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 ضد املرأةاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز 
 الفريق العامل ملا قبل الدورة

 الدورة الثانية واألربعون
   ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٠

 قائمة املواضيع واملسائل املتعلقة بالنظر يف التقارير الدورية  
  

 *كندا  
  

ظــر الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة يف التقريــر اجلــامع للتقريــرين الــدوريني الــسادس    ن 
 ).CEDAW/C/CAN/7(والسابع لكندا 

 
 اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي  

ات اختـــذت بعـــد تـــاريخ تقـــدمي يرجـــى تقـــدمي معلومـــات مـــستكملة عـــن أيـــة إجـــراء - ١
احلقــوق الــيت تــشملها االتفاقيــة  حــق مــن الطــرف لتقريرهــا، مــن شــأهنا النــهوض بــأي   الدولــة

 .التأثري عليه أو
ــة          - ٢ ــة يف الدول ــساعدة القانوني ــشاريع امل ــل م ــن متوي ــّصلة ع ــات مف ــر معلوم ــدِّم التقري يق

يرجـــى إيـــضاح اخلطـــط ). ٥٢الفقـــرة (الطـــرف، لكنـــه حيـــدد أيـــضا عـــددا مـــن التحـــديات  
مل تلــك املعلومــات كافــة وجيــب أن تــش. املبــادرات الــيت اختــذت ملواجهــة تلــك التحــديات أو

 .مستويات الدولة الكندية
 
 

 .صدرت بدون حترير رمسي * 
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 القوالب النمطية والتعليم
يرجى إبالغ اللجنة إن كانت األنـشطة الراميـة إىل النـهوض بنـساء الـشعوب األصـلية                   - ٣
اليت متوِّهلا احلكومة مثل أنـشطة برنـامج الـشعوب األصـلية، تـشمل بـرامج للتوعيـة هتـدف إىل                     و

ت األصــلية حبقــوق اإلنــسان اخلاصــة بــاملرأة ومكافحــة الــسلوكيات  رفــع درجــة وعــي اجملتمعــا
إضــافة إىل ذلــك، ويف ضــوء أن اجملتمــع احمللــي األوســع  . واملمارســات األبويــة وتنمــيط األدوار

نطاقـا للــشعوب غــري األصــلية كـان معّرضــا علــى مــر التـاريخ لقوالــب عنــصرية وجنــسانية عــن    
ألصـلية بـصفة خاصـة، مـا هـي بـرامج التعلـيم              الشعوب األصلية بصفة عامـة ونـساء الـشعوب ا         

 العام األوسع نطاقا اليت صممت لتغيري هذه القوالب النمطية؟
ــر   - ٤ ــشري التقري ــرة (ي ــد     ) ١٦٤الفق ــة نيوفوندالن ــب حكوم ــن جان ــادرة اختــذت م إىل مب

والبرادور، بالتعاون مع مجاعات الشعوب األصلية، للقضاء على القوالـب النمطيـة مـن خـالل                 
فهـل تتبـع الواليـات أو األقـاليم األخـرى           . وارد للتعلم أكثر مالءمة من الناحية الثقافية      تطوير م 

 مبادرات مماثلة تشمل مجاعات الشعوب األصلية؟
 

 العنف ضد املرأة  
مع مالحظة اجلهود املبذولة من خالل برنامج تدعيم املأوى، من أجل صيانة وحتـسني               - ٥

استمرار احلاجـة لتمويـل إصـالحات أمـاكن         ” مالحظة   أماكن اإليواء وزيادة عددها، وكذلك    
، يرجـى بيـان مـا إذا كانـت ترتيبـات            “اإليواء وتوسيع قدرهتا االستيعابية للوفـاء باالحتياجـات       

التمويل القائمة بني احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم والواليات ميكن أن تضمن اسـتدامة             
 .برنامج تدعيم املأوى

ــة للمــساعدة يف جمــال اإلســكان،     باإلضــافة إىل امل - ٦ ــربامج العام ــة عــن ال علومــات املقّدم
يرجى إبالغ اللجنة إن كانـت قـد اختـذت أي إجـراءات للتأكـد مـن أن النـساء الـاليت حيـاولن                        
اخلــروج مــن عالقــات يتعرضــن فيهــا لــسوء معاملــة ميكنــهن االســتفادة مــن خيــارات يف جمــال    

 احلــق يف احلــصول علــى مــستوى معيــشة  اإلســكان ومــن خــدمات دعــم مناســبة انــسجاما مــع 
وهل تضمن جمالس الرابطات وغريها من أشكال حكومات الشعوب األصلية حـصول            . مالئم

 النساء على سكن أو مأوى آمن وذي تكلفة معقولة؟
أن تعـديالت القـانون اجلنـائي وقـانون األدلـة يف كنـدا،         ) ٦٢الفقـرة   (ويالحظ التقرير    - ٧

، تـسهل احلـصول علـى شـهادة الـضحايا           ٢٠٠٦ينـاير   /كانون الثـاين  اليت دخلت حيز النفاذ يف      
وتـوفر محايـة أكـرب خـالل عمليـة          ) مبـا يف ذلـك ضـحايا العنـف اجلنـسي أو الزوجـي             (والشهود  

يرجــى تقــدمي مزيــد مــن التفاصــيل عــن هــذه التعــديالت وتقــدمي معلومــات    . اإلدالء بالــشهادة
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كم قـــد ســـاعد يف محايـــة الـــضحايا  احملـــاأمكـــن عمـــا إذا كـــان تطبيـــق القواعـــد املعّدلـــة يف إن
ــادر  . أفــضل حنــو علــى ــة  ويرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات عــن املب ــوفري بيئ ات الــيت تــستهدف ت
ات العرقيــة الــاليت حيــصلن علــى  احلــساسيات الثقافيــة للــشعوب األصــلية ونــساء األقليــ   تراعــي
 .اخلدمات تلك
لطــرف ملبــادرات التــصدي وإذ تالحــظ اللجنــة الــدعم املــشكور الــذي تقدمــه الدولــة ا - ٨

ملعــدالت العنــف املرتفعــة بــشكل خــاص ضــد نــساء وفتيــات الــشعوب األصــلية، مثــل مبــادرة    
ا لتبـــادل أفـــضل املمارســـات، األخـــوات يف الـــروح، فـــضال عـــن اجلهـــود الـــيت بـــذلت مـــؤخر 

ذلك مـن خـالل حمفـل الـسياسة املعـين بنـساء الـشعوب األصـلية والعنـف الـذي عقـد يف                         يف مبا
، تــود اللجنــة أن تعــرف إن كانــت قــد اختــذت تــدابري لتجميــع أفــضل         ٢٠٠٦مــارس /آذار

ويرجى أيـضا بيـان مـا إذا كـان العنـف ضـد       . املمارسات والدروس املستفادة على حنو منهجي    
نساء الشعوب األصلية يف املناطق احلضرية يلقى االهتمام نفسه الـذي يلقـاه العنـف ضـدهن يف         

جنة أن تتلقى معلومات عـن النـساء الكنـديات مـن أصـول              وإضافة إىل ذلك، تود الل    . احملميات
 .أفريقية يف نوفاسكوشيا فيما يتعلق بالعنف

لجنــة بــآراء احلكومــة بــشأن التوصــية الــيت قدمتــها جلنــة احلقــوق         لويرجــى إبــالغ ا  - ٩
ــيت اعتمــدت يف        ــة الطــرف ال ــة للدول ــا اخلتامي ــة يف مالحظاهت ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي االقت

 .، بإدراج العنف املنـزيل بوصفه جرمية حمددة يف القانون اجلنائي٢٠٠٦مايو /أيار
 

 االجتار بالبغايا واستغالهلن
أن رد احلكومــة علــى االجتــار بالبــشر تعــزز مــن خــالل  ) ٨٢الفقــرة (يالحــظ التقريــر  - ١٠

 /ين دخـل حيـز النفـاذ يف تـشرين الثـا           يالـذ ) االجتار باألشخاص (قانون لتعديل القانون اجلنائي     
يرجـى إبـالغ اللجنـة    . ه االهتـام   وأوجـد ثـالث جـرائم جديـدة تـستوجب توجيـ            ٢٠٠٥نوفمرب  

اء جبلبـــهن إىل كنـــدا، وإن كانـــت كـــان هـــذا القـــانون قـــد ســـاعد يف ردع االجتـــار بالنـــس  إن
 . إداناتيُرفعت أي دعاوى قضائية مبوجب هذا القانون، وإن كان قد صدرت أ قد
 اهلجـــرة يف يلوؤ صــدرت ملــس  يتدئ التوجيهيــة الــ  كانــت املبــا  بيــان مــا إذا   يرجــى  و - ١١
باعتبــارهم  ضــحايا االجتــار باألشــخاص    النظــر يف وضــع   دف كفالــة  هبــ  ،٢٠٠٦مــايو  /أيــار 

ضحايا علـى اإلفـالت مـن       هـؤالء الـ    ت قـد سـاعد    ،وإصدار تصاريح إقامة مؤقتة هلـم     مهاجرين  
يرجـى أيـضا   و. ت عددا أكرب من الضحايا على االتصال بالـسلطا        ت وشجع منفوذ املتاجرين هب  

وإضـافة إىل أحكـام احلمايـة الـواردة يف       . كنـدا إىل  منـها النـساء     ب  هتـرّ اإلشارة إىل البلدان الـيت      
ــة   ــادئ التوجيهيـ ــدرت  املبـ ــيت صـ ــسالـ ــسؤال   ؤملـ ــا يف الـ ــشار إليهـ ــرة املـ ــاله١١ويل اهلجـ  ،  أعـ
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 النـدماج  إن كانت هناك برامج ملساعدة ضحايا االجتـار علـى التعـايف وإعـادة ا               ،اإلشارة يرجى
 .يف اجملتمع

 عمـا إذا كانـت تعـديالت القـانون اجلنـائي            ، إذا كانت متوفرة   ،يرجى تقدمي معلومات   - ١٢
لحـصول  تيـسريا ل   ٢٠٠٦ينـاير   /حيز النفاذ يف كانون الثـاين     لت   دخ يتوقانون األدلة يف كندا ال    

املتـاجرين   يف مالحقـة  ت قد ساعد،)مبا يف ذلك ضحايا االجتار     (لضعفاءعلى شهادة الضحايا ا   
 عـن القـضايا الـيت ميكـن         ، إذا كانـت متـوفرة     ،يرجى تقدمي معلومات  و. ومحاية حقوق الضحايا  
 . فيهاأو محاية الضحايا/بشأهنا ولة قد ساعدت يف إصدار أحكام إدانة أن تكون القواعد املعّد

آيلنــد ضــحايا االجتــار يف نيوبرونزويــك وبــرنس إدوارد مــن حــق التقريــر أن ويالحــظ  - ١٣
. )٢٩٤، ٢١٣الفقرتـــان (صول علـــى مجيـــع خـــدمات الـــدعم املتاحـــة لـــضحايا اجلـــرائم  احلـــ
معلومـات عـن    تقـدمي   يرجـى أيـضا     وواألقـاليم األخـرى سياسـات مماثلـة؟         قاطعـات   تتبـع امل   فهل
اللجنـة العاملـة املـشتركة بـني اإلدارات الـيت أنـشأهتا حكومـة كيبيـك           االيت توصلت إليه  نتائج  ال
ح آليــات ملكافحــة االجتــار ة املتــوفرة للمهــاجرات ضــحايا االجتــار واقتــرااحلمايــدراســة تــدابري ل
 ).٣٤٢ الفقرة(
 

 املشاركة يف الشؤون العامة  
أُطلقـت   وهـي محلـة      “الوصـول إىل البوابـة    ”يالحظ التقرير أن احلكومة تدعم مبـادرة         - ١٤

ناصـب العامـة   نترنـت هتـدف إىل زيـادة عـدد النـساء املنتخبـات علـى مجيـع مـستويات امل            إلعرب ا 
إجراءات أخرى لزيـادة متثيـل النـساء يف مواقـع           اختذت  كانت  بيان ما إذا    يرجى  ). ٩١الفقرة  (

مــن  يف املائــة ٢٠ يلة حاليــا حــواأ حيــث تــشغل املــر، مبــا يف ذلــك جملــس العمــوم،صــنع القــرار
ة خاصـة مؤقتـ   تـدابري   ت  األحزاب السياسية تبنّ  كانت  بيان ما إذا    ويرجى بصفة خاصة    . املقاعد

 . من االتفاقية٤ من املادة ١ق مع الفقرة ستت
نـساء الـشعوب األصـلية يـشمل        إىل  م  كـان الـدعم احلكـومي املقـدّ       بيان مـا إذا     يرجى  و - ١٥

ــدهن بال ــهن مــن املــشاركة   تزوي ــشريعية الــيت   يفتمويــل لتمكين  عمليــات احلكــم والعمليــات الت
 . املوضوعيةولمساواة القانونية حتقيقهن لمسائل ميكن أن تعرقل تتناول 

 
 عمالةال  

الـيت اختـذت لكفالـة       مـن التـدابري      االتدابري التشريعية وغريهـ   يقدم التقرير معلومات عن      - ١٦
بيــان يرجــى . تــساوي األجــر لقــاء العمــل املتــساوي القيمــة يف عــدد مــن املقاطعــات واألقــاليم  

ــا ــذه ا  إذا مـ ــل هـ ــدابري اكانـــت مثـ ــادي أو إن كانـــت   لتـ ــصعيد االحتـ ــى الـ ــذت علـ ــة لاختـ لجنـ
خدمت واألقـاليم اســتُ قاطعــات علـى املــستوى االحتـادي وعلــى مـستوى امل   للمــسؤولني  لدائمـة ا
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ومــن جانــب حكومــات   الحتــادي  األجــور علــى املــستوى ا  يفلكفالــة تنفيــذ مبــدأ املــساواة    
 .كافةقاطعات امل

يرجى تقدمي معلومات عن اجلهود املبذولـة ملراجعـة تـصنيفات الوظـائف، فـضال عـن                 و - ١٧
 بعــد ،مبــسألة تــصنيف الوظــائف يف جمــال التمــريضتعلقــة التحقيقــات املمــا آلــت إليــه تفاصــيل 

ــة التلقـــت  أن ــة حللجنـ ــبريا  الكنديـ ــذا الـــصدد  قـــوق اإلنـــسان عـــددا كـ مـــن الـــشكاوى يف هـ
 ).  من التقرير٥٤ الفقرة(

 ٢٠٠٦اختــذت يف عــام عمالــة الــيت حــظ التقريــر أن عــددا مــن التــدابري املتعلقــة بال ويال - ١٨
. عمـل فـرص ال  علـى حنـو أفـضل مـن         االستفادة  يف  الرجال  فضال عن   مساعدة النساء   استهدفت  
كانــت مــا إذا وبالفعــل،  إىل أي مــدى أفــادت هــذه التــدابري النــساء   بيــان يرجــى ،ومــع ذلــك

ــدابري  اُت ــادةحمــددة خــذت أي ت ــن    لزي ــة م ــسبة املئوي ــاليت الن ــساء ال ــيهن تر الن ــق عل ــات ت تنطب يب
يرجـى تقـدمي بيانـات عـن نـسبة      و. كافيـة مع احلـصول علـى مزايـا اجتماعيـة         النظامية  الوظائف  

غــري املتفرغــات أو الــاليت يــشغلن    لنــساء لوكــذلك اخلــاص النــساء الــاليت يعملــن حلــساهبن    
 .هامشية وظائف

رد البـــــشرية للـــــشعوب األصـــــلية ة تنميـــــة املـــــواويالحـــــظ التقريـــــر أن اســـــتراتيجي - ١٩
العــودة إىل الدراســة وعمــل  إجيــادلــشعوب األصــلية علــى  ا مــن نــساء ةأعــدادا كــبري ســاعدت

مبــساعدة هــذا وجــدت أ يتكانــت فــرص العمــل الــبيــان مــا إذا يرجــى  ).٩٩و  ٩٨الفقرتــان (
حـصوهلن   ذلـك    يف مبـا    ،لـشعوب األصـلية   ارت دخـال مـستداما ومناسـبا لنـساء          الربنامج قـد وفّـ    

عمـا إذا كـان    يرجـى تقـدمي بيانـات       ،وفيما يتعلق بالتعليم  . كافة املزايا االجتماعية الالزمة   على  
لشعوب األصـلية    ا نساءالتحاق   على زيادة نسبة     ، أو من املرجح أن يساعد     ،ساعد الربنامج قد 

بعـد  ميتـد إىل مـا      كـان الربنـامج مـن املتوقـع أن          اللجنـة عمـا إذا      بـالغ   إ يرجـى    .التعليم الثانوي ب
 . ٢٠٠٩مارس /آذار
تـوفري الـضمان االجتمـاعي    إذا كانـت التـدابري املتخـذة لكفالـة          إبالغ اللجنة مـا     يرجى   - ٢٠

. ا فعاليتـه  تثبتأرعاية املقيمني   البرنامج مقدمي   يف إطار   الذين يعملون   املناسب ملقدمي الرعاية    
 وهل توجد قاعدة بيانات حول هذا املوضوع؟

 
 الصحة

 يترجــى إبــالغ اللجنــة بــأهم النتــائج والتوصــيات الــيت توصــلت إليهــا حلقــة العمــل الــي - ٢١
ربنـامج  ل باالشـتراك مـع مراكـز التفـوق          ينمكتـب صـحة املـرأة والتحليـل اجلنـسا         مؤخرا  مها  نظّ

 إيـضاح الكيفيـة   ارجى أيـض وي. ١١٠ الفقرة ، املشار إليها يف تقرير الدولة الطرف ،صحة املرأة 
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بادرة مؤشـرات صـحة املـرأة علـى دمـج البعـد اجلنـساين يف التطـوير األوسـع                ساعدت هبا م   يتال
 . للمؤشرات الصحية ونظم اإلبالغ واحلد من التفاوتات الصحية وحتسني صحة املرأة

 
 األقليات واملهاجرات والالجئات نساء : هّشة من أوضاع نيالنساء الاليت يعان  

 ال سـيما املـسنات الـاليت يعـشن          ، مـن الفقـر    نينيت يعـا  النظراً الرتفـاع نـسبة النـساء الـ         - ٢٢
 ، وامللونـات  ،األكـرب سـناً   النـساء    و ،ونساء الشعوب األصـلية   ألمهات الوحيدات ،     وا ،مبفردهن

عـد اجلنـساين     تقيـيم لتـأثري الب     يرجى اإلشارة إن كـان قـد أجـر         ي ذوات اإلعاقة،  و ،واملهاجرات
 ،ذت ملكافحة الفقر بني النساء بـصفة عامـة        خت ا يت التدابري ال  ي وما ه  ،على تدابري مكافحة الفقر   

 حبـسب نـوع اجلـنس عـن         ،مبّوبـة رجـى تقـدمي بيانـات       يو. بصفة خاصة الفئات الضعيفة   ونساء  
 .كل جمموعة

رجـى إبـالغ     ي ،اجتمـاعي بـدعم   سكن  وفيما يتعلق بالتـدابري املتخـذة يف جمـال تـوفري املـ             - ٢٣
 مـن   لـضعيفة  على نوع اجلنس بالنسبة للفئـات ا       آلثار املبنية لحتليل  مبا إذا كان قد أجري      اللجنة  
اختـذت تـدابري    ، أو ما إذا كانت قـد         مبا يف ذلك النساء والفتيات الاليت ليس هلن مأوى         ،النساء

ــساء ا    ــة حــصول الن ــضعيفاتأخــرى هتــدف إىل كفال ــى ل ــ عل ــة م  ،سكن آمــن ومعقــول التكلف
ين بالــسكن الالئــق  ملعــ قــدمها املقــرر اخلــاص ا  يتمــع التوصــيات املؤقتــة الــ   نــسجاما ا وذلــك
 . ٢٠٠٧أكتوبر /زيارته لكندا يف تشرين األول بعد
ــة الــ  إن  - ٢٤ ــات اخلتامي ــام   يتالتعليق ــة يف ع ــا اللجن ــرر    )١(٢٠٠٣ أقرهت ــر املق وكــذلك تقري

 كـانون  ٢ حبالـة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية للـشعوب األصـلية املـؤرخ               يناخلاص املع 
ــ وّج،٢٠٠٤ديــسمرب /األول ــار الــ   االنتاه ــاه إىل بعــض اآلث ــز يف القــانون  ي تنطــويتب  علــى متيي
مثـل فقـدان    ركـز الـسكان اهلنـود        مبا يف ذلك مـسائل خاصـة حبقـوق اإلنـسان تتـصل مب              ي،اهلند

 إذا تزوجت سـيدة هنديـة مـن خـارج جمتمعهـا             لعضويتهم يف احملمية   الثاين والثالث    نيأبناء اجليل 
زال يــثري الكــثري مــن القلــق للعديــد مــن    مــاضــع والهــذا وأشــار املقــرر اخلــاص إىل أن  . ياحمللــ

رت اإىل املبـاد  يرجـى اإلشـارة     و. ال عـاج  ويـستحق اهتمامـا   هـذا البلـد     سيدات األمـم األوىل يف      
علــى بــصفة عامــة  ولــضمان حــصول نــساء الــشعوب األصــلية ،اختــذت حلــل هــذه املــسألةيت الــ

 كمـا أوصـت     ،احملـك املساواة علـى مائـدة التفـاوض حينمـا تكـون مـصاحلهن وحقـوقهن علـى                  
 تقـدمي معلومـات مـستكملة عـن وضـع           يرجـى أيـضا   . ٢٠٠٣تعليقاهتـا اخلتاميـة لعـام       اللجنة يف   

 . برنامج الطعون القضائية

__________ 
ــم       )١(  ــة واخلمــسون، امللحــق رق ــدورة الثامن ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي ، اجلــزء األول، )A/58/38 (٣٨الوث

 .٣٦٢ و ٣٦١قرتان الف



CEDAW/C/CAN/Q/7  
 

08-26243 7 
 

يف شــــهر ممــــثال وزاريــــا عــــيِّن أن ) ٥٧الفقــــرة (ويالحــــظ تقريــــر الدولــــة الطــــرف  - ٢٥
ة األمـم األوىل    مجعيـ و للعمـل مـع رابطـة نـساء الـشعوب األصـلية لكنـدا                ٢٠٠٦يونيـه   /حزيران

نـة  يف ظـروف معيّ ُحرمـت منـها    اليت   ،لوضع خطة بشأن مسألة حقوق امللكية العقارية الزوجية       
هـــذه احلالـــة الـــيت بلغتـــها رجـــى اإلشـــارة إىل ي. يف احملميـــاتالنـــساء اهلنـــديات الـــاليت يعـــشن 

 .  منوذج تشريعي يف هذا الصدديقترح أكان قد اما إذا املشاورات و
خــاوف األخــرية الـيت أعربــت عنــها اللجنـة الكنديــة حلقــوق اإلنــسان إزاء   ويف ضـوء امل  - ٢٦

جلنــة حقــوق اإلنــسان يف قدمتــها لتوصــيات ذات الــصلة الــيت ، وبــالنظر إىل اوضــع الــسجينات
كـان قـرار   بيـان مـا إذا   رجـى   ي،٢٠٠٥أكتـوبر  /ت يف تشرين األول  قّرمالحظاهتا اخلتامية اليت أُ   

ألماميــة يف املؤســسات النــسائية كــور يف وظــائف اخلطــوط اذ املمارســة املتعلقــة بتعــينيمواصــلة 
تـضمن عـدم سـجن      ملقاطعـات   كانـت سـلطات ا    بيـان مـا إذا       يرجى أيـضا  و. أعيد النظر فيه   قد

 . اتالالجئات احملتجزات مع اجملرم
 وكـذلك  ،املعاملـة والعنـف ضـد نـساء الـشعوب األصـلية      لزيـادة حـاالت سـوء     ونظـرا  - ٢٧

كانـت قـد اختـذت تـدابري لتـوفري      بيـان مـا إذا   رجـى   ي، نظام السجونيفة وجودهن  ارتفاع نسب 
ــدريب يراعــ  ــة للــضباط ال يت ؤخــذ  علــى أن ت،علــى إنفــاذ القــوانني قــيِّمني  احلــساسيات الثقافي

نـوع  للعنف القائم علـى أسـاس       بشكل حمدد للتعرض    االعتبار قابلية نساء الشعوب األصلية       يف
داخـــل  نـــساء الـــشعوب األصـــلية وتـــوظيفهن  مبـــادرات لتـــدريبيوهـــل اختـــذت أ. اجلـــنس

ــها    ؟ وإلصــالحيةاملؤســسات ا ــة الــيت بلغت ــادرات  يف هــذه احلــال، مــا هــي املرحل مثــل هــذه املب
 ؟  واألقاليمالصعيد االحتادي وعلى صعيد املقاطعاتونتائجها على 

 
 الزواج واحلياة األسرية   

لـدعم  اليت اُتـبعت   والنهج  استثمارات  ا مت توظيفه من     باإلضافة إىل املعلومات املتعلقة مب     - ٢٨
علـى الـصعيد الـوطين وبيانـات مقـّسمة          رجـى تقـدمي أرقـام        ي ، الـواردة يف التقريـر     ،رعاية الطفـل  

 .حسب املقاطعات واألقاليم، عن حجم الطلـب علـى رعايـة الطفـل ومـدى توفرهـا وتكلفتـها                  
 الـيت ُتقـدم يف حالـة        املزايـ كانت احلكومـة نظـرت يف إمكانيـة رفـع مـستوى ا            بيان ما إذا    رجى  ي

 من أجل تشجيع عدد أكرب من اآلبـاء علـى احلـصول علـى مثـل هـذه       أبّوةاحلصول على إجازة   
أخـرى لـدعم األسـر وكفالـة        تدابري  خذت  إبالغ اللجنة إن كانت قد اتُ     أيضا  رجى  يو .جازةاإل

 . التوفيق بني العمل واحلياة األسرية لكل من الرجال والنساء
 يف مالحظاهتــا ،جلنــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــةلــق مــع القالحظــت و - ٢٩

اجلـامع للتقريـرين الـدوريني      الدولة الطرف    بشـأن تقرير    ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٢اخلتامية املؤرخة   
عهــد بــني األســر الــيت أمهــات وحيــدات كــبرية األســر الــيت تعوهلــا نــسبة  أن ،الرابــع واخلــامس
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 ُيجــربن علــى ن عــن قلقهــا ألن النــساء مــازلعربــت اللجنــة أيــضا وأ.بأطفاهلــا إىل دور احلــضانة
التـدابري الـيت اختـذت    بيـان  رجـى  ي. لعدم وجود سكن مالئـم لدور احلضانة   نالتنازل عن أطفاهل  
 .يف هذا الصدد

 


