بعض اهليئات القانونية اليت تقدم تعويضات عن           . لتقدمي الشكاوى 

ويف بعض األحيان، يسن الربملان أو تسن اجملالس        . اإلصابات يف حمل العمل على سبيل املثال      
الية أو غريها من املـساعدات  التشريعية يف املقاطعات أو األقاليم تشريعات لتقدمي املساعدة امل 

ألشخاص بعينهم أو جلماعات معينة تزعم أهنا تعرضت إلساءة تطبيق أحكام العدالة أو غري              
   .ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان

 -وحيوي القانون العام أيضاً سبالً لالنتصاف عن انتهاكات بعض حقوق اإلنـسان     -١٤٥
عن الفصل التعسفي من العمـل،  ) ذلك التعويضمبا يف   (فيجوز على سبيل املثال جرب الضرر       

ويف حالة األطفال واألشخاص اآلخـرين غـري        . أو التشهري أو التعدي على حقوق امللكية      
القادرين على محاية أنفسهم، جيـوز االسـتعانة بـسلطة محايـة ورعايـة األشـخاص                

)parens patriae (           ومحايـة   املخولة للمحاكم لتقدمي العون يف مسائل مـن قبيـل احلـضانة 
يف الظروف اليت ال يوجد فيها      (املمتلكات واملشاكل الصحية واحلماية من التداعيات الضارة        

  ). تشريع نافذ ينظم تلك املسائل
وتشهد عملية تسوية املنازعات دون اللجوء إىل التقاضي والعدالة التصاحلية تطـوراً              -١٤٦

 التقاضي كالً من احملامني وغـري       وتشمل تسوية املنازعات دون اللجوء إىل     . سريعاً يف كندا  
وميكن اللجوء إىل عمليات مثل التفاوض      . احملامني املمارسني يف جمموعة متنوعة من اجملاالت      

وتتسم جمموعة سبل   . والوساطة والتحكيم إما على حنو مستقل أو مكمِّل إلجراءات التقاضي         
، وتقدمي االعتـذارات،    )هااملالية أو غري  (االنتصاف بالتوسع والتنوع، وتتضمن التعويضات      

ويتفاوت استخدام هذه األساليب من مقاطعـة       . واإلعادة إىل حمل العمل واتفاقات االمتثال     
ويتزايد الطلب على هذه الـُنُهج البديلـة لتـسوية          . ألخرى وداخل النطاق االحتادي أيضاً    

  .الرتاعات يف كندا، وتعتمد عليها احلكومات بشكل متنامي يف تسوية املنازعات
وُتستخَدم العدالة التصاحلية يف جمموعة واسعة من احلاالت اليت يقع فيهـا ضـرر،                -١٤٧

وتتضمن عمليات العدالة التصاحلية    . وتشمل قطاع العدالة اجلنائية واملدارس واألحياء السكنية      
الشائعة الوساطة بني اجملين عليه واجلاين، وجلسات التشاور أو التداول اجلماعية بني األسـر،          
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أما يف داخل قطاع العدالـة اجلنائيـة،        . جللسات التشاورية بني الشباب والدوائر الشبابية     وا
فيمكن اللجوء إىل العدالة التصاحلية يف مجيع مراحل العدالة اجلنائية، فالربامج التصاحلية الـيت              

ت تتعامل مع القضايا اجلنائية اخلاصة بالبالغني واألحداث تعمل يف إطار القوانني والـسياسا            
وتفـضي هـذه    . احلكومية، وتكون اإلحالة عادة من الشرطة واملدعني العامني والقـضاة         

العمليات يف أغلب األحيان إىل رد احلقوق إىل أصحاهبا والتعويض وتقدمي االعتذارات وغري             
وكما هو احلال بالنسبة    . ذلك من أشكال جرب الضرر الواقع على الضحايا واجملتمعات احمللية         

زعات دون اللجوء إىل التقاضي، يتفاوت استخدام العدالة التصاحلية بـني هيئـة             لتسوية املنا 
  .قضائية وأخرى

  إعادة تأهيل ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان    
 من قانون الصحة يف كندا والتشريعات الوطنية اليت حتدد الشروط اليت            ٣تنص املادة     -١٤٨

لقي التمويل االحتادي مبوجـب الربنـامج       جيب على املقاطعات واألقاليم االمتثال إليها يف ت       
احلكومي لتحويل املدفوعات من أجل دعم النظام الصحي يف كندا، تنص على أن اهلـدف               
األساسي لسياسة الرعاية الصحية هو محاية الصحة البدنية والعقليـة للمقـيمني يف كنـدا               

 مالية أو أي    وتعزيزها واستعادهتا، وتسهيل احلصول على خدمات صحية معقولة دون عوائق         
  .عوائق أخرى

وتقدم نظم الرعاية الصحية يف املقاطعات خدمات وتسهيالت ميكن أن تساعد على              -١٤٩
فعلى سبيل املثال،   . استعادة الصحة البدنية والعقلية لألفراد الذين انُتهكَت حقوقهم اإلنسانية        

تأمني الصحي، العـالج  ، مبوجب قانون ال "أونتاريو"يغطي برنامج املزايا واخلدمات الطبية يف       
وتوجد أيضاً تدابري على املستوى االحتادي ملساعدة األفـراد         . النفسي واالستشارات النفسية  

الواقعني ضمن والية احلكومة الكندية، على سبيل املثال أفراد القـوات املـسلحة وقـدامي               
 االستفادة مـن    وجيوز لألفراد الذين انُتهكَت حقوقهم اإلنسانية     . احملاربني والشعوب األصلية  

أما بالنسبة لتكلفة تدابري إعادة التأهيل غري املدرجـة يف          . هذه اخلدمات والتسهيالت املتنوعة   
نظام الرعاية الصحية فيمكن السعي الستردادها كجزء من حكم التعويض الصادر مبوجـب             

  . دعوى مدنية
رات شـاملة   وقد أطلقت احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات واألقاليم مبـاد          -١٥٠

وواسعة النطاق ملساعدة ضحايا العنف، وال سيما النساء واألطفال، سواء تعرضوا ملثل هـذا        
وتشمل املبادرات دعم الربامج واخلدمات . العنف يف أماكن عامة أو يف حمال العمل أو املنازل         

ح وأماكن  االجتماعية للمرأة املعنَّفة، مثل االستشارات النفسية وتوفري مساكن غري مدرة للرب          
لإليواء يف حاالت الطوارئ، وتنفيذ التدابري اإلصالحية للعدالة اجلنائية كي يتسىن للـشرطة             

  . والعاملني اآلخرين يف اخلطوط األمامية توفري محاية ومساعدة أفضل للضحايا



HRI/CORE/CAN/2013 

49 GE.13-44060 

وقد أنشئت يف القطاع اخلاص، وبتمويل من احلكومة يف بعض احلـاالت، مراكـز        -١٥١
وعلى املستوى االحتادي، ُتقدَّم املساعدة     . ذيب وإعادة إدماجهم يف اجملتمع    لتأهيل ضحايا التع  

  . لألشخاص الذين جنوا من التعذيب يف بلدان أخرى وقرروا اهلجرة إىل كندا

  املساعدة القانونية    
متول حكومات املقاطعات واألقاليم خدمات املساعدة القانونية يف املسائل اجلنائيـة             -١٥٢

 حتدد تلك احلكومات أنواع اخلدمات اليت ُتقدمها وكاالت املساعدة القانونية           واملدنية، حيث 
وتقدم احلكومة الكندية يف إطار مسؤولياهتا املباشرة يف جمال القـانون اجلنـائي             . التابعة هلا 

وقد . مساعدات مالية للمقاطعات واألقاليم من أجل توفري خدمات املساعدة القانونية اجلنائية          
 من امليثاق الكندي للحقوق واحلريات علـى  ١٠من املادة ) باء(ة العليا الفقرة    فسرت احملكم 

. أهنا التزام بإخطار أي فرد ُيلقى القبض عليه أو ُيعتقل بربنامج املساعدة القانونية املتاح لـه               
وبالنسبة للمساعدة القانونية املدنية، توفر احلكومة الكندية الدعم املايل الالزم للمقاطعـات            

، وذلـك يف إطـار      )مبا فيها املساعدة القانونية   (قاليم من أجل تقدمي الربامج االجتماعية       واأل
  .برنامج حتويل املدفوعات لدعم النظام االجتماعي

   آليات أخرى    
وتوجد عـدة جلـان     . الربملان دوراً رقابياً مهماً يف ما يتعلق حبقوق اإلنسان        يؤدي    -١٥٣

وجيوز لتلـك   . وق اإلنسان على الصعيدين احمللي والدويل     برملانية تنظر بانتظام يف قضايا حق     
اللجان استدعاء الشهود، مبن فيهم مسؤولون ومنظمات غري حكومية، وقد ميثل أمامها وزراء 

  .يف بعض األحيان
فعلى . وتوجد داخل كل حكومة آليات لتنسيق املسائل ذات الصلة حبقوق اإلنسان            -١٥٤

للحوار منتدى  يق عمل وزاري معين حبقوق الطفل هو مبثابة         هناك فر  املستوى االحتادي مثالً،  
حول حقـوق   بني اإلدارات والوزارات االحتادية لضمان وضع هنج شامل للحكومة برمتها           

الطفل ومناقشة الصلة بني األولويات والسياسات اليت تؤثر على األطفال وااللتزامات احملليـة            
  .  إزاء حقوق اإلنسانوالدولية الواقعة على عاتق احلكومة الكندية

. وتقوم جلان حقوق اإلنسان بدور يف حتديد القضايا والشواغل اخلاصة حبقوق اإلنسان       -١٥٥
وقد ُمنحت جلان كثرية من بينها درجات متفاوتة من املسؤولية لإلشراف على إعمال حقـوق       

  : اإلنسان املنصوص عليها يف قوانني حقوق اإلنسان ذات الصلة، على سبيل املثال
جيوز للجنة الكندية حلقوق اإلنسان أن تتلقى توصـيات بـشأن حقـوق              

اإلنسان واحلريات وأن تنظر فيها، وميكنها أن تدرج تلك التوصـيات يف تقريرهـا       
  . السنوي حيثما كان ذلك مناسباً
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وتتمثل إحدى مهام جلان حقوق اإلنسان يف نيو فاوندالند والبرادور ونوفا             
واملساعدة يف مسائل حقوق اإلنسان لإلدارات والوكاالت سكوشا يف تقدمي املشورة 

  . وتقدمي العون هلا يف تنسيق أنشطتها، احلكومية
وجيوز للجنة حقوق اإلنسان يف أونتاريو دراسـة واسـتعراض أي نظـام            

أساسي أو الئحة داخلية أو برنامج أو سياسة، وتقدمي توصية بشأن أي إجـراء ال               
  . حقوق اإلنسان يف أونتاريويتسق يف رأيها ومقصد قانون 

وجيوز للجنة حقوق الفرد والشباب حتليل أي نظـام أساسـي أو قـانون        
حلقوق اإلنسان واحلريات، وتقدمي التوصيات     " كيبيك"للمقاطعات يتعارض وميثاق    

املناسبة للحكومة؛ وجيوز هلا أيضاً أن تتلقى اقتراحات وتوصيات وطلبـات تتعلـق         
  .ودراستها وتقدمي التوصيات املناسبة بشأهنا للحكومةحبقوق اإلنسان واحلريات 

  املنظمات غري احلكومية    
املنظمات غري احلكومية دوراً هاماً يف محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف كندا،             تؤدي  -١٥٦

فهي تراقب األنشطة احلكومية وتساعد األفراد يف احلصول على تعويضات حـال وقـوع              
وتعمل املنظمات غري احلكوميـة     . فِّذ برامج تعليمية وتثقيفية   انتهاكات حلقوق اإلنسان، وتن   

وتتشاور حكومة كنـدا مـع      . حبرية يف كندا وتتلقى يف بعض األحيان دعماً مالياً حكومياً         
املنظمات غري احلكومية يف سياق التصديق على االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان وإعـداد             

يات، وقبل انعقاد جلسات جملس األمم املتحدة حلقوق        التقارير حول امتثال كندا لتلك االتفاق     
  .اإلنسان واللجنة الثالثة

  اإلطار العام لتعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين  -جيم  
تضع مجيع احلكومات يف كندا برامج للتعليم العام والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان               -١٥٧

ان وفئات جمتمعية أخرى، ونـشر مـواد      من خالل توفري الدعم املايل ملنظمات حقوق اإلنس       
  . ذات صلة حبقوق اإلنسان جماناً على اجلماهري

وتشارك احلكومات أيضاً يف احلمالت التروجيية، مثل فعاليـات التوعيـة، لتعزيـز              -١٥٨
الفعاليات اجلديرة باالهتمام مثل اليوم العاملي حلقوق اإلنسان، واليوم الدويل للقضاء علـى             

  .واليوم العاملي للمرأةالتمييز العنصري 
وتضع اللجان الكندية حلقوق اإلنسان وتنفذ برامج للمعلومات واإلعالم من أجـل              -١٥٩

تعزيز الفهم العام لتشريعات حقوق اإلنسان ذات الصلة هبا ودور اللجان وأنشطتها، وتعزيز             
  .االعتراف العام مببدأ تكافؤ الفرص املنصوص عليه يف التشريع

  .نظمات غري احلكومية أيضاً يف تعزيز الوعي حبقوق اإلنسان واملواثيق الدوليةوتشارك امل  -١٦٠
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وتكون التقارير الشاملة اخلاصة بكندا لدى األمم املتحدة متاحة للجمـاهري علـى               -١٦١
نطاق واسع ودون مقابل وباللغتني الرمسيتني، واملكتبات واملؤسسات التعليمية واملنظمات غري           

  . سائل اليت تكون حمل نقاش يف التقارير موضوع سجال عام مستمروتشكل امل. احلكومية

  دور تقدمي التقارير عن حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين   -دال  
ُتصاغ التقارير اليت ترفعها كندا لألمم املتحدة مبوجب املعاهدات املتعددة األطراف             -١٦٢

ق املربم بني احلكومـة االحتاديـة       ووفقاً لالتفا . بالتعاون مع حكومات املقاطعات واألقاليم    
، تكون حكومات املقاطعات واألقاليم مسؤولة عن إعداد تقارير         ١٩٧٥واملقاطعات يف عام    

ومن مث، تتضمن تقارير كندا معلومات عن أنشطة تضطلع هبا مجيع           . عن األنشطة اخلاصة هبا   
  .مستويات احلكومة اليت تعمل على تنفيذ املعاهدات

. سؤولة أيضاً عن تقدمي التقارير اخلاصة بكندا أمام األمم املتحـدة          وحكومة كندا م    -١٦٣
وتضم الوفود اليت حتضر االجتماعات اليت ُتنظَر فيها التقارير ممثلني عن الوزارات االحتاديـة              
ُيعّهد إليهم باملسؤولية الرئيسية عن املواضيع املشمولة يف التقارير، فضالً عـن ممـثلني عـن                

  . األقاليمحكومات املقاطعات أو

  معلومات عن عدم التمييز واملساواة وسبل االنتصاف الفعالة  -رابعاً  

  عدم التمييز واملساواة    

  بصفة عامة    
 من امليثاق الكندي للحقوق واحلريات احلـق يف  ١٥كما ذُكر أعاله، تتضمن املادة        -١٦٤

دة على قدم املساواة مـن      املساواة أمام القانون ويف ظله، واحلق يف احلماية املتساوية واالستفا         
القانون دون متييز، وعلى األخص دون متييز على أساس العرق أو األصل القومي أو اإلثين أو                

وقد اختارت احملاكم أن توسع  .اللون أو الدين أو اجلنس أو السن أو اإلعاقة العقلية أو البدنية     
  .ة االجتماعيةنطاق هذه احلماية ليشمل فئات أخرى منها امليول اجلنسية واحلال

 من امليثاق على أن ضمان املساواة ال مينع أي قانون           ١٥من املادة   ) ٢(وتنص الفقرة     -١٦٥
ويسمح . أو برنامج أو نشاط يرمي إىل إصالح أحوال األفراد احملرومني أو اجلماعات احملرومة            
  . اواةهذا النص للحكومات بسن تدابري خاصة تساعد على اإلسراع بوترية التقدم حنو املس

وكما نوقش سابقاً أيضاً، حتمي التشريعات اخلاصة حبقوق اإلنسان يف املقاطعـات              -١٦٦
وتسمح قوانني حقوق اإلنسان تلك بشكل      . واألقاليم األفراد ضد التمييز يف القطاع اخلاص      

عام ألرباب العمل بتنفيذ برامج وضعت من أجل حتسني أحوال فئات معينة، مبا يف ذلك من                
  .سات اليت تستفيد منها تلك الفئاتخالل السيا
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  تدابري ملكافحة احلض على الكراهية    
سنت احلكومات يف كندا أحكاماً تشريعية للحماية فضالً عما تنتهجه من سياسات              -١٦٧

فعلى سبيل املثال، ُيجرِّم القانون اجلنائي الكنـدي        . ملكافحة العنصرية واحلض على الكراهية    
ية أو التشجيع عليها والتحريض على الكراهية يف األماكن العامـة           الدعوة إىل اإلبادة اجلماع   

على حنو قد يفضي إىل اإلخالل بالسلم، أو احلض املتعمد على الكراهية عندما يوجه ضـد                
فئات ميكن متييزها على أساس العنصر أو اللون أو الـدين أو األصـل القـومي أو امليـول              

 على ارتكاب أي جرمية ُيعّد عـامالً مـشدداً          أن احلض على الكراهية كدافع     كما. اجلنسية
وتتناول بعض قوانني حقوق اإلنسان احلماية ضـد اخلطـاب          . للعقوبة عند إصدار األحكام   

  .احلاض على الكراهية
 أحكاماً إضافية تكفل احلماية ضـد       ٢٠٠١ويتضمن قانون مكافحة اإلرهاب لعام        -١٦٨

القانون اجلنائي حبيث تسمح للمحاكم بإصـدار  وقد ُعدِّلَت أحكام . أفعال الكراهية والتمييز 
وقد اسـُتحدثت  . أوامر حبذف الدعاية احلاضة على الكراهية املتاحة للجمهور على اإلنترنت    

جرمية حمددة خاصة باإلساءة العامة لدور العبادة اليت توجد على أراضي بعـض املبـاين أو                
 من الكراهية على أساس الدين أو العنصر املنشآت، مثل املقابر، بالنسبة لألفعال املرتكبة بدافع 

  . أو اللون أو األصل القومي أو العرقي

  التدابري املتخذة للتقليل من التباين االقتصادي واالجتماعي واجلغرايف    

  التكافؤ اإلقليمي    
 املعنون التكـافؤ اإلقليمـي      ١٩٨٢ُيلزم الباب الثالث من القانون الدستوري لعام          -١٦٩

ألقاليم احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات بتعزيز تكافؤ الفرص من أجل          والتفاوت بني ا  
رفاه املواطنني الكنديني، والنهوض بالتنمية االقتصادية للحد من تفـاوت الفـرص وتـوفري              

وعالوة على ذلك، يلـزم     . اخلدمات العامة األساسية جبودة معقولة جلميع املواطنني الكنديني       
بدأ التمويل التعويضي لضمان أن حكومات املقاطعـات لـديها          هذا الباب حكومة كندا مب    

عائدات تكفي لتوفري مستويات متكافئة من اخلدمات العامة حبد معقول عنـد مـستويات              
وتتصل هذه األحكام بصفة خاصة بالتزامات كندا الدوليـة         . متقاربة ومعقولة من الضرائب   

  . حبماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  املساواة يف العمل    
ينطبق قانون املساواة يف العمل على بعض أرباب العمل اخلاضعني للنظام االحتـادي               -١٧٠

وجيب على أرباب العمل املشمولني هبذا القانون اختاذ        .  موظف ١٠٠ويعمل لديهم أكثر من     
اء والـشعوب   تدابري معينة بغية تصحيح األوضاع غري املواتية يف العمل واليت تعاين منها النس            

وتشمل هذه التدابري اإلبقاء . األصلية واألشخاص ذوي اإلعاقة واألفراد املنتمني ألقليات مرئية
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على خطة للمساواة يف العمل، واستيفاء متطلبات اإلبالغ عن هيكل القوى العاملة لـديها،              
 حلقـوق   واخلضوع لعمليات التدقيق يف مدى امتثاهلا للمعايري اليت جتريها اللجنـة الكنديـة            

وجيب على بعض أرباب العمل، مبوجب الربنامج االحتادي اخلـاص باملقـاولني،            . اإلنسان
وتطبـق  . االلتزام بسياسات املساواة يف العمل كي يتأهلوا للحصول على عقود حكوميـة           

حكومات العديد من املقاطعات أيضاً سياسات للمساواة يف العمل على أربـاب العمـل يف            
 استراتيجية القضاء على العنصرية يف أماكن العمـل مكملـة لقـانون             وتعترب. القطاع العام 

هنا هتدف إىل التصدي للحواجز التمييزية ذات       إاملساواة يف العمل بل وتزيد من فعاليته، حيث         
  .الصلة بالعمل والترقي الوظيفي للكنديني املنتمني إىل أقلية مرئية وإىل الشعوب األصلية

  الرعاية الصحية     
متع مجيع السكان املقيمني يف كندا بإمكانية احلصول على قـدر معقـول مـن               يت  -١٧١

اخلدمات الصحية يف املستشفيات التابعة للتأمني وبواسطة األطباء التابعني للتأمني، على أساس       
وتعترب حكومات املقاطعات واألقاليم مسؤولة عـن تـوفري         . الدفع املسبق وبشروط موحدة   
وتساهم حكومة كنـدا يف متويـل هـذه         . ان املقيمني فيها  خدمات الرعاية الصحية للسك   

اخلدمات من خالل الربنامج احلكومي الكندي للتحويالت النقدية من أجل دعـم النظـام              
الصحي، كما توفر مزايا الرعاية الصحية أو اخلدمات الصحية لفئات معينة مثل األمم األوىل              

سلحة الكندية واملـسجونني يف مؤسـسات       واإلينويت، واحملاربني القدامى وأفراد القوات امل     
وميول القطاع العام نظام الرعاية الصحية يف كندا يف األغلب األعم، مـع             . احتادية والالجئني 

 ١٣املزج بني القطاعني العام واخلاص يف تقدمي تلك الرعاية، حيث يتألف هذا النظام مـن                
ا يف مبادئ العاملية وسـهولة  خطة تأمني صحي متضافرة بني املقاطعات واألقاليم تشترك كله       

   .املنال والشمولية والقابلية للتحويل والنقل واإلدارة العامة

  التعليم    
ُتَعد حكومات املقاطعات واألقاليم مسؤولة عن معظم جماالت التعليم، بينما تلتـزم              -١٧٢

")  احلمراهلنود("حكومة كندا مبسؤولية تعليم األطفال الذين يعيشون يف حمميات األمم األوىل   
وختضع العملية التعليمية بصفة عامة لتشريعات ولوائح معينة خاصـة          . أو على أراضي التاج   

  . بكل مقاطعة وإقليم، حيث حتدد حقوق ومسؤوليات كل منها
وتوفر حكومة كندا متويالً لدعم التدريب والبحث عن وظائف وتنميـة مهـارات               -١٧٣

ون ملزايا التأمني على العمل من أجـل دعـم          العمال الذين يعانون من البطالة وهم مستحق      
وقد كلفت حكومة كندا املقاطعات واألقاليم مبسؤولية تقدمي مزايا للعمل وتـدابري            . الدخل

مبا يف ذلـك    (للدعم من خالل اتفاقات لتنمية سوق العمل تنص على متويل برامج التدريب             
ال حيق هلـم تلقـي املـساعدة        لألفراد الذين   ) دعم حمو األمية واكتساب املهارات األساسية     

مبوجب نظام التأمني على العمل؛ واالستثمارات اهلادفة ملساعدة فئات األفراد املمثلني متثـيالً             
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منقوصاً يف سوق العمل، واليت ميكن أن تشمل الـسكان األصـليني واملهـاجرين اجلـدد                
دون مشاركتهم واألشخاص ذوي اإلعاقة وكالعمال املسنني، للتغلب على احلواجز اليت حتول 

ويقع على عاتق املقاطعات واألقاليم مسؤولية اختاذ القرارات بشأن الربامج          . يف سوق العمل  
  . وأولويات اإلنفاق، وذلك مبوجب اتفاقات سوق العمل

  اإلسكان    
ينظم إطار واسع من التشريعات والسياسات واملمارسات األنـشطة ذات الـصلة              -١٧٤

لوطين لإلسكان يكلف اهليئة الكندية للرهن العقاري واإلسكان    فالقانون ا . باإلسكان يف كندا  
بتعزيز القدرة على حتمل تكاليف املسكن واختيار السكن املناسب، وتوافر التمويل لإلسكان            

ويتحقق ذلك من خالل توفري التـأمني علـى         . بتكلفة منخفضة، وانتعاش قطاع اإلسكان    
مبا يف ذلك يف احملميـات واألراضـي   (كندا قروض الرهن العقاري للمقرضني يف مجيع أحناء     

، وبضمان تسديد الفوائد ورأس املال يف الوقت املناسب على أساس أوراق ماليـة              )الشمالية
مؤمنة برهن عقاري وسندات رهن عقاري كندية، ومن مث ضمان مصدر ثابـت للتمويـل               

احتياجاهتم يف السوق   أما بالنسبة للكنديني الذين ال يستطيعون تلبية        . لصاحل مشتري املساكن  
العقاري، فإن القانون الوطين لإلسكان جييز للهيئة الكندية للرهن العقاري واإلسكان تقـدمي             
إعانات لإلسكان لدعم املساكن االجتماعية للكنديني ذوي الدخل املنخفض، فـضالً عـن             

. رات هادفةاملميزة يف إطار مباد/ تقدمي املساعدة يف جمال اإلسكان لذوي االحتياجات اخلاصة
ومتتلك مؤسسة الرهن العقاري واإلسكان أيضاً مبوجب القانون الوطين لإلسكان صـالحية            

  . دعم البحوث يف جمال اإلسكان من أجل حتسني الظروف املعيشية
وتعمل احلكومة االحتادية بالتعاون مع حكومات املقاطعات واألقاليم من أجل تلبيـة              -١٧٥

سكان، علماً بأن معظم الترتيبات اإلدارية ذات الصلة بـربامج          احتياجات الكنديني يف جمال اإل    
وتـدير حكومـات    . اإلسكان وتسليم املساكن حتكمها اتفاقات مربة بني هذه احلكومـات         

املقاطعات واألقاليم برامج اإلسكان لتوفري مساكن الئقة وبأسعار ميكن حتمل تكلفتها لألسـر             
لربامج على سبيل املثـال مـساكن اإلجيـار         وتشمل هذه ا  . ذات الدخل املنخفض واملتوسط   

املدعومة، وعالوات أو إعانات اإليواء، واملساعدة يف ترميم املنازل، ودعم الربامج الراميـة إىل              
حتسني سبل حصول األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن على املساكن، وتوفري املـساعدات             

وتنشط . وخيارات متلُّك املساكن  ألماكن إيواء ضحايا العنف األسري، ودعم العيش املستقل،         
  .البلديات أيضاً يف تعزيز فرص احلصول على اإلسكان االجتماعي وتوفريه بأسعار ميسورة

  التدريب املتوائم مع سوق العمل واملشاركة يف قوة العمل     
تقدم حكومة كندا معلومات عن سوق العمل الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليميـة               -١٧٦

ناعات والوظائف الشاغرة وفعاليات سوق العمل ملساعدة أربـاب العمـل      حول املهن والص  
ويتوفر الـدعم   . والعمال واجملتمعات احمللية يف إدارة املراحل االنتقالية اليت متر هبا سوق العمل           
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الشباب واألشـخاص املنتمـون     (لتعزيز مشاركة الفئات املمثلة متثيالً ناقصاً يف سوق العمل          
ري املتحدثة باللغات الرمسية، والعمال املـسنون والـشعوب األصـلية           جملتمعات األقليات غ  

وذلك من خالل مبادرات شىت من قبيل تنميـة         ) واألشخاص ذوو اإلعاقة واملهاجرون اجلدد    
وتتـوفر  . املهارات والتدريب واكتساب خربة يف العمل وتدابري أخرى خاصة بالعمل الفعلي          

انون من البطالة وذوي املهارات املتدنية الذين حيـق         أيضاً تدابري تستهدف الكنديني الذين يع     
  .هلم احلصول على دعم مبوجب الباب الثاين من قانون التأمني على العمل

وتدعم حكومة كندا أيضاً مبادرات يف املقاطعات واألقاليم من شأهنا تعزيز تنميـة               -١٧٧
ن خالل جمموعة متنوعة    املهارات واملشاركة يف قوة العمل والكفاءة يف سوق العمل، وذلك م          

  . من االتفاقات والربامج واملبادرات اليت تستهدف فئات بعينها
 مبوجب اتفاقات تنمية سوق العمل، نقلـت        -اتفاقات تنمية سوق العمل       

. حكومة كندا مسؤولية تقدمي مزايا العمل وتدابري الدعم إىل املقاطعات واألقـاليم           
ت وضع الربامج لتنمية مهارات الكنـديني       وتدعم التحويالت املالية السنوية عمليا    

ويستفيد مـن هـذه     . العاطلني عن العمل وتوظيفهم، وتنفيذ تلك الربامج وإدارهتا       
. الربامج بصفة خاصة الكنديون الذين حيق هلم احلصول على مزايا التأمني على العمل    
ور وتشمل اتفاقات تنمية سوق العمل التمويل لدعم أنشطة مثل التدريب ودعم األج 

وتقدمي املساعدات للعمل احلر، واكتساب خربة يف العمل، واملساعدة يف البحث عن            
  . فرص للعمل وتقدمي املشورة املتعلقة بالعمل والتوظيف

وتتضمن اتفاقات تنمية سوق العمل حتويالت مالية سنوية لـدعم بـرامج              
ـ             ساعدة وخدمات يف املقاطعات واألقاليم تركز على تنمية املهـارات الالزمـة مل

 والـذين   -  وال سيما الفئـات املستـضعفة      -الكنديني الذين يعانون من البطالة      
وتشمل اتفاقات تنمية سـوق     . يستطيعون احلصول على مزايا التأمني على العمل       ال

ويقـع علـى عـاتق      . العمل متويالً من أجل حمو األمية وتنمية املهارات األساسية        
قرارات اخلاصة بالربامج وأولويات اإلنفـاق،      املقاطعات واألقاليم مسؤولية اختاذ ال    

  .وفقاً التفاقات سوق العمل

  املزايا االجتماعية    
تقر احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات واألقاليم بأمهية األمـن االقتـصادي             -١٧٨

والرفاه بالنسبة جلميع الكنديني، وقد أطلقت يف سبيل ذلك عدداً من املبـادرات املـشتركة               
  : ة، منهاواملستقل
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  تأمني الدخل    
يف كيبيك، هتدف خطة العمل احلكومية للتضامن واإلدماج االجتماعي إىل حتـسني           •

الظروف املعيشية للعائالت ذات الدخل املنخفض واألفراد ذوي الدخل املـنخفض،    
  .فضالً عن االعتراف بقيمة العمل وتعزيز االكتفاء الذايت لألفراد

  املزايا املمنوحة لألسرة    
فر برامج املساعدة االجتماعية املتاحة يف مجيع أحناء املقاطعات واألقاليم العـون             تو •

. لتحسني دخل األفراد واألسر بغية مساعدهتم على سد تكاليف املعيشة األساسـية           
لكندية أما بالنسبة للسكان األصليني الذين يعيشون يف حمميات، فتقدم هلم احلكومة ا           

  ؛مزايا اإلعانة االجتماعية
دم التأمني اإلضايف للعمل املستَحق لألسر مساعدة إضافية لألسـر منخفـضة            ويق •

  ؛ل على إعاناتالدخل اليت تطلب احلصو
ويتيح نظام معاشات التقاعد الكندي تعويضاً أساسياً عن الدخل للمسامهني وأسرهم  •

  ؛حالة التقاعد أو الوفاة أو العجزيف 
بل لالسترداد يهدف إىل جعل     وإعانة ضريبة الدخل من العمل هي خصم ضرييب قا         •

ويتميز هذا اخلصم . عمل الكنديني ذوي الدخل املنخفض واملتواضع جمزياً بقدر أكرب     
الضرييب بسمة رئيسية هي تلقي أحد األبوين الذي يعيش مبفرده نفس املبلغ السنوي             
 الذي تتلقاه األسرة اليت جتمع األبوين؛ كما يوفر هذا اخلصم الضرييب مبلغاً إضـافياً             

  .لألشخاص ذوي اإلعاقة

  كبار السن    
يقدم برنامج الضمان االجتماعي يف سن الشيخوخة مزايا واستحقاقات جلميـع            •

 عاماً فأكثر ويستوفون شرط اإلقامة املنـصوص        ٦٥األشخاص البالغني من العمر     
وتشمل اإلعانات يف إطار برنامج الضمان االجتماعي يف سـن          . عليه يف القانون  

 األساسي الذي يتقاضاه فعلياً مجيع كبـار الـسن، والـدخل            الشيخوخة املعاش 
اإلضايف املضمون لكبار السن ذوي الدخل املنخفض، وبـدالت ذوي الـدخل            

 عاماً من زوجات أو     ٦٤ و ٦٠املنخفض من الكنديني الذين تتراوح أعمارهم بني        
نـات  وُترَبط مجيـع اإلعا   . قرناء عرفيني يتلقون دخالً إضافياً مضموناً أو ورثتهم       

املدفوعة يف إطار برنامج الضمان االجتماعي يف سن الشيخوخة بالكامل مبؤشـر            
  .الغالء ملواكبة تكلفة املعيشة
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  األطفال    
النظام الوطين ملنحة الطفل هو مبادرة للحكومة االحتادية وحكومـات املقاطعـات             •

ل وتشمل منحة الطفل دعم الـدخ     . واألقاليم، تتضمن عنصراً خاصاً باألمم األوىل     
مثل الرعاية النهارية لألطفال، وخـدمات رعايـة        (وغري ذلك من أشكال الدعم      

الطفولة املبكرة وخدمات رعاية األطفال املعرضني للخطر، واإلعانـات الـصحية           
  ؛)التكميلية واملبادرات اخلاصة بالشباب

بارة وتتمثل املسامهة االحتادية يف النظام الوطين ملنحة الطفل يف إعانة تكميلية، وهي ع •
وتشكل هذه  . عن إعانة شهرية ُتدفع لألسر ذات الدخل املنخفض اليت تعول أطفاالً          

اإلعانة التكميلية جزءاً من استحقاق احتادي أعم وأمشل هو العالوة الضريبية الكندية            
للطفل اليت ُتقدَّم يف إطارها إعانة شهرية لألسر ذات الدخل املـنخفض واملتوسـط             

  ؛ئة األطفالملساعدهتا يف تكاليف تنش
وتتلقى مجيع األسر اليت تعول أطفاالً تقل أعمارهم عن ستة أعوام إعانـة شـاملة                •

  ؛لرعاية الطفل ميكنها استخدامها ملواجهة تكاليف رعاية األطفال
ويف كيبيك، ُتعترب مدفوعات اإلعانة لرعاية األطفال ائتماناً ضريبياً قابالً لالسـترداد        •

وُتقدَّم .  عاماً من العمر   ١٨ة اليت تعول أطفاالً دون      حتصل عليه مجيع األسر املستحق    
  . أيضاً إعانة تكميلية لألطفال املعاقني، بغض النظر عن دخل األسرة

  فئات مستضعفة معينة    

  الكنديون من السكان األصليني     
تستمر عدم املساواة يف اجملتمع الكندي املعاصر بني السكان األصليني وغريهم مـن               -١٧٩

 الكنديني، حيث تتجلى يف حقيقة مؤداها أن الكنديني مـن الـسكان األصـليني               املواطنني
مرشحون أكثر من غريهم من الناحية اإلحصائية لالستفادة من برامج املساعدات االجتماعية، 
وهم أكثر عرضة للبطالة والسجن والعيش يف فقر وعوز ومواجهة خماطر صـحية متزايـدة               

 حكومة كندا، باملشاركة مع الشعوب األصلية، مبعاجلة هـذه          وتلتزم. واإلقدام على االنتحار  
القضايا امللحة وضمان مستوى معيشي أفضل للسكان األصليني والشعوب األصلية من خالل        

التنميـة االقتـصادية   : جدول أعمال للسياسات العامة يركز على مخسة جماالت رئيسية هي        
ة والتوصل لتـسوية املطالبـات املتعلقـة        والتعليم ومتكني املواطن ومحاية الفئات املستضعف     

  .باألراضي، واملصاحلة واإلدارة واحلكم الذايت
وقـد أدت املـدارس   . وكندا ملتزمة باملصاحلة وبتجديد املشاركة مع السكان األصليني        -١٨٠

 الداخلية اهلندية، اليت ظلت تعمل ملدة أكثر من قرن من الزمان، دوراً حمورياً يف اجلهود الرامية إىل                
 تارخييـاً   ، قدم رئيس الوزراء اعتذاراً    ٢٠٠٨ يونيه/ حزيران ١١ويف  . استيعاب الشعوب األصلية  
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رمسياً باسم حكومة كندا ومجيع الكنديني للطالب السابقني باملدارس الداخلية اهلندية، وطلب    
قافات منهم العفو نتيجة املعاناة اليت كابدوها واآلثار املدمرة اليت خلفتها تلك املدارس على ث             

وُيعترب االعتذار خطوة إجيابية حنو صياغة عالقات جديدة        . السكان األصليني وجمتمعاهتم احمللية   
بني الشعوب األصلية واملواطنني الكنديني اآلخرين، عالقات تقوم على املعرفة بتارخينا املشترك 

  . وعلى االحترام املتبادل والرغبة يف املضي قدماً معاً

  النساء    
اإلحصاءات إىل أن النساء يؤدين دوراً قوياً يف أماكن العمل، وأهنـن حققـن           تشري    -١٨١

طفرات ملحوظة يف نسبة األشخاص احلاصلني على شهادات جامعية، وأهنن ميتلكن مهارات            
ومع ذلك، تبني اإلحصاءات    . أعلى بنسبة طفيفة عن الرجال يف القراءة والكتابة يف املتوسط         

. لعامالت أقل بكثري من الدخل الذي حيصل عليـه الرجـال          أيضاً أن متوسط دخل النساء ا     
وتشكل النساء حصة غري متناسبة من السكان ذوي الدخل املنخفض وهن أكثر عرضة بكثري              

واملرأة معرضة أكثر من الرجال أيضاً ألشكال أكثر خطورة         . من الرجال للعمل بدوام جزئي    
 اخلاصة بالعنف املرتيل وخطة عمل      ويف كيبيك، يساعد تنفيذ خطة عمل احلكومة      . من العنف 

وتركز هاتان اخلطتان   . احلكومة اخلاصة باالعتداء اجلنسي على محاية احلقوق األساسية للمرأة        
بشكل خاص على النساء املعرضات للخطر مبن فيهن النـساء مـن الـسكان األصـليني                

  . واملهاجرات والنساء املثليات والنساء املعاقات والنساء املسنات
وتتضمن التدابري احملددة املتخذة لضمان النهوض باملرأة أدوات حتليلية ُتستخَدم لتقييم           -١٨٢

وتلتزم حكومـة  . األثر املختلف الذي تتركه السياسات والربامج على النساء مقارنة بالرجال         
كندا بإدماج هذه السياسات بشكل منهجي يف تطوير السياسات واإلصالح التشريعي واختاذ            

  . املستوى االحتاديالقرار على 
املنظمة احلكومية االحتادية املنـوط هبـا تعزيـز         " وضع املرأة الكندية  "وتعد منظمة     -١٨٣

املساواة بني املرأة والرجل ومشاركتها الكاملة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والدميقراطية           
ملرأة والرجل من خالل    وتعمل منظمة وضع املرأة الكندية على النهوض باملساواة بني ا         . للبالد

زيـادة األمـن االقتـصادي للمـرأة     : تركيز جهودها على ثالثة جماالت ذات أولوية وهي       
ورخائها، وتشجيع الدور القيادي والريادي للمرأة ومشاركتها الدميقراطية، ووضـع حـد            

  . للعنف املمارس ضد املرأة

  املشردون     
الصعب قياس أبعادها، فإن التقـديرات   رغم أن طبيعة التشرد يف حد ذاهتا جتعل من            -١٨٤

ويشكل السكان األصليون   .  شخص بال مأوى يف كندا     ١٥٠ ٠٠٠تشري إىل احتمال وجود     
ويف كندا،  . نسبة مرتفعة من جمموع السكان املشردين، وال سيما يف املناطق احلضرية الكربى           

  . ينشرد سرير لألشخاص امل١٥ ٠٠٠ ملجأ حلاالت الطوارئ أكثر من ٤٠٠يقدم زهاء 
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وهتدف استراتيجية الشراكة من أجل مكافحة التشرد اليت وضعتها احلكومة الكندية             -١٨٥
إىل منع ظاهرة التشرد واحلد منها، وهي منوذج قائم على اجملتمع احمللي يطور شراكات مـع                
مستويات أخرى من احلكومة واجلهات صاحبة املصلحة، ويساعد على توفري دعم مـستدام             

ن ال جيدون مأوى كي حيققوا قدراً أكرب من االكتفاء الذايت، وعلى منع األفـراد               لألفراد الذي 
وتدعم استراتيجية الشراكة من أجـل مكافحـة        . املعرضني للخطر من أن يصبحوا مشردين     

 جمتمعاً حملياً تتضمن جمتمعات السكان األصـليني، إجيـاد   ٦١التشرد، بالتعاون مع أكثر من   
املسكن من أجل التصدي لظاهرة التشرد، حيث تستخدم هنـج          حلول طويلة األمد ملشكلة     

السكن أوالً وتسعى إىل توفري سلسلة متصلة احللقات من الدعم عن طريـق العمـل مـع                 
الشركاء؛ وتؤكد على الُنُهج طويلة األمد مثل السكن االنتقايل والسكن الـداعم؛ وتـدعم              

 اجملاالت اليت حتددها اجملتمعات احمللية      اجلهود اجملتمعية من خالل االستثمارات االستراتيجية يف      
كأولويات؛ وتشجع على التعاون بني احلكومات والوكاالت واملنظمات اجملتمعية من أجـل            

  . التوصل إىل حلول حملية لظاهرة التشرد
وتدعم حكومات املقاطعات واألقاليم جمموعة من الـربامج واخلـدمات لـصاحل              -١٨٦

 برامج وخدمات موجهة حنو متويل أماكن اإليواء الطارئـة          األشخاص املشردين، مبا يف ذلك    
أينما دعت احلاجة، فضالً عن وضع استراتيجيات وأطر ملساعدة األفراد على التغلب علـى              

وتتعاون اإلدارات االحتادية وإدارات املقاطعات واألقاليم وهيئاهتا علـى حنـو           . حالة التشرد 
  . رد واحلد منهمتزايد من أجل تنسيق اجلهود بغية منع التش

  األشخاص ذوو اإلعاقة     
عالوة على احلماية اليت يكفلها الدستور الكندي وقوانني حقوق اإلنـسان علـى               -١٨٧

مستوى االحتاد واملقاطعات، نفذت احلكومات أيضاً تشريعات وسياسات وبرامج أخـرى           
 املساواة يف   لضمان اإلدماج الكامل للمواطنني الكنديني ذوي اإلعاقة ومشاركتهم على قدم         

  : كافة اجلوانب اجملتمعية ومناحي احلياة يف اجملتمع احمللي، على سبيل املثال
خطة مدخرات اإلعاقة املسجلة اليت وضعتها حكومة كندا، وهي خطة ادخار طويلة             •

. األجل هتدف إىل مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم على االدخار للمستقبل
 خطة مدخرات اإلعاقة املـسجلة مببلـغ يـصل          وسوف تساهم احلكومة أيضاً يف    

 دوالر يف شكل سندات سارية ٢٠ ٠٠٠ دوالر يف شكل منح مماثلة و٧٠ ٠٠٠ إىل
  ؛على مدى عمر املستفيدين منها

ويدعم صندوق التمكني من الوصول املشاريع اجملتمعية يف مجيع أحناء كندا والـيت              •
رافق تتـضمن دوراً للخـدمات      ترمي إىل حتسني البيئة العمرانية من خالل تشييد م        

وبرامج لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ وترميم وحتديث املباين القائمة بالفعل؛ وتعـديل           
السيارات كي يستطيع األفراد ذوو اإلعاقة استخدامها يف اجملتمع احمللـي؛ وتـوفري             

  ؛معلومات سهلة املنال وأدوات تكنولوجيا االتصاالت
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ة من أجل التنمية االجتماعية مشاريع هتدف       ويدعم عنصر اإلعاقة يف برنامج الشراك      •
إىل حتسني مستوى مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع جماالت احلياة اجملتمعية            

  ؛وإدماجهم فيها
ويعترب الربنامج الكندي ملعاشات التقاعد يف حالة اإلعاقة أكرب برنامج لضمان الدخل على              •

 حيث يوفر إعانات جزئيـة للـدخل        املستوى االحتادي خيتص باألشخاص ذوي اإلعاقة،     
  ؛للمسامهني املستحقني غري القادرين على العمل بسبب اإلعاقة الشديدة واملستمرة

ويدعم صندوق فرص العمل التابع حلكومة كنـدا مـشاريع تـساعد يف إعـداد                •
األشخاص ذوي اإلعاقة الذين ال حيق هلم احلصول على مزايا التأمني على العمـل              

  ؛احلصول عليها وإقامة مشاريع حلساهبم اخلاصلاللتحاق بوظائف و
وحتوِّل حكومة كندا أيضاً أمواالً إىل املقاطعات من أجل دعم جمموعة واسعة مـن               •

الربامج واخلدمات من خالل اتفاقات سوق العمل لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة،           
من أجل دعم جمموعة واسعة من الربامج واخلدمات اليت تـستجيب الحتياجـات             

  ؛خاص ذوي اإلعاقة للمشاركة يف سوق العملاألش
وتقدم حكومات املقاطعات واألقاليم مساعدات لألشخاص ذوي اإلعاقـة لـدعم            •

دخلهم، منها على سبيل املثال عن طريق استراتيجية حكـوميت نيـو فاوندالنـد              
والبرادور للحد من الفقر، وبرنامج الدخل املضمون لذوي اإلعاقـة الـشديدة يف             

  ؛امج الدعم يف حالة اإلعاقة يف أونتاريوألربتا، وبرن
وسنت حكومة كيبيك قانوناً لضمان حق األشخاص املعاقني يف ممارسة حقـوقهم             •

بغية حتقيق إدماجهم االجتماعي ويف املدارس وأماكن العمل، وهو يهدف إىل تعزيز            
، إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع على قدم املساواة مع غريهم من املواطنني            

من خالل النص على اختاذ عدة تدابري تتعلق هبم وبأسرهم والبيئات اليت يعيـشون              
ويسند القانون مـسؤوليات    . فيها، وتوفري املوارد واخلدمات الالزمة هلم وتنظيمها      

  ؛لشبكة الدوائر احلكومية والبلديات وخمتلف اهليئات العامة
تراتيجية للحد من الفقـر      اس ٢٠٠٩نوفمرب  /واعتمد نيو برونزويك يف تشرين الثاين      •

معـاً  : "ُوضَعت من خالل عملية شاركت فيها اجلماهري ملدة عام وكانت بعنـوان           
ويف ". خطة نيو برونزويك لإلدماج االقتصادي واالجتمـاعي      : للتغلب على الفقر  

، أنشئت مؤسسة اإلدماج االقتصادي واالجتماعي مبوجـب        ٢٠١٠أبريل  /نيسان
  .  تنفيذ اخلطةتشريع جديد، وذلك لإلشراف على

        


