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 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 الدورة السادسة والثالثون

 ٢٠٠٦مايو / أيار١٩-١جنيف، 

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب
  من العهد١٧ و١٦املادتني 

 املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 كنـدا

الرابع واخلامس  نظـرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقريرين الدوريني             -١
  (E/C.12/4/Add.15لكـندا بشـأن تنفـيذ العهـد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية               

، (E/C.12/2006/SR.9-12) ٢٠٠٦مايو / أيار٨ و ٥، املعقـودة يف     ١٢ إىل   ٩ يف جلسـاهتا     E/C.12/CAN/5)و
 .حظات اخلتامية التالية املال٢٠٠٦مايو / أيار١٩ املعقودة يف ٢٩واعتمدت يف جلستها 

  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريني الرابع واخلامس املقدمني من الدولة الطرف، وبالردود اخلطية الواردة              -٢
كما ترحب باحلوار   . E/C.12/CAN/Q/5) و (E/C.12/Q/CAN/2مسبقاً على قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة        

الطرف، الذي يتألف من خرباء يف خمتلف اجملاالت اليت يغطيها العهد ومن ممثلني من              الذي أجرته مع وفد الدولة      
ومع ذلك، تالحظ اللجنة أن تقدمي التقرير الدوري اخلامس قبل نظرها يف . بعض مقاطعات وأقاليم الدولة الطرف

 .التقرير الدوري الرابع مل يسهل دراسة احلالة يف الدولة الطرف

 ابية اجلوانب اإلجي-باء 

تالحظ اللجنة أن كندا ال تزال حتتل مرتبة قريبة من القمة احملددة يف دليل التنمية البشرية لربنامج األمم                   -٣
فالكنديون ينعمون، يف املتوسط، مبستوى معيشي مرتفع، ولدى كندا القدرة على حتقيق مستوى           . املتحدة اإلمنائي 

 .دعاٍل يف جمال إعمال مجيع احلقوق الواردة يف العه
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وترحـب اللجنة بتدين مستوى البطالة نسبياً يف الدولة الطرف، وتناقص نسبة األشخاص الذين يعيشون          -٤

 ١١,٢ إىل ١٩٩٨ يف املائة يف عام ١٣,٧من ) كما حتددها اهليئة الكندية لإلحصاءات(حتت عتبة الدخل املنخفض 
 .٢٠٠٤يف املائة يف عام 

تفاوتات بني السكان األصليني وباقي السكان يف الدولة الطرف فيما وتالحظ اللجنة مع التقدير اخنفاض ال -٥
 .يتعلق مبعدل وفيات الرضع والتعليم الثانوي

وترحـب اللجنة مبا اختذته الدولة الطرف من تدابري يف جمال املساواة يف األجر عن العمل املتساوي، وال                   -٦
 .نني من التمييزسيما بالتعويضات اليت ُدفعت بأثر رجعي للنساء الالئي عا

 . أشهر إىل سنة٦وترحب اللجنة بتمديد استحاقات األمومة واألبوة من  -٧

وتالحـظ اللجـنة مـع االرتياح الربامج الصحية العديدة اليت تقوم الدولة الطرف بتنفيذها، مثل خطة                  -٨
 .السنوات العشر لتعزيز الرعاية الصحية وبدء تشغيل الوكالة العامة للصحة

 يف املائة من الناتج ٠,٢٧للجـنة أن مستوى املساعدة اإلمنائية الرمسية يف كندا قد ارتفع من    وتالحـظ ا   -٩
 . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٠,٣٣ إىل نسبة حالية تقدر ب  ٢٠٠٤احمللي اإلمجايل يف عام 

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم 

وامل أو صعوبات تعوق تنفيذ أحكام العهد تنفيذاً فعاالً يف الدولة           تالحـظ اللجـنة عدم وجود أي ع        -١٠
 .الطرف

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

 مث ١٩٩٣تعرب اللجنة عن أسفها ألن الدولة الطرف مل تنفذ معظم التوصيات املقدمة من اللجنة يف عام   -١١
ولة الطرف، ومل تعاجل بطريقة فعالة الشواغل  عقب نظرها يف التقريرين الدوريني الثاين والثالث للد١٩٩٨يف عام 

 :الرئيسية التالية اليت ال تزال قائمة

تفسـري الدولة الطرف تفسرياً ضيقاً اللتزاماهتا مبوجب العهد، وال سيما موقفها بشأن إمكانية               )أ( 
سن تشريعات تعترف فيها الوفاء بالتزاماهتا القانونية املنصوص عليها يف العهد باعتماد تدابري وسياسات حمددة ال ب

حتديداً باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وما يترتب على ذلك من انعدام الوعي يف املقاطعات واألقاليم               
 بااللتزامات القانونية للدولة الطرف مبوجب العهد؛

 العهد، وألن عدم توفري سبل انتصاف قانونية لألفراد يف حالة تقصري احلكومات يف تنفيذ أحكام             )ب( 
التشـريعات احمللية ال تغطي مبا فيه الكفاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد؛                 
واالفـتقار إىل آلـيات فعالة إلعمال هذه احلقوق؛ واعتياد جلوء احلكومات إىل احملاكم حلثها على تفسري امليثاق                  
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ر محاية احلقوق الواردة يف العهد؛ وعدم كفاية املساعدة القانونية املدنية           الكـندي للحقوق واحلريات تفسرياً ينك     
 املتاحة، ال سيما فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

عـدم متـتع مجيع األشخاص الذين حيتاجون إىل مساعدة اجتماعية حبق قابل لإلعمال مبوجب                )ج( 
فية على أساس عدم التمييز، وما ختلفه برامج عمل معينة للنفع العام من أثر القانون للحصول على استحقاقات كا

 سليب على املتلقني للمساعدة االجتماعية؛

استمرار التفاوتات بني الشعوب األصلية وباقي السكان الكنديني يف التمتع باحلقوق الواردة يف              )د( 
 ىت اآلن يف املسائل املتعلقة باملمتلكات العقارية الزوجية؛العهد، والتمييز الذي تعاين منه نساء السكان األصليني ح

 عدم وجود خط فقر رمسي؛  )ه( 

عدم كفاية احلد األدىن لألجر واملساعدة االجتماعية لضمان إعمال احلق يف مستوى معيشي الئق  )و( 
 للجميع؛

ية إلعانة الطفل من مبلغ اإلذن للمقاطعات واألقاليم بطرح مبلغ إعانة الطفل يف إطار اخلطة الوطن )ز( 
 .املساعدة االجتماعية الذي يتلقاه الوالدان يف إطار الرعاية

وتشـعر اللجنة بالقلق ألنه بالرغم من املشاورات وتبادل املعلومات بني احلكومات على مستوى االحتاد                -١٢
على مستوى  واملقاطعـات واألقالـيم مـن خـالل اللجـنة الدائمـة للمسـؤولني املعنـيني حبقوق اإلنسان                   

 .األقاليم، مل يتم وضع إجراءات فعالة ملتابعة املالحظات اخلتامية للجنة/املقاطعات/االحتاد

وبينما تنوه اللجنة بربنامج الطعون القضائية الذي وضعته الدولة الطرف، فإهنا تعرب عن أسفها ألن هذا        -١٣
عات والسياسات يف املقاطعات واألقاليم، على      الربنامج مل يوسع على حنو يكفل متويل إجراءات الطعن يف التشري          

 .حنو ما أوصت به اللجنة سابقاً

وتالحـظ اللجـنة مع القلق ختفيض الدعم املايل املقدم خلدمات املساعدة القضائية املدنية بشأن احلقوق                -١٤
ة جلوء الفقراء،   وينتج عن ذلك عدم إمكاني    . االقتصـادية واالجتماعية والثقافية يف عدد من حماكم الدولة الطرف         

وبـالذات العازبات الفقريات، الذين ال حيصلون على االستحقاقات واخلدمات اليت خيوهلا هلم القانون احمللي، إىل                
ومما يثري القلق بشكل خاص يف هذا الصدد التخفيضات الشديدة اليت أُجريت يف كولومبيا              . سبل االنتصاف احمللية  

 .الربيطانية

شغال ألنه على الرغم من االزدهار االقتصادي الذي تشهده كندا واخنفاض عدد            وتشـعر اللجـنة باالن     -١٥
 يف املائة من سكان كندا كانوا يعيشون يف فقر          ١١,٢األشخاص الذين يعيشون حتت عتبة الدخل املنخفض، فإن         

 تشعر اللجنة كما. ، وألن هناك حىت اآلن فوارق كبرية يف مستويات الفقر بني املقاطعات واألقاليم٢٠٠٤يف عام 
بقلـق خاص ألن معدالت الفقر ال تزال مرتفعة جداً يف صفوف األفراد واجملموعات احملرومني واملهمشني، على                 
غـرار الشعوب األصلية، والكنديني املنحدرين من أصل أفريقي، واملهاجرين، واملعوقني، والشباب، والنساء ذات   
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، شهد عدد من املناطق اخلاضعة لوالية       ٢٠٠٣ إىل   ١٩٩٨من  ويف الفترة   . الدخل املنخفض، واألمهات العازبات   

. الدولة الطرف، مبا فيها كولومبيا الربيطانية، ارتفاعاً يف معدالت الفقر يف صفوف األمهات العازبات واألطفال              
 يف  وتشـعر اللجـنة بالقلق أيضاً إزاء التفاوتات الكبرية اليت ال تزال قائمة بني السكان األصليني وباقي السكان                 

جمـاالت العمالة واحلصول على املاء والصحة والسكن والتعليم، وإزاء عدم اعتراف الدولة الطرف اعترافاً تاماً                
 .باحلواجز اليت يواجهها الكنديون املنحدرون من أصل أفريقي يف التمتع حبقوقهم املنصوص عليها يف العهد

 شرط اإلشارة صراحة إىل سقوط حقوق       ١٩٩٨وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد سحبت منذ عام           -١٦
وسندات ملكية السكان األصليني يف إطار اتفاق شامل بشأن املطالبات أو يف تشريع التسوية للتصديق على هذا                 

منوذج عدم "و" منوذج احلقوق املعدلة"االتفـاق، وال يزال القلق يساورها مع ذلك ألن النهج اجلديدة، وال سيما        
كما تعرب اللجنة عن أسفها . رياً عن هنج سقوط احلقوق وسندات االعتراف والتنازل عنها، ال ختتلف كث"اإلقرار

ألهنا مل تتلق أية معلومات مفصلة بشأن النهج األخرى القائمة على االعتراف باحلقوق والتعايش معها، اليت جيري               
 .حبثها يف الوقت الراهن

مة منذ أمد طويل ضد نساء األمم األوىل وأطفاهلن، فيما وتالحظ اللجنة مع القلق أن مسائل التمييز القائ      -١٧
وتالحظ . يتصل مبركز اهلنود واالنتماء إىل اجلماعات واملمتلكات العقارية الزوجية يف احملميات، مل حتل حىت اآلن              

قتصادية اللجـنة أن هـذا التمييز قد أثر تأثرياً سلبياً على متتع عدد من نساء األمم األوىل وأطفاهلن حبقوقهم اال                   
 . واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد

وتالحظ اللجنة مع القلق أن احلد األدىن لألجر يف مجيع مقاطعات وأقاليم الدولة الطرف، هو دون عتبة                  -١٨
 . الدخل املنخفض وال يوفر للعمال وأسرهم ما يكفيهم للتمتع مبستوى معيشي الئق

متتع بعض فئات العمال حبق اإلضراب يف كندا، كموظفي احلكومة وموظفي           وتشعر اللجنة بالقلق لعدم      -١٩
وتعترب اللجنة أن التفسري املقدم من      . الشركات امللكية واملدرسني يف املدارس العامة وأساتذة الكليات واجلامعات        

 ٤ يف املادتني    الدولة الطرف لإلفادة، أن هؤالء العمال يقدمون خدمات أساسية ال يفي بالشروط املنصوص عليها             
 . من العهد٨و

وتعرب اللجنة من جديد عن قلقها ألن حتويالت احلكومة االحتادية لصاحل املقاطعات واألقاليم من أجل                -٢٠
املسـاعدة االجتماعية واخلدمات االجتماعية، ال ختضع حىت اآلن ألية معايري فيما يتعلق ببعض احلقوق املنصوص                

كما تشعر اللجنة بالقلق ألن احلكومة االحتادية وإن        . ق يف الضمان االجتماعي   علـيها يف العهد، مبا يف ذلك احل       
كانـت قـد رفعت مسامهتها يف تكاليف الرعاية الصحية من خالل الربنامج الكندي للتحويل من أجل الرعاية                  

ج الكندي  الصـحية، فإن دعمها للتعليم اجلامعي واملساعدة االجتماعية واخلدمات االجتماعية من خالل الربنام            
، وذلك على ١٩٩٥-١٩٩٤للـتحويل مـن أجل اخلدمات االجتماعية يصل إىل املستويات اليت بلغها يف الفترة               

 .الرغم من النمو االقتصادي املتواصل الذي حققته الدولة الطرف خالل هذه السنوات األخرية

عما إذا كانت معدالت    وتشـعر اللجـنة باالنشـغال ألن الدولة الطرف مل تقدم أية معلومات مفصلة                -٢١
وتالحظ مع  . املسـاعدة االجتماعية احلالية يف املقاطعات واألقاليم ختول للمتلقني التمتع مبستوى معيشي مناسب            
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القلـق اخنفـاض استحقاقات املساعدة االجتماعية يف معظم املقاطعات واألقاليم مقارنة مبا كانت عليه منذ عقد           
خالً كافياً لتلبية االحتياجات األساسية من الغذاء واللباس واملسكن، وأن مضى، وأن هذه االستحقاقات ال توفر د

 .املبالغ اليت تقدم يف إطار الرعاية غالباً ما تقل عن نصف عتبة الدخل املنخفض

وتعـرب اللجنة عن القلق إزاء شدة تدين نسبة العاطلني عن العمل املؤهلني للحصول على استحقاقات                 -٢٢
 الدولة الطرف مل تقدم إليها أية ردود مفصلة على الشواغل اليت كانت قد أعربت عنها اللجنة التأمني، وتالحظ أن

وتالحظ اللجنة مع القلق أن نسبة الكنديني العاطلني عن العمل املؤهلني للحصول            . يف السابق بشأن هذه املسألة    
 للحصول على هذه االستحقاقات ؛ وأن معدالت األهلية٢٠٠١ يف املائة عام ٣٩على استحقاقات مل تكن تتعدى 

تقـل حـىت عـن هذه النسبة يف بعض املقاطعات، مثل مقاطعة أونتاريو؛ وأن عدد الشباب الذين حيصلون على           
استحقاقات التأمني على البطالة قد اخنفض؛ وأن العمال املهاجرين والعديد من األشخاص العاملني لبعض الوقت،         

تأمني ولكنهم يواجهون صعوبات كبرية يف احلصول على االستحقاقات؛ وأن وأساساً النساء، يسامهون يف خمطط ال
 .  هو أدىن معدل سجل حىت اآلن١٩٩٧ يف املائة يف عام ٥٥معدل استبدال الدخل الذي خفض إىل 

يف إطار اخلطة الوطنية إلعانة الطفل، من أثر        " نظام العدول "وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء ما خيلفه          -٢٣
 .  على األسر األكثر فقراً يف كندا، ال سيما األسر اليت ترعاها أم مبفردهاسليب

وتالحظ اللجنة مع القلق أن األسر ذات الدخل املنخفض، واألسر اليت ترعاها أم مبفردها، وأسر السكان           -٢٤
عن أطفاهلا  األصـليني والسـكان الكـنديني املنحدرين من أصل أفريقي، متثل أعلى نسبة من األسر اليت تتخلى                  

كما تعرب اللجنة عن قلقها ألن بعض النساء يرغمن على هجر أطفاهلن إليداعهم . إليداعهم يف مؤسسات الكفالة
 . يف مؤسسات الكفالة بسبب عدم حصوهلن على مسكن مناسب

 . وتأسف اللجنة ألن العنف املرتيل مل يدرج يف القانون اجلنائي بوصفه جرمية حمددة -٢٥

لجنة مع القلق أن النساء يرغمن على اإلبقاء على عالقات مؤذية بسبب عدم توفر السكن               وتالحـظ ال   -٢٦
 .بتكلفة ميسورة وعدم متتعهن باملساعدة الكافية

 مليون نسمة، يعانون ٢,٣ يف املائة من السكان، أي ما يعادل حنو ٧,٤وتالحظ اللجنة مع القلق أن زهاء  -٢٧
 يف املائة من مستخدمي بنك األغذية هم من األطفال          ٤٠ الطرف، وأن حنو     مـن انعدام األمن الغذائي يف الدولة      

 يف املائة من مستخدمي بنك األغذية قد اضطروا إىل اللجوء إىل هذه املؤسسات رغم               ٥١والشـباب، وأن زهاء     
 .، وذلك بسبب عدم كفاية هذه االستحقاقات٢٠٠٥حصوهلم على استحقاقات املساعدة االجتماعية يف عام 

وبينما ترحب اللجنة باملبادرة الوطنية إليواء املشردين وباختاذ العديد من التدابري املتعلقة باإلسكان، فإهنا               -٢٨
وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص ألن      . تأسـف ألن ما وردها من معلومات ال يكفي لتقييم نتائج هذه التدابري            

وبينما ترحب اللجنة   .  شخص ٢٥٠ ٠٠٠ و ١٠٠ ٠٠٠العدد التقديري للمشردين يف كندا ال يزال يتراوح بني          
باخنفاض نسبة األسر املعيشية ذات االحتياجات األساسية يف جمال اإلسكان، فإهنا تالحظ مع القلق أن هذه الفئة                 

كما تعرب اللجنة عن    .  يف املائة من جمموع األسر املعيشية      ١٦ إىل   ١٣,٧ حنو   ٢٠٠١كانت ال تزال متثل يف عام       
 تدين بدالت السكن ومعدالت املساعدة االجتماعية عن متوسط تكاليف اإلجيار بكثري، وألن عدد قلقها الستمرار
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املسـجلني يف قوائـم االنتظار للحصول على السكن مدعوم ال يزال مرتفعاً جداً، مثلما هو الشأن يف هاملتون                   

 . ومونتريال على سبيل املثال

لطرد اليت حتدث بسبب التأخر يف دفع مبالغ إجيار تافهة دون وتالحظ اللجنة مع بالغ القلق كثرة حاالت ا -٢٩
 .إيالء االعتبار الواجب اللتزامات الدولة الطرف مبوجب العهد

وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف ال تعترف باحلق يف املاء بوصفه حقاً مشروعاً تنص عليه ضمناً املادتان  -٣٠
 . بشأن احلق يف املاء) ٢٠٠٢(١٥ اللجنة العام رقم  من العهد، كما مت بيان ذلك يف تعليق١٢ و١١

وبيـنما تالحظ اللجنة أن األفراد واجلماعات احملرومني واملهمشني حيصلون على زماالت ومنح دراسية               -٣١
وقـروض وغريها من أنواع الدعم، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء ما تسببه الزيادات يف الرسوم الدراسية املسجلة يف    

 .  من أثر متييزي على ذوي الدخل املنخفض١٩٩٨ملقاطعات واألقاليم منذ عام العديد من ا

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها من معلومات مفادها أن الطالب الكنديني املنحدرين من أصل أفريقي  -٣٢
ثانوي مرتفعة  يواجهون صعوبات يف الوصول إىل التعليم وأن معدالت االنقطاع عن الدراسة يف مرحلة التعليم ال              

 . جداً يف صفوف هذه الفئة من الطالب

وبيـنما تالحـظ اللجنة الربامج العديدة اليت مت وضعها للحفاظ على لغات السكان األصليني يف الدولة                  -٣٣
الطـرف، والدراسات اليت أجريت يف جمال محاية املعارف التقليدية، فإهنا تعرب عن أسفها ألن الدولة الطرف مل           

ر زمين للنظر يف تنفيذ التوصيات املقدمة من فرقة العمل املعنية بلغات الشعوب األصلية وثقافاهتا، ومل حتدد أي إطا
تـتخذ أيضـاً أية تدابري ملموسة يف جمال امللكية الفكرية بغية محاية وتعزيز حقوق األجداد واملعارف التقليدية                   

 . للشعوب األصلية

  االقتراحات والتوصيات�هاء 

جنة إىل الدولة الطرف التصدي للشواغل احملددة اليت كانت قد أعربت عنها عقب نظرها يف               تطلـب الل   -٣٤
الـتقريرين الدوريـني الـثاين والثالث للدولة الطرف، وتعيد التأكيد بقوة على أنه ينبغي للدولة الطرف تنفيذ                  

 .اقتراحات اللجنة وتوصياهتا يف هذا الشأن

حلكومة االحتادية خطوات ملموسة لتوعية املقاطعات واألقاليم       وتكـرر اللجـنة توصـيتها بأن تتخذ ا         -٣٥
بااللتزامات القانونية للدولة الطرف مبوجب العهد، وبإعمال احلقوق الواردة يف العهد داخل املقاطعات واألقاليم              

والبت يف وذلك بسن تشريعات أو باختاذ تدابري يف جمال السياسات العامة، وبإنشاء آليات مستقلة ومالئمة للرصد 
وينبغي للدولة الطرف على وجه اخلصوص إنشاء آليات شفافة وفعالة تشترك فيها احلكومة مبختلف              . هذا الشأن 

مسـتوياهتا واجملتمع املدين، مبن فيه الشعوب األصلية، وتتمثل واليتها حتديداً يف متابعة تنفيذ املالحظات اخلتامية                
 .للجنة
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حاكم، يف حدود ممارسة وظائفها على النحو الواجب يف جمال املراجعة           وتشـري اللجنة إىل أنه ينبغي للم       -٣٦
القضائية، أن تأخذ يف االعتبار احلقوق املنصوص عليها يف العهد حيثما كان ذلك ضرورياً للتأكد من أن تصرفات 

لى سبيل املثال انظر ع) (١٩٩٨(٩الدولة الطرف تتمشى مع التزاماهتا مبوجب العهد، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 
 ). النائب العام�شاوويل ضد كوبيك قضية 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر يف سياساهتا وممارساهتا فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية                -٣٧
 .وسندات ممتلكاهتا العقارية، حىت ال تؤدي هذه السياسات واملمارسات إىل سقوط احلقوق وسندات امللكية هذه

وتوصـي اللجـنة الدولـة الطرف بقوة باستئناف املفاوضات مع مجاعة حبرية لوبيكون بغية إجياد حل                  -٣٨
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بإجراء       . ملطالـبات اجلماعـة يكفل متتع أفرادها حبقوقهم مبوجب العهد         

ل النـزاع والتأكد من أن هذه مشاورات فعالة مع اجلماعة قبل منح أية تراخيص ألغراض اقتصادية يف األراضي حم
 . األنشطة ال تعّرض احلقوق املعترف هبا يف العهد للخطر

وتوصـي اللجـنة بتحقيق املواءمة بني التشريعات على مستوى االحتاد واملقاطعات واألقاليم والتزامات               -٣٩
اكم من التمييز بسبب    الدولـة الطـرف مبوجب العهد، حبيث تكفل هذه التشريعات احلماية للفقراء يف مجيع احمل              

 . وضعهم االجتماعي أو االقتصادي

وينـبغي للدولة الطرف اختاذ خطوات فورية، مبا فيها تدابري تشريعية، لتهيئة وتأمني سبل انتصاف حملية                 -٤٠
 .فعالة بالنسبة جلميع احلقوق الواردة يف العهد يف كافة احملاكم املختصة

، فإهنا تكرر توصيتها بأن     )١٩٩٨(٩الطرف إىل تعليقها العام رقم      واللجـنة، إذ تسترعي اهتمام الدولة        -٤١
تشجع احلكومات على مستوى االحتاد واملقاطعات واألقاليم على زيادة تفسري امليثاق الكندي للحقوق وغريه من               

 .القوانني احمللية على حنو يتفق مع أحكام العهد

سيع نطاق برنامج الطعون القضائية لتمويل الطعون  وتكـرر اللجنة توصيتها بأن تقوم الدولة الطرف بتو         -٤٢
 . ذات الصلة بالتشريعات أو السياسات املتبعة يف املقاطعات واألقاليم

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل توفري املساعدة القضائية املدنية فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية               -٤٣
واألقاليم، وأن تتأكد من أن هذه املساعدة كافية من حيث نطاق           واالجتماعـية والثقافية للفقراء يف املقاطعات       

 . التغطية واألهلية واخلدمات املقدمة

 من العهد وذلك باختاذ ٢ من املادة ١وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتقيد متاماً بالتزاماهتا مبوجب الفقرة  -٤٤
مان متتع مجيع األفراد باحلقوق االقتصادية      مجـيع الـتدابري املمكـنة بأقصـى ما تسمح به مواردها املتاحة لض             

، بأن اخلطوات املتخذة هلذا )١٩٩٠(٣واالجتماعية والثقافية، وتذكّر الدولة الطرف، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 
ينبغي أن تكون متعمدة وحمددة وهادفة بأكرب درجة ممكنة من الوضوح إىل الوفاء بااللتزامات املعترف هبا "الغرض 

كمـا توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسعى على سبيل األولوية إىل القضاء على الثغرات يف جمال  ". العهـد يف  
وتوصي اللجنة الدولة   .  من العهد  ٣ و ٢الفقـر، مراعـية يف ذلك الطابع الفوري لاللتزامات الواردة يف املادتني             
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متييز يف كندا والتأكد من أن ما ُينفّذ من تدابري الطرف أيضاً بإجراء تقييم ملعرفة إىل أي مدى يشكل الفقر مسألة 

وبـرامج ال يؤثر تأثرياً سلبياً على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ال سيما يف صفوف األفراد                 
 . واجلماعات احملرومني واملهمشني

ا مجاعات نساء الشعوب األصلية، وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بأن تقوم بالتشاور مع األمم األوىل ومنه -٤٥
باختـاذ تدابـري تـرمي إىل مكافحة التمييز ضد نساء األمم األوىل وأطفاهلن يف املسائل ذات الصلة مبركز اهلنود                    

وحتث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على إبطال املادة         . واالنتماء إىل اجلماعات واملمتلكات العقارية الزوجية     
حلقوق اإلنسان اليت متنع أفراد شعب األمم األوىل من التظلم من التمييز أمام جلنة أو      مـن القـانون الكندي       ٦٧

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على تعديل القانون املتعلق باهلنود بغية حمو أية أحكام متييز . حمكمة حلقوق اإلنسان
 .متبقية ضد نساء األمم األوىل وأطفاهلن

 مبراعاة حق املرأة يف العمل وحاجة الوالدين إىل التوفيق بني العمل واحلياة             وتوصي اللجنة الدولة الطرف    -٤٦
األسـرية، وذلـك بدعم ما يتوفر لألسرة من خيارات الرعاية من خالل تقدمي خدمات الرعاية املناسبة اخلاصة                  

 .باألطفال

ىن لألجور يف شىت أصقاع وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ ما يلزم من تدابري لضمان رفع احلد األد  -٤٧
 .كندا إىل مستوى يكفل للعمال وأسرهم التمتع مبستوى معيشي الئق

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات تكفل حصول العمال الذين يشغلون وظائف غري مستقرة أو  -٤٨
على استحقاقات وظـائف لبعض الوقت أو وظائف مؤقتة منخفضة األجر، يف الدولة الطرف، وال سيما النساء،            

 .التأمني من البطالة ومتتعهم حبقوق نقابية ومحايتها بفعالية وفقاً ملعايري العمل

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ ما يلزم من التدابري التشريعية أو غري التشريعية الفعالة ملكافحة                  -٤٩
 .ات الربنامج االحتادي لتقدمي الرعاية يف املؤسساتاستغالل وإساءة معاملة العمال احملليني املهاجرين املنتفعني خبدم

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد، عند االقتضاء، تشريعات على صعيدي املقاطعات واألقاليم               -٥٠
ويف هذا الصدد،   . لضـمان املساواة يف األجر لقاء العمل املتساوي يف القيمة يف كل من القطاعني العام واخلاص               

 من العهد، هو التزام     ٢ من املادة    ٢الدولة الطرف بأن مبدأ عدم التمييز املنصوص عليه يف الفقرة           تذكّـر اللجنة    
 .يتسم بطابع فوري

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بإعادة النظر يف القيود املفروضة على احلق يف اإلضراب على صعيد                 -٥١
وينبغي إلغاء هذه القيود إذا مل تكن       .  من العهد  ٨ و ٤  االحتـاد واملقاطعات واألقاليم لتتمشى مع أحكام املادتني       

ضـرورية بالفعل لتعزيز الرفاه العام يف ظل جمتمع دميقراطي، وحلماية مصاحل األمن الوطين أو السالمة العامة أو                  
 .النظام العام، أو الصحة العامة، أو حلماية حقوق اآلخرين وحرياهتم، وحيثما تعذر إجياد بديل آخر

ـ  -٥٢ ي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم مفصل ملا ُيحدثه ختفيض التحويالت اليت تقوم هبا احلكومة               وتوص
االحتادية بغية توفري املساعدة االجتماعية واخلدمات االجتماعية يف املقاطعات واألقاليم من أثر سليب على املستوى               
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 النساء واألطفال واملسنون واملعوقون والسكان      املعيشي للسكان الذين يعتمدون على الرعاية االجتماعية، وخباصة       
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة     . األصليون والكنديون املنحدرون من أصل أفريقي وأعضاء األقليات األخرى        

 .١٩٩٥بإعادة النظر يف مجيع التدابري االنتكاسية اليت اعتمدهتا يف عام 

ة االجتماعية على مستويات تكفل حتقيق مستوى معيشي        وحتث اللجنة الدولة الطرف على توفري املساعد       -٥٣
 .مناسب للجميع

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر يف خمطط التأمني على البطالة لزيادة وحتسني سبل حصول                 -٥٤
 .مجيع األشخاص العاطلني عن العمل على استحقاقات البطالة

وطنية إلعادة الطفل على حنو حيظر على املقاطعات واألقاليم      وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها بتعديل اخلطة ال       -٥٥
 .حسم إعانة الطفل من استحقاقات املساعدة االجتماعية

وتوصي اللجنة الدولة الطرف جبمع بيانات إحصائية مفصلة عن حاالت التخلي عن األطفال املنتمني إىل                -٥٦
وأسر السكان األصليني والكنديني املنحدرين من أصل       األسر ذات الدخل املنخفض واألسر اليت تعيلها أم مبفردها          

كما توصي اللجنة الدولة    . أفـريقي إليداعهم يف مؤسسات الكفالة، بغية تقييم نطاق هذه املشكلة تقييماً دقيقاً            
 من العهد بشأن محاية األسرة،      ١٠الطرف بأن تقوم حكومات االحتاد واملقاطعات واألقاليم، وفقاً ألحكام املادة           

 .اذ مجيع التدابري الالزمة، مبا يف ذلك عن طريق توفري الدعم املايل، عند االقتضاء، لتجنب هذه احلاالتباخت

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بإيالء عناية خاصة للصعوبات اليت تواجهها الفتيات املشردات األكثر                -٥٧
 التدابري الضرورية لتزويدهن مبسكن     عرضـة للمخاطر الصحية واحلرمان االجتماعي واالقتصادي، وباختاذ مجيع        

 . مالئم وخدمات اجتماعية وصحية كافية

 . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج العنف املرتيل يف القانون اجلنائي بوصفه جرمية حمددة -٥٨

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل للنساء ذات الدخل املنخفض والنساء الالئي يسعني إىل إهناء                 -٥٩
 .القات مؤذية فرص السكن وخدمات الدعم املالئمة متشياً مع احلق يف مستوى معيشي كاٍفع

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن      . وتعيد اللجنة توصيتها بأن تضع الدولة الطرف خطاً رمسياً للفقر          -٦٠
ويف هذا الصدد، حتيل    . د من الفقر  ُتدمج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف استراتيجياهتا الرامية إىل احل         

اللجنة الدولة الطرف إىل بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
 .٢٠٠١مايو /الذي اعتمدته يف أيار

ويف . وع يف كندا  وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها ملعاجلة قضية انعدام األمن الغذائي واجل            -٦١
هذا الصدد، ُتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها األساسي بإعمال احلق يف الغذاء مىت عجز األفراد أو اجلماعات         
احملـرومني واملهمشـني، ألسباب ال ختضع لسيطرهتم، عن إعمال حقوقهم هذه بأنفسهم بكافة الوسائل املمكنة                

 .واملتاحة هلم
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ا بأن تسعى احلكومات على مستوى االحتاد واملقاطعات واألقاليم إىل معاجلة ظاهرة            وتعيد اللجنة توصيته   -٦٢

التشـرد وعدم كفاية املساكن بوصفها حالة طوارئ وطنية، وذلك بالعودة إىل تنفيذ برامج اإلسكان االجتماعي                
 جمال السكن   للمحـتاجني أو بـتعزيز هذه الربامج، حسب الضرورة، وبتحسني التشريعات املناهضة للتمييز يف             

وإنفاذها على النحو الواجب، ورفع عالوات السكن ومعدالت املساعدة االجتماعية إىل مستويات واقعية، وتوفري   
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ استراتيجية وطنية للحد من التشرد تنص . خدمات الدعم املناسبة للمعوقني

التشاور والتعاون مع اجملتمعات احمللية املتأثرة، وحتدد إجراءات        على أهداف ميكن قياسها وجداول زمنية، وعلى        
 .لرفع الشكاوى وآليات للمساءلة القائمة على الشفافية، وذلك وفقاً للمعايري الواردة يف العهد

 وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة باختاذ التدابري املالئمة، التشريعية أو غري التشريعية، قبل تنفيذ عمليات -٦٣
الطـرد القسـري، وذلك لتوفري مسكن بديل لألشخاص الذين يتضررون بعمليات الطرد القسري هذه وبالتايل                

 ). ١٩٩٧(٧جتنيبهم التشرد، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بشدة بإعادة النظر يف موقفها بشأن احلق يف املاء، مبا يتمشى مع تعليق                   -٦٤
بشأن احلق يف املاء، كي تضمن لألشخاص الذين يقيمون يف الدولة الطرف فرصاً             ) ٢٠٠٢(١٥ام رقم   اللجنة الع 

متكافئة وكافية للحصول على املاء بصرف النظر عن املقاطعة أو اإلقليم الذي يعيشون فيه أو اجملتمع احمللي الذي                  
 .ينتمون إليه

 املالئمة كي تضمن للجميع تكافؤ فرص التعليم وتوصـي اللجنة الدولة الطرف باستخدام مجيع الوسائل      -٦٥
 .العايل على أساس القدرات

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم شامل حلالة الكنديني املنحدرين من أصل أفريقي، وال سيما                -٦٦
 تنفيذاً  يف جمـال التعلـيم، بغية اعتماد برنامج عمل هادف إلعمال حقوقهم مبوجب العهد، وتنفيذ هذا الربنامج                

 .فعاالً

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ خطط ملموسة، تقوم على معايري وأطر زمنية مناسبة،                 -٦٧
لدراسـة وتنفيذ توصيات فرقة العمل املعنية بلغات الشعوب األصلية وثقافاهتا، وملعاجلة املسائل املتعلقة بامللكية               

 .عوب األصلية ومعارفها التقليديةالفكرية بغية محاية وتعزيز حقوق أجداد الش

وتذكـر اللجنة الدولة الطرف بأن حترير التجارة، وإن كان ينطوي على إمكانية توليد الثروة، فإنه ال                   -٦٨
ويف هذا الصدد، توصي    . يفضي بالضرورة إىل هتيئة بيئة مؤاتية إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          

نظر يف سبل تكفل غلبة احلقوق الواردة يف العهد يف إطار اتفاقات التجارة واالستثمار،              اللجنة الدولة الطرف بال   
وال سـيما لدى البت يف املنازعات بني املستثمر والدولة مبوجب الفصل احلادي عشر من اتفاق أمريكا الشمالية                  

 .للتجارة احلرة

س معلومات مفصلة عما اختذته من تدابري وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري الساد -٦٩
 .وأحرزته من تقدم، ال سيما يف جمال تنفيذ االقتراحات والتوصيات املقدمة من اللجنة يف هذه املالحظات اخلتامية
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وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تركز تقاريرها القادمة أساساً على تدابري متابعة املالحظات اخلتامية          -٧٠
كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم إليها، باإلضافة إىل           . نة، وأن ُتنظم حبسب مواد العهد     السابقة للج 

املعلومـات املـتعلقة بالتدابري املتخذة، بيانات مفصلة عن مدى تأثري هذه التدابري يف إعمال احلقوق االقتصادية                 
ول على بيانات إحصائية مقارنة مصنفة حسب       ويف هذا الصدد، ترجو اللجنة أيضاً احلص      . واالجتماعية والثقافية 

 .السنة، وعلى معلومات عن النسب املئوية لالعتمادات املخصصة يف امليزانية لتنفيذ الربامج ذات الصلة بالعهد

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك املنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين بنشاط  -٧١
غزى، وذلك على صعيد االحتاد واملقاطعات واألقاليم، قبل أن تقدم تقريرها الدوري القادم إىل يف مناقشات ذات م

 .اللجنة

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع يف صفوف خمتلف                 -٧٢
يط اللجنة علماً يف تقريرها     فـئات اجملـتمع، ال سيما يف صفوف موظفي احلكومة والسلطات القضائية، وأن حت             

 .الدوري القادم جبميع اخلطوات املتخذة لتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية

 .٢٠١٠يونيه / حزيران٦وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري السادس حبلول  -٧٣

 ـ ـ ـ ـ ـ


