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 القضاء على التمييـز   املعنية ب لجنة  ال
 ضد املرأة

 الدورة الثانية واألربعون
ــشرين األول٢٠ ــوبر/ ت ــشرين ٧ - أكت  ت
       ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

  تامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاخلالحظات امل  
  

 كندا    
  
لــــسادس والــــسابع  الــــدوريني اهــــانظــــرت اللجنــــة يف تقريــــر كنــــدا اجلــــامع لتقريري  - ١
)CEDAW/C/CAN/7 ( أكتــوبر / تــشرين األول٢٢، املعقــودتني يف ٨٥٥  و٨٥٤يف جلــستيها

ــرد قائمــة القــضايا واألســئلة    ).CEDAW/C/SR.855 و CEDAW/C/SR.854 انظــر (٢٠٠٨ وت
ــة    ــة يف الوثيقـ ــا اللجنـ ــيت أثارهتـ ــرد   CEDAW/C/CAN/Q/7 الـ ــا تـ ــدا يفبينمـ ــةردود كنـ   الوثيقـ

CEDAW/C/CAN/Q/7/Add.1.  
  

 مقدمة    

تقريرهــا اجلــامع لتقريريهــا الــسادس علــى تعــرب اللجنــة عــن تقــديرها للدولــة الطــرف   - ٢
والــسابع الــذي يتــضمن معلومــات واردة مــن حكومــات مقاطعــات وأقــاليم الدولــة الطــرف،    

عـن تقـديرها   أيـضاً  تعـرب اللجنـة     و . متكامـل  بـشكل  تنوه بأن هذه املعلومات مل تقـدم         ولكنها
ما قدمته من ردود خطية على قائمة القضايا واألسـئلة الـيت أثارهـا الفريـق                على  ف  للدولة الطر 

عـن تقـديرها للدولـة الطـرف علـى عرضـها الـشفوي              كـذلك   تعـرب   و .العامل ملـا قبـل الـدورة      
وتالحــظ اللجنــة أن عــدداً مــن التعــديالت يف القــوانني   .واإليــضاحات اإلضــافية الــيت قدمتــها 



CEDAW/C/CAN/CO/7
 

2 08-60240 
 

ت منــذ هنايــة الفتــرة  دخلــة الــيت تــؤثر علــى حقــوق املــرأة قــد أ والــسياسات والــربامج احلكوميــ
 .املشمولة بتقرير الدولة الطرف

يـضم   ميثـل خمتلـف الـوزارات و    كـبرياً وتثين اللجنة على الدولـة الطـرف إلرسـاهلا وفـداً        - ٣
اء وتعرب اللجنـة عـن تقـديرها للحـوار الـصريح والبنّـ             .ممثلني عن عدد من املقاطعات واألقاليم     

 تعرب عن أسفها ألن الوفد مل يضم أي ممثـل مـن             ولكنهاار بني الوفد وأعضاء اللجنة،      الذي د 
 .املمثلني رفيعي املستوى املخولني بصنع القرار

تثين اللجنة على الدولة الطرف العتراضها على التحفظات اليت قدمتها دول أطـراف             و  - ٤
 .هدف االتفاقية والغرض منهاو تتناىف تعتربها واليتأخرى 

  
 اجلوانب اإلجيابية    

وترحـب  ، رترحب اللجنة مبختلف اجلهـود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف ملكافحـة االجتـا            - ٥
علـــى بروتوكـــول منـــع وقمـــع االجتـــار  ٢٠٠٢مـــايو / أيـــار١٣ يفبـــشكل خـــاص بالتـــصديق 

املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة           ، وخباصة النساء واألطفال   ،باألشخاص
االجتــار (لقــانون اجلنــائي املعــدل ل، ٢٠٠٥ لعــام C-49، وباعتمــاد القــانون )١(لعــابرة للحــدودا

تحديـد  علـى وجـه ال    وتعـاجل    ،جـرائم تـستوجب توجيـه االهتـام       الذي يـنص علـى      ،  )باألشخاص
ملـــوظفي اهلجـــرة يف موجهـــة االجتـــار باألشـــخاص، وبنـــشر مبـــادئ توجيهيـــة جديـــدة مـــسألة 

 .مهـاجرين لغـرض حتديـد وضـعهم ك      ضحايا االجتـار    ء االهتمـام بـ    لكفالة إيال  ٢٠٠٦مايو  /أيار
 يومـاً  ١٨٠إىل  ١٢٠تـصريح اإلقامـة املؤقتـة مـن     متديد فتـرة صـالحية    مع التقدير   تالحظكما  

 . ضحايا االجتار من تقدمي طلب للحصول على تصريح عملنيمكتل

ــة أن تــ   - ٦ ــاء وأن عــدد ة لالديــجــازة الوه مــن املمكــن مــنح اإل  أنــشري إىلويــسر اللجن آلب
ــه ميكــن       ــار يف كيبيــك قــد ازداد كــثرياً، مــع أن ل املزيــد عمــالرجــال املــستفيدين مــن هــذا اخلي

 .ة يف مجيع املقاطعات واألقاليمالديجازة الواإل اآلباء منحللتشجيع على 

وترحب اللجنة بإنشاء جلنة برملانية دائمة جديدة معنية بوضع املـرأة قـدمت عـدداً مـن                   - ٧
 .املرأةائل اليت هتم ساملالتوصيات بشأن التقارير و

وتالحظ اللجنة مـع التقـدير موقـف الدولـة الطـرف االسـتباقي الـذي يرمـي إىل تنفيـذ                       - ٨
دوليـة  ال احملافـل وبروتوكوهلـا االختيـاري يف   القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة     اتفاقية  

 .املرأةومن خالل تعاوهنا الدويل مع بلدان أخرى يف جمال حقوق 
  

_________________ 
  .United Nations, Treaty Series, Vol. 2237, No. 39574انظر   )١(  
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  الرئيسية والتوصياتالشواغل  

بينما تشري اللجنة إىل التزام الدولة الطرف بتنفيذ كـل أحكـام االتفاقيـة علـى حنـو                    - ٩
منهجي ومتواصل، فإهنا ترى أن الشواغل والتوصيات احملددة يف هذه املالحظات اخلتاميـة          

ك، تـدعو اللجنـة الدولـة    وبناًء على ذل .تتطلب اهتمام الدولة الطرف على سبيل األولوية
الطرف إىل التركيز يف أنشطتها التنفيذيـة علـى تلـك اجملـاالت، واإلبـالغ عـن اإلجـراءات                   

إىل تقـدمي   الدولـة الطـرف     كمـا تـدعو      .والنتائج احملققة يف تقريرهـا الـدوري املقبـل         املتخذة
رى على مجيـع    هذه املالحظات اخلتامية إىل مجيع الوزارات املعنية، واهلياكل احلكومية األخ         

 حتـادي إىل الربملـان اال   و،  هـا وأقاليم املستويات، مبا فيها حكومات مقاطعات الدولة الطـرف       
ــة       ــاليم وجمــالس الرابطــات واجلهــاز القــضائي، مــن أجــل كفال ــات املقاطعــات واألق وبرملان

 . تنفيذها الفعال
  

  الربملان    
 ل املـسؤولية الرئيـسية  د أن احلكومـة تتحمـ  يـ كأت اللجنـة   فيه  تعيد يذويف الوقت ال    - ١٠

بـشكل خـاص    ة  ضـع خاأهنـا   كامـل التزامـات الدولـة الطـرف مبوجـب االتفاقيـة و            عن تنفيذ   
 ميع فـروع احلكومـة وتـدعو الدولـةَ        جل، تشدد على أن االتفاقية ملزمة       عن ذلك للمساءلة  

ا إجراءاهتـ ى وشـ اتمها، مبـا ي  وأقاليمامقاطعاهتبرملانات  وياالحتادبرملاهنا  الطرف إىل تشجيع    
حسب االقتضاء، على اختاذ اخلطوات الالزمة فيما يتعلق بتنفيذ هـذه املالحظـات اخلتاميـة               

  .االتفاقيةهذه مبوجب اليت ستّتبعها احلكومة املقبلة عملية اإلبالغ و
  

  مسألة احلكومة الفيدرالية    
فإهنـا  ،   أن اللجنة تدرك تعقيد اهلياكل الفيدرالية والدستورية يف الدولة الطرف          يف حني   - ١١

، أن احلكومـــة الفيدراليـــة ٢٠٠٣تؤكـــد، كمـــا فعلـــت يف مالحظاهتـــا اخلتاميـــة الـــسابقة لعـــام 
ــن      ــة وع ــذ االتفاقي ــن ضــمان تنفي ــسؤولة ع ــاءم ــسياق  ق دور الإعط ــذا ال ــادة يف ه ــات  ي حلكوم

يف مالحظاهتــا اخلتاميــة مــن قلــق أعربــت عنــه تأكيــد مــا وتكــرر اللجنــة  .املقاطعــات واألقــاليم
 اختـاذ حكومـات     ضمانقـد تفتقـر إىل اإلرادة واآلليـة الفعالـة لـ           الفيدراليـة   حلكومة  ن ا ألالسابقة  

املقاطعات واألقـاليم تـدابري قانونيـة وغريهـا مـن التـدابري الالزمـة لتنفيـذ االتفاقيـة تنفيـذاً كـامالً                   
 . ومتسقةمتماسكةبطريقة 

يــادي للحكومــة واللجنــة، إذ تأخــذ يف اعتبارهــا املــسؤوليات القانونيــة والــدور الق  - ١٢
، بأن توظـف    ٢٠٠٣توصياهتا السابقة لعام    تأكيد  تكرر  فإهنا  الفيدرالية يف تنفيذ االتفاقية،     

 هبـدف كفالـة  سلطتها القيادية والتمويلية لوضـع معـايري وإنـشاء آليـة فعالـة              الدولة الطرف   
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 شاركةمبـ  واملتـسق لالتفاقيـة يف مجيـع أحنـاء إقليمهـا،             الشفاف واملتماسـك  املساءلة والتنفيذ   
 .مجيع مستويات احلكومة

دعم املــساعدة االجتماعيــة تقــدم لــ املخصــصةوتالحــظ اللجنــة أن األمــوال الفيدراليــة   - ١٣
برنـامج كنـدا للتحـويالت االجتماعيـة وترحـب باملعلومـات       من خالل  املقاطعات واألقاليم    إىل

ــامج  تــشري إىل أن الــيت  ــة الربن ــد ازدادت ميزاني ــام املاضــي  ق ــاد وأهنــخــالل الع  ا ســتظل يف ازدي
ومــع ذلــك، تعــرب اللجنــة عــن القلــق ألن القــرارات املتعلقــة بإنفــاق أمــوال مــن    .املــستقبل يف

للــسلطة التقديريــة للمقاطعــات واألقــاليم،  متامــا  ختــضعبرنــامج كنــدا للتحــويالت االجتماعيــة  
لــد لتــوفري معــايري دنيــا يف أحنــاء البوضــع أيــة آليــة للمــساءلة الفيدراليــة تكفــل  توجــد  نــه الوأل

 إزاءكمــا تعــرب اللجنــة عــن القلــق   .التمويــل لــربامج املــساعدة االجتماعيــة املخصــصة للمــرأة 
املساعدة االجتماعية يف الكثري من املقاطعـات ومـا نـتج           برامج  ختفيضات  تشري إىل   التقارير اليت   

اء  ونـس  ،لنـساء، مثـل األمهـات العازبـات       مـن ا  عنها من أثر سليب على حقوق الفئات الـضعيفة          
 ، واملـسنات واملعوقـات    ، واملهـاجرات  ، كنـدي  -  والنساء مـن أصـل أفريقـي       ،الشعوب األصلية 

  . مستوى معيشي الئقضماندن على املساعدة االجتماعية ل يعتماليتال

وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل وضــع معــايري دنيــا لتــوفري التمويــل لــربامج           - ١٤
 ات املقاطعــىمــستوعلـى  ملـستوى الفيــدرايل و  ميكـن تطبيقهــا علــى ا ،املـساعدة االجتماعيــة 

 مــساءلة حكومــات املقاطعــات واألقــاليم بــشأن     ضمنآليــة رصــد تــ  إنــشاء ليم، واقــألوا
 متويل احتياجـات أضـعف فئـات النـساء وال يفـضي           على حنو يكفل  استخدام هذه األموال    

ربامج كمــا تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل إجــراء تقيــيم ألثــر الــ    .إىل متييــز ضــد املــرأة 
 .االجتماعية املتصلة حبقوق املرأة

  
  االختيارياتفاقية وبروتوكوهلالاالتعريف ب    

 االتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري علـى املوقـع        ه ميكن االطـالع علـى     أن اللجنة   تالحظ  - ١٥
، نـسخ مطبوعـة منـها     بإمكـان اجلمهـور احلـصول علـى          أنارة التراث الكندي و   وزاإللكتروين ل 
التـدريب علـى أمـور منـها التزامـات          يتلقـى    اجلهاز القـضائي     تالحظ أن كما  . لببناء على الط  

 وإدمــاج القــضايا ذات اخللفيــة ، واملــسائل اجلنــسانية،الدولــة الطــرف مبوجــب القــانون الــدويل 
قلـق ألن  يـساورها ال ومـع ذلـك، ال تـزال اللجنـة      .االجتماعية يف عمليـة صـنع القـرار القـضائي    

ــذل اجل  ــة الطــرف مل تب ــاري   الدول ــة وبربوتوكوهلــا االختي ــة للتعريــف باالتفاقي  علــى هــود الكافي
 .املستويات مجيع

ــدابري الــيت تكفــل تعمــيم        - ١٦ ــد مــن الت ــة الطــرف إىل اختــاذ املزي ــة الدول ــدعو اللجن وت
  الفيـدرايل   املستوى -يات   املستو  مجيع على اماالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري والتوعية هب    
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خـــاص علـــى القـــضاء واحملامـــاة بـــشكل تركيـــز ال مـــع - قـــاليم املقاطعـــات واألومـــستوى
 عامـة  واألحزاب السياسية وموظفي احلكومـة، مبـن فـيهم موظفـو إنفـاذ القـانون، وكـذلك             

اسـتخدام  سيما النساء واملنظمات غري احلكوميـة النـسائية، مـن أجـل تعزيـز                اجلمهور، وال 
لتـشريعات والـسياسات والـربامج      وتوكوهلا االختياري يف وضع وتنفيذ مجيع ا      راالتفاقية وب 

وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف      .العملي ملبدأ املساواة بـني املـرأة والرجـل        اهلادفة إىل التحقيق    
املــساواة بــني بــدأ بتعزيــز املعرفــة باالتفاقيــة ومب ،مجيــع براجمهــا التدريبيــة  خــالل، مــنعلــى القيــام

لطــرف أن تكفــل جعــل االتفاقيــة  كمــا تطلــب إىل الدولــة ا.اجلنــسني وفهمهمــا بــصورة منهجيــة
 االختياري، وكذلك التوصيات العامة للجنة وآرائها املعتمدة بشأن البالغات        وبروتوكوهلا

 وتـدريب   ثقيـف الفردية والتحقيقات، جزءاً متكـامالً مـن املنـاهج التعليميـة، مبـا يف ذلـك ت                
 .القانوين اجلهاز القضائي يف اجملال

  
 التشريعات التمييزية    

 يف القـانون احمللـي وألن       بـشكل كامـل   ب اللجنة عن القلق ألن االتفاقيـة مل تـدرج           تعر  - ١٧
وتعرب اللجنة بوجه خاص عن القلق ألن قانون اهلنـود           .ال تزال سارية   هناك تشريعات متييزية  

 غـري هنـدي وأحفـاد رجـل هنـدي تـزوج امـرأة        ال يزال مييز بني أبناء أم هنديـة تزوجـت رجـال      
 . اهلندي إىل أطفاهلم وأحفـادهم     املركزنقل   يتعلق مبساواهتم يف احلق يف       فيماغري هندية، وذلك    

فإنـه    مـن القـانون الكنـدي حلقـوق اإلنـسان،     ٦٧املـادة  ء  رغـم إلغـا  هكما تعرب عن القلـق ألنـ    
 للتقاليـد   واجـب  تقـضي بتطبيـق قـانون اهلنـود بطريقـة تـويل االعتبـار ال               يتضمن أحكامـا  زال  ي ال

 .قوق الفردية واحلقوق اجلماعيةاحلتوازن بني لل اًفية لألمم األوىل حتقيقالقانونية والقوانني العر

 األساسـية وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل اإلدماج التام جلميـع األحكـام            - ١٨
توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تتخــذ إجــراًء فوريــاً  كمــا .لالتفاقيــة يف القــانون احمللــي

لى التمييز املتواصل ضد املرأة واملتعلق بنقل اهلويـة اهلنديـة،           لقضاء ع للتعديل قانون اهلنود    
مثلـها مثـل الرجـال بـنفس        أن تكفل على وجه اخلصوص متتـع نـساء الـشعوب األصـلية              بو

عما إذا كن متزوجات  نقل اهلوية إىل األطفال واألحفاد، بصرف النظر ااحلقوق اليت ختوهل
وتوصــي أيــضاً . عوب األصــلية مــن الــشنجــنس أجــدادهعــن مــن أصــول هنديــة وأو كــن 

 من القانون الكنـدي حلقـوق       ٦٧ التدابري اليت تكفل تفسري املادة       تضعالدولة الطرف بأن    
ــة الكاملــة لنــساء الــشعوب األصــلية مــن التمييــز     ااإلنــسان وتطبيقهــ ــوفر احلماي  بطريقــة ت

  . االنتصاف التام من أي انتهاكات حلقوق اإلنساننومتنحه

 القلـق ألن تقـسيم املمتلكـات الزوجيـة يف حـال الطـالق ال يـسري              وتعرب اللجنة عن    - ١٩
ــانون اهلنــود الــذي   علــى نــساء الــشعوب األصــلية الــاليت يعــشن يف احملميــات     بــسبب تطبيــق ق
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 الــذي C-47وتعــرب اللجنــة عــن األســف ألن القــانون  . مــسألة املمتلكــات الزوجيــةيتنــاول ال
 يف أعقـاب  لمناقـشة   مطروحا ل احملميات مل يعد    يهدف إىل معاجلة مسألة املمتلكات الزوجية يف        

  .حل الربملان

 التــشريعات الــيت التعجيــل بعــرضوحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تكفــل    - ٢٠
 يف احملميات يف    الالئي يعشن  حقوق نساء الشعوب األصلية       األحكام التمييزية ضد   تناولت

  . على الربملان، وبإنفاذهااملمتلكات الزوجية
   االنتصاف القانونيةسبل على احلصول    

ــدعم املــايل املخــصص للمــساعدة        - ٢١ ــد أن ال ــق إزاء التقــارير الــيت تفي ــة القل ــساور اللجن ي
القانونيــة املدنيــة قــد تقلــص وأن القيــود علــى إمكانيــة احلــصول عليــه قــد ازدادت، ال ســيما يف 

مــن احلــصول علــى كولومبيــا الربيطانيــة، ممــا أدى إىل حرمــان النــساء ذوات الــدخل املــنخفض 
وتالحـظ اللجنـة مـع القلـق أيـضا إلغـاء برنـامج الطعـون                . التمثيل القانوين واخلـدمات القانونيـة     

القــضائية للدولــة الطــرف، الــذي يــّسر للنــساء إمكانيــة احلــصول علــى اإلجــراءات املتعلقــة           
سـفها  باستعراض االنتهاكات اليت يّدعني حدوثها فيما يتعلق حبقهن يف املساواة، وتعرب عـن أ              

  .لعدم ورود أسباب حمددة هلذا اإللغاء يف استعراض وتقييم امليزانية
 النـساء، وخباصـة      مجيـع  وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى كفالـة إمكانيـة حـصول             - ٢٢

الالئي ينتمني إىل فئات ضعيفة، على سبل االنتصاف فيما يتعلق بالتمييز على أسـاس نـوع     
هلــن وإتاحــة إمكانيــة حــصوهلن علــى املــساعدة   اجلــنس، مــن خــالل تــوفري آليــات مناســبة   

القانونية، كي يتمكن من احلصول على التمثيل القانوين والسعي إىل احلصول مـن احملـاكم                
ويف هذا الصدد، تشجع . على تعويضات عن الضرر الذي حلق هبن جراء انتهاك حقوقهن       

. طعــون القــضائيةاللجنــة الدولــة الطــرف علــى إعــادة النظــر يف مــسألة إلغائهــا لربنــامج ال   
وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على النظر يف مسألة إجياد سبل ووسائل لوضع معايري 
دنيا لالستفادة من برامج املساعدة القانونية، مبا يف ذلك بوجه خاص يف جمـال التـشريعات                

كفالة املتعلقة باألسرة والفقر على حنو ميكن تطبيقه يف مجيع املقاطعات واألقاليم، من أجل              
  .متكن املرأة من االستفادة من هذه الربامج يف مجيع أحناء كندا

  
  التدابري اخلاصة املؤقتة    

تالحظ اللجنة مع األسف، عدم وجود تدابري خاصة مؤقتـة للتعجيـل بتطبيـق املـساواة                  - ٢٣
بني الرجل واملرأة علـى أرض الواقـع وحتـسني حالـة حقـوق املـرأة يف الدولـة الطـرف، وخباصـة                    

  .ا يتعلق باملرأة يف موقع العمل ومبشاركتها يف األنشطة السياسيةفيم
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 ١وحتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابري خاصة مؤقتـة، مبوجـب الفقـرة                 - ٢٤
 للجنة، مع التركيـز علـى جمـايل عمالـة املـرأة             ٢٥ يف االتفاقية والتوصية العامة      ٤من املادة   

  .ومشاركتها يف احلياة العامة
  

  ليات الوطنية للنهوض باملرأةاآل    
ويف حني تالحظ اللجنة ما أشـارت إليـه الدولـة الطـرف مـن أن إعـادة هيكلـة منظمـة                      - ٢٥

وضــع املــرأة الكنديــة تعــين فقــط إغــالق املكاتــب اإلداريــة، وأن األمــوال قــد أعيــد ختصيــصها    
 عـدد مـن املكاتـب       لربامج معنية باملرأة، فإهنا تعرب عن قلقها ألن هذه املسألة أدت إىل إغالق            

ما ترتب على ذلك من ازدياد صعوبة حصول املرأة علـى اخلـدمات الـيت             واإلقليمية هلذه اهليئة،    
  .توفرها، ال سيما يف املناطق الريفية النائية

وحتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم بـشأن مـا إذا كـان إغـالق مكاتـب                    - ٢٦
سليب على تنفيذ االتفاقية وعلى إمكانية حصول        قد أثر بشكل      وضع املرأة الكندية   منظمة

وإذا جـاء الـرد     . املرأة على اخلدمات، ال سيما نساء الشعوب األصلية والنـساء الريفيـات           
باإلجياب، فإن اللجنة حتـث الدولـة الطـرف علـى اختـاذ مجيـع التـدابري الـضرورية إلصـالح                     

  .احلالة
  

  املنظمات غري احلكومية    
ية ال تـستطيع احلـصول علـى التمويـل     ائألسـف أن املنظمـات النـس   تالحظ اللجنـة مـع ا      - ٢٧

لألنشطة اليت تنفذ على الصعيد احمللي يف جماالت الدعوة أو كسب التأييـد أو البحـث، يف ظـل               
ية ملنظمـة   ائاملبادئ التوجيهية اجلديدة لتمويل املنظمات غري احلكوميـة مـن خـالل الـربامج النـس               

جنة مع القلق، أن انعدام التمويل الناتج عن ذلـك أجـرب عـددا        وتالحظ الل . وضع املرأة الكندية  
. من املنظمات غري احلكومية املعنية باملرأة على إغالق أبواهبا أو تقليص نـشاطها بـصورة حـادة            

وتعرب اللجنة عـن قلقهـا أيـضا لعـدم وجـود عمليـة تـشاورية مـستمرة يف مجيـع اجملـاالت الـيت                         
ــرغم مــن تــش   ــة، علــى ال ــة الطــرف مــع اجملتمــع املــدين بــشأن إعــداد    تــشملها االتفاقي اور الدول

  .تقاريرها الدورية
وإذ تالحظ اللجنة األمهية الكبرية ألنشطة الدعوة وكسب التأييد والبحـث، الـيت       - ٢٨

تنفِّــذها املنظمــات غــري احلكوميــة فيمــا يتعلــق بتطبيــق االتفاقيــة والربوتوكــول االختيــاري     
ف بقـوة علـى النظـر يف أمـر تنقـيح املبـادئ التوجيهيـة               امللحق هبـا، فإهنـا حتـث الدولـة الطـر          

للتمويل، كي تتمكن املنظمات غـري احلكوميـة الـيت تنفِّـذ أعمـاال مـن قبيـل كـسب التأييـد                      
وتـشجع اللجنـة    . والبحث والدعوة، من استئناف تلقي التمويل مـن خـالل برنـامج املـرأة             
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عـاون بـصورة منتظمـة مـع        الدولة الطرف أيضا على تأسيس عمليـة مـستمرة للتـشاور والت           
  .املنظمات غري احلكومية بشأن املسائل املتصلة بتنفيذ االتفاقية

  
  العنف ضد املرأة    

وتعــرب اللجنــة عــن ترحيبــها باملبــادرات الراميــة إىل معاجلــة العنــف ضــد املــرأة علــى       - ٢٩
درات الـيت  ات واألقاليم، وخباصة العنف العـائلي، واملبـا    طعاقالصعيد االحتادي وعلى مستوى امل    

مــن قبيــل مبــادرة روح األخــوات وبرنــامج الــسكان األصــليني، الــيت تعــاجل العنــف ضــد نــساء    
 العنـف   الشعوب األصلية على وجه التحديد، عالوة على الترحيـب مبـشاركة الرجـال يف مكافحـة               

وبينمــا تالحــظ اللجنــة مــع  . ضــد املــرأة، علــى النحــو الــذي أوضــحته محلــة الــشريط األبــيض   
أشارت إليه الدولة الطرف من حدوث اخنفاض طفيف يف عدد احلوادث املبلّغ هبـا               االهتمام ما 

، فإهنـا تظـل قلقـة ألن العنـف العـائلي ال يـزال ميثـل مـشكلة                   الـزوجني بـني   بشأن إساءة املعاملـة     
وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها ملا يبدو مـن ازديـاد وتـرية اسـتخدام الوسـاطات وغريهـا                   . كبرية

ــسوية ا  ــاد     مــن ضــروب الت ألخــرى عوضــا عــن احملاكمــات يف حــاالت العنــف العــائلي، وازدي
ــ يامــويــساور اللجنــة القلــق أيــضا بــشأن  . “اهتــام الطــرفني”اســتخدام هنــج  ارتفــاع عــن  رددت

وعالوة على ذلك، تعـرب اللجنـة       . مستويات العنف ضد البنات املراهقات يف األسرة واجملتمع       
 ال يـزال غـري كـاف، يف حـني أهنـا تالحـظ مـع                 عن قلقها ألن عدد أماكن إيواء ضحايا العنـف        

وتعـرب اللجنـة عـن قلقهـا     . التقدير وجود برنامج لتعزيز أماكن اإليواء هذه يف الدولة الطـرف      
أيــضا ألن عمليــات اإلدانــة علــى جــرائم تتــصل بــالعنف العــائلي قــد ال تؤخــذ يف االعتبــار عنــد 

  .النظر يف حاالت حضانة الطفل أو زيارته
لجنـة بـأن تواصـل الدولـة الطـرف إيـالء األولويـة يف اهتمامهـا ملكافحـة                  وتوصي ال   - ٣٠

وتوصي اللجنة أيضا بأن    .  املتعلقة هبذه املسألة   ١٩العنف ضد املرأة، وفقا للتوصية العامة       
تسن الدولة الطرف قانونا يعاجل على وجه التحديد العنف العائلي ضد املرأة، كـي يـصبح                

أة اليت تقع ضحية هلذا النوع من العنف على سبل اجلرب           ل حصول املر  يكفجرمية جنائية، و  
كفل حماكمة مرتكيب هذا العنف ومعاقبتهم بالشكل كما يالفوري للضرر وعلى احلماية، و

وتوصـي اللجنـة    . “املعتـدي الرئيـسي   ”املناسب، وبأن تضع الدولة الطرف سياسات بشأن        
ات الـدعم املناسـبة، للنـساء       كذلك بكفالة وجود العدد املناسب من أماكن اإليواء وخـدم         

والبنــات املراهقــات الالئــي يقعــن ضــحية للعنــف يف مجيــع جمــاالت االختــصاص القــانوين،    
وباســـتيفاء احتياجـــات نـــساء الـــشعوب األصـــلية، والنـــساء ذوات اإلعاقـــة واملهـــاجرات  
والالجئات والالئي يّتجر هبـن، والنـساء الريفيـات، ونـساء املنـاطق الـشمالية، فيمـا يتعلـق                   

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف أيــضا علــى ســن قــانون يــنص علــى أن . املـأوى واخلــدمات ب
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تؤخذ اإلدانات املتعلقـة بـالعنف العـائلي يف االعتبـار عنـد اختـاذ القـرارات املتعلقـة حبـضانة                 
  .الطفل وزيارته

ويف حني تالحظ اللجنة أن فريقا عامال قـد أنـشئ مـن أجـل اسـتعراض احلالـة املتـصلة                - ٣١
ء املفقــودات والقتــيالت واملعّرضــات للخطــر يف هــذا الــسياق يف الدولــة الطــرف، فإهنــا   بالنــسا

يزال يساورها القلق لوجود مئات احلاالت املتعلقة بفقد أو مقتل نساء أصليات يف العقـدين                ال
ــة يف االهتمــام، بينمــا        ــشكل كامــل أو إيالؤهــا األولوي ــق فيهــا ب املاضــيني، الــيت مل جيــر التحقي

  .مرتكيب هذه اجلرائمعلى وبات توقع عق مل
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بفحـص األسـباب الـيت أدت إىل عـدم التحقيـق يف                    - ٣٢

حاالت نساء الشعوب األصلية املفقودات والقتيالت، وباختاذ اخلطوات الالزمة إلصـالح           
 جتري على وجه السرعة حتقيقات أنوهتيب اللجنة بالدولة الطرف . جوانب قصور النظام

. دقيقــة يف حــاالت نــساء الــشعوب األصــلية الالئــي فقــدن أو قــتلن خــالل العقــود املاضــية
وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضا على إجراء حتليالت هلـذه احلـاالت مـن أجـل حتديـد مـا                    
إذا كانت تشتمل علـى منـط عنـصري حلـاالت االختفـاء، وعلـى اختـاذ تـدابري ملعاجلـة هـذه                       

  .املشكلة إذا ثبت ذلك
  

  ساء والبنات السجيناتالن    
تالحظ اللجنة مـع القلـق أن نـسبة مفرطـة مـن النـساء األصـليات تقـبعن يف الـسجون،             - ٣٣

. وكــذلك الــشأن بالنــسبة للنــساء الكنــديات مــن أصــل أفريقــي والنــساء امللّونــات األخريــات    
وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا لتــصنيف عــدد كــبري مــن الــسجينات يف فئــة اخلاضــعني لإلجــراءات 

نية القصوى، اليت حتد من إمكانية حصوهلن على العمل وعلى خـدمات الـربامج املخصـصة           األم
للمجتمعـات احملليــة، ومــن وصــوهلن إىل املــشفى اخلــاص بنــساء الــشعوب األصــلية الــسجينات،  
على الرغم من أن املرأة بـصفة عامـة تـشكل عنـصر خمـاطرة أمنيـة مـنخفض يف نظـام الـسجون                        

لك، تعرب اللجنة عـن قلقهـا السـتمرار وجـود احلـراس الـذكور يف                وباإلضافة إىل ذ  . االحتادي
سجون النساء، مما يرفع عنصر خماطرة تعرُّض النــزيالت للتحـرش واالعتـداء اجلنـسي ويـشكل                 

وتعـرب اللجنـة عــن قلقهـا كـذلك إزاء معاملــة     . انتـهاكا حلقهـن يف احلـصول علــى اخلـصوصية    
ث حيبـسن يف حـاالت كـثرية يف سـجون           البنات املراهقات يف مؤسسات حبس األحـداث، حيـ        

  .خمتلطة يتعرضن فيها للعنف على يد السجناء الذكور املراهقني وحّراس السجن الذكور
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل معاجلة مسألة اإلفراط يف إيـداع نـساء الـشعوب                 - ٣٤

ــساء     ــصنيف النـ ــام تـ ــصميم نظـ ــادة تـ ــات يف الـــسجون، وإىل إعـ ــساء امللونـ ــلية والنـ  األصـ
 ووقــف ممارســة توظيــف احلــراس الــذكور يف الوظــائف األماميــة باملؤســسات   ،الــسجينات
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ية، وإنشاء آلية خارجية لالنتصاف تتسم باالستقالل والـشمولية وسـهولة الوصـول             ائالنس
وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف        . إليها، فيما يتعلق بالنساء احلبيسات يف السجون االحتاديـة        

  .لبنات يف السجون ومراكز احلبس املختلطةكذلك على كفالة عدم حبس ا
  

  يف احلياة العامةاملشاركة املشاركة السياسية و    
يف حني ترحب اللجنة بوجود عدد كبري من النساء الالئي يعملـن كقـضاة يف احملكمـة                   - ٣٥

ــا وعلــى املــستويات األخــرى يف النظــام القــضائي االحتــادي واألنظمــة القــضائية       ــة العلي الكندي
ت واألقــاليم، وتالحــظ اجلهــود الــيت ُبــذلت علــى الــصعيد االحتــادي وعلــى مــستوى  للمحافظــا

احملافظات واألقـاليم هبـدف زيـادة عـدد النـساء الـاليت يـشغلن وظـائف عامـة، مبـا يف ذلـك مـن                         
خالل توفري الـدعم للنـساء املمـثالت متثـيال ناقـصا، مثـل املهـاجرات ونـساء الـشعوب األصـلية                      

  . ع األسف أن مستوى مشاركة املرأة السياسية ال يزال منخفضاوالنساء املسنات، تالحظ م
وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري مستدامة، مبـا يف ذلـك اختـاذ تـدابري                   - ٣٦

 للجنـة،  ٢٥ يف االتفاقية والتوصية العامـة رقـم   ٤ من املادة ١خاصة مؤقتة مبوجب الفقرة  
اهليئــات الــيت تتكــون مــن أعــضاء منتخــبني   مــن أجــل تــسريع رفــع معــدل متثيــل املــرأة يف   

ومعينني، يف مجيع جماالت احلياة العامـة، مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى الوظـائف الرفيعـة                     
  .  يف اخلارجاملستوى يف جمال اخلدمة املدنية

  
  العمالة والتمكني االقتصادي    

املـرأة يف مكـان     الـذي حتظـى بـه       حتـرام   االتالحظ اللجنة مـع التقـدير التقـدم احملـرز يف              - ٣٧
 مـن اجملـاالت     طائفـة متثيلـها يف    ازديـاد   ولدى املرأة   بطالة  الالعمل، مبا يف ذلك اخنفاض معدالت       

قلــق بتالحــظ إال أن اللجنـة  . الفجـوة يف األجــور بــني الرجـل واملــرأة  فــضال عـن تقلــص  املهنيـة  
قليـدي املـوازي   ا يعزى إىل دورهـن الت  ماثريالذي ك، بدوام جزئييف العمل  طغيانَ عدد النساء    

بـشغل املـرأة أعمـاال    يف الوظـائف،  وجـود متييـز كـبري      ، واسـتمرارَ  كراعيات لألطفـال واملـسنني    
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الفجـوة يف معـدل العمالـة بـني               . تقليدية منخفضة األجر  

  .الرجل واملرأة
رأة والرجــل يف  الطــرف علـى ضــمان تكـافؤ الفــرص بـني املــ    الدولـةَ حتـث اللجنــةُ و  - ٣٨

 مـن   ١ؤقتـة وفقـا للفقـرة       املاصـة   اخلتـدابري   السوق العمل، مبا يف ذلك من خالل استخدام         
 الدولةُضمِّن  بأن ت  أيضا   توصي اللجنةُ و.  للجنة ٢٥لتوصية العامة   ل من االتفاقية و   ٤املادة  

 إىل اللجنــة معلومــات أكثــر تفــصيال عــن املــرأة يف مكــانقبــل هــا الــدوري املالطــرف تقريَر
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شــغل العمـل، مــع التركيـز بــشكل خـاص علــى اجلهــود الراميـة إىل زيــادة عـدد النــساء يف      
  .تقليديةالغري  هناملرف واِحل
ارتفع يف عدد من املقاطعـات    قد  احلد األدىن لألجور    معدل  اللجنة تالحظ أن    مع أن   و  - ٣٩

نـساء  بـني   سـيما  النـساء ال بـني  الفقـر  انتـشار  إزاء  بـالغ   قلـق   يـساورها   زال  تـ ال  فهـي   واألقاليم،  
تالحظ اللجنـة أن حكومـة كنـدا        يف حني   و. وحيدات واألقليات واألمهات ال   ةاألصليالشعوب  

منـافع  تـشمل   وهي خطـة    ،   خطة كندا للرعاية الشاملة لألطفال     ألسر من خالل  إىل ا قدم الدعم   ت
 إزاء  لقتـشعر بـالق   ال تـزال    فهـي   رعاية األطفـال،    ماكن  وتقدمي الدعم أل  الشاملة لألطفال   لرعاية  ا

اللجنـة باهتمـام    تالحـظ   كمـا   . رعاية األطفال بأسـعار معقولـة     أماكن جيدة النوعية ل   عدم وجود   
 ممـا هـو عليـه       أعلـى قـط   ن مل يكـن     اسـك علـى اإل  االحتادي  اإلنفاق  إىل أن   الدولة الطرف   إشارة  
لعـدم وجـود اسـتراتيجية وطنيـة لإلسـكان وتعـرب عـن قلقهـا إزاء                 إال أن اللجنة تأسف     ،  اليوم
املرتفعـة  تكـاليف   ال، و ة، ال سـيما يف جمتمعـات الـشعوب األصـلي          احالينقص احلاد يف املساكن     ال

عـدم وجـود    بـسبب    خـاص شكل  اللجنة القلق ب  ويساور  . اإلجيار وأثر ذلك على املرأة    لبدالت  
ذوات علـى ربـات األسـر    وتأثري ذلـك   مساكن بأسعار معقولة    ألطفال بأسعار معقولة و   لرعاية  

  .الدخل املنخفض
 الطرف على زيادة جهودها الرامية إىل توفري عدد كـاف مـن        الدولةَ حتث اللجنةُ و  - ٤٠

ــارات ســكن مالئــم    ــة وخي ــة األطفــال بأســعار معقول ــة،  أمــاكن رعاي تــشمل بأســعار معقول
يت تعاين من  األولوية للمرأة ذات الدخل املنخفض اليالء، مع إةجمتمعات الشعوب األصلي

 الطـرف   الدولـةُ جـري   بـأن تُ   أيـضا    توصي اللجنة و. شكل خاص اجملاالت ب يف هذه   احلرمان  
الـسكن  أوضـاع    و  احلاليـة  ةيستويات املعيـش  املـ   ريأثتـ قيـيم   هبـدف ت  لتكـاليف   جلدوى ا  حتليال

يف نتـائج  مـا تتوصـل إليـه مـن     ورعاية األطفـال علـى الـتمكني االقتـصادي للمـرأة وعـرض             
 ذات  رأةركـز بـشكل خـاص علـى املـ         ذا التحليـل أن ي    وينبغي هلـ  . إىل اللجنة قبل  تقريرها امل 

الدولـة  هلـا   املـساعدات االجتماعيـة الـيت تقـدمها         آخذا يف احلسبان قيمة     الدخل املنخفض،   
  .لاطفالفعلية، مبا يف ذلك السكن ورعاية األاملعيشة تكاليف  بنةًمقاَر

  
  صحةال    

منظـورٍ  ج  إدرا اهلادفـة إىل التـشجيع علـى         ،مؤشرات صحة املرأة  مببادرة  ترحب اللجنة     - ٤١
لتــصدي  ل٢٠٠٥االحتاديــة لعــام باملبــادرة حة، واإلبــالغ عــن الــصيف جنــساين وآخــر تعــددي 

 البحــث املعــين بــصحة ومعاجلــة نــساء   فريــقإنــشاء باإليــدز، و/فــريوس نقــص املناعــة البــشرية ل
األمـم األوىل   بربنـامج الرعايـة املرتليـة واجملتمعيـة جلماعـات            و ٢٠٠٣يف عـام    الشعوب األصـلية    

ــت ــد أن . وإنوي ــة بي ــساورها اللجن ــقي ــشعوب األصــلي ســكان أن  مــن القل ــصورة خاصــة  ةال  ب
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أهنـا   كمـا . النـساء من أن تأثريه أكثر وطأة على اإليدز و/ن بفريوس نقص املناعة البشرية  ومصاب
بتـوفري  فيمـا يتعلـق     سنات اللـوايت كـثريا مـا يعـانني مـن احلرمـان              القلـق إزاء حالـة املـ      تعرب عـن    

  . شاكل الصحية املرتبطة بأعمار حمددةملعاجلة املالرعاية 
 الطــرف علــى أن ترصــد بدقــة تقــدمي اخلــدمات الــصحية   تــشجع اللجنــة الدولــةَ و  - ٤٢
لفـوارق بـني     علـى حنـو مـراع ل       ميـع الـشواغل الـصحية للمـرأة       يسمح هلا باالسـتجابة جل     مبا

العامـة  التوصـية   بىل أن تستعني    إتدعو يف هذا الصدد الدولة الطرف       هي  و سنللاجلنسني و 
مجيــع الــسياسات اين يف منظــور جنــسإدمــاج طــار للعمــل مــن أجــل ضــمان  كإ  للجنــة٢٤

ــصحية  ــربامج ال ــة  و. وال ــضا توصــي اللجن ــأن تــ أي ــةُضمِّن ب ــل   الطــرف تقريَرالدول ــا املقب ه
ــة معلومــاتٍ  إىل ــشطة  اللجن ــ عــن أي مــشاريع وأن ــا يف إطــار  ضطلَُي ــادرة ع هب مؤشــرات مب

  .املرأة صحة
  

   األخرى واألقلياِتةألصلي اشعوبِالنساُء     
نــساء الــشعوب األصــلية والنــساء مــن  إزاء اســتمرار معانــاة القلــق عــن اللجنــة تعــرب   - ٤٣

صول يف احلـ ال سـيما    مـن أشـكال متعـددة مـن التمييـز      ،األقليـات املختلفـة   جمتمعات األعـراق و   
الـربامج  وتالحظ اللجنة وجود عدد من      . على فرص العمل والسكن والتعليم والرعاية الصحية      

نـساء الـشعوب    املماَرسـة يف حـق      تمييزية  اللمعاملة  ل إىل التصدي    ادفةوالسياسات واألنشطة اهل  
ن أن نـساء الـشعوب األصـلية يف كنـدا مـا زلـ             مـع األسـف     اللجنة  ومع ذلك، تالحظ    . األصلية

والـسكن غـري     املتـدهورة    الـصحة  املرتفعـة و   فقـر المعدالت   من الفقر تسودها     يعشن يف ظروف  
ومعـدالت  ية  املدرسـ رحلـة   متـام امل   املتدنيـة إل   عدالتاملو املياه النظيفة صول على   عدم احل  و الالئق
ال ســيما يف   متثــيال ناقــصا يف مجيــع جمــاالت ســوق العمــل تممــثالكمــا أهنــن .  املرتفعــةالعنــف

فجــوة مـن  وأعلــى معــدالت بطالـة  وهـنَّ يعــانني مـن   صـنع القــرار،  املناصـب العليـا أو مناصــب   
أن نـساء   مـع القلـق     وتالحـظ اللجنـة أيـضا       . الرجـال  ب مقارنةًاملدفوعة بالساعة   ر  يف األجو أكرب  

متثـيال ناقـصا    ممـثَّالت   العنف و ستوى مرتفع من     أيضا مل  ةعرضهنَّ  األقليات  جمتمعات األعراق و  
  .يف احلياة السياسية والعامةإىل حد كبري 

ــة    - ٤٤ ــسابقة توصــياهتا إىل وإذ تــشري اللجن تــشجع فإهنــا ، ٢٠٠٣عــام الــصادرة يف ال
 مـن   ١لفقـرة   انسجاماً مع ا   التدابري اخلاصة املؤقتة     تشمل ، الطرف على اختاذ تدابري    الدولةَ
على التمييـز   اً  واقعو قانوناًلقضاء  بغية ا  للجنة،   ٢٥ والتوصية العامة    ، من االتفاقية  ٤املادة  
بـشكل عـام   ع العرقيـة، يف اجملتمـ   واجلماعـات   ونساء األقلياتةشعوب األصلينساء الضد  
، ال سـيما فيمـا يتعلـق باألحكـام القانونيـة التمييزيـة               احمللية بشكل خاص   تمعاتداخل اجمل و

البـدين  الرفـاه    و الـة  الـتعلم والعم   اخلاصة هبـنَّ يف   املتبقية واملساواة يف التمتع حبقوق اإلنسان       
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اع حمـددة ومتكاملـة ملعاجلـة األوضـ    خطة  وتوصي أيضا بأن تضع الدولة الطرف        .والنفسي
 واجلماعـات   األقليـات نـساء   ، و ميـات نساء الشعوب األصلية، داخـل وخـارج احمل       باخلاصة  

معـدالت  تـدين   و وسكن غـري الئـق    صحة متدهورة   فقر و  ذلك ما يعانينه من      العرقية، مبا يف  
معــدالت ارتفــاع  و واخنفــاض الــدخللعمالــةامعــدالت واخنفــاض ، يةاملدرســرحلــة إمتــام امل

ة الشعوب األصلي  جمتمعات    لتوعية برامَج تشمل   فعالة واستباقية عنف، وبأن تتخذ تدابري     ال
 واملمارســات تــسلِط القــوق اإلنــسان للمــرأة ومكافحــةَ  حبالعرقيــةاجلماعــات األقليــات وو

علـى أن تكفـل   أيضا  الطرف   الدولةَ حتث اللجنةُ و. قوالب منطية تأطريِ األدوار يف    و ةاألبوي
مــن خــالل التــشجيع    اجلماعــات العرقيــة  األقليــات و و ةلــشعوب األصــلي  متكــني نــساء ا 

العمليـات التـشريعية    املـشاركة يف    ميكِّنـهن مـن      مبـا التمويـل،   تـوفري   التوجيه و فرص   إتاحةو
 نوضـــعهحتقيـــق املـــساواة يف ق ولقـــضايا الـــيت تعـــللتـــصدي لالالزمـــة  احلكمواملتعلقـــة بـــ

  .واملوضوعي القانوين
 مـن أجـل     لطفـل واألسـرة   وائر املعنيـة با   الـيت تبـذهلا الـد     اجلهود  ترحب بـ  اللجنة  ومع أن     - ٤٥

غـري  بـشكل   رتفع  العدد امل  القلق إزاء    التأكيد أكثر على خدمات الوقاية، فإهنا ال تزال يساورها        
ضانة الـذين ُيعهـد هبـم إىل دور احلـ         فـيهم الفتيـات،     ن  ، مبـ  ةمتناسب من أطفال الشعوب األصـلي     

  .لدولةالتابعة ل
الطـرف مجيـع التـدابري الالزمـة للتـصدي ملـسألة            الدولـة   بأن تتخـذ     توصي اللجنةُ و  - ٤٦

ويف هـذا الـصدد، ينبغـي للدولـة الطـرف أن            .  عن والديهم  ةالشعوب األصلي أطفال  فصل  
سكن والعنـف   الفقـر وعـدم تـوفر املـ       لعوامل املسامهة يف ذلك من قبيل       خاصا ل نتباها  تويل ا 

  .وتعاطي املخدرات
  

  الزواج واحلياة األسرية    
توزيـع  عـن   اء  احلـوار البنّـ   خـالل   القلق لعدم تقدمي معلومات كافيـة       عن    اللجنة وتعرب  - ٤٧

اصــة فيمــا يتعلــق خبحبكــم الواقــع، والقائمــة عالقــة إبطــال الفــسخ الــزواج أو لــدى املمتلكــات 
  . يف املستقبلالقدرة على الكسبب

 لـدى  بـأن تقـدم الدولـة الطـرف معلومـات عـن توزيـع املمتلكـات                  توصي اللجنةُ و  - ٤٨
  .ة املقبلةريرها الدورياحبكم الواقع يف تقالقائمة عالقة  إبطال الاج أوفسخ الزو
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  بيجنيعمل إعالن ومنهاج     
 الطرف علـى االسـتفادة بالكامـل، يف تنفيـذ التزاماهتـا مبوجـب               حتث اللجنة الدولةَ    - ٤٩

اللـذين يعـززان أحكـام االتفاقيـة، وتطلـب إىل           يجني  بـ  إعـالن ومنـهاج عمـل     مـن   االتفاقية،  
  . يف هذا الشأنتقريرها الدوري املقبل معلوماٍتضمِّن لة الطرف أن تالدو

  
  األهداف اإلمنائية لأللفية    

تؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ الكامـل والفعـال لالتفاقيـة أمـر ال غـىن عنـه لتحقيـق                 - ٥٠
أحكـام  عن   واضح    جنساين وتعبريٍ  دعو إىل إدماج منظورٍ   ت يوه. األهداف اإلمنائية لأللفية  

أن تـضمِّن  التفاقية يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف وتطلب إىل الدولة الطـرف   ا
  .معلومات يف هذا الشأن تقريرها الدوري املقبل

  
  التصديق على معاهدات أخرى     

حلقـوق  الرئيـسية    إىل ستة مـن الـصكوك الدوليـة          ةتالحظ اللجنة أن انضمام الدول      - ٥١
 األساسـية يف مجيـع جوانـب    ارياهتحبواخلاصة هبا رأة حبقوق اإلنسان    يعزز متتع امل   )٢(اإلنسان
نـضم   كندا على التصديق علـى املعاهـدات الـيت مل ت        حكومةَ تشجعفإن اللجنة   ،  الذ. احلياة

بروتوكوال العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول         :وهيإليها بعد   
ــذ   ــة مناهــضة التع ــاري التفاقي ــة   االختي ــن ضــروب املعامل ــة يب وغــريه م القاســية أو العقوب

الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد                 أو
ــة،     ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــة حق ــة   وأســرهم، واتفاقي ــاري التفاقي الربوتوكــول االختي

ــة   ــخاص ذوي اإلعاقـ ــوق األشـ ــة حقـ ــة ، واالتفاقيـ ــةحلالدوليـ ــن   مايـ ــخاص مـ ــع األشـ  مجيـ
  .القسري االختفاء

  
  نشر املالحظات اخلتامية    

إطالع  بغية   تطلب اللجنة نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع يف كندا            - ٥٢
املقاطعات واألقاليم، والسياسيون   ة وحكومات   االحتادية  الناس، مبن فيهم مسؤولو احلكوم    

تــدابري علــى مــا اُتخــذ مــن  ت حقــوق اإلنــسان، والربملــانيون واملنظمــات النــسائية ومنظمــا 

_________________ 
ــة   ا  )٢(   ــة والثقافي ــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعي ــدويل اخلــاص ب ــة   ، ولعهــد ال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب العهــد ال

تفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال          ، وا االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       ة، و والسياسي
 التعـذيب وغـريه مــن ضـروب املعاملــة أو العقوبـة القاســية أو الالإنـسانية     اتفاقيـة مناهــضة  ، والتمييـز ضـد املــرأة  

  .، واتفاقية حقوق الطفلاملهينة أو
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وكذلك علـى مـا يلـزم اختـاذه مـن           بني الرجل واملرأة،    واقعاً  واً  املساواة قانون حتقيق  لضمان  
ــة الطــرف  إىلوتطلــب . يف هــذا الــصدد إضــافية خطــوات  يف  ال ســيما ،واصــلأن ت الدول
ــسان  أوســاط  ــسائية ومنظمــات حقــوق اإلن ــشجيع علــى   ،املنظمــات الن ــشرالت ــة ن  االتفاقي

 ونتـائج  ،وبروتوكوهلا االختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعالن ومنهاج عمـل بـيجني         
املـساواة  : ٢٠٠٠املرأة عام   ”الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، املعنونة        
  .“بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين

  
  تاميةمتابعة املالحظات اخل    

 الدولــة الطــرف أن تقــدم، يف غــضون ســنة واحــدة، معلومــات   إىلتطلــب اللجنــة   - ٥٣
  .]٣٢ و ١٤[ني خطية عن اخلطوات اليت اختذهتا لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرت

  
  التقرير املقبلتقدمي تاريخ     

ه هـذ  عنـها يف     عرَباليت أُ أن تستجيب للشواغل     الدولة الطرف    إىلتطلب اللجنة     - ٥٤
مـن   ١٨مبوجـب املـادة     املقـدم   يف تقريرها الـدوري املقبـل        من االتفاقية    املالحظات اخلتامية 

الثـامن والتاسـع يف   الـدوريني  تقدم تقريريها أن  الدولة الطرف إىل     اللجنةُ وتدعو. االتفاقية
  .٢٠١٤ديسمرب /تقرير موحد يف كانون األول

  


