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                                            اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  

       مــن   ١٨                                                                    النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة      
                                               اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
                                       التقارير الدورية السابعة للدول األطراف    
   *                                               اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية    

 
  

       رمسـي    ر   يـ   حر                        ضع هـذه الوثيقـة لت        ختـ                                                                إىل الدول األطراف فيما يتعلـق بتجهيـز تقاريرهـا، مل                  احملالة                 وفقا للمعلومات      *
   .                                                   قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدة
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       مقدمة  -    أوال   

        وتــؤدي   .                                                                                يف األجيــال اجلديــدة، تغــريت حيــاة املــرأة يف اململكــة املتحــدة بــصورة هائلــة   
             ويف اململكـــة   .           ً     ً                                                                           املـــرأة دوراً نـــشطاً بـــصورة متزايـــدة يف احليـــاة االقتـــصادية والـــسياسية والعامـــة 

 (          قوة العمل   )      املائة      يف       ٤٦,٤ (                                  املتحدة، تشكل املرأة قرابة نصف      
 

                                وتقدم بذلك مـسامهة بالغـة       ، )١
 (                 األمهية القتـصادنا  

 

                  لـديهن أطفـال          الالئـي                         يف املائـة مـن النـساء      )   ٢٨ (            وعـشرون                 ونـسبة مثـاين     .  )٢
 (            هتن العائلية  ا                                                            صغار دون سن اخلامسة جيمعن اآلن بني العمل املأجور ومسؤولي         

 

                ويتزايد متثيـل     .  )٣
                     للـهيئات العامـة،       ة                  للشركات، ورئيس   ة        كرئيس -            والعامة                                   يف مجيع جماالت احلياة السياسية        رأة  امل

                                     احمللية، مع أن من الواضح أنـه         ا            يف جمتمعاهت   ة       ناشط  ة         ومتطوع  ة               برملان وقائد   ة       ، وعضو  ة       ومستشار
   .                          يتعني إحراز املزيد من التقدم

                              وتنحـدر واحـدة مـن كـل          .                                                       خربات املرأة هذه التغريات الدميغرافيـة واجملتمعيـة           عكس  وت  
 (                                       ة سوداء، وآسـيوية وأقليـة إثنيـة           خلفي                       ملكة املتحدة اآلن من                     عشر نساء يف امل   

 

                   وقـد دخـل مـا        .  )٤
ــو علــى   ــذ     ١٧     ٠٠٠              يرب ــة من  (    ٢٠٠٥          يف عــام        دخــوهلن                                    امــرأة يف شــراكة مدني

 

                 وحبلــول عــام   )٥
    ٥٤   ي              مليـون، أ      ٧,٥                             عامـا، سـيكون منـهم          ٦٥                      مليون نسمة عـن          ١٣,٩               سيزيد عمر        ٢٠٢٥

 (                املائة، من النساء  يف
 

٦( .   
                                                                       لربيطانيـة أن كـل واحـدة مـن هـؤالء النـساء شخـصية هلـا طموحاهتــا                          وتـرى احلكومـة ا    

                                                       وبرغم كل الـتغري والتقـدم الـذي شـهدناه علـى مـدى         .                                     وتطلعاهتا وتواجه التحديات اخلاصة هبا   
                                                        وهــذا مــا جيعلنــا نتخــذ إجــراءات يف جمــاالت رئيــسية    .                                         العقــود املاضــية جيــب أال نكــون قــانعني

                                            وبوجه خـاص، نـرى أنـه مـن غـري املقبـول         .           ربات الرجال                                      توجد فيها تفاوتات دائمة باملقارنة خب    
                       أو يف أي مكـان آخـر يف    (                      يف اململكـة املتحـدة            الفتيـات                                     وجود أي مستوى للعنف ضد النساء و     

                                                                  وإننا ندرك أن هذه ليست مهمة قصرية األجل بل هي هدف طويـل               .                 ونطمح إىل إهنائه    )      العامل

__________ 
   .    ٢٠١١      أبريل  /                                       إحصاءات سوق العمل، اململكة املتحدة، نيسان  :      املصدر   )١ (  
           ، كـانون       ٢٠١٠                                                املـسح الـسنوي للـساعات والـدخول لعـام             :                                           مكتب اإلحصاءات الوطنية، النشرة اإلحصائية       )٢ (  

   .    ٢٠١٠      ديسمرب  /    األول
   .                       معدل على أساس غري فصلي-    ٢٠١٠                         ى العاملة، الربع الثالث،         مسح القو  :      املصدر   )٣ (  
   .    ٢٠١٠      يونيه  /        حزيران-      أبريل  /                                        املسح السنوي للسكان، اململكة املتحدة، نيسان  :      املصدر   )٤ (  
        دخلـــت   .     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥  ،  )        مؤقتـــة (                                                                  االحـــصاءات الوطنيـــة، بيانـــات تكـــوين الـــشراكات املدنيـــة    :         املـــصدر   )٥ (  

   .                      إمرأة يف شراكات مدنية  ١٧    ٤٨١
    .                ، اململكة املتحدة    ٢٠٠٨                                        اإلسقاطات الوطنية للسكان القائمة على عام   :      املصدر   )٦ (  
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                                           لتفـصيل التقـدم الـذي أحرزنـاه يف فـرع                           يف صلب هنجنا ونورد با                منع هذا العنف     ويأيت  .     األجل
   .                   مستقل يف هذا التقرير

                                                                                                ويــسرنا أن نقــدم التقريــر الــدوري الــسابع للمملكــة املتحــدة بــشأن التــدابري التــشريعية    
                                      لتنفيذ اتفاقيـة القـضاء علـى            ٢٠١١      مايو   /       أيار   ٣١                                               واإلدارية اليت اختذهتا خالل الفترة املنتهية يف        

    ).       التفاقية ا (                           مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
                                                                                                 ويعرض هذا التقرير النهج الـشامل للحكومـة الربيطانيـة لتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني                    

ــز   ــى التمييـ ــضاء علـ ــى القـ ــصميمنا علـ ــتغريات    .                                                 وتـ ــشرح الـ ــساواة                        ويـ ــانون املـ ــها قـ ــيت أدخلـ                                        الـ
ــام ــساواة    (    ٢٠١٠       لع ــانون امل ــسية الســتراتيجية       )                   ق ــوجز العناصــر الرئي ــا العظمــى وي                                                                     يف بريطاني

        ديـسمرب   /                                  ، الـيت نـشرت يف كـانون األول         “                         بناء بريطانيا أكثر عدال    ”                حقيق املساواة،             احلكومة لت 
                                                                                        اســتراتيجية اململكــة املتحــدة األوىل علــى اإلطــالق لتحقيــق املــساواة يف كافــة الــدوائر   :     ٢٠١٠
                                                               لـدعم مـن فريـق جديـد مـشترك بـني الـوزارات معـين                                                  وحيظـى تنفيـذ االسـتراتيجية با        .     ومية   احلك
  ،       ً                                                                     وزيراً ميثلون االدارات الرئيسية وترأسه الرايت أونرابل تريـزا مـاي             ١٢   م              املساواة، يض       سائل مب

ــرة الد   ــان، وزي ــرأة و    خل ا                              عــضوة الربمل ــرة شــؤون امل ــة ووزي ــسائل                                 ي ــساواة        م ــني    .          امل ــساعدها ل                  وت
            ملكافحـة    ة            الوزاريـ   ة                  ملـساواة والبطلـ          سائل ا                                           عضوة الربملان، وكيلة الوزارة الربملانية مل        ،      ارستون ذ  في

   .                  فيما وراء البحار    نساء           العنف ضد ال
ــامس         ــدوريني اخلـ ــرين الـ ــى التقريـ ــة رداً علـ ــيات اللجنـ ــضا توصـ ــر أيـ ــاول التقريـ                                       ً                                                             ويتنـ

ــصلة      .     ٢٠٠٧                             والــسادس، املقــدمني يف عــام   ــر بأســره، وثيــق ال ــنص، يف التقري                                                               وحيثمــا كــان ال
   .                                         بتوصية ما، ترد اإلشارة إليه يف حاشية ختامية

  
                اآلليات املؤسسية    

                                                             سائل املــساواة مــسؤول عــن التــشريع والــسياسة املــتعلقني                               املكتــب احلكــومي املعــين مبــ   
 (                                   مبسائل املساواة يف بريطانيا العظمى    

 

                                                       واملكتب مسؤول عن االسـتراتيجية الـشاملة للحكومـة           .  )٧
     شرف  ُ ويُـ   .                                                                                         وأولوياهتا فيما يتعلق بقضايا املساواة ويهدف إىل احلد من التمييز والـضرر للجميـع             

                                                    سؤول عــن إدمــاج سياســة املــساواة بــني اجلنــسني يف                                   القــضايا اجلنــسانية وهــو مــ      علــى        املكتــب 
                                                        االلتزامات الدولية للحكومة بـشأن املـساواة بـني             على          املكتب      شرف  ُ وُي  .                    سياسة احلكومة كلها  

                                                               ، وهـي اآلليـة املؤسـسية املـسؤولة عـن اإلشـراف علـى                “                            اآلليـة الوطنيـة للمـرأة      ”             اجلنسني وميثل   
            الــسياسة      علــى             كتــب أيــضا       شرف امل  ُ وُيــ  .        فاقيــة                                                     تنفيــذ االلتزامــات الربيطانيــة وتعزيزهــا طبقــا لالت

     شرف  ُ وتُـ   .            احلكومـة        إدارات             يف مجيـع                                                                    املتعلقة بامليول اجلنسية ومـساواة مغـايري اهلويـة اجلنـسية          
__________ 

  ) ٧(   http.//www.equalities gov.uk/.   
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                                                                  جوانب أخرى، وعلى سـبيل املثـال تـضطلع إدارة اجملتمعـات                على                         اإلدارات احلكومية األخرى    
                                                علـق باملعتقـد والـدين وجوانـب الـسياسة                                                                          احمللية واحلكـم احمللـي باملـسؤولية عـن املـساواة فيمـا يت             

       أعلـى                                إيـالء املـساواة بـني اجلنـسني            ضـمان                                            وإدارة التنمية الدوليـة مـسؤولة عـن         .                املتعلقة بالعرق 
ــة األخــرية       ــدويل للمملكــة املتحــدة وأطلقــت يف اآلون ــة يف العمــل ال ــة اســتراتيجية   ”                                                                              أولوي                      رؤي

    .                          اء يف صميم املساعدة اإلمنائية       والنس       الفتيات                      لتعزيز التزاماهتا بوضع   “           ات والنساء   فتي  لل
                                                                                     من برنامج أنشطة احلكومة لالحتفال بالـذكرى املئويـة لليـوم الـدويل للمـرأة،                      وكجزء    

                                                                                                       بدأت وزيرة شؤون املـرأة ومـسائل املـساواة استعراضـا لكيفيـة تـشاور احلكومـة الربيطانيـة مـع                
   . “                           تعزيز أصوات النساء يف احلكومة ”                        املرأة ونشرت مشاورة بشأن 

ــسان ١   ويف    ــل  /         ني ــة، واحــتفظ         ٢٠١١        أبري ــن وزارة الداخلي ــب جــزءا م                                                             ، أصــبح املكت
ــشاملة يف     ــسؤولية ال ــه القائمــة، وخباصــة امل ــع                                                        بوظائف ــة عــن االســتراتيجية         مجي ــدوائر احلكومي                                          ال

                                                                                               والتــشريع املــتعلقني باملــساواة وعــن مــساعدة اإلدارات احلكوميــة وغريهــا الدمــاج املــساواة يف   
   .                                     يف وزارة الداخلية هي السيدة هيلني غوش       األقدم   نية د  امل     وظفة   امل و  .           مجيع أعماهلا

ــات   و   ــرد يف املرفقـ ـــ  ٣     إىل  ١                     يـ ــرح حلال ــة             ة اإلدارات امل                شـ ــشمالية،          فوضـ ــدا الـ                            يف أيرلنـ
   .        البحار       ما وراء                                                          واسكتلندا وويلز وعالقة اململكة املتحدة بأقاليم التاج وأقاليم 

  
                       التحفظات على االتفاقية    

            ، مل تـسع        ١٩٨٦                                   عـدد مـن التحفظـات يف عـام           ب      حوبا ص                                  منذ التصديق على االتفاقيـة مـ        
ــة إىل   ــة الربيطاني ــن              إضــافة                         احلكوم ــدداً م ــع ع ــا ســحبت يف الواق ــل إهن ــدة ب                                          ً                           أي حتفظــات جدي

                 وخلصت إىل أنـه      )      مرفقة (                  التحفظات احلالية             النظر يف                         ت احلكومة الربيطانية        أعاد و  .         التحفظات
   . ) ١ (               ينبغي عدم سحبها

  
                                                     هنج اململكـة املتحـدة ملعاجلـة التمييـز وتعزيـز             :   ية             من االتفاق   ٤  -   ١       املواد    -      ثانيا   

                  املساواة بني اجلنسني
                    القضاء على التمييز  :  ١      املادة 
                               االلتزامات بالقضاء على التمييز  :  ٢      املادة 
                        تطوير املرأة والنهوض هبا  :  ٣      املادة 
                                التدابري اخلاصة للتعجيل باملساواة  :  ٤      املادة 
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          جز الـيت                                           ة يف تـصميمهما علـى إزالـة احلـوا              فوضـ  مل                                      تتحد احلكومة الربيطانيـة واإلدارات ا       -   ١
  .                                                                             ، ومعاجلــة مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وبنــاء جمتمــع أكثــر عــدال                        تعتــرض تكــافؤ الفــرص

  .   إخل    ..                                                                                         وينبغي عدم منع أي شخص من التقدم بسبب خلفيته مبا يف ذلك نـوع جنـسه، وعرقـه                  
                              وتــصميمنا علــى القــضاء          اجلنــسني                                                                       ويــبني هــذا التقريــر النــهج الــشامل لتعزيــز املــساواة بــني        

    .        التمييز    على
  

              النهج الشامل    
ــسمرب  /              يف كــانون األول  -   ٢ ــة      ٢٠١٠        دي ــة الربيطاني ــشرت احلكوم ــق   ”                               ، ن                      اســتراتيجية حتقي

        تكـافؤ                                                         ، موضحة مقترحاهتا ملعاجلـة احلـواجز الـيت تعتـرض             “                   بريطانيا أكثر عدال           بناء   -         املساواة  
        فوضـة   امل         اإلدارات                   بـصورة مـستقلة      و       ركزية                     وستواصل احلكومة امل    .            االجتماعي       واحلراك     فرص    ال

    .                   فرص ومعاجلة التمييز        تكافؤ ال           دفة لتعزيز  ا                  اختاذ تدابري حمددة وه
        مـن                   طائفـة واسـعة           تغطـي    (                                             املـسؤولية واتـساع نطـاق االتفاقيـة                 تفـويض               وبسبب طبيعة     -   ٣

      ريـر                       يـورد هـذا التق     ، )                                                                          جماالت السياسة ولكنها تتعلق على وجه التحديد باملـساواة بـني اجلنـسني            
                                  ة توصــيات االتفاقيــة مــن خــالل     ضــ و ف                                         تنفــذ احلكومــة الربيطانيــة واإلدارات امل                بالتفــصيل كيــف

 (                                        اســتراتيجيات شــاملة لتحقيــق املــساواة
 

                                                      ال تقتــصر علــى املــساواة بــني اجلنــسني بــل تــشملها     ( )٨
                    إلهنـاء العنـف ضـد             الـدعوة   ”                                                 دفـة علـى حـد سـواء، وعلـى سـبيل املثـال           ا                  وأطـر سياسـة ه      )     أيضا

  “        أصـحاء          أشـخاص                    حيـاة صـحية،      ”         املعنونة                                      ، والورقة البيضاء للصحة العامة       “  ات     الفتي         النساء و 
        لفتـرة      يف ا                                                                    اسـتراتيجية أيرلنـدا الـشمالية للمـساواة بـني اجلنـسني               ل ث م              اإلقليمية،                واالستراتيجيات

                                                                                          ، الــيت تــوفر إطــارا اســتراتيجيا لتعمــيم املــساواة بــني اجلنــسني وتعزيــز التــدابري        ٢٠١٦-    ٢٠٠٦
   . ) ٣  )( ٢ (                 الدوائر احلكومية              اجلنسانية يف مجيع

                              ، عينـت احلكومـة الرايـت        “       ً                اهتمامـاً ذا أولويـة     ”                                          ولضمان إيـالء املـساواة بـني اجلنـسني            -   ٤
         ارسـتون   ذ                                                                                    ترييزا ماي عضوة الربملـان وزيـرة لـشؤون املـرأة ومـسائل املـساواة، ولـني في                     أونورابل

ــ  .                                                            عــضوة الربملــان وكيلــة وزارة برملانيــة ملــسائل املــساواة                      ب احلكــومي ملــسائل                 وتوجــد يف املكت
                                                     قضايا املـساواة بـني اجلنـسني علـى الـصعيدين احمللـي                                               املساواة شعبة خمصصة مسؤولة عن تنسيق       

  .                                                                              ويـؤدي املكتـب مهمـة اآلليـة الوطنيـة للمـرأة يف اململكـة املتحـدة                  .  ) ٤ (                       والدويل على حد سـواء    
   رة                                       ً                            ، أصـــبح املكتــب احلكــومي ملـــسائل املــساواة جــزءاً مـــن وزا        ٢٠١١         أبريــل   /          نيــسان  ١   ويف 

                  احلكومـة عـن           إدارات                                                                                  الداخلية، واحتفظ مبهامـه القائمـة، وخباصـة مـسؤوليته الـشاملة يف مجيـع                

__________ 
  -                                                يف أيرلندا الشمالية هنجا استراتيجيا شـامال         ٧٥                                                               توفر خطط املساواة القانونية والنهج الذي تنص عليه املادة             )٨ (  

   .            نيا أكثر عدال          بناء بريطا                        يتسم بتميزه واستقالله عن 
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                املـساواة يف           إلدمـاج                                                        يع حتقيق املساواة وعن مساعدة إدارات احلكومة وغريها          ر               استراتيجية وتش 
    .       أعماهلا    مجيع 

           ل الـدويل                         أولويـة يف العمـ                                              إيالء املـساواة بـني اجلنـسني أعلـى                              وفضال عن ذلك، لضمان     -   ٥
  يف   “              ات والنـساء       فتيـ                            رؤيتـها االسـتراتيجية لل     ”                                                          للمملكة املتحـدة، أطلقـت إدارة التنميـة الدوليـة           

  .                                يف صـميم مـساعدهتا اإلمنائيـة                    والنـساء             الفتيـات                                 لتعزيز التزاماهتـا بوضـع           ٢٠١١      مارس   /    آذار  ٨
       طريـق                      والنـساء عـن               الفتيـات                                                                        وتضع الرؤية أربع ركائز للقيام بعمل أكرب وأجنـع لتحـسني حيـاة              

              ات والنـساء        فتيـ              قتـصادية لل   ال    ا       املوارد     وفري ت  ‘  ٢ ’                                          تأخري احلمل األول ودعم الوالدة املأمونة؛         ‘  ١ ’
          وتتنـاول    .             والنـساء         الفتيات                منع العنف ضد      ‘  ٤   ’    و    ات؛   فتي                          توفري التعليم الثانوي لل     ‘  ٣ ’         مباشرة؛  

             ة التمييــز،                                                                                               أيــضا القــضايا املتعلقــة بتهيئــة بيئــة إجيابيــة مــساعدة لتحــسني وضــع املــرأة، ومكافحــ  
    .                                                                       وتعزيز املشاركة السياسية وبناء أطر قانونية أكثر فعالية حلماية حقوق املرأة

                                                                                     وتدرك احلكومة الربيطانية أمهية التنسيق والرصد الفعالني لتنفيذ االتفاقية واملالحظـات           -   ٦
             ج وأقـاليم                                                                                                    اخلتامية للجنة، مبا يف ذلك توصياهتا، يف مجيـع أحنـاء اململكـة املتحـدة ويف أقـاليم التـا                   

ــه            ُ     وهــذا العمــل يـُـ   .                              وراء البحــار التابعــة هلــا      مــا   .                                 تــب احلكــومي ملــسائل املــساواة      املك          شرف علي
                       ة املركزيــة ويف اإلدارات    يــ           دارات احلكوم                                      كتــب شــبكة مــن املــسؤولني يف مجيــع اإل         أنــشأ امل      وقــد
ــسادس للمملكــة املتحــدة، أُ      .  ة     فوضــ  امل ــدوري ال ــر ال ــدمي التقري                   رســلت املالحظــات                                                   ُ                   وعقــب تق

             وقـت الحـق        ويف    .                                                 إىل الوزراء يف مجيع أحناء اململكـة املتحـدة             ٢٠٠٨                     ية والتوصيات لعام         اخلتام
                                                                               استــضاف املكتــب احلكــومي ملــسائل املــساواة اجتمــاع مائــدة مــستديرة مــع      ،     ٢٠٠٨        عــام  يف

                           وأنـشئت شـبكة مـديرين        .  ) ٥ (                                                                 مسؤولني من اإلدارات احلكومية األخرى ملناقـشة أعمـال املتابعـة          
                                                                          باملسائل اجلنسانية، برئاسة رئيس شعبة املـساواة بـني اجلنـسني واشـتراك                             رفيعي املستوى معنيني  

ــا  ــرأة وإدماجهـ ــة للمكتـــب                      املـ ــم                       التابعـ ــسؤولني عـــ  ت        وضـ ــار املـ ــسانية يف                            كبـ ــسياسة اجلنـ                             ن الـ
   . ) ٦ ( ة ض و ف  امل        اإلدارات

                                  ة اسـتراتيجيات خمتلفـة لنـشر          ضـ  و ف                                            ت حكومـة اململكـة املتحـدة واإلدارات امل           جمـ        وقد أد   -   ٧
                                                                                        لقة باالتفاقية واملالحظات اخلتامية والربوتوكـول االختيـاري، والتوعيـة هبـا أثنـاء                            املعلومات املتع 

 ( ) ٨  )( ٧ (                       الفترة املشمولة بالتقرير
 

٩)(  
 

   :          ، مبا يف ذلك )١٠
                                                                                وضع معلومات بشأن االتفاقية والربوتوكول االختياري على املوقع الشبكي للمكتـب            -  

                       احلكومي ملسائل املساواة؛

__________ 
  ) ٩(   http://equalities.gov.uk/pdf/action%20plan.pdf.   
  ) ١٠(   http://www.equalities.gov.uk/pdf/Equality%20Strategy%20tagged%20version.pdf.   
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                                                                 اعات إقليمية لشركاء رئيسيني مع اللجنـة الوطنيـة للمـرأة                                    متويل واستضافة مخسة اجتم     -  
                                            لزيــادة الــوعي باالتفاقيــة والربوتوكــل      ٢٠٠٩       مــايو  /                 ينــاير إىل أيــار /                     مــن كــانون الثــاين 

   ؛ )١١   ( )                           فضال عن إعالن ومنهاج عمل بيجني (         االختياري 
               علـى سـبيل    (                              فيمـا يتعلـق باالتفاقيـة                 ودعمهـا             الصلة     ات            العامة ذ                       االشتراك يف الفعاليات    -  

                                                                                        املثال، قدمت جلنة املساواة وحقوق اإلنسان التمويل ملركز موارد املرأة، وهـو منظمـة              
                                                                                              جمتمع مدين، لعقد تـسع فعاليـات تـدريب يف مجيـع أحنـاء اململكـة املتحـدة للمنظمـات                    

                                                 وأصدرت جلنـة املـساواة وحقـوق اإلنـسان دلـيال          )                                   غري احلكومية بشأن تطبيق االتفاقية    
        اري؛ و                       الستخدام الربوتوكول االختي

   .                                                                تنسيق مشاركة منتظمة شاملة لإلدارات بشأن االتفاقية واملالحظات اخلتامية  -  
ـــ     -   ٨            يف أقــاليم   “                               بنــاء قــدرة حقــوق اإلنــسان  ”                                ً                  وقــد مولــت احلكومــة الربيطانيــة برناجمــاً ل
 (            وراء البحار    ما

  

                                                         يشمل زيادة وعي وقدرة احلكومات، واملؤسـسات الوطنيـة                  الربنامج        وهذا    .  )١٢
                                                                                    ملعاجلة قضايا حقوق اإلنسان؛ وعـززت ترتيبـات اإلبـالغ عـن حقـوق اإلنـسان                             واجملتمع املدين 

                       ويتمثـل أحـد جوانـب      .                                                                                ورصدها وفقا للمعاهـدات الدوليـة ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك االتفاقيـة               
             نطاقهـا إىل       َّ   مـدَّ                                                                                                 هذا املـشروع يف تـشجيع أقـاليم مـا وراء البحـار الـيت مـا زال يـتعني حـىت اآلن                        

                                                               وقدم املكتب احلكومي ملسائل املساواة الدعم إىل حلقة عمـل يف             .    ذلك          أن تفعل        على            االتفاقية  
                      وحبثـت حلقـة العمـل      .                                   استهدفت أقاليم ما وراء البحار       ٢٠١٠       نوفمرب   /                       أنغويال يف تشرين الثاين   

                          ها، ونظـرت يف املـوارد                 التغلب علي                                                          أي عقبات تقنية متصورة تعترض مد النطاق، وكيف ميكن          
                                                  ت أيــضا جــزر فريجــن الربيطانيــة وجــزر تريكــس     ضر    وحــ  .                                       األخــرى الــيت تــدعو إليهــا احلاجــة  

                  ونتيجـة لـذلك،      .                       املمارسـات اجليـدة          بـادل                                                      وكايكوس، اليت انسحبت عليها االتفاقية بالفعـل، لت       
   .    ليها إ                نطاق االتفاقية   َّ مدَّ      جدا             منذ وقت قريب            طلبت برمودا 

       انظــر  (      حــدة                                  يــة يف مجيــع أحنــاء اململكــة املت     ثقيف                                         وتــنعكس أحكــام االتفاقيــة يف األطــر الت   -   ٩
   . )١٤   ( )  ١٥           انظر املادة  (                   والتدريب القانوين  )١٣   ( )  ١٠    و  ٧       املادتني 

  

__________ 
  ) ١١(   www.scotland.gov.uk/Publications/2008/02/19133153/5.   
  ) ١٢(   www.scotland.gov.uk/Publications/2008/11/04154235/6.   
  ) ١٣(   http://www.equalities.gov.uk/pdf/425156%20partnrtdhip%20tagged.pdf.   
  ) ١٤(   http://www.justice.gov.uk/publications/docs/corston-report-march-2007.pdf.   
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                النهج التشريعي    
         أكتـوبر   /                تـشرين األول    ١                                   أحكـام قـانون املـساواة يف                 غالبيـة                              نفذت احلكومـة الربيطانيـة        -    ١٠

                            ً                                                             ويوحد قانون املساواة وجيمع معاً قانون مناهضة التمييز السابق يف بريطانيا العظمـى،               .     ٢٠١٠
         وقــانون   )                         بــصيغته املعدلــة الحقــا   (    ١٩٧٥                                                       ا يف ذلــك قــانون التمييــز علــى أســاس اجلــنس لعــام    مبــ

                      ر قـانون املـساواة      ظ  وحي  .                  ، يف تشريع واحد    )                    بصيغته املعدلة الحقا     (    ١٩٧٠                     األجر املتساوي لعام    
                                                                                                 التمييز، والتحرش، واإليذاء وغري ذلك من الـسلوك احملـدد بـصورة مباشـرة وغـري مباشـرة، مـع              

                              وحيمي القانون األشـخاص مـن        .                حسب االقتضاء                                عينة يسمح هبا بوصفها مشروعة          ءات م       استثنا
                  غيري نوع اجلـنس،     ت                            وهي السن، أو اإلعاقة، أو       ،   “                        اخلصائص املشمولة باحلماية   ”               التمييز بسبب   

                      املعتقـد، أو اجلـنس                                                                                              أو الزواج والـشراكة املدنيـة، أو احلمـل واألمومـة، أو العـرق، أو الـدين أو                 
                                                                                    ال توافق احلكومة الربيطانية على أن قانون املـساواة ينبغـي أن يتـضمن مجيـع                 و  .   ية       اجلنس    يول   وامل

 (               أحكام االتفاقية 
  

                                                                                         من شـأن هـذا أن جيعـل قـانون املـساواة غـري متناسـب فيمـا يتعلـق بنـوع                       ف   . )١٥
                                                                                                  اجلنس، بإعطاء املرأة حقوقا أكثر من اآلخرين، وعلى سبيل املثـال املعـوقني أو األشـخاص مـن                  

                                      ومـن شـأن هـذا تقـويض األسـاس            .                                            يوية ومـن األقليـات اإلثنيـة املختلفـة                                 الفئات الـسوداء واآلسـ    
                                                                                                           املنطقي للتـشريع الـذي يـوفر احلمايـة بـسبب طائفـة مـن اخلـصائص املـشمولة باحلمايـة بـشكل                       

                                                        ولذلك يتمثـل هنـج احلكومـة الربيطانيـة يف تنفيـذ              .        لمساواة ل            هيكل هرمي                     منصف وبدون خلق    
   .               شريعية واإلدارية                                   املساواة عن طريق مزيج من التدابري الت

ــام         -    ١١ ــدا للمــساواة يف القطــاع الع ــا متكــامال جدي ــضا واجب ــساواة أي ــانون امل ــضمن ق                                                                                                ويت
                                                                  واجـب املـساواة بـني اجلنـسني الـسابق، وكـذلك واجبـات                ا                   الـذي جيمـع معـ       )              واجب املساواة  (

  ،  ة ي        اجلنـس      يـول                                                                                 العرق واإلعاقة السابقة، وميتد ألول مـرة ليـشمل الـسن، والـدين أو املعتقـد، وامل      
                                              ودخــل واجــب املــساواة حيــز النفــاذ يف        .                                                      واحلمــل واألمومــة وتغــيري نــوع اجلــنس بالكامــل     

 (    ٢٠١١       أبريل   /     نيسان  ٥
  

                                                                                  ويتـضمن قـانون املـساواة أيـضا أحكامـا ملنـع تنفيـذ شـروط سـرية                    . )١٦
                                                                                                   األجور، ليتمكن املوظفون اآلن من مناقـشة أجـورهم اخلاصـة حبريـة الكتـشاف مـا إذا كانـت                    

                                          اآلن بشأن اختاذ تـدابري أخـرى لتطلـب                                        ي احلكومة الربيطانية مشاورات       جر  ُ وُت  .               أجورهم متييزية 
                                                                   ثبت إلحدى احملاكم أهنم انتهكوا قانون األجر املتساوي أن يقومـوا            ي                          إىل أرباب األعمال الذين     

    ).   ١٦٦-   ١٦٢                  انظر أيضا الفقرات  (             مبراجعة األجور 

__________ 
  ) ١٥(   http://www.justice.gov.uk/docs/breaking-the-cycle.pdf.   
  ) ١٦(  http://www.dojni.gov.uk/index/publications/final_draft_for_print_a_strategy_to_manage_women_offen 

ders_and_those_vulnerable_to_offending_behaviour.pdf.   



CEDAW/C/GBR/7
 

10 11-64854 
 

ــويل      -    ١٢ ــساواة أن ت ــضي واجــب امل ــة                                        ويقت ــات العام ــار الوا                   اهليئ ــة                 االعتب ــد ممارس                      جــب عن
                                                                                     لحاجة إىل القضاء على التمييز والتحرش غري املشروعني بـسبب نـوع اجلـنس، وغـري                 ل         وظائفها  

     بــني           الفــرص        تكــافؤ        تعزيــز  ل                                                                      ذلــك مــن أنــواع الــسلوك غــري املــشروع مبوجــب قــانون املــساواة؛   
ــساء     ا ــدة بــني الرجــال والن ــشجيع العالقــات اجلي ــساء وت ــساواة    .                                                                         لرجــال والن ــة امل ــضطلع جلن                           وت

 (                                اإلنسان بتنفيذ واجب املساواة         وحقوق
  

                                                                وهـي هيئـة قانونيـة مـستقلة مـسؤولة عـن القـضاء                ، )١٧
                                  وحتظـى جلنـة املـساواة وحقـوق          .                                                                 على التمييز، وتعزيز ورصد حقوق اإلنـسان وتعزيـز املـساواة          

 (                                        اإلنسان برعاية املكتب احلكومي ملسائل املساواة
  

١٨( .   
               وضـع أنظمـة     ل   ة       فوضـ                واإلدارات امل                                    سـلطات للحكومـة الربيطانيـة        نح                  وقانون املساواة مي    -    ١٣

         وحكومـة    .                                                                                        إلضافة واجبات حمددة بغرض الـتمكني مـن أداء واجـب املـساواة علـى حنـو أفـضل                  
                                          واجبات حمددة دخلت حيـز النفـاذ يف                  النص على           بقيامها ب                         يف بريطانيا العظمى         األوىل          ويلز هي   

   .    ٢٠١١      أبريل  /       نيسان ٦
  

                    ي يستهدف فئات حمددة                                         التدابري الرامية إىل القضاء على التمييز الذ    
     قات           النساء املعو    

                     كجــزء مــن مبــادرة                                                                       التزمــت احلكومــة الربيطانيــة بتقــدمي دعــم إضــايف للنــساء املعوقــات   -    ١٤
ــان،        ــضاء يف الربملـ ــصبحوا أعـ ــدون أن يـ ــذين يريـ ــوقني الـ ــع املعـ ــستهدف مجيـ ــا تـ ــع نطاقـ                                                                                                         أوسـ

                   ات، انظـر املـادة                                     لإلطـالع علـى مزيـد مـن املعلومـ      (                                   مستشارين أو مسؤولني منتخبني آخرين       أو
           كيفيـة          بلـورة                                                                                وتعمل بصورة وثيقة مع منظمات اإلعاقـة واملنظمـات األخـرى ذات الـصلة ل                )  ٧

        اآلراء     ٢٠١١        مـايو    /         أيـار    ١١                           والتمست مشاورة انتهت يف       .                                 تقدمي هذا الدعم على أفضل وجه     
   .                                     وتنظر احلكومة الربيطانية حاليا يف الردود  .                                بشأن كيفية تقدمي هذا الدعم اإلضايف

                                                                                          ويطبــق قــانون املــساواة اآلن احلظــر ضــد التمييــز علــى أســاس اإلعاقــة كــسبب مباشــر    -    ١٥
                                                                                على نطاق أوسع إىل جماالت تتجاوز ميـدان العمـل لتـشمل جمـاالت مـن قبيـل احلـصول              وذلك  

     غـري                                                                                                 على السلع، والتسهيالت واخلدمات؛ ويـدخل مبـدأ التمييـز علـى أسـاس اإلعاقـة كـسبب                   
                            سبب شـيء ناشـئ نتيجـة                                          ية من التمييز الـذي حيـدث بـ                د للحما                            مباشر؛ وينص على شكل جدي    

                                                                                وينص أيضا على احلماية الصرحية من التمييـز علـى أسـاس اإلعاقـة كـسبب                  .               إلعاقة شخص ما  
ّ                                       الذي حيدث بسبب ارتباط أحد األشـخاص بـشخص معـّوق، وهـو مـا ميكـن                   ش             مباشر والتحر                                          

__________ 
  ) ١٧(   http://www.equalities.gov.uk/pdf/EHRC%20Reform%20Condoc%20Accessible.pdf.   
  ) ١٨(   13.5, p137 in Heady, L., Kail A. and Yeowart, C. (2011) Understanding the Stability and Sustamability 

of the Violence Against WomenVoluntary Sector, GEO (London).   
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                                صرحية مـن التمييـز القـائم                                                                                  أن ينطبق على أقارب املعوقني والقائمني علـى رعايتـهم، واحلمايـة الـ             
  .                                                                      سبب مباشر والتحرش الذي حيدث بسبب التصور اخلاطئ بأن الـضحية معاقـة       ك             على اإلعاقة   

                                                                                                 وباإلضافة إىل ذلك، يوفق قانون املساواة بني طائفة من أحكام اإلعاقـة جلعلـها أسـهل ملـن هلـم               
              بـة واحـدة                                             وعلـى سـبيل املثـال، توجـد اآلن عت           .                                                 حقوق وعلـيهم مـسؤوليات لفهمهـا وتطبيقهـا        
   .                                     ينشأ عندها الواجب إلجراء تعديالت معقولة

                                                                            ، صـــدقت اململكـــة املتحـــدة علـــى اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة حلقـــوق       ٢٠٠٩          ويف عـــام   -    ١٦
  .                                                                          وهي ملتزمة بالرؤية املتعلقة باملـساواة يف االتفاقيـة وبتنفيـذ التزاماهتـا       .                    األشخاص ذوي اإلعاقة  

                                             األول إىل األمــم املتحــدة بــشأن تنفيــذ هــذه                              التقريــر الــدوري الــوطين     ٢٠١١            قدم يف عــام    ُ   وســُي
 (                        االتفاقية يف اململكة املتحدة

  

١٩( .   
  

                                                 يات، واملثليني، ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسية    سحاق                      املساواة فيما يتعلق بال    
ــوق الــ       -    ١٧ ــة حق ــز ومحاي ــة بتعزي ــة الربيطاني ــزم احلكوم ــشته     سحاق                                                              تلت ــيني، وم    ي                        يات، واملثل

                                               وقـد انطلقـت خطـة العمـل االسـتراتيجية            .                               اجلنسية يف اململكة املتحـدة               يري اهلوية  ا          اجلنسني ومغ 
                                                        يات، واملثلـيني، ومـشتهي اجلنـسني ومغـايري اهلويـة               سحاق                                  العمـل لتحقيـق املـساواة للـ        ”         املعنونة  
                              االجـــراءات احملـــددة الـــيت       وضـــح    وت ) ٩ (    ٢٠١١        مـــارس  /      آذار  ١٤    ، يف  “               املـــضي قـــدما  :          اجلنـــسية

                             قـدمي اخلـدمات ويف الـدوائر                                     جمـاالت الـسياسة العامـة وت                                               ستتخذها احلكومـة الربيطانيـة يف مجيـع       
            الـسحاقيات                                                                                       العامة يف بريطانيا العظمى، ويف عملها الدويل، إلحراز تقـدم يف املـساواة املتعلقـة ب          

                                                وخطـة العمـل هـذه تـستند إىل االلتزامـات            .                                               واملثليني ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسية     
ــة ب   ــواردة يف خطــة العمــل املتعلق ــسحاقيات  ا                                       ال ــة               ل ــايري اهلوي ــسني ومغ ــشتهي اجلن ــيني وم                                                 واملثل

               اســـتراتيجية   ”     ويف     ٢٠١٠         يونيـــه  /            حزيـــران   ١٦                                                     اجلنـــسية، الـــيت أطلقهـــا رئـــيس الـــوزراء يف     
                                 إىل نــشر اســتراتيجية بــشأن    ا                               يرلنــدا الــشمالية يف ســبيله   أل   ة            التنفيذيــ      لجنــة     وال . )  ١٠ ( “         املــساواة
   .      اجلنسية      امليول
ــة     -    ١٨ ــة العمــل املعنون ــضمنت خط ــساواة للــ   ”                                   وت ــق امل ــيني،     سحاق                                 العمــل لتحقي                 يات، واملثل

                                    ا بنـشر أول خطـة عمـل علـى                  إلتزامـ   “               املـضي قـدما     :                                      ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسية    
                          وستتـضمن خطـة العمـل        .                                                                       اإلطالق بشأن مساواة مغايري اهلوية اجلنسية حبلول هناية هـذا العـام           

         وتـشترك    .                                 طـوال مـدة انعقـاد الربملـان                           احلكومية سـتنفذ           إلدارات                              هذه تعهدات قاطعة من مجيع ا     
   .                                                                          احلكومة الربيطانية بصورة نشطة مع جمتمع مغايري اهلوية اجلنسية طوال وضع خطة العمل

__________ 
  ) ١٩(   3.69 p. 66 in Shared Intelligences & Jane Ellis Consulting (2011) Evaluation of the Special Funds for the 

Sexual Violence Voluntary and Community Sector, GEO (London)..   
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                                      لـسحاقيات واملثلـيني ومـشتهي اجلنـسني      ل                                            وهنج احلكومة االسكتلندية لتحقيـق املـساواة        -    ١٩
                        خدامه لتعريـف شـامل          اسـت                                  يف الـسياق األورويب، بـسبب                                              يري اهلوية اجلنـسية يعتـرب تقـدميا           ومغا
                                                       ً                           يف تشريعها املتعلـق جبرميـة الكراهيـة وألهنـا أول حكومـة متـول منـصباً يف                    “                اهلوية اجلنسانية  ”   لـ

                                                                     وتعتــرب أكثــر بلــدان أوروبــا تقــدما يف مــساواة مغــايري اهلويــة    .                                  منظمــة ملغــايري اهلويــة اجلنــسية
                                 الثالث للـسحاقيات واملثلـيني                      املنظمات الوطنية  ب                                    وعالقة احلكومة االسكتلندية الوثيقة       .       اجلنسية

                                                                                                ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسية سـاعدت علـى حتـسني التوصـيات الـواردة يف تقريـر                  
                                                                           قلــوب وعقــول الــساحقيات واملثلــيني ومــشتهي اجلنــسني ومغــايري اهلويــة      طــة                 الفريــق املعــين خب

                    ي اجلنسني ومغـايري         ومشته                                         تغيري املواقف جتاه الساحقيات، واملثليني،        :            حتدي التحيز  ”        اجلنسية  
                                  ، استجابت احلكومـة االسـكتلندية      )  ١٢ (                      ويف ردها على التقرير     .  )  ١١ ( “                          اهلوية اجلنسية يف اسكتلندا   

   .                               للغالبية العظمى للتوصيات املقدمة
                                                                                           وواجب املساواة اجلديد يشترط على اهليئات العامة عنـد ممارسـتها لوظائفهـا أن تـويل                  -    ٢٠

                                                      لتمييز والتحـرش غـري املـشروعني بـسبب امليـل اجلنـسي                                           االعتبار الواجب لضرورة القضاء على ا  
                                                                                                        وتغيري نوع اجلنس، فضال عـن أنـواع الـسلوك األخـرى غـري املـشروعة طبقـا لقـانون املـساواة؛                      

                                                                                  الفرص بني األشخاص الذين يتسمون بتلك اخلـصائص والـذين ال يتـسمون هبـا؛                     تكافؤ        وتعزيز  
                              بتلـــك اخلـــصائص والـــذين                                                                        وتعزيـــز إقامـــة عالقـــات جيـــدة بـــني األشـــخاص الـــذين يتـــسمون 

                                                                                        وهذا يعين أن اهليئات العامة مـن قبيـل املستـشفيات واجملـالس احملليـة حتتـاج إىل                    .           يتسمون هبا   ال
                                                                                                    النظــر بــصورة نــشطة يف اآلثــار الــيت ترتبــها سياســاهتا وممارســاهتا علــى جمتمعــات الــسحاقيات     

                        أولوياهتـا وسيـساعدها                                                                         واملثليني ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسية عند ختطيط عملـها و          
                                                     وسـيكفل هـذا أيـضا أن يكـون علـى املـدارس               .                                             ذلك يف التغلب على احلواجز وتعزيز املشاركة      

                                           كراهيـة الـسحاقيات واملثلـيني اجلنـسيني                  علـى                               اجلـة االستئـساد القـائم                              واجب النظر يف كيفية مع    
         بـأن      ٩٩٨ ١                                                 مـن قـانون أيرلنـدا الـشمالية لعـام              ٧٥                  وتقـضي املـادة       .                            وكراهية املتحـولني جنـسيا    

                                                                   الفـرص بـني الرجـال والنـساء بوجـه عـام، وبـني األشـخاص ذوي              تكافؤ                       تعزز السلطات العامة    
                                         ً        ً                             وتؤدي جلنة املـساواة يف أيرلنـدا الـشمالية دوراً قانونيـاً يف رصـد تنفيـذ             .                       امليول اجلنسية املختلفة  

   .            هذه الواجبات
                     جنـسيا ومـشتهي                                                                              وكجزء من التزامهـا بتحـسني حتقيـق املـساواة للـسحاقيات واملثلـيني               -    ٢١

                                   مـن قـانون املـساواة الـيت            ٢٠٢                                                                         اجلنسني ومغايري اهلويـة اجلنـسية، تعتـزم احلكومـة تنفيـذ املـادة               
ــروض                 ســتلغي احلظــر   ــرا  يف          املف ــد يف               انكلت ــيت تعق ــة ال ــشراكة املدني ــسجيالت ال ــى ت ــز عل                                                                 وويل
       رحيـب                                                                     هذا النص سيسمح للمنظمات الدينية اليت ترغـب يف ذلـك بالت                نفيذ  وت  .                األماكن الدينية 

 ً                    اً، فـإن املنظمـات           مبيحـ                   متثـل حكمـا         ٢٠٢              وألن املـادة      .                                     بتسجيالت الشراكة املدنية يف أماكنها    
                                                    الــشراكات املدنيــة لــن تكــون مطالبــة بالقيــام           تــسجيالت                     ترغــب يف الترحيــب ب                  الدينيــة الــيت ال
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      هـذا           تطبيـق                            ، بدأت مناقشة بشأن كيفيـة      ٢٠١١     مارس  /      آذار  ٣١   ويف   .                       بذلك نتيجة هلذا التغيري 
           كـثريين يف            مـن        رغبـة         وجـود            أيضا       أثبت                  الشراكات املدنية    ب        املتعلق              وعمل احلكومة     .  )  ١٣ (    احلكم

                              ، وســتقوم بالتــشاور يف هــذه           املدنيــة                                                          املــضي حنــو حتقيــق املــساواة يف الــزواج املــدين والــشراكات
   .                          عمل مع مجيع املهتمني هبذا اجملال   وست                     املسألة بصورة مستقلة، 

  
        اجملرمات    

                                            عـن اجلرميـة ومعاجلـة ارتكـاب النـساء                   بعيـدا                النـساء           تحويـل            يطانيـة ب                      تلتزم احلكومـة الرب     -    ٢٢
                                                                              وقد وافقت بصورة عامة على االسـتنتاجات الـواردة يف تقريـر البارونـة                .                      للجرائم بصورة فعالة  

                                               اســتعراض للمـرأة الـيت لـديها جوانـب ضــعف      ”         بـشأن      ٢٠٠٧       مـارس   /      آذار              سـتون املـؤرخ     كور
 (                                                  احلد من عدد النـساء الـضعيفات يف الـسجون                  وتدعم  )  ١٤ ( “                               خاصة يف نظام العدالة اجلنائية    

  

٢٠(  .  
                جيـري تنفيـذ                                                          ال يـشكلن خطـرا علـى اجلمهـور عـن احلـبس،                      الالئـي                               وإلبعاد النـساء الـضعيفات      

   :                                                            برنامج عمل مستمر لتوفري خيارات جمتمعية فعالة للمحاكم، مبا يف ذلك
         ملنظمــات                      ة مــن وزارة العــدل     ولــ                           ماليــني جنيــه اســترليين مم  ١٠                      منحــة تربــو علــى      قــدمي ت  -    

                                      قائمـة علـى اجملتمـع احمللـي مـن            ال          لتـدخالت           من ا    ٤٠    من                                القطاع الطوعي لتنفيذ شبكة     
                                                       أجل النساء ملعاجلة األسباب الكامنة وراء ارتكاهبن للجرائم؛

     ٥٠٠                                                                                      متويل خدمة كفالة معززة للنساء لتوفري الـدعم الشخـصي املكثـف ملـا يـصل إىل                    -  
   ؛    ٢٠١١ /    ٢٠١٠               إمرأة يف الفترة 

                                                                             ئتالف ممولني مستقلني للقيام على حنو استراتيجي بتمويـل مبـادرات رفيعـة                         العمل مع ا    -  
                                                                                      املستوى لدعم املنظمات النسائية اليت تعمـل مـن أجـل تغـيري سـلوك النـساء املعرضـات          

                ارتكنب جرائم؛     الالئي         للخطر أو 
                                                                                          العمل مع القطاع الطوعي، ونظام العدالة اجلنائية والشركاء اآلخرين لتعزيـز خيـارات               -  

            للمحاكم؛ ة              تمع احمللي اجلديد  اجمل
         سـجن        حيـز                                     قيـق اهلـدف املتمثـل يف ختفـيض              م حت            حبيـث يـت           نـساء                      ري استخدام سـجن        تغي  -  

ـــ   ــساء ب ــول آذار    ٣٠٠               الن                                    وفــضال عــن ذلــك دعــم اهلــدف       ٢٠١١       مــارس  /                     مكــان حبل
  /                         مكــــان حبلــــول آذار   ٤٠٠          اث بـــــ                                                        املتمثــــل يف ختفــــيض عــــدد أمــــاكن ســــجن اإلنــــ

   ؛    ٢٠١٢     مارس

__________ 
  ) ٢٠(   http://www.education.gov.uk/inthenews/inthenews/a0077692/the-governments-response-to-the-

independent-review-of-the-commercialisation-and-sexualisation-of-childhood.   



CEDAW/C/GBR/7
 

14 11-64854 
 

                    ذات االحتياجـات       رأة                                               وع استكشاف فوائد التدخل املبكر لـصاحل املـ                        تقدمي الدعم ملشر    -  
   و                         بنظام العدالة اجلنائية؛          ها ألول مرة            عند احتكاك ا                    املتعددة لتحويل اجتاهه

ــل   -   ــدخل      ٢٥        متويـ ــدمات تـ ــدمي خـ ــة لتقـ ــة حمليـ ــاملرأة                                                 هيئـ ــة بـ ــة خاصـ ــرة                              عائليـ               يف الفتـ
   .        متعددة                                           كجزء من هنج أوسع لدعم األسر اليت تواجه مشاكل    ٢٠١٢ /    ٢٠١٠

                                                                                             ويف اآلونـــة األخـــرية، أوضـــحت احلكومـــة الربيطانيـــة رؤيتـــها ملعاقبـــة وإعـــادة تأهيـــل   -    ٢٣
ــ  اجمل ــة       رم ــر فعالي ــصورة أكث ــك                              ات ب ــة          وذل ــة اخلــضراء املعنون ــ             كــسر دورة اجمل ”                                يف الورق     ات،     رم

ــة     ــصورة فعال ــيهن ب ــهن واحلكــم عل ــهن، وإعــادة تأهيل                         ومــن خــالل املقترحــات    .  )  ١٥ ( “                                                                   ومعاقبت
ــواردة يف الو ــساء                      ال ــل الن ــادة تأهي ــة النجــاح يف إع ــة الربيطاني ــضمن احلكوم ــة اخلــضراء، ست                                                                                        رق

 (                                              يقــضني األحكــام يف احلــبس أو يف اجملتمــع احمللــي       كــن            ات، ســواء     رمــ  اجمل
  

                 وتقــوم احلكومــة   .  )٢١
          احلـبس         بيـئيت                                                   كفل أن يكـون تنفيـذ النـساء لألحكـام، يف             ت                                        الربيطانية أيضا بوضع اسـتراتيجية سـ      

 (  ات  رم ج م                   االحتياجات املعقدة لل ب  ي  ف                  ء، مناسبا للغرض وي                      واجملتمع احمللي على حد سوا
  

٢٢(  .    
ــة إلدارة شــؤون اجملــ      -    ٢٤ ــدائرة الوطني ــد تعهــدت ال ــة      رمني                                                       وق ــدعم غالبي ــل ل ــوفري التموي                                       بت

                         القيـام مـن الفتـرة                         وتعهـدت أيـضا ب      .     ٢٠١٢ /    ٢٠١١                         يف الـسنة املاليـة                      تمعية للمـرأة            اخلدمات اجمل 
ــا بعــدها     ٢٠١٣ /    ٢٠١٢ ــالتكليف بتقــدمي خــدم                 وم ــساء عــن                              ب ــاد الن ــها يف إبع                                                ات تثبــت فعاليت
   .    احلبس
     ً                عامـاً يف سـجون        ١٨              دون سـن           رمـات                                                      وليس من سياسـة احلكومـة الربيطانيـة إيـواء اجمل            -    ٢٥

 (        الراشدات
  

         جملـس   ُ        ُيجهزهـا                            عاما يف وحدات خمصـصة         ١٧                                  وجيري إيواء البالغات من العمر        .  )٢٣
                    عامـا إمـا يف        ١٧              عمارهن عـن                           وجيري إيواء من تقل أ      .                                        العدالة للشباب وتديرها دائرة السجون    

            يف املائـة    ١٤                              وقـد حـدث اخنفـاض بنـسبة         .                                                           مراكز تـدريب مأمونـة أو يف بيـوت أطفـال مأمونـة            
ــصغريات    ــدد ال ــا يف ع ــا  ١٨         دون ســن  (                             تقريب ــسنوات اخلمــس       )         عام ــدى ال ــى م                                           يف احلــبس عل

ــواء اجمل    .         املاضــية ــشمالية، جيــري إي ــدا ال ــ                                           ويف أيرلن ــة   ١٨            ات دون ســن     رم        ً                       عامــاً يف مركــز العدال
   .      لألحداث

            احملتـاجني          مجـرمني                                                ُّ                          وترى احلكومة الربيطانية أنه ينبغي تـوفري برنـامج تعلُّـم شخـصي لل               -    ٢٦
   ة     ُّ                                                      ُّ                                         للتعلُّم، يستند إىل تقيـيم مناسـب لالحتياجـات ومـبني بوضـوح يف خطـة تعلُّـم فـردي مـصمم                     

__________ 
ــديرات ا   )٢١ (   ــام                  التق ــرا ع ــة يف انكلت ــة اإلثني ــسكان حــسب الفئ ــة لل ــوطين       ٢٠٠٧                                                                 لتجريبي ــا املكتــب ال ــيت أجراه                                    ال

   .    ٢٠٠٨                      لإلحصاءات، ونشرت يف عام 
  .www.statswales.wales.gov.uk/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=11293نقال عن إحصاءات ويلز،   )٢٢(  
              يف املائـة      ٦٠                       تستند املقارنـات إىل       .     ٢٠٠٩ /    ٢٠٠٨           يف الفترة                                                األسر املعيشية ذات الدخل األدىن من املتوسط           )٢٣ (  

   .                                 من الدخل الوسيط قبل تكاليف اإلسكان
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 (  هلم
  

         ، عـززت      ٢٠٠٩          يف عـام     رمني                                                    ومن خالل العقود اجلديدة خلدمات تعلم ومهارات اجملـ          .  )٢٤
   :                           مات القائمة، مبا يف ذلك بتوفري   اخلد
ــ                             الفحـــص الفـــردي الـــذي ي   -   ــتعلُّ        عقبـ ــيم مناســـب لتحديـــد احتياجـــات الفـــرد للـ   م                                          ُّ                     ه تقيـ

           واملهارات؛
       قويــة   “       نــواة ”                                                                          منــهاج دراســي قــائم علــى قاعــدة عريــضة يف احلــبس، ولكنــه يتــضمن      -  

                         ُّ  ، لتلبية احتياجات التعلُّم؛                        عند االنتقال إىل مكان جديد     تقدم   ال       لتسهيل 
                                                                                      نتقال املـدار بـصورة صـحيحة إىل اجملتمـع احمللـي عنـد إطـالق الـسراح، مبـا يف ذلـك               اال  -  

                                                            ات إىل األماكن اليت ميكن أن حيصلن فيها على مـا حيـتجن               رم                     وضع الفتات إلرشاد اجمل   
                                                         وعلى سبيل املثال املراكز واملنظمات النسائية ذات الصلة؛ و ،                  إليه من مشورة ودعم

       وهــذه   .       ُّ    للــتعلُّم  ات         احملتاجــ ت ا    رمــ                   واإلرشــاد لــدعم اجمل                               خــدمات املعلومــات، واملــشورة    -  
                                وهــذا يكفــل تــوفري الــدعم      .   ات                                                       اخلــدمات مدجمــة يف اخلدمــة الــشاملة ملهــن الراشــد     

   .  ات  رم                                   واإلرشاد جلميع النساء، مبن فيهن مجيع اجمل
                                   تراتيجية مـــدهتا ثـــالث ســـنوات يف                               أليرلنـــدا الـــشمالية اســـ ة             التنفيذيـــ           ت اللجنـــة       ونـــشر  -    ٢٧
          املعرضـات                                          اسـتراتيجية إلدارة شـؤون اجملرمـات و        ”             ، بعنـوان        ٢٠١٠          أكتـوبر    /           تشرين األول    ٢٩

                                                                        ويتمثل أحد األهداف الرئيسية لالستراتيجية يف ختفيض عـدد النـساء             . )  ١٦ ( “               للسلوك اإلجرامي 
                                                ولتحقيق هـذا، فإهنـا تركـز علـى أربعـة             .                                                       يدخلن نظام العدالة اجلنائية يف أيرلندا الشمالية            الالئي

   :           جماالت رئيسية
ُ  َ فري بدائل للُمَح  تو  -             ة واحلبس؛ م ك ا           
                               احلد من ارتكاب النساء للجرائم؛  -  
               بوجه خاص؛ و   رأة                                       إشراف اجملتمع احمللي وتدخالته فيما يتعلق بامل  -  
   .                  فيما يتعلق باحلبس      باملرأة           وضع هنج خاص   -  
                        ومتــشيا مــع بلــورة   ،                                                                      وقــد استعرضــت أيرلنــدا الــشمالية املوقــع احلــايل لــسجون النــساء    -    ٢٨

                                                                                             تها الشاملة، ما برحت دائرة سجون أيرلندا الـشمالية تبحـث خيـارات تـوفري أمـاكن                          استراتيجي

__________ 
                                تـدابري املـشروطية يف مـشروع        ”                                                                                      لإلطالع على مزيد مـن التفاصـيل، يرجـى الرجـوع إىل تقيـيم األثـر املعنـون                      )٢٤ (  

-http://www.dwp.gov.uk/docs/lone-parent-conditionality . “    ٢٠١١         لعــام                                     قــانون إصــالح الرعايــة االجتماعيــة

wr2011-ia.pdf.   
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                    ويف أثنـاء ذلـك،       .                                      للغـرض الـذي بنيـت مـن أجلـه                        أكثر مالءمـة                    للسجينات تكون                  إيواء ومرافق   
   .                                                                           تضطلع دائرة سجون أيرلندا الشمالية بربنامج مستمر لتحسني وجتديد مرافق سجن النساء

   :               سكتلندية مبا يلي                  وقد قامت احلكومة اال  -    ٢٩
ــاج يف اجملتمــع    -   ــاح وحــدتني لإلدم ــي                                     افتت ــان الوحــدتان    وها  .         احملل ــ مت                   ت ــسجينات   ان ِّ   كِّن              ال

                                                                                     اخلاضـعات لدرجـة منخفـضة مـن اإلشـراف واملقـبالت علـى هنايـة مـدة عقوبتـهن مــن           
                                                                                          االستعداد إلعادة اإلندماج يف اجملتمع بتوفري برنامج فـرص مـنظم هلـن، مثـل االلتحـاق                 

    ة؛     عائلي           ام بزيارات              بكلية أو القي
ــغ     -   ــل مببلـ ــلة التمويـ ــز     ٧ ، ١                               مواصـ ــسنة للمركـ ــترليين يف الـ ــه اسـ ــون جنيـ     يف    ٢١٨                                                      مليـ

                     قـد تكـون هلـن             الالئـي                                                     غالسجو، وهو مرفق ختصصي متعدد التخصصات للمجرمات        
                                                 برنـامج لإلقامـة وبرنـامج هنـاري علـى حـد           ٢١٨           وللمركـز     .                       مشاكل مرتبطة باإلدمان  

ــدمي     ــدة لتق ــيح فرصــة فري ــصحية                                             ســواء ويت ــة واخلــدمات ال ــة االجتماعي         ســريعة                                             الرعاي
                             بة واالبتكارية من موقع واحد؛      االستجا

ــا الحتياجــات         -   ــر وفق ــصميم األم ــيح الفرصــة لت ــذي يت ــر تعــويض اجملتمــع ال                                                                                              إصــدار أم
                                   علـى عمـل مناسـب غـري مـدفوع       ا                                              اجملرمات، مع إرشادات تؤكد أمهية ضمان حـصوهل       

                    الرعاية األخرى؛ و                                      األجر، مع مراعاة رعاية الطفل أو مقتضيات
                                                    جنيـــــه اســـــترليين يف الـــــسنة للفتـــــرتني     ٨٠٠     ٠٠٠                                         تقـــــدمي متويـــــل إضـــــايف قـــــدره    -  

ــز        ٢٠١٢ /    ٢٠١١     ، و    ٢٠١١ /    ٢٠١٠ ــي لتعزي ــة العــدل يف اجملتمــع احملل ــسلطات إقام                                                         ل
                          وهـذا التمويـل يـستهدف      .                                                              اجلهود املبذولة ملنع النساء من العـودة إىل ارتكـاب اجلـرائم       

                                                            شـادي للنـساء فيمـا يتعلـق بتـصرفات اجملتمـع احمللـي                                                 برامج من قبيـل وضـع مـشروع إر        
   .                                فيما يتعلق باإلفراج عنهن من السجن   أو

  
                          اهليئات العامة غري احلكومية    

                  ومتثلـت األهـداف      .                               ً                                   أجرت احلكومة الربيطانية استعراضاً للهيئات العامة غري احلكوميـة          -    ٣٠
         ونتيجـة    .                        الـيت متوهلـا احلكومـة                                                             الرئيسية لالستعراض يف زيادة املساءلة وختفيض تكاليف اهليئـات    

                     ووضــع هنــج جديــد     ٢٠١٠        عــام                                                                    لــذلك، صــدر قــرار بــإغالق اللجنــة الوطنيــة للمــرأة يف هنايــة  
ــوزراء           عمــل          ســيجعل ال ــها أقــرب إىل ال ــة عن ــتكلم بالنياب ــيت ت ــسائية ال ــرأة واملنظمــات الن                                                                                               مــع امل
          تقـدمي         ووقـت   .                                    أنسب للقرن احلـادي والعـشرين        الت         واالتصا    عمل ل         طرق ا          أن تكون         وسيضمن  

                                     بـشأن مقترحاهتـا لوضـع هنـج جديـد                      جتـري مـشاورات                          احلكومـة الربيطانيـة       كانت              هذا التقرير،  
                                وســـيبدأ التنفيـــذ يف تـــشرين   .                                                                            وتـــستمع بـــصورة جديـــة ملـــا تقولـــه املـــرأة واملنظمـــات النـــسائية 



CEDAW/C/GBR/7  
 

11-64854 17 
 

     صــل   وا                                         وسيــشتمل علــى مــزيج مــن أســاليب الت   )        تــشاور                  رهنــا بنتــائج ال   (    ٢٠١١         أكتــوبر  /    األول
                                                                   املرأة واملنظمات النسائية يف مجيع أحناء اململكة املتحدة وسيـستخدم أحـدث      مع          العمل       إلمكان

   ُ                                                        وســُتبلغ املعلومــات اجملمعــة إىل الفريــق املــشترك بــني        .                                        أســاليب الــربط الــشبكي االجتمــاعي   
           ت احلكومـة           إلتزامـا         تنفيـذ   ل            سـتراتيجية   إل                              املساواة، الـذي يـشرف علـى ا        سائل           واملعين مب  ت  را ا    الوز

     ُ  َّ                                                          صل املُحسَّن مصمم لتقدمي هنج إلشراك املـرأة واالسـتماع إليهـا يف             وا      الت     وهذا  .                بتحقيق املساواة 
ــة مــن                   أوســع وأمشــل                     اململكــة املتحــدة   ــرأة العادي ــتمكني امل ــا ســبق ب ــدلوها مباشــرة                                               مم                          اإلدالء ب

   .     حلكومة ا  يف
                                                                                        وما زالت جلنة املساواة وحقوق اإلنسان اهليئة القانونية املستقلة املـسؤولة عـن القـضاء            -    ٣١

                          املكتب احلكومي ملـسائل      ى  رع ي و  .                                                   مييز، وتعزيز ورصد حقوق اإلنسان وتعزيز املساواة              على الت 
 (              هذه اللجنة         املساواة

  

                                                                      وقد نشرت احلكومة خططا تفصيلية للتغريات اهلامـة يف طريقـة عمـل               .  )٢٥
                                                     وستؤدي اإلصالحات إىل تصويب أخطـاء املاضـي وزيـادة          .  )  ١٧ (                           جلنة املساواة وحقوق اإلنسان   

                         وسـتجعل هـذه اإلصـالحات      .                                    نتـائج مقابـل التكلفـة النقديـة           ه مـن     حتقق   ما      لة و                  الشفافية، واملساء 
   .                                           اللجنة منظمة أقوى، وأكثر تركيزا وأكثر كفاءة

  
                    املنظمات غري احلكومية    

                                    واجـب املـساواة بـني اجلنـسني                     قائلة بـأن        ات ال      إلدعاء                                 ترى حكومة اململكة املتحدة أن ا       -    ٣٢
  .                           غـري صـحيحة يف الواقـع        “  ا             دون غريهـ           للمـرأة       دمات    اخل ”      توفري       على              بصورة سلبية     َّ   أثَّر          السابق  

                  أي دليـل علـى    )  ١٨ (                                  املكتب احلكـومي ملـسائل املـساواة                 جرى بتكليف من                    ومل جيد حبث مستقل     
  .                                                                                                    أن واجــب املــساواة بــني اجلنــسني قــد أثــر علــى اســتقرار أو اســتدامة القطــاع الطــوعي للمــرأة

                           حــني جــرى تــشجيع بعــض          أنــه يف    ٢٠١٠ /    ٢٠٠٩                                           ووجــد تقيــيم للــصندوق اخلــاص يف الفتــرة 
                                                                                  لتقدمي خدمات لضحايا العنف اجلنـسي الـذكور، كانـت هنـاك طائفـة مـن                  ة       املستفيد         املنظمات  

                                    تقــدمي خــدمات منفــصلة للرجــال                        فرديــة تراوحــت بــني          منظمــات            هــذا مــن                    ردود الفعــل علــى 
              أيـضا إىل          دليـل            قـدم أي        ُ  ومل يُ   .  )  ١٩ (                       علـى وجـه احلـصر       ا           دون غريه        للمرأة                  االحتفاظ باخلدمات    و

 (  ات     إلدعاء             إلثبات هذه ا    ٢٠٠٨                نة أثناء حبث عام     اللج
  

٢٦( .   
                                                                                         ونــشر املكتــب احلكــومي ملــسائل املــساواة صــحيفة وقــائع عــن واجــب املــساواة بــني       -    ٣٣

ــه  /               اجلنــسني يف متــوز                                                            كيــف قــام بتطبيقهــا علــى مجيــع الــسلطات العامــة     ت       ، شــرح    ٢٠٠٩        يولي
                 سع، مبـا يف ذلـك    ُ                        وُنشرت الصحيفة على نطاق وا  .                                   وكيف ميكن أن تستخدمها تلك السلطات  

__________ 
  ) ٢٥(   http://www.scotland.gov.uk/Topics/People/Equality/18500/UKWWC.   
  ) ٢٦(   http://www.scotland.gov.uk/Publications/2010/07/01154459/0.   
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                                                                 وقـام املكتـب احلكـومي ملـسائل املـساواة بتحـديث صـحيفة                .          انكلتـرا                             على الـسلطات احملليـة يف       
   .                                                        تعميمها على ضوء بدء نفاذ قانون املساواة وفرض واجب املساواة      إعادة          الوقائع و

                                                                                        ويف أيرلنــدا الــشمالية، ســيؤدي اســتعراض متويــل احلكومــة للجماعــات واملنظمــات          -    ٣٤
ــسائية إىل ــوير               الن ــسني            تن ــني اجلن ــساواة ب ــتراتيجية امل ــدة الس ــصف امل ــتعراض منت          وتواصــل   .                                                                    اس

   .                                                           تقدمي متويل مببلغ مليون جنيه استرليين ملشاريع املساواة بني اجلنسني  ية       ستكتلند ال      كومة ا  احل
ــات          -    ٣٥ ــثالث منظم ــل ل ــساواة التموي ــز امل ــز لتعزي ــة ويل ــدم صــندوق حكوم ــز، ق                                                                                             ويف ويل

ُ            وَمثَّـل التمويـل املقـدم ُربـع       .                            لتعزيز املساواة بني اجلنسني      ٢٠١١ /    ٢٠١٠                      جنسانية خالل الفترة                     َّ َ  
                                                     وباإلضـافة إىل ذلـك، تـستعرض حكومـة ويلـز حاليـا         .                                             جمموع ميزانيـة صـندوق تعزيـز املـساواة        

ــل ــق              متثي ــا يتعل ــضل وجــه فيم ــى أف ــا عل ــا واحتياجاهت ــة معاجلــة آرائه ــسانية بغي                                                                                                      اجلماعــات اجلن
   .                           بالسياسة العامة وصنع القرار

  
                                   دابري اخلاصة للتعجيل بتحقيق املساواة   الت    

                              ً                                                     أدخلت حكومة اململكة املتحدة عدداً من التدابري اخلاصة لتحسني املساواة بني النـساء             -    ٣٦
                                                                                                            والرجال وتسهيل إدمـاج املنظـور اجلنـساين خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير عـن طريـق تـدابري                      

 (             تشريعية وغريها
  

٢٧( .   
  

         التشريع    
  .                                                                              اواة تبسيط وتعزيز التشريع املتعلق بـالتمييز الـذي قامـت باسـتبداله                             يقصد بقانون املس    -    ٣٧

                                                                                                     وعلى وجـه التحديـد، يـسمح قـانون املـساواة ألربـاب األعمـال، ومقـدمي اخلـدمات وغريهـم                     
                             ات غـري املمثلـة بالقـدر           فئـ                      ي تعـاين منـها ال      ذ       الـ     ضرر                                               باستخدام االجـراءات اإلجيابيـة لتخفيـف الـ        

        تلبيـة                                                     بالقدر الكايف فيما يتعلق بأنـشطة معينـة و                       عدم متثيلها                        ذلك النساء، وختفيض               الكايف مبا يف  
   ا        تمكينـه  ل                   على سـبيل املثـال    و  ،                تستهدف املرأة      تدابري     ختاذ    با         القانون         ويسمح    .         اخلاصة          احتياجاهتا

                                    وال ميكـن اختـاذ تلـك التـدابري            .                     اخلـدمات الـصحية                                  العمـل أو احلـصول علـى                         من احلـصول علـى    
                ً       ً                      وهـذا ال ميثـل متييـزاً إجيابيـاً، مـن شـأنه         .                ق هـدف مـشروع                                       إذا كانت وسـيلة متناسـبة لتحقيـ         إال

ــ                       حمابــاة شــخص مــا أو                                                                    لــشيء إال ألن هلــا خــصائص حمميــة بــصرف النظــر عــن العوامــل       ة ال    فئ
   .               األخرى ذات الصلة

__________ 
                                                                                                                   يسمح هذا للموظفني باالستمرار يف العمل يف نفس الوظيفة مع تغري دور الرعايـة الـذي يقومـون بـه، وعلـى                         )٢٧ (  

                                                                                                               ملثال بعد إجـازة األمومـة، وذلـك بتعـديل سـاعات عملـهم لتناسـب أدوارهـم يف الرعايـة بـدال مـن أن                          سبيل ا 
   .                                                      يضطروا إىل العمل يف وظائف تتطلب مهارات أقل مقابل أجر أقل
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ّ                                 ُ        وقد مّد قانون املساواة أيضا الفترة اليت يُ         -    ٣٨                 يت تقتصر علـى                                  سمح خالهلا بقوائم التصفية ال         
                وسـيكون هـذا      .                                 يف الربملان واهليئات املنتخبـة        رأة                        دة على زيادة متثيل امل             للمساع  ا        دون غريه        املرأة  

   .         بأكملها                                 وهذا احلكم ينطبق على اململكة املتحدة  .     ٢٠٣٠                        مسموحا به اآلن لغاية عام 
  

                                               الفريق املشترك بني الوزارات واملعين مبسائل املساواة    
                                   زارات معنيـا مبـسائل املـساواة                                                                أنشأت احلكومة الربيطانية فريقا جديدا مشتركا بني الـو          -    ٣٩

ــتراتيجية ل       لوضـــع ــ         تنفيـــذ                  اسـ ــة          إلتزامـ                               ، واإلشـــراف علـــى تنفيـــذ                     تحقيـــق املـــساواة ب             ات احلكومـ
    شجع    يـ                                                                أيضا عـن اإلنـصاف واملـساواة يف كـل أعمـال احلكومـة و                      الفريق        دافع   ي    و  .           االستراتيجية

   .         اإلدارات يف                   ت املتعلقة باملساواة        إللتزاما       تنفيذ ا
                                                          شؤون املرأة ومسائل املساواة وحيضر اجتماعاتـه وزراء          ة        يق وزير                     ويضطلع برئاسة الفر    -    ٤٠
                                                                                     وجيتمعـون فـصليا للنظـر يف القـضايا ذات الـصلة باملـساواة، مبـا يف ذلـك                     .               إدارة أخرى    ١٢    من  

   .    انية      اجلنس       القضايا
  

                                  دوار اخلاصة بكل من اجلنسني والقولبة  األ  :  ٥      املادة   -      ثالثا   
ــهج متعــ    -    ٤١ ــة بن                                     كافحــة األدوار اخلاصــة بكــل مــن    مل           دد األوجــه                                           تأخــذ احلكومــة الربيطاني

   .              اجلنسني والقولبة
ــشركاء اآلخــرين       -    ٤٢ ــدارس وال ــة امل ــة الربيطاني ــدعم احلكوم ــسانية                                                                 وت ــة اجلن                                ملعاجلــة القولب

  .                                                                                                       والفصل يف التعليم والتدريب من خالل اإلرشاد فيما يتعلـق باختيـارات املـواد واحليـاة املهنيـة                 
      خطـط   و                        غـري متحيـز للمهـن                تعلـيم          قـدمي                          دارس فيمـا يتعلـق بت                                      وتضمن هذا إرشادات قانونية للم    

                                               ومشروع قانون التعلـيم اجلديـد سـيطلب إىل           .                              تعلق بتكافؤ الفرص والقولبة    ت         للمدرسني        دروس  
        ويعمـل                بـشأن املهـن                                              علـى إرشـادات مـستقلة وغـري متحيـزة                   طلبتـها                             املدارس أن تكفل حـصول      

                           جيـدا للتعامـل مـع               جتهيـزهم             ، وضـمان       رفني        احملتـ                   صورة املهنـيني        إبراز        على       ترفني             حتالف مهن احمل  
                                                                             وهناك برنامج غري نظامي للتربية الشخصية واالجتماعية والصحية يف املـدارس             .               قضايا املساواة 

    ).  ١٠           انظر املادة  (                                             ، يعزز املساواة والتفاهم واملواقف غري التمييزية        انكلترا  يف 
                        نــسني ظــاهر يف بعـــض                            يوجـــد فــصل بــني اجل            انكلتــرا                                    ويف بــرامج التلمــذة املهنيــة يف      -    ٤٣

                           أو الـيت يهـيمن عليهـا       /                                                                                   القطاعات، حيـث يقـل متثـل املـرأة يف بعـض القطاعـات العاليـة األجـر و                  
                  وتقـوم الـدائرة     .                                          وهذا يعكـس أمنـاط عمـل أوسـع نطاقـا         .                                       الذكور تقليديا مثل التشييد واهلندسة    

  /             لغايـة آذار   “       هنيـة                   تنوع التلمـذة امل   ”       ً       ً             مشروعاً جتريبياً بعنوان       ١٦                                  الوطنية للتلمذة املهنية بتمويل     
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                                  وهــذه املــشاريع مــصممة الختبــار   .                         فرصــة تلمــذة مهنيــة ٥     ٠٠٠                ، تــوفر حــوايل     ٢٠١٢       مــارس 
   .                                                                             طرق خمتلفة لتحسني احلصول على التلمذة املهنية لقطاعات اجملتمع غري املمثلة بالقدر الكايف

               علـيم طائفـة                                                                                    ويف أيرلندا الـشمالية، يـوفر اإلطـار املـنقح للمنـاهج الدراسـية واحلـق يف الت           -    ٤٤
                                                    واسعة من الفرص قدر اإلمكان، غري حمـدودة بنـوع                                                      واسعة من املواد للشباب ويتيح هلم طائفة        

                                                             وباإلضافة إىل ذلك، هتـدف دائـرة الـشباب إىل مـساعدة الـشباب        .                        اجلنس، لدخول عامل العمل  
                                       ُّ                                                                        على التغلب على احلواجز الـيت تعتـرض الـتعلُّم وتنميـة قـدراهتم الكاملـة مـن خـالل طائفـة مـن                       

   .                                                                    التعليم غري النظامي واألنشطة الرامية إىل حتسني تنميتهم الشخصية واالجتماعية
             ُ   ِّ                                                                             ويف اســكتلندا، ُيمكِّـــن املنــهاج الدراســـي املتعلــق خبـــربات ونتــائج التفـــوق األطفـــال       -    ٤٥

                                                                                     والشباب من فهم حقوقهم وحقوق اآلخرين وإدراك التوليفة الفريدة من قـدرات واحتياجـات      
                        ُّ  ُ   ِّ                         ُّ                          هج املتعـدد التخصـصات للـتعلُّم ُيمكِّـن األطفـال والـشباب مـن الـتعلُّم                       والنـ   .                 كل واحد كأفراد  

                                                                      ُّ                                 فيمــا يتعلــق بنــوع اجلــنس يف طائفــة مــن فــروع املعرفــة وعــن طريــق عــدد مــن خــربات الــتعلُّم    
   .       املختلفة

  
                                                                      دور املرأة يف العلوم، والتكنولوجيا، واهلندسة والرياضيات والتعليم والعمل    

                                 يدرســن العلــوم يف التعلــيم          الالئــي           الفتيــات                  ة بزيــادة عــدد                               تلتــزم احلكومــة الربيطانيــ    -    ٤٦
                                                                                            األكــادميي واملهــين علــى حــد ســواء، ومــن مث تــساعد يف معاجلــة الــنقص يف املهــارات يف قطــاع 

   .                                          العلوم واهلندسة ويف حتقيق توازن أفضل بني اجلنسني
         ت يرتــب                                                                                   وبرنـامج اململكــة املتحــدة لــسفراء العلـوم والتكنولوجيــا واهلندســة والرياضــيا    -    ٤٧

                                                                                                      لذهاب العلمـاء واملهندسـني العـاملني إىل املـدارس لـدعم املدرسـني وإلشـراك التالميـذ وحـثهم                    
    ٢٨     ٠٠٠                                  ويوجــد حاليــا مــا يربــو علــى   .                                                          علــى مواصــلة دراســة العلــوم بــأداء أدوار حيتــذى هبــا

   .                   يف املائة من النساء  ٤١          سفري، منهم 
ــة      -    ٤٨ ــشروع االســتراتيجية املعنون ــوجز م ــوم والتكنولوجيــا                       النجــاح عــن طريــ   ”                                           وي                            ق العل

                                                                      كيــف تعتــزم اإلدارات احلكوميــة ذات الــصلة يف أيرلنــدا الــشمالية أن   “                       واهلندســة والرياضــيات
                                                           التقرير املتعلق باستعراض العلوم والتكنولوجيا واهلندسـة        ”                                    متضي قدما يف التوصيات الواردة يف       

ــيات ــام   “              والرياضـ ــساين  -    ٢٠٠٩        لعـ ــز اجلنـ ــة التحيـ ــا يف ذلـــك معاجلـ ــل  .                                                مبـ ــة          وتواصـ             احلكومـ
  “               ادرس العلـوم    .                       أفعـل شـيئا خالقـا      ”                                                              االسكتلندية توزيع مواد لزيادة الوعي من محلتها املعنونـة          

   ).                                   يف املــدارس ومهرجانــات العلــوم     هــن            فعاليــات امل (                                        اليــات مناســبة عــن طريــق شــركائها      يف فع
     ة يف                                                                                                              وتقدم الدعم أيضا للجمعيـة امللكيـة يف أدنـربة لوضـع اسـتراتيجية عمليـة لزيـادة نـسبة املـرأ                     

             يــرتقني إىل        الالئــي                                                                              قــوة العمــل يف جمــاالت العلــوم والتكنولوجيــا واهلندســة والرياضــيات وعــدد  
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ــا علــى حــد ســواء                     يف جمــاالت العلــوم          لإلخنــراط                                 وتــشجع حكومــة ويلــز املــرأة    .                                      املناصــب العلي
               وهــو نــادي -  “        اكتــشف ”                                                                      واهلندســة والتــشييد بتــوفري التمويــل ملــشاريع حمــددة مثــل مــشروع  

                      ارات امليدانيــة الــيت                                                             جنــوب ويلــز، يتــيح الفــرص لالشــتراك يف األنــشطة والزيــ                  علــوم للفتيــات يف
   .       التقنية       يف املهن     تذى  حت         بأدوار              تدعمها قائمات

                           تصوير املرأة يف وسائط اإلعالم    
                                                                                   حيظى دور وسائط اإلعالم يف تصوير املرأة باالعتراف على نطاق واسع مـن احلكومـة                 -    ٤٩

                                ومــع ذلــك، تــرى احلكومــة       .                          م، واملــذيعني والــصحافة                                         الربيطانيــة، ومنظمــي وســائط اإلعــال   
ــة      ــدخل الدول ــة أن حتــرر وســائط اإلعــالم مــن ت ــدميقراطيتنا                                                               الربيطاني ــا    .                       أساســي ل ــذلك فإهن                 ول

           ويف هنايـة     .                                                                                           تسعى إىل التدخل يف مواد الربامج اإلذاعية أو مـا ختتـاره صـحيفة أو جملـة للنـشر                    ال
                                                    ذيعني والناشـرين، العـاملني يف حـدود القـانون                                                                  األمر، تقع املـسؤولية علـى فـرادى املعلـنني، واملـ           

         ويف حـني     .                                                 هم، لترويج املواد وتوزيعها بـروح املـسؤولية        و                                    واملبادئ التوجيهية اليت حيددها منظم    
                                                                                               حتتــرم احلكومــة الربيطانيــة اســتقالل وســائط اإلعــالم، فإهنــا ترحــب بتحــدي وســائط اإلعــالم    

                                                املثــال احلــديث علــى هــذا هــو قيــام إحــدى   و  .                                                      ألمنــاط القولبــة وبتــصوير املــرأة علــى حنــو إجيــايب 
  .                                                                      ، بإذاعـة سلـسلة بـرامج لالحتفـال بـاليوم الـدويل للمـرأة              BBC          الــ     ،                           القنوات األرضية الرئيـسية   

                                               وإذاعة برامج من هـذا النـوع ال يتنـاول            .                                                  وركزت هذه الربامج على حقوق املرأة وعلى حياهتا       
   .  ً              راً إجيابية للمرأة                                                فحسب حياة املرأة يف مجيع أحناء العامل بل يعطي أيضا صو

                                                                                        وهناك طائفة واسعة من الضوابط التنظيمية املفروضة علـى وسـائط اإلعـالم واإلعـالن                 -    ٥٠
                            ومبوجـب قـانون االتـصاالت        .                                                                              تضع قواعد بشأن املعاملـة التمييزيـة وفيمـا يتعلـق بتـصوير املـرأة              

          ي مكتـب       ، أ  ي       اإلذاعـ         البـث                                       ، فرض الربملان واجبا على مـنظم         )              قانون االتصاالت    (    ٢٠٠٣      لعام  
                                                           حتظـر املعاملـة أو اللغـة التمييزيـة علـى أسـاس             ي      إلذاعـ          البـث ا                                    االتصاالت، لوضع مدونـة معـايري       

                                                             وتعكس املدونة الـشروط املفروضـة علـى الـدول األعـضاء               ).                   من بني أمور أخرى    (           نوع اجلنس   
          ويف حـني ال    .                                                                           يف األمر التـوجيهي املتعلـق خبـدمات وسـائط اإلعـالم الـسمعية والبـصرية                 واردة    ال

ــد ــزم           تت ــا تنــشره، جيــب أن تلت ــار وســائط اإلعــالم املطبوعــة مل ــة يف اختي                                                                                                 خل احلكومــة الربيطاني
                          واختــارت وســائط اإلعــالم   .                                                                        وســائط اإلعــالم بالقــانون، مبــا يف ذلــك القــوانني املتعلقــة بــالتمييز

                وهـذه املدونـة     .                                                                            املطبوعة االنضمام إىل مدونة ممارسات تـشرف عليهـا جلنـة شـكاوى الـصحافة          
                                                              ويفرض قانون االتـصاالت أيـضا واجبـا علـى مكتـب االتـصاالت           .                تعلقة بالتمييز               تشمل بنودا م  
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                                                                 علـق مبـضمون الـربامج اإلذاعيـة لكـي تفـي باملعـايري املنـصوص                  فيما يت                          الستعراض وتنقيح املعايري    
 (                     عليها يف قانون االتصاالت

  

٢٨( .   
      عـالن     واإل  .                                                لتغطيـة اإلعـالن اإلذاعـي وغـري اإلذاعـي                      عمـول هبـا                         وهناك قواعد صارمة م     -    ٥١

                                                                                                  غــري اإلذاعــي يف اململكــة املتحــدة خيــضع للرقابــة مــن خــالل التنظــيم الــذايت للــصناعة، مبوجــب  
                              وتــنص مدونــة جلنــة ممارســة    .                                                                      مدونــة جلنــة ممارســة اإلعــالن الــيت تــديرها هيئــة معــايري اإلعــالن  

              ُ                                شــيئا حيتمــل أن ُيــسبب إهانــة بالغــة أو      سويق       التــ       رســائل                                        اإلعــالن علــى أنــه ينبغــي أال تتــضمن  
                                                                                         وينبغي إيالء عنايـة خاصـة لتجنـب التـسبب يف إهانـة علـى أسـاس العـرق، أو                     .           االنتشار      واسعة

              احلـساسيات         اعـاة  ر م ُ                         وُيحـث املـسوقون علـى         .                                                       الدين، أو اجلنس، أو امليـول اجلنـسية أو اإلعاقـة          
   .                                         العامة قبل استعمال مواد ميكن أن تكون مهينة

                                  مبــادرات التثقيــف وحمــو األميــة                                                             وتــدرك احلكومــة الربيطانيــة الــدور اهلــام الــذي تؤديــه    -    ٥٢
                                                                 وسـائط اإلعـالم الـيت نعـيش فيهـا، وتقييمهـا بـصورة                        بيئـة                                    اإلعالمية يف مساعدة الشباب لفهـم     

                                                                               ولتحقيــق هــذا اهلــدف، يــشترك ممثــل مــن إدارة الثقافــة ووســائط اإلعــالم      .              ومواجهتــها       دقيقــة
              ف إىل حتقيـق                              ، وهـي منظمـة ال هتـد        “               ميـديا مسـارت    ”                                        والرياضة يف اجمللس االستـشاري ملنظمـة        

                          مدرسـة ابتدائيـة يف        ١٠     ٠٠٠        ُ                                                          الربح وُتنتج مواد حملو األمية اإلعالمية تستخدم حاليا يف حـوايل            
                إلنتـاج مـواد      “                ميـديا مسـارت    ”                                                         ويعمل املكتب احلكومي ملـسائل املـساواة مـع منظمـة              .        انكلترا

    رات                     انظــر أيــضا الفقــ (                            ور اجلــسم يف وســائط اإلعــالم  ـ ـ                                              إضــافية تركــز علــى التمثيــل الــدقيق لــص 
٦٠-  ٥٨  .(    
                                                                                   وقد تعهدت احلكومة الربيطانية باختاذ إجراء بشأن اإلعالن والتسويق غري املـسؤولني،              -    ٥٣
                                                                                              سيما اللذان يستهدفان األطفال، وباختـاذ خطـوات ملعاجلـة اسـتغالل الطفولـة يف األغـراض                    وال

   رت                                ، أعلنت احلكومـة أهنـا أجـ           ٢٠١٠       ديسمرب   /               ويف كانون األول    .                          التجارية واألغراض اجلنسية  
        ً      ً                                                                                               استعراضاً مستقالً برئاسـة ريـغ بيلـي، الـرئيس التنفيـذي الحتـاد األمهـات، لتقـدمي تقريـر بـشأن                      

               احلكومــــة يف  د             تقريــــره ور   رُ      ُنــــش و  .                                                                  هــــذه القــــضية وتقــــدمي توصــــيات الختــــاذ إجــــراءات     
   . )  ٢٠ (    ٢٠١١      يونيه  /      حزيران  ٦

      ســات                                                                                   وتنظــيم اإلعــالن اإلذاعــي خيــضع للرقابــة مبوجــب مدونــة اللجنــة اإلذاعيــة ملمار    -    ٥٤
   .                                                            اإلعالن من خالل شراكة تنظيمية بني مكتب االتصاالت وهيئة معايري اإلعالم

__________ 
) ٢٨( http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/@ps/documents/digitalasset/dh 

_122347.pdf  



CEDAW/C/GBR/7  
 

11-64854 23 
 

ــول ١   ويف   -    ٥٥ ــا        ٢٠١٠        ســبتمرب  /         أيل ــة ملمارســات اإلعــالن قراره ــة اإلذاعي                                                            ، أعلنــت اللجن
                ي دخـل حيـز      ذ                      واالختصاص اجلديد، الـ     .                                    االختصاص الرقمي هليئة معايري اإلعالن         جمال          بتمديد  

      غطـي   ي                        بوسائط اإلعـالم األخـرى و                         كفل نفس املعايري املتعلقة  ي  ،   ١١  ٢٠     مارس  /      آذار ١          النفاذ يف  
                     يف املواضـع األخـرى                     رسائل التسويق                                                           رسائل التسويق اخلاصة للمعلنني على مواقعهم الشبكية و       

       مـاعي                                                                                              غري املدفوعة األجر اخلاضعة لسيطرهتم، وعلى سـبيل املثـال مواقـع الـربط الـشبكي االجت                
                                                                   يـع القواعـد الـواردة يف املدونـة علـى اإلعالنـات ورسـائل                    طبق مج      وسـت   .                          مثل الفيسبوك والتـويتر   

   .                    االختصاص الرقمي املمتد    جمال                           التسويق األخرى اليت تندرج يف 
                                                                                              وهيئة معـايري اإلعـالم مـسؤولة أيـضا عـن االشـراف علـى تنظـيم اإلعـالن مبـا يف ذلـك                     -    ٥٦

            ة بـــاإلعالن                             وتـــنص القواعـــد املتعلقـــ  .                                                                  خـــدمات الـــربامج التليفزيونيـــة الـــيت تقـــدم عنـــد الطلـــب
                                                 احتــرام كرامــة اإلنــسان، أو يــشمل أو يعــزز  س                                                   التليفزيــوين عنــد الطلــب علــى أنــه جيــب أال ميــ 

ــدين أو املعتقــد،                                                                        التمييــز القــائم علــى اجلــنس، أو األصــل العرقــي أو اإلثــين، أو ا                                      جلنــسية، أو ال
   .                               اإلعاقة، أو السن أو امليول اجلنسية   أو
                                               سـات اإلعـالن إضـافة قواعـد شـاملة متعلقـة                       ، أعلنت جلنة ممار     ٢٠١٠      مارس   /        ويف آذار   -    ٥٧

ــة إىل مــدونيت اإلعــالن علــى حــد ســواء                                       وســيوفر هــذا قــدرا أكــرب مــن     .                                                                باملــسؤولية االجتماعي
   .                احلماية للمستهلكني

  
    سم  اجل  يف    ة     والثق  “             املقاس الصفري ”                        اإلجراءات املتعلقة مبناقشة     

                                   ملواصلة القيام بـدور قيـادي                                                              تشجع احلكومة الربيطانية مجيع العاملني يف صناعة األزياء         -    ٥٨
   .                              متمتع بالصحة، وال سيما للشباب  سم جل                 قوي يف ترويج صورة 

                                                                   خطة العمل املتعلقة بالتحقيق يف صـحة عارضـات األزيـاء يف هنايـة                  إلنتهاء من        وعقب ا   -    ٥٩
                                                                                               ، وضـع اجمللـس الربيطـاين لألزيـاء برنـامج عارضـات األزيـاء باالشـتراك مـع رابطـة                         ٢٠٠٨     عام  

               ونتيجــة هلــذا   .                                                                  يــاء، وهيئــة لنــدن الكــربى، ووكالــة اإلنــصاف وتنميــة لنــدن                 وكــالء عــرض األز
ــاء عــددا مــن التغــيريات، مبــا يف ذلــك فــرض حظــر علــى               العمــل،                                                                                              نفــذ اجمللــس الربيطــاين لألزي

ــاء دون ســن   ــاء، و    ١٦                            عارضــات األزي ــدن لعــرض األزي            مراجعــات        إجــراء                                               عامــا يف أســبوع لن
                 ويواصـل اجمللـس      .                            لنـدن لعـرض األزيـاء                               الكـواليس يف أسـبوع          خلـف                           لصحة عارضـات األزيـاء      

                                                                                                      الربيطاين لألزياء العمل بـصورة وثيقـة مـع احلكومـة يف املـسائل ذات الـصلة بـصحة عارضـات                     
   .              األزياء ورفاههن
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          خـصوصية                 من أجل مكافحـة                                                  ويضطلع املكتب احلكومي ملسائل املساواة بدور رئيسي      -    ٦٠
                                  إىل عقــد اجتمــاع لفريــق مــن                ودعــا املكتــب  .                                  الــيت تعــرض يف وســائط اإلعــالم              صــورة اجلــسم

                                                                                               اخلرباء للعمل معه لتحديد احللول غري التشريعية هلذه املسألة وسيأخذ آراءهم يف احلسبان عنـد               
                                                احلكومة والقطاعني اخلـاص والطـوعي ملعاجلـة               إدارات                      ويعمل املكتب يف مجيع       .             وضع السياسة 

   .                                هذه املسألة بطريقة حساسة ومتناسبة
  

         املرأة   غالل   است  :  ٦      املادة   -      رابعا   
                     مكافحة االجتار بالبشر    

              وقـد عقـدت      .                                                                                  تعترب احلكومة الربيطانيـة االجتـار بـاملرأة جرميـة خطـرية وتلتـزم مبعاجلتـها                 -    ٦١
                                                                                                           العزم علـى االعتمـاد علـى سـجل األداء القـوي للمملكـة املتحـدة يف دعـم الـضحايا ومكافحـة                       

                     صلة بوسـائط اإلعـالم       الـ        وذات                                                                       التجار وتطبق عددا من التدابري مبا يف ذلـك التـدابري التـشريعية،           
    .         والدولية

   ٢    ٦٠٠                                                               كبـار ضـباط الـشرطة أن هنـاك مـا ال يقـل عـن                   ة                               ويفيد آخر تقدير مـن رابطـ        -    ٦٢
                                        نــشر اســتراتيجية احلكومــة الربيطانيــة    ُ وسُت  .          وويلــز         انكلتــرا                           اجتــار لالســتغالل اجلنــسي يف        ضــحية 

   .    ٢٠١١                                                      ملكافحة االجتار بالبشر قبل العطلة الربملانية الصيفية يف عام 
                                                                                      وصدقت اململكة املتحدة على اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتـار بالبـشر يف              -    ٦٣
ــانون األول  ١٧ ــسمرب  /               كـ ــاذ يف     .     ٢٠٠٨         ديـ ــز النفـ ــة حيـ ــسان ١                                          ودخلـــت االتفاقيـ ــل   /           نيـ          أبريـ

                                                                                   وتقدمت اململكة املتحدة بطلب للمفوضـية األوروبيـة لإلنـضمام إىل األمـر التـوجيهي            .     ٢٠٠٩
   .        الربملان     وافقة                                 ورويب املتعلق باالجتار بالبشر، رهنا مب        لالحتاد األ

                                                                                                 وقــد أصــبح مركــز اململكــة املتحــدة املعــين باالجتــار بالبــشر جــزءا مــن الوكالــة املعنيــة      -    ٦٤
                                                                        وقد عزز هذا اإلدماج هنج اململكة املتحدة يف معاجلـة االجتـار بالبـشر               .                       باجلرائم املنظمة اخلطرية  
ــة للمعلومــات،                ويواصــل امل  .                        بوصــفه جرميــة منظمــة  ــسيق مركزي                                                                ركــز العمــل بوصــفه نقطــة تن

   .                                                والتحليل واألنشطة التنفيذية املتعلقة باالجتار بالبشر
                                                                                                وتعترب احلكومة الربيطانيـة وسـائط اإلعـالم مـؤثرا رئيـسيا وشـريكا يف املـضي قـدما يف                      -    ٦٥

       اولـة                                                     وتوصلت احلكومة إىل اتفاق طوعي مع مجعية الصحف حمل          .                           استراتيجيات مكافحة االجتار  
                                        ومـن خـالل هـذا العمـل املـشترك،            .                              اخلدمات اجلنسية يف الـصحف       عن                   ضبط مستوى اإلعالن    

                         ً     ً                                                             شهدت اململكة املتحدة اخنفاضاً هائالً يف اإلعالنات املتعلقة باخلدمات اجلنسية من النساء غـري              
                     لالطـالع علـى مزيـد       (    ٢٠٠٧                         يف املائة منـذ عـام        ٨٠                                        الربيطانيات يف الصحف اإلقليمية، بنسبة      

    ). ٥                       التفاصيل، انظر املادة   من
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                             إدانـة باالجتـار مبوجـب          ١٥٣                   ، كانـت هنـاك          ٢٠١١         ينـاير    /                             وحبلول هناية كـانون الثـاين       -    ٦٦
ــار    (    ٢٠٠٣                                  قــانون اجلــرائم اجلنــسية لعــام   ــة   ١٣ و  )     ٢٠٠٤       مــايو  /                      الــساري منــذ أي        الجتــار   با          إدان

         الـساري     (    ٢٠٠٤        لعـام     )                              معاملة مقدمي الطلبـات، إخل     (                                      بالعمال مبوجب قانون اللجوء واهلجرة      
    ).    ٢٠٠٤      ديسمرب  /              منذ كانون األول

  
                         تقدمي الدعم لضحايا االجتار    

                                          يومـا كحـد أدىن لـضحايا حمـددين،            ٤٥                                            ت احلكومة الربيطانية فترة تفكـري مـدهتا             أضاف  -    ٦٧
 (               جملـس أوروبـا                                                 متجاوزة بذلك احلد األدىن املطلوب يف اتفاقية        

  

                               وجعلـت مـن املمكـن أيـضا          .  )٢٩
  ،               جملـس أوروبـا           تفاقيـة                                          مة عاما واحـدا متـشيا مـع أحكـام ا              لإلقا                              أن يكون ضحايا االجتار مؤهلني    

 (                               نظر يف كل حالة حسب وقائعها اجملردة  ُ وُي  .         اإلنسانية                        أو طلب اللجوء أو احلماية 
  

٣٠( .   
                                                                                         ومع أن ضحايا االجتار يف اململكة املتحدة يتمتعون حبماية قانونية، تـدرك احلكومـة أن                 -    ٦٨

  ت       أضـاف        وقـد     .                                 تخصـصني يف كـثري مـن احلـاالت          امل      مـن        دعم                    تقدمي مزيد من ال                    احلاجة تدعو إىل    
   ١            ً      ً                                                    ً                       احلكومة منوذجاً جديداً لتمويل الدعم من املتخصصني لضحايا االجتار الراشـدين، بـدءاً مـن                 

                                                                              وسيــضطلع متعاقــد رئيــسي بتنــسيق خــدمات الــدعم والتعاقــد عليهــا فيمــا   .     ٢٠١١        يوليــه  /     متــوز
                                            حصول كـل ضـحية حمـددة علـى دعـم                                                                  يتعلق جبميع ضحايا االجتار بالبشر الراشدين، مما يكفل       

      جملــس                                                              ضــحية متــشيا مــع املعــايري املنــصوص عليهــا يف اتفاقيــة         كــل                       مــصمم حــسب احتياجــات
                                               متعاقد، وقـع االختيـار علـى جـيش اخلـالص،          دبري                                  وعقب عملية مفتوحة واستشارية لت      .       أوروبا

           خـدمات                                                                                                وهو منظمة خريية رئيسية يف اململكـة املتحـدة، بوصـفه مقـدم العطـاء املفـضل لتقـدمي                  
                                                        مليون جنيه اسـترليين يف الـسنة لتـوفري خـدمات             ٢                                           املتعاقد الرئيسي وسيحصل على متويل مببلغ       

 (                                         الدعم لضحايا االجتار احملددين يف اململكة املتحدة
  

٣١( .   
ــر  /         ويف شــباط  -    ٦٩ ــ    ٢٠١١        فرباي ــة    ال ت        ، أبرم ــ      لجن ــد ت   ة            التنفيذي ــشمالية عق ــدا ال ــدمي                                 أليرلن       ق

               يف التنفيــذ،  ا                         ، بــاالقتران مــع شــريكه “        هــاجرين                خــط مــساعدة امل ”        منظمــة               جديــد مــع        خــدمات
                                                             ويوفر العقد اجلديد حزمة دعـم مـصممة لـضحايا االجتـار              .                                         احتاد إعانة املرأة يف أيرلندا الشمالية     

     ً         شـهراً مـع     ١٢                        وتبلـغ مـدة العقـد        .                                                               بالبشر الراشدين الذين جرت استعادهتم يف أيرلندا الـشمالية        
  ،     ٢٠١٠ /    ٢٠٠٩                وخــالل الفتــرة   .      ً    شــهراً  ١٢                                                      خيــار متديــده لفتــرتني إضــافيتني مــدة كــل منــهما

__________ 
  ) ٢٩(   Marteau D, Palmer J, Stöver H (2010), Introduction of the Integrated Drug Treatment System (IDTS) in 

English Prisons, International Journal of Prisoner Health 6(3):117-124..   
  ) ٣٠(   http://www.judiciary.gov.uk/publications-and-reports/jsb-publications/equal-treatment-bench-book.   
  ) ٣١(   13.5, p137 in Heady, L., Kail, A. and Yeowart, C. (2011) Understanding the Stability and Sustainability of 

the Violence Against Women Voluntary Sector, GEO (London).   
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        ينـاير   /                  ويف كـانون الثـاين    .                                                        ضحية حمتملة لالجتـار بالبـشر يف أيرلنـدا الـشمالية         ٢٥              جرى استعادة   
                                             يف أيرلنـدا الـشمالية لزيـادة وعـي             وين        الزرقـا           العيـنني                                           ، أطلقت مـن جديـد محلـة عـصابة               ٢٠١١

                                       العـدل الـدعم لفعـاليتني لزيـادة                          ، قـدمت إدارة         ٢٠١١                                            اجلمهور باالجتار بالبشر ويف أوائـل عـام         
   .                       الوعي بشأن االجتار بالبشر

                                                                                        ومتول احلكومة االسكتلندية أيضا منظمتني، التحالف من أجـل زيـادة الـوعي باالجتـار                 -    ٧٠
                ً            ضـحايا االجتـار بـدءاً مـن                             للمـشتبه يف وقـوعهم                                                    بالبشر وخط مساعدة املهاجرين، لتقدمي الدعم       

ــة حــىت القــرار القــائم علــ   ــة األولي ــرة   .                  ى أســباب قاطعــة                                               اإلحال         ، وهــي     ٢٠١٠ /    ٢٠٠٩            ويف الفت
         جنيـه     ٢٣٦    ٠٠٠                                                                              أحدث سنة كاملة تتوافر بشأهنا املعلومات، قـدمت منحـة متويـل تربـو علـى            

        ضــحايا                     املــشتبه يف وقــوعهم        مــن    ١٠٠                                     نظمــتني مــن دعــم مــا يربــو علــى   امل              َّ        اســترليين، ممــا مكَّــن 
                  ، مـن املتوقـع         ٢٠١١ /    ٢٠١٠         لفتـرة                                              ومع أن األرقام النهائية ليست متاحـة ل         .          بينهما  ا          االجتار فيم 

ــرة          ــدة يف الفتـ ــعاف املتكبـ ــة أضـ ــاً ثالثـ ــضحايا تقريبـ ــدعم الـ ــة بـ ــصروفات املتعلقـ ــغ املـ                                             ً                                                                   أن تبلـ
٢٠١٠ /    ٢٠٠٩    .   

                                                            ، أعلنت حكومة ويلز إنشاء منصب املنـسق األول ملكافحـة               ٢٠١٠       سبتمرب   /         ويف أيلول   -    ٧١
                        دريب العملــي للمهنــيني    تــ                                                                          االجتــار بالبــشر يف ويلــز، الــذي يــضطلع بالتوعيــة باملــشكلة ويــنظم ال 

         احلـق يف    ”                       وتـوجز اسـتراتيجية       .                                                          يتعلق بكيفية التحديد والتدخل يف حاالت االجتار بالبـشر             فيما
                                          ، التــزام حكومــة ويلــز بــدعم ضــحايا      ٢٠١٠       مــارس  /                       ، الــيت انطلقــت يف آذار “            ً     أن تكــون آمنــاً
   .            االجتار بالبشر

                          متـاح بالفعـل يف كـل        (      نـت                                     برنـامج تـدرييب علـى االنتر          وفري                          ومتول حكومة ويلز أيضا ت      -    ٧٢
                                                                         ملـساعدة املمارسـني يف محايـة األطفـال الـذين قـد يكونـوا قـد تعرضـوا            )              واسـكتلندا          انكلتـرا     من  

                                                     ، نـــشرت احلكومـــة إرشـــادات مـــساندة للممارســـني     ٢٠٠٨          ويف عـــام   .            يف ويلـــز              لالجتـــار هبـــم
   .                           واملتطوعني العاملني يف هذا اجملال

  
                                      مكافحة االجتار بالبشر على الصعيد الدويل    

ــدان          -    ٧٣ ــشر يف البل ــار بالب ــة إىل معاجلــة االجت ــشاريع الرامي ــة امل ــة الدولي ــدعم إدارة التنمي                                                                                                     ت
  “                   االجتـار باألطفـال             مكافحـة            مـشروع    ”                                                   وعلى سبيل املثال، يف مالوي، تقـدم الـدعم لــ            .        النامية
    :                                                جيش اخلالص، ويهدف إىل احلد من االجتار باألطفال عن طريق      منظمة         ضطلع به  ت     الذي 
                     ع حمدد ملكافحة االجتار؛      تشري   وضع  -  
                                                                                           زيادة الوعي باملشكلة يف اجملتمعات احملليـة املعرضـة للخطـر، وتـدريب ضـباط الـشرطة                   -  

                                     واهلجرة والعمل مع األطفال يف املدارس؛ و
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        أنـشطة   ب                                                                               محاية األطفال املعرضـني للخطـر واألطفـال الـذين سـبق االجتـار هبـم وأسـرهم               -  
   .          مدرة للدخل

                                                                         إدارة التنمية الدولية برنامج إصالح الـشرطة الـذي أنـشأ حـديثا                                 ويف بنغالديش، تدعم      -    ٧٤
   :                            واألنشطة الرئيسية للوحدة تشمل  .                           وحدة حتقيقات يف االجتار بالبشر

                                                                                        تعزيـز قـدرة الـشرطة علـى إجـراء التحقيقـات عـن طريـق التـدريب املتخـصص حملققــي             -  
          املعروفة؛  “              البؤر الساخنة ”         الشرطة يف 

           بالبشر؛                      وضع قانون متعلق باالجتار  -  
                                                                                شــراكات بــني الــشرطة وأصــحاب املــصلحة احمللــيني الرئيــسيني لتعزيــز حتديــد          تكــوين  -  

                 ودعم الضحايا؛ و
                                          مقاطعــات يف بــنغالديش ملــساعدة ضــحايا   ٦                                          افتتــاح ســت مراكــز لــدعم الــضحايا يف    -  

 (                                          االجتار، مزودة بضابطات شرطة مدربات بصفة خاصة
  

٣٢( .   
                                                      ما تشريعية يف قانون العدالة اجلنائيـة والتـرخيص                                          واقترحت احلكومة االسكتلندية أحكا     -    ٧٥

                                                                                 لتعديل ومتديد أحكام اجلـرائم احلاليـة ذات الـصلة باالجتـار بالبـشر يف                    ٢٠١٠      لعام    )         اسكتلندا (
  )                         معاملـة املطـالبني، إخل     (                             وقانون اللجوء واهلجـرة          ٢٠٠٣      لعام    )         اسكتلندا (                         قانون العدالة اجلنائية    

                            ويقـدم قـانون العدالـة        .     ٢٠١١      مارس   /              لنفاذ يف آذار                            ودخلت هذه األحكام حيز ا      .     ٢٠٠٤      لعام  
ــة والتــرخيص   ــار        ٢٠١٠       لعــام   )           اســكتلندا (                      اجلنائي ــد اآلث ــدابري، مبــا يف ذلــك متدي                                                          طائفــة مــن الت

         اململكـة                                                 لضمان تطبيـق جرميـة االجتـار بالبـشر داخـل                                                املتجاوزة للحدود اإلقليمية جلرائم االجتار      
                                        ئم جديـدة لألشـخاص املتـاجرين إىل بلـد            جـرا             الـنص علـى                                       املتحدة وخارجها على حـد سـواء و       

                                    واليات قضائية أخرى يف اململكـة          ضيف   وست  .                                               ما، أو داخله أو خارجه خبالف اململكة املتحدة       
                               طلـب احلكومـة االنـضمام إىل              علـى                          املفوضـية األوروبيـة               موافقـة                                   املتحدة أحكاما مماثلة يف حالة      

   .            االجتار بالبشر     بشأن                            األمر التوجيهي لالحتاد األورويب 

__________ 
                   اسـتنادا إىل جنـاح    (          العـائلي     ُ                                     ، اُنشئت نظم احملـاكم املتخصـصة يف العنـف        ٢٠١١   و    ٢٠٠٥                  يف الفترة بني عامي     )٣٢ (  

                                           وحتصل الـضحايا يف كـل حمكمـة متخصـصة             ).     ٢٠٠٤                                                      احملاكم املتخصصة يف العنف العائلي التجريبية يف عام         
                                                                                                                 يف العنف العائلي علـى الـدعم مـن مستـشارين مـستقلني معنـيني بـالعنف العـائلي؛ وجـرى تـدريب أكثـر مـن                

                 كـان هنـاك         ٢٠١٠         ديـسمرب    /                كـانون األول     ٣١                         ويف االثين عشر شهرا حىت      .                       من هؤالء املستشارين    ١    ٠٠٠
                 حالـة عنـف       ٤٦    ٠٠٠                                                                                       اجتماعـا لوكـاالت متعـددة معنيـة بتقيـيم املخـاطر تناولـت أكثـر مـن                       ٢٤٠          أكثر من   

   .     عائلي
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                                                                                            وتقدم احلكومـة االسـكتلندية، عـن طريـق صـندوقها للتنميـة الدوليـة، الـدعم لألطفـال               -   ٦ ٧
                                       واملثـال علـى ذلـك هـو التمويـل           .                                                            الضعفاء يف البلدان النامية املعرضني خلطر اإليذاء واالستغالل       

                                                              ، وهي وكالة إغاثـة وتنميـة تعمـل للمـساعدة علـى القـضاء        ‘Tearfund Scotland ’             الذي أتيح لـ 
                                                                                              ر يف العامل، وتعمل مع اجملتمعـات احملليـة يف مشـال مـالوي لزيـادة الـوعي باملمارسـات                             على الفق 

  ال      متـوي   ‘ Tearfund Scotland ’     ُ                وقـد ُمنحـت وكالـة      .                                          الضارة مثل الزواج املبكـر وعمـل األطفـال   
           وســتجري     ٢٠١٣ /    ٢٠١٢     إىل     ٢٠١١ /    ٢٠١٠                                   جنيـه اســترليين يف الفتـرة مـن       ٣٩٦     ٢٠٠      بلـغ  

                                                                ق األطفــال واملمارســات اجلنــسانية، مبــا يف ذلــك أمهيــة إرســال                                 تــدريبا إلثــارة اإلحــساس حبقــو
   .                 الفتيات إىل املدارس

  
        البغاء    

                                     ُ                       ت احلكومة الربيطانية استعراضا لدراسـة الـُنهج املتخـذة             بدأ   ،      ٢٠١٠       أغسطس   /     يف آب   -    ٧٧
                      ويهــدف االســتعراض إىل   .          وويلــز         انكلتــرا                                                            فيمــا يتعلــق بالبغــاء يف املنــاطق احملليــة يف مجيــع أحنــاء  

                                                                                                  املمارسات الفعالة فيما يتعلق بالقيـام بأعمـال الـشرطة، وتقليـل الـضرر إىل احلـد األدىن،                  حتديد
  .                                                                      تعددة ومتكني األشخاص الضالعني يف البغاء من ترك أسلوب احلياة هـذا             امل         الوكاالت   ل      أعما و

   .    ٢٠١١                              الفعالة للمناطق احمللية يف عام                                وستنشر احلكومة إرشادات للممارسات
      ٢٠٠٩                                                      ، دخــل قــانون أعمــال الــشرطة واجلرميــة لعــام          ٢٠١٠      ريــل   أب /         نيــسان ١   ويف   -    ٧٨

        ويـسمح    .                                                          حيـز النفـاذ، ممـا أعطـى الـشرطة صـالحيات أكـرب               )                                   قانون أعمـال الـشرطة واجلرميـة       (
                                                                                                 التــشريع لــضباط الــشرطة أن يطلبــوا إىل احملــاكم إصــدار أمــر إغــالق يقــضي بــإغالق األمــاكن   

   .                              إلباحية، لفترة تصل إىل ثالثة أشهر                                            املرتبطة جبرائم بغاء معينة أو ذات صلة باملواد ا
                أمــر التعهــد ”                                                           مــن قــانون أعمــال الــشرطة واجلرميــة أمــرا جديــدا،     ١٧          املــادة        وتــضيف  -    ٧٩

ــ        لـــشخص  ل                           ، الـــذي ميكـــن إصـــداره  “        الـــدعم        تقـــدمي    و                    حبـــضور اإلجتماعـــات                دان بالتـــسكع      املـ
               يقـضي األمـر     و  .               ديل للغرامـة                                                                    باالستدراج يف مناسبتني أو أكثر يف فترة مدهتا ثالثة أشـهر كبـ               أو

                                                      نه احملكمة ملساعدته على معاجلة القـضايا الـيت أدت                                     ِّ       جمموعة اجتماعات مع مشرف تعيِّ          حبضوره
                                  ُ                                         يف البغاء، وعلى سبيل املثال بتوفري ُسبل احلصول على خـدمات الـصحة                    منخرطا              إىل أن يصبح    
   .         أو اإلسكان

                 ثـل يف الـدفع                                                                  من قانون أعمال الـشرطة واجلرميـة جرميـة جديـدة تتم              ١٤          املادة        وتضيف  -    ٨٠
                     وأحكـام املـسؤولية      .                                                                       مقابل احلصول على خدمات جنسية من باغية خاضـعة لـسلوك اسـتغاليل            

                                            ثبـات أن الباغيـة مل تكـن خاضـعة لـسلوك       إل         اجلـنس         مـشتري                                    الكاملة تعين أن العبء يقـع علـى     
                                                                   والعقوبـة علـى الـشخص املـدان يف هـذه اجلرميـة تتمثـل يف                  .                                  استغاليل وأن اجلهل ال يعترب دفاعا     

   .              جنيه استرليين ١     ٠٠٠          مة تصل إىل    غرا
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               تزيـد احلـد       ٢٠١٠       لعـام    )           اسـكتلندا  (                                          من قانون العدالة اجلنائيـة والتـرخيص       ٤٥        واملادة    -    ٨١
ــرادات البغــاء       .                                                                                                  األقــصى للعقوبــات املتاحــة الرتكــاب جــرائم إلدارة املــواخري والعــيش علــى إي

   .    ٢٠١٠      ديسمرب  /            كانون األول  ١٣                              ودخلت هذه األحكام حيز النفاذ يف 
       الـذي    “                                             احليـاة األكثـر أمنـا يف شـوارع ويلـز           ”                                         وقامت حكومة ويلـز بتمويـل مـشروع           -   ٢ ٨
             األطفـال،    ة   يـ  ا م حل                                                                        باالشتراك مع السلطات احمللية، ودائرة الصحة الوطنية ووكاالت أخرى           ُ  ِّ ُنفِّذ

ــاة       ــذاء واالســتغالل اجلنــسي وللمــساعدة يف تغــيري حي ــشباب والراشــدين مــن البغــاء، واإلي                                                                                                    وال
                                                                                 شــتغال بــاجلنس واملتــأثرين بــه، مــن خــالل اإلرشــاد والــدعوة واحلــصول علــى                 الــضالعني يف اال

        أغـسطس   /                                                                         وباإلضافة إىل ذلـك، أصـدرت حكومـة ويلـز مـشروع إرشـادات يف آب                 .       اخلدمات
                             حلمايـة األطفـال والـشباب        “               العمـل معـا    ”                                                      للرجوع إليه بوصفه أداة إرشاد تكميليـة لــ               ٢٠١٠

   .                من االستغالل اجلنسي
  

                             كافحة املواد اإلباحية الفاضحة             التشريعات مل  َّ سنَّ    
                                             جرميـة جديـدة بـشأن حيـازة املـواد               ٢٠٠٨                                          قانون العدالة اجلنائية واهلجرة لعام          ضاف أ  -    ٨٣

                                                                          يعاقب عليها بالسجن إما ملدة ثالث سـنوات أو سـنتني، حـسب طبيعـة                    اليت                    اإلباحية الفاضحة   
                     طريـق االنترنـت                                                                               وقد صدر هذا التشريع ألن التـشريع القـائم مل يـشمل الوصـول عـن                 .  ة     الصور

                       واجلرمية اجلديدة، الـيت      .                  اململكة املتحدة       إقليم                                               إىل املواد احملفوظة على احلواسيب اخلادمة خارج        
                                                     ، جتعـل حيـازة تلـك املـواد غـري قانونيـة،                ٢٠٠٩         ينـاير    /                   كـانون الثـاين      ٢٦                      دخلت حيز النفاذ يف     

      ٢٠٠٨                     واهلجـرة لعـام                                        أما قـانون العدالـة اجلنائيـة        .        االنترنت ب   ة         وغري متصل  أ                 على االنترنت        سواء
                                  جــب قــانون املنــشورات الفاحــشة                                                                  فقــد زاد أيــضا العقوبــة القــصوى جلــرائم النــشر والتوزيــع مبو

                                                                               مــن الــسجن ملــدة ثــالث ســنوات كحــد أقــصى إىل الــسجن ملــدة مخــس ســنوات      ١٩٥٩       لعــام
   .        كحد أقصى

                                                                                             ويــرد تــشريع مماثــل يــنص علــى جرميــة حيــازة املــواد اإلباحيــة الفاضــحة يف اســكتلندا      -    ٨٤
               ودخـل حيـز       ٢٠١٠     لعام   )         اسكتلندا (                                    من قانون العدالة اجلنائية والترخيص   ٤٢                وذلك يف املادة    

   .    ٢٠١١     مارس  /      آذار  ٢٨         النفاذ يف 
  

                        احلياة السياسية والعامة  :  ٧      املادة   -      خامسا  
                                                                                              ينصب تركيز رؤية اململكة املتحدة لتعزيز اشتراك املرأة بوجـه خـاص يف احليـاة العامـة                   -    ٨٥

   .                                            احلياة السياسية، واحلياة العامة واجملتمعات احمللية  :        ثة جماالت               بقدر أكرب على ثال
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                                              االشــتراك بقــدر أكــرب يف اجملتمعــات احملليــة      شجيع                                       وتعمــل احلكومــة الربيطانيــة علــى تــ   -    ٨٦
                                            ويتمثـل هـدف هـذه املبـادرة يف نقـل             .  “                اجملتمـع الكـبري    ”                                          الربيطانية من خالل مبادرهتـا املعنونـة        

                            وبوجـه خـاص، يـشمل هـذا       .                                    مـة املركزيـة إىل اجملتمعـات احملليـة                                السلطة بصورة هامة من احلكو   
   :   يلي   ما

ــدا مــن الــصالحيات الختــاذ      :                      متكــني اجملتمــع احمللــي   -   ــاء مزي ــة واألحي                                                                   مــنح اجملــالس احمللي
                          القرارات وتشكيل مناطقها؛

                                       متكـني اجلمعيـات اخلرييـة، واملـشاريع          :     هـا                 تيسري احلصول علي                         إصالح اخلدمات العامة و     -  
ــ ــافس              االجتماعي ــات اململوكــة للمــوظفني للتن ــشركات اخلاصــة والتعاوني        تقــدمي  ل                                                                     ة، وال

   ؛     ألفراد                   خدمات عالية اجلودة ل
                                                  تشجيع األفراد ومتكينهم من أداء دور أنشط يف اجملتمع؛ و  :               العمل االجتماعي  -  
   .                                                     اجلمع بني األفراد حلل املشاكل وحتسني احلياة هلم وجملتمعاهتم احمللية  -  
                                                                          واملنظمــات دورا بــالغ األمهيــة يف مجيــع أحنــاء اململكــة املتحــدة يف نقــل        رأة            وتــؤدي املــ  -    ٨٧

  .                                                                                                   صوت املرأة للحكومة، والدعوة بالنيابة عن املرأة، والقيام حبمـالت للتغـيري وتقـدمي اخلـدمات                
   .                                                                          وستواصل احلكومة التماس آرائها بينما يوضع املزيد من السياسات املتعلقة باالشتراك

  
   ة ي           حلياة السياس              عدد النساء يف ا   ة د ا ي ز    

                           عضوة برملان مـن بـني          ١٤٤                                                        يف االنتخابات العامة األخرية يف بريطانيا، جرى انتخاب           -    ٨٨
                 يف املائـة مـن      ٢٢,٢                                                            عـضو برملـان؛ ونتيجـة لـذلك، تـشكل املـرأة اآلن نـسبة           ٦٥٠         ما جمموعه 

                                                                     ويوجــد اآلن يف اململكــة املتحــدة عــضوات برملــان أكثــر مــن أي وقــت   .                 جملــس العمــوم       أعــضاء
                                                                                                     وحتتل اململكـة املتحـدة املرتبـة احلاديـة عـشرة بـني الـدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب                       .   مضى

                                 ل املـرأة يف جملـس اللـوردات           يـ    ومتث  .                                                            فيما يتعلق بتمثل اإلناث واملرتبة اخلمسني على نطاق العامل        
                     وأكثـر مـن ثلـث         ).     ٢٠٠٥                         يف املائة منذ عـام        ٢                   بزيادة تربو على     (             يف املائة      ٢٠                 يربو أيضا على    

       نـسبة                   تـشكل املـرأة      و  .                                                                              عضاء الربملان السود واآلسيويني واملنـتمني لألقليـات اإلثنيـة مـن النـساء              أ
   .            ململكة املتحدة ا  ن  م                                 يف املائة من أعضاء الربملان األورويب   ٣٢
                                                                                          ويتــضمن قــانون املــساواة أحكامــا خمتلفــة متعلقــة بالعمــل اإلجيــايب لــتمكني األحــزاب      -    ٨٩

  .                                                               تـشجيع مـشاركة الفئـات غـري املمثلـة بالقـدر الكـايف              ل        طـوات                      اختاذ طائفة من اخل       من            السياسية  
                                                                                                   وبعــض هــذه اخلطــوات خاصــة بعمــل األحــزاب الــسياسية، مثــل متديــد الفتــرة الــيت ميكــن أن      

ــوائم     ــسياسية ق ــا األحــزاب ال ــستخدم فيه ــة                                                 ت ــصفيات انتخابي ــى                       ت ــصر عل ــرأة                تقت ــة          امل              حــىت هناي
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 (    ٢٠٣٠    عام
  

         املتاحـة                                عليهـا يف قـانون املـساواة و                                           وأحكام العمل اإلجيايب األخرى املنـصوص         .  )٣٣
                                                                                 مبــا يف ذلــك األحــزاب الــسياسية، تــسمح باختــاذ طائفــة واســعة مــن التــدابري                    جلميــع املنظمــات، 

                                                ودخلـت هـذه األحكـام حيـز النفـاذ يف تــشرين        .                                                  الطوعيـة لزيـادة تنـوع عـضويتها بـصورة أعــم     
 (                                           أثناء املوجة الرئيسية لتنفيذ قانون املساواة    ٢٠١٠       أكتوبر  /    األول

  

٣٤( .   
                   سـت أعـضاء لكـل      :                                 أعـضاء يف اجلمعيـة التـشريعية      ١٠٨                            وتضم مجعية أيرلندا الشمالية    -    ٩٠

                  وأعيـد انتخـاب      .                                                       نتخبون بنظـام الـصوت املفـرد القابـل للتحويـل            ُ   يُ   ١٨                             من الدوائر االنتخابية الـ     
         ، وتــضم     ٢٠٠٧                              ، بزيــادة اثنــتني عــن عــام     ٢٠١١                   يف انتخابــات عــام   )            يف املائــة  ١٩ (          إمــرأة   ٢٠

                                                                   اثنتــان مــن أعــضاء الربملــان الثالثــة مــن النــساء، ويف احلكــم    و  .                      ذيــة أربــع وزيــرات               اللجنــة التنفي
   .        ً  مستشاراً   ٥٨٢                                    يف املائة من املستشارين البالغ عددهم   ٢٣       نسبة    رأة            احمللي، متثل امل

ــشكل املــ    -    ٩١ ــان االســكتلندي، ت ــسبة    رأة                                      ويف الربمل ــان       ٣٤,٩         ن ــة مــن أعــضاء الربمل                                     يف املائ
                               وجـد حاليـا سـت وزيـرات         ت و   ).     ٢٠٠٧        مـايو    /                           يف املائـة مـن أيـار        ٢              بزيادة بلغت    (           االسكتلندي  

         نــسبة    رأة             ، شــكلت املــ    ٢٠٠٧                                وعلــى الــصعيد احمللــي، يف عــامل   .                                     مبــن فــيهن نائبــة رئــيس الــوزراء
    ).                                  نفس النسبة املئوية ملن تقدموا كمرشحني (                             يف املائة من املنتخبني كمستشارين    ٢٢
    يف   ٤٦                       نسبة تربـو علـى         رأة     ت امل       ، شكل     ٢٠٠٨                                     وعقب انتخابات حكومة ويلز يف عام         -    ٩٢

                    يف املائـة مـن        ٢٢         نسبة      رأة           ، شكلت امل      ٢٠٠٤                             وعلى الصعيد احمللي، يف عام        .                  املائة من األعضاء  
                     وباإلضـافة إىل ذلـك،     .            يف املائـة   ٢٥                          ارتفعت هذه النـسبة إىل       ٢٠٠٨               وحبلول عام     ؛         املستشارين

                          جل وضع الربنـامج املعنـون                                                          ت حكومة ويلز ورابطة احلكم احمللي يف ويلز يف العمل من أ       ك    اشتر
“Step Up Cymru”   ــة بالقــدر الكــايف ــامج إرشــادي للفئــات غــري املمثل          ويــضطلع   .                                                                     ، وهــو برن

                                    ويهدف الربنامج إىل زيادة االخنـراط        .                                                    املستشاريون احملليون وأعضاء اجلمعية بإرشاد املشتركني     
    .               يف جمتمع دميقراطي

  
                                  لألقليـــات اإلثنيـــة يف احليـــاة                                                             عـــدد النـــساء الـــسود واآلســـيويات واملنتميـــات      ة د ا     زيـــ    

         والعامة          السياسية
   )  ٢١ (           يف املائــة   ٥,٨                                                                         متثـل النـساء الـسود واآلسـيويات واملنتميــات لألقليـات اإلثنيـة نـسبة          -    ٩٣

                                                                                                        مــن ســكان اململكــة املتحــدة ولكــن عــدم متثيلــهن بالقــدر الكــايف يف احليــاة الــسياسية والعامــة     
__________ 

  ) ٣٣(   FORWARD and Options Consultancy Service (2009), “FGM is always with us - experiences, perceptions 

and beliefs of women affected by Female Genital Mutilation in London - results from a PEER study’, 

http://www.forwarduk.org.uk/download/161.   
ــة مـــــــن    )٣٤ (   -http://www.fco.gov.uk/resources/en/pdf/travel-living-abroad/when-things-go-wrong/multi                       متاحـــــ

agency-fgm-guidelines.pdf.   
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                                                ء الـسود واآلسـيويات واملنتميـات لألقليـات                                   ً                       الربيطانية ما زال يشكل حتدياً، حيث تشكل النسا       
                                ، أنشئت فرقة عمـل مـشتركة           ٢٠٠٨      مايو   /        ويف أيار   .                           يف املائة من املستشارين     ١                 اإلثنية أقل من    

                                                                         مستشارة سابقة وحالية من النساء الـسود واآلسـيويات واملنتميـات              ١٦                  بني األحزاب، ضمت    
ــة  ــات اإلثنيـ ــداد امل    ،                     لألقليـ ــادة أعـ ــة لزيـ ــراءات عمليـ ــاذ إجـ ــسود                                                         الختـ ــات الـ ــشارات احملليـ                                 ستـ

 (                                          واآلسـيويات واملنتميـات لألقليـات اإلثنيـة    
  

                                                    ولتنــاول توصـيات اللجنـة الـواردة يف مالحظاهتــا     )٣٥
 (    ٢٠٠٨              اخلتامية يف عام 

  

   :                                                وأنشئت فرقة العمل ملدة عام باختصاصات تتعلق مبا يلي  .  )٣٦
   ؛   عية  تو                                                                 النظر يف الطرق العملية واختاذ إجراءات لزيادة الوعي عن طريق أنشطة ال  -  
                      بناء الثقة واملهارات؛  -  
                                                                                       تشجيع مزيد من النساء السود واآلسـيويات واملنتميـات لألقليـات اإلثنيـة علـى التقـدم           -  

                        ليصبحن مستشارات حمليات؛
                              حتسني ثقافة األحزاب السياسية؛ و  -  
ــة         -   ــات احمللي ــن داخــل وخــارج اجملتمع ــة م ــضرر والقولب ــف ال ــيوي  ل                                                                      ختفي ــسود واآلس    ني                 ل

   .             قليات اإلثينية    لأل       واملنتمني
                                     إمـرأة ودورة قيـادة جمتمعيـة          ٦٠                             برنـامج إرشـادي لــ             وضـع                           وأشرفت فرقة العمل على       -    ٩٤
  /                            واختتمــت أعماهلــا يف آذار    ٢٠٠٩         أكتــوبر  /                                  وقــدمت تقريرهــا يف تــشرين األول .         امــرأة  ٦٠     لـــ

   .    ٢٠١٠     مارس 
  

                      مؤمتر رئيس جملس العموم    
ــل       -    ٩٥ ــنقص متثي ــة ب ــق املتعلق ــدواعي القل ــتمني                                                          اســتجابة ل ــسود واآلســيويني واملن ــرأة، وال                                          امل

                                                         مبــا يف ذلــك دواعــي القلــق الــيت أثــريت يف املالحظــات   ،                                       لألقليــات اإلثنيــة واملعــوقني يف الربملــان
       الـذي    “                               مـؤمتر رئـيس جملـس العمـوم       ”                          ل رئيس جملـس العمـوم           َّ  ، شكَّ     ٢٠٠٨                     اخلتامية للجنة عام    
                               توصـيات عـن كيفيـة حتـسني                             للنظـر وتقـدمي               اسـتطالعا                         وكـان هـذا مبثابـة         .                  ضم مجيع األحـزاب   

      ومجــع   .                                                                                         متثيـل تلـك الفئــات يف جملـس العمـوم، ليكــون األعـضاء أكثـر متثــيال للمجتمـع األوسـع        
            املـؤمتر        وقـدم   .     ٢٠١٠         ينـاير    /               كانون الثاين    ١١                                                 مؤمتر رئيس جملس العموم األدلة وقدم تقريرا يف         
   .                                       توصيات للربملان، واألحزاب السياسية واحلكومة

__________ 
  ) ٣٥(   http://www.ofmdfmni.gov.uk/index/equality/gender-equality.htm.   
  ) ٣٦(   http://www.scotland.gov.uk/Topics/People/Equality/18500.   
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                                       عدد من توصيات مـؤمتر رئـيس جملـس                           بالفعل يف تنفيذ             ربيطانية               ت احلكومة ال    مض     وقد    -    ٩٦
                           شـاد هبـا لوضـع سياسـات      ر                                                               العموم وستواصل استخدام نتائج مؤمتر رئـيس جملـس العمـوم لالست      

   :                                        جديدة ملعاجلة نقص التمثيل، وعلى سبيل املثال
   اء                                                       أعلنت احلكومة يف اآلونة األخـرية اعتزامهـا إلغـ          -    ١٩٨٣                             قانون الصحة العقلية لعام       -  

                                  و الربملــان مــن منــصبه تلقائيــا                               ُ                     مــن قــانون الــصحة العقليــة، الــيت ُتنحــي عــض   ١٤١        املــادة 
ــد علــى ســتة أشــهر        إذا ــة ملــدة تزي ــادة    .                                                                أودع مــصحة أمــراض عقلي      ١٤١                  وســنلغي امل

                                                                                       بأكملـها مبجــرد تــوافر مـشروع قــانون مناســب، وسـندرج بنــودا يف مــشروع القــانون    
           ال صراحة؛                                     إلزالة أي أحكام للقانون العام يف هذا اجمل

ــشغل باالنتخــاب     إىل   ول     وصــ  ال  -   ــا لتوصــية مــؤمتر رئــيس جملــس   -            ُ                         املناصــب الــيت ُت                                         وفق
                                    ت احلكومـــة بتقـــدمي دعـــم إضـــايف         إلتزمـــ  ،                   تنـــوع دميقراطـــي                             العمــوم بإنـــشاء صـــندوق  

  ،     ٢٠١١        مـايو    /         أيـار    ١١    ويف    .                                                   للمعوقني الذين يطمحون إىل شغل مناصب باالنتخـاب       
                                            ات، وتعتــزم احلكومــة إعــالن اســتراتيجيتها                                               انتــهت مــشاورة عامــة لطائفــة مــن املقترحــ
    .     ٢٠١١      سبتمرب  /                                   للمضي قدما يف هذا االلتزام حبلول أيلول

  
                                 زيادة عدد النساء يف احلياة العامة    

                                                         مبــا يف ذلــك عــن طريــق الــدروس املتعلقــة باملواطنــة يف  (                                   جــرى تعزيــز الــربامج التعليميــة   -    ٩٧
                                                      عرفـة الـضرورية لتمكينـهن مـن االشـتراك علـى                                              لتزويـد النـساء والفتيـات بامل        )                  املدارس الربيطانية 

         والفـرص    .                                                                                   قدم املساواة يف عمليات صنع القرار يف مجيع جماالت احلياة وعلى مجيـع املـستويات              
                                                                    يف األنــشطة الدميقراطيــة تــشمل العــضوية يف اجملــالس املدرســية       ة  رك ا ش    لمــ                    املتاحــة للــشباب ل 

                             يف املائـة مـن أعـضاء          ٤٩           نـسبة        ملرأة     ثل ا           وحاليا، مت   .                                         واالشتراك يف برملان شباب اململكة املتحدة     
   .                        برملان شباب اململكة املتحدة

ــة       -    ٩٨ ــة احلالي ــدورة الربملاني ــة ال ــه حبلــول هناي ــة إىل أن   ،  )    ٢٠١٥ (                                                                                      وتتطلــع احلكومــة الربيطاني
  .                                                                                            يف املائة من مجيـع التعيينـات اجلديـدة يف جمـالس اهليئـات العامـة مـن النـساء                     ٥٠             ستكون نسبة   

  .                                                                       ، شــغلت النــساء مــا يربــو قلــيال علــى ثلــث املناصــب العامــة      ٠٩  ٢٠       مــارس  /      آذار  ٣١      وحــىت 
   .   طمح                                                               وستنشر قريبا استراتيجية وخطة عمل توضح النهج املتبع لتحقيق هذا امل

                                                                                            وتعمــل احلكومــة االســكتلندية أيــضا لتــشجيع مزيــد مــن النــساء علــى التقــدم بطلبــات    -    ٩٩
  /       آذار  ٣١      وحـىت    .       ُّ    التحـسُّن                                                                     لشغل مناصب يف اهليئـات العامـة يف اسـكتلندا واألعـداد آخـذة يف           

                                    ن أعــضاء اهليئــات العامــة ونــسبة                         يف املائــة تقريبــا مــ  ٤٠                         ، شــكلت النــساء نــسبة     ٢٠١٠       مــارس 
   .                                     يف املائة تقريبا من رؤساء اهليئات العامة   ١٧
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                             لتـشجيع التقـدم بطلبـات                   ئـف األقليـات                                                       وتعمل حكومـة ويلـز مـع منظمـات متثـل طوا            -     ١٠٠
                                             بالتقـدم لـشغل هـذه املناصـب علـى            ني                       درة الـشراكة املهـتم     ُ              وُتـساعد مبـا     .                     لشغل املناصب العامة  

ــة تقــدمي الطلبــات علــى حنــو أفــضل    ــة     .                                                    فهــم عملي ــة إعالني ــادرة حبمل                                                   وقــد اســتكملت هــذه املب
   .    لوعي ا      زيادة ل

  
       ؤسسية      ياة امل  احل                   زيادة عدد النساء يف     

         لـشركات                                                                                     تعهدت احلكومة الربيطانية بتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني يف جمـالس إدارة ا                -     ١٠١
              ندرد شــارترد  ا                                                                                 املــسجلة وعينــت اللــورد ديفيــز أوف أبريســوش، الــرئيس الــسابق ملــصرف اســت   

                                                                                             بانك، إلجراء استعراض لكيف ميكن إزالة العقبات للسماح بتعيني مزيد من النساء يف جمـالس               
                  ورحبـت احلكومـة      .                                   ، قـدم اسـتراتيجيته العمليـة          ٢٠١١       فرباير   /       شباط   ٢٤    ويف    .               إدارة الشركات 

  ،                    ته وتـشجع املـنظمني   ا                    النظـر يف توصـي         علـى                            مـع قطـاع األعمـال         ف   كـ  ع              رد ديفيز، وت              بتقرير اللو 
   .                                          لمضي قدما بالتوصيات اليت أصبحوا مسؤولني عنها                           واملستثمرين وشركات التوظيف ل

  
ــندوق  (                                                                 تقـــدمي الـــدعم للمعوقـــات لتمثيلـــهن كمـــسؤوالت منتخبـــات                     الوصـــول إىل          صـ

   )      العامة       احلياة
            مبـن فـيهم    (                                                   ة يف وقـت مبكـر بتقـدمي دعـم إضـايف للمعـوقني                                   تعهدت احلكومة الربيطاني   -     ١٠٢

                                                                                 الــراغبني يف أن يــصبحوا أعــضاء يف الربملــان، أو مستــشارين أو مــسؤولني منتخــبني     )          املعوقــات
                                                                                            وتعمل احلكومـة بـصورة وثيقـة مـع منظمـات املعـوقني واملنظمـات الـشريكة األخـرى                     .      آخرين

 (                                                 كيفيــة تقــدمي هــذا الــدعم علــى أفــضل وجــه        الســتخالص
  

                                 وترغــب احلكومــة الربيطانيــة يف  . )٣٧
                                                                                                          تشجيع تقدمي إسـهامات مـن طائفـة واسـعة مـن الـسكان ولـذلك بـدأت مـشاورة هامـة بـشأن                        

                             وتنظـر احلكومـة الربيطانيـة      .     ٢٠١١         فربايـر    /         شـباط    ١٦                                           املقترحات املتعلقة بتنفيذ هذا التعهد يف       
   .    ٢٠١١     مايو  /      أيار  ١١               ة، اليت انتهت يف    اور                        يف الردود املتعلقة هبذه املش

  
                    اليوم الدويل للمرأة    

                                                                                                  كان رئيس الوزراء، ووزير الداخليـة ووزيـر شـؤون املـرأة ومـسائل املـساواة، ووزيـر                   -     ١٠٣
         واإلدارات                                                                                           الدولة للتنمية الدوليـة، ووزيـر اخلارجيـة وعـدد كـبري مـن وزراء احلكومـة اآلخـرين             

             كرى املئويـة                 الحتفـال بالـذ   ل                                                                        على رأس طائفة واسعة من األحـداث اهلامـة جـدا واشـتركوا فيهـا              
   .                                       وجرت مناقشات يف هذا املوضوع يف جملسي الربملان  .                   لليوم الدويل للمرأة

__________ 
  ) ٣٧(   http://wales.gov.uk/about/civilservice/departments/pslgd/sjlg/?lang=en.   
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                                                                                          ويف أيرلندا الشمالية، قدم مكتب رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ومجعية أيرلنـدا             -     ١٠٤
                                                                    اليت نظمتها اجلماعـات واملنظمـات النـسائية يف مجيـع أحنـاء                     فعاليات                             الشمالية الدعم لعدد من ال    

                                                                          لالحتفـال بالـذكرى املئويـة لليـوم الـدويل للمـرأة وإجنـازات املـرأة             ٢٠١١        مـارس    /          د يف آذار      البل
   .         وإمكاناهتا

ُ      ُعقــد يت                               لليــوم الــدويل للمــرأة الــ ة          الــسنوي                                         ويف اســكتلندا، متثــل موضــوع الفعاليــة -     ١٠٥     يف  ت 
   دم                                                           يف االحتفال بإجنـازات مائـة عـام، ونـواحي التقـ                ٢٠١١      مارس   /                          الربملان االسكتلندي يف آذار   

ــدويل للمــرأة    ــوم ال ــة للي ــذكرى املئوي ــة        وحــضر ا  .                                                           والطموحــات وال ــاً،     ٤٠٠           لفعالي ــرأة تقريب              ً        إم
  ،  ا           وتنظيمهـ  ا                                                                          اللجنة النـسائية االسـكتلندية، وقامـت احلكومـة االسـكتلندية بتمويلـه        ا         واستضافته

   .                                        مجيع األحزاب، مبن فيهن نائبة رئيس الوزراء  من           مع متحدثات 
                                                        التمويل السنوي للمنظمـات احملليـة يف مجيـع أحنـاء ويلـز                                 وواصلت حكومة ويلز توفري    -     ١٠٦

                         تعزيـز دور املـرأة يف       ”      ٢٠١٠                                      وتنـاول املوضـوع يف ويلـز عـام            .                                 لالحتفال باليوم الدويل للمـرأة    
                                االحتفـال مبـرور مائـة عـام        ”      ٢٠١١       عـام      يف                      وتنـاول املوضـوع       “                                احلياة العامة واحلياة السياسية   
   . “                       على حتقيق املساواة للمرأة

  
                            ل السياسي فيما وراء البحار      التمثي    

                                                                                                 باإلضافة إىل تعزيز التمثيل املتنوع يف احلياة السياسية واحليـاة العامـة، تتخـذ احلكومـة                 -     ١٠٧
                          وميثـل االعتـراف بـدور        .                                                                       الربيطانية خطوات لتشجيع التمثيل السياسي املتنوع فيما وراء البحار        

                                       ولويـات الـست مبوجـب خطـة عمـل               األ       إحـدى                                              تنميـة وتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني             ال          املرأة يف   
       وميثـل    .                                                              يف الرؤيـة االسـتراتيجية اجلديـدة للنـساء والفتيـات            ا                                       إدارة التنمية الدولية وجرى إبرازهـ     

                                       التركيـز املتنـامي إلدارة التنميـة                                                                      يف احلياة السياسية واحليـاة العامـة عنـصرا هامـا يف                 رأة          اشتراك امل 
   .               النساء والفتيات                                           الدولية على التمكني واملساءلة وعملها املتعلق ب

ــة   -     ١٠٨ ــة الدولي ــدمت إدارة التنمي ــم     ٣                                     وق ــصندوق األم ــسنة ل ــه اســترليين يف ال                                                        ماليــني جني
                                                نـه مـن تقـدمي املـساعدة التقنيـة علـى             ي  مك  لت  )                               املعـروف عـادة بـاليونيفيم      (                            املتحدة اإلمنـائي للمـرأة      

               وقـدمت إدارة     .   ات                                                                                 الصعيد العاملي يف جمال حتقيق املـساواة بـني اجلنـسني هليئـات إدارة االنتخابـ               
                                                                                                     التنمية الدولية بالفعل مليونا من دوالرات الواليات املتحدة هليئة األمم املتحدة للمـرأة لـضمان               
                                                                                          استمرار هذا العمل خالل املرحلة االنتقالية من صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة إىل هيئـة       

                     العمـل مـن أجـل       ”                ا إىل منظمـة                                                         وتقـدم إدارة التنميـة الدوليـة الـدعم أيـض            .                     األمم املتحدة للمرأة  
                                                                                  لدعم احلركات النسائية لتمكني املرأة، واشـتراكها وإدماجهـا يف احليـاة الـسياسية           “          عامل واحد 

    ).    ٢٠١١         إىل عام     ٢٠٠٨                            مليون جنيه استرليين من عام    ٣,١ (        يف اجلنوب 
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       مويـل                                                                                           وتعزز احلكومة االسكتلندية بـصورة مـستقلة دور املـرأة يف جمتمعاهتـا احملليـة بالت                -     ١٠٩
ــه اســترليين علــى مــدى ثــالث ســن      ٤٠٠     ٠٠٠       مببلــغ  ــة                                               جني ــة الدولي                                          وات مــن صــندوقها للتنمي

                                                                      يف املنـاطق املعزولـة والريفيـة يف مـالوي عـن طريـق برنـامج                                داخل املـدارس            ملدرسات   ا        لتدريب  
   ١    ٠٠٠                            وســيمكن هــذا مــن تــوفري    .                                                          تثقيــف املدرســني يف البلــدان األفريقيــة جنــوب الــصحراء 

  /                                    لدراســــية التــــدريب يف نيــــسان                                  أول احلاصــــالت علــــى املنحــــة ا          وبــــدأت   .                    منحــــة دراســــية
    .     ٢٠١١      أبريل

  
                         املرأة بوصفها ممثلة دولية  :  ٨      املادة   -      سادسا  

                                 املرأة يف وزارة اخلارجية والكمنولث    
ــر       -     ١١٠ ــذاب أكث ــق تفــوق دبلوماســي مــن خــالل اجت ــة إىل حتقي ــة الربيطاني ــع احلكوم                                                                                            تتطل

  .                                     ً              وزارة اخلارجيـــة والكمنولـــث وأشـــدها حتـــدياً                                              املواهـــب تنوعـــا للعمـــل يف أصـــعب مناصـــب
                                                                                             ولتحقيق هـذا اهلـدف، تـشجع احلكومـة وتـدعم املـرأة للعمـل يف وزارة اخلارجيـة والكمنولـث           

    يف   ٢٨                                                       وهتــدف احلكومــة إىل أن تــشغل املــرأة مــا ال يقــل عــن   .                                  والترقــي ملناصــب اإلدارة العليــا
                             ، وللمــساعدة يف حتقيــق هــذا     ٢٠١٣         أبريــل /                                                      املائــة مــن املناصــب العليــا يف اإلدارة حبلــول نيــسان

  .                                                                                                             اهلدف، عينـت عـضوا يف جملـسها التنفيـذي للقيـام بـدور املـدافع عـن قـضايا املـرأة يف الـوزارة                     
                       ً                                                                                     وتــدعم الــوزارة أيــضا عــدداً مــن املبــادرات، وعلــى ســبيل املثــال آليــات اإلرشــاد والــدعم            

   .            للدبلوماسيات
                                   نـــساء يف اإلدارة العليـــا يف وزارة                       ، مل تبلـــغ نـــسبة ال    ٢٠٠٦         ينـــاير  /                      ويف كـــانون الثـــاين -     ١١١

                                        يف املائـة مـن املناصـب العليـا            ٢٥                           وهذا باملقارنـة بنـسبة        .            يف املائة    ١٥                        اخلارجية والكمنولث إال    
                                                أمــا عــدد النــساء املعينــات ألداء دور رئــيس    .     ٢٠١١        أبريــل  /         نيــسان ١                          الــيت شــغلتها النــساء يف 

                          يف املائـة يف تـشرين         ١٣       إىل     ٠٦  ٢٠         ينـاير    /                                  يف املائـة يف كـانون الثـاين           ٦,٥                      منصب فقد زاد مـن      
ــاين ــوفمرب  /       الث ــيس ونائــ     .     ٢٠١٠        ن ــصب رئ ــرأة من ــشغل امل ــدى                                           وت ــد الربيطــاين ل ــيس الوف                                     ب رئ
    .       أوروبا    جملس

  
                               املرأة يف إدارة التنمية الدولية    

ــركة        قامـــت  -     ١١٢ ــاو ”          شـ ـــ ”Now“  “       نـ ــيم األداء       شركات                        ، وهـــي إحـــدى ال ــسية لتقيـ                             الرئيـ
                                                          التنــوع واإلدمــاج يف مكــان العمــل يف اململكــة املتحــدة                         ملــساواة بــني اجلنــسني، و          يتعلــق با       فيمــا

               وبوجــه خــاص،   .                  يف هــذه اجملـاالت               أعلــى مرتبـة        اإلدارة           ، وحققــت                                   بتقيـيم إدارة التنميــة الدوليـة  
ــادة وحتــسني مكــان العمــل      ــة، والقي ــة الثقافي ــة يف التوعي ــدير   .                                                                                             ســجلت اإلدارة نقاطــا مرتفع         وت

                                                      اء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، جــرت ترقيــة ســت        وأثنــ  .                                            اإلدارة برناجمــا للتنميــة يــستهدف املــرأة 
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     يف    ٣٦                 ، كانت نـسبة         ٢٠١٠       سبتمرب   /         ويف أيلول   .                                 يف املائة من النساء يف الربنامج       )   ٦٦ (      وستني  
                                      ويتمثـل اهلـدف علـى مـدى الـسنوات        .                                                              املائة من كبـار املـوظفني املـدنيني يف اإلدارة مـن النـساء          

   .         يف املائة  ٣٩                         الثالث املقبلة يف حتقيق نسبة 
  

                      ملرأة يف القوات املسلحة ا    
                                                                     املرأة أساسية للفعاليـة التـشغيلية للقـوات املـسلحة، بتـوفري                أن                        احلكومة الربيطانية      رى ت   -     ١١٣

                                                      وجيــري اســتعراض الــسياسات بــصورة مــستمرة لــضمان    .                                     املواهــب واملهــارات بــصورة شــاملة 
  .           ل اآلخـرين                                                                                     ا نـسبة متزايـدة مـن أفـضل املرشـحات وبقائهـا تنافـسية مـع أربـاب األعمـا                  جتذاهب ا

    ُ                                                                                                وقد ُبذل جهد مدروس الستهداف املرأة عـن طريـق مـواد اإلعـالن والتـسويق ولزيـادة الـوعي                    
                                                                       وجيــري تــشجيع املــرأة أيــضا علــى النظــر يف طلــب العمــل يف الفــروع   .                           بــالفرص املتاحــة للمــرأة

   .                                   غري املمثلة فيها بالقدر الكايف تقليديا  )                         وال سيما التخصصات التقنية (      واحلرف 
                                                           حت للنـساء أدوار كانـت تعتـرب مـن قبـل مناسـبة               ي ت ُ أُ                               ل الفترة املشمولة بالتقرير،       خال و   -     ١١٤

                                 تطهري يف البحريـة امللكيـة، الـيت        للـ       غـوص         ضابطات             النـساء كـ        عمـل              وهذا يـشمل    .            للرجال فقط 
                                     كـضابطة غـوص للـتطهري واسـتخدام      ة   درب م                  ؛ وكانت أول إمرأة     ٢٠١٠                   حت للنساء يف عام     ي ت ُ أُ

       وجنـد    .                          من مدرسة الغوص الدفاعي           حينذاك                       امللكية قد خترجت                                  األلغام ومكافحتها يف البحرية   
    أول   )                               األسـهم احلمـراء الربيطانيـة      (                                                                فريق الطريان البهلواين املتخصص يف القـوات اجلويـة امللكيـة            

             وعلـى مـدى     .     ٢٠١٠                                       كجـزء مـن اسـتعراض الفريـق يف عـام            تطـري                                 قائدة طيـارة علـى اإلطـالق       
                                                        ئويــة اإلمجاليــة للنــساء يف القــوات املــسلحة زيــادة                                                     الفتــرة املــشمولة بــالتقرير أظهــرت النــسبة امل 

                    وارتفعـت النـسبة      .     ٢٠١٠                         يف املائـة يف عـام           ٩,٦       إىل       ٢٠٠٧                         يف املائـة يف عـام           ٩,٣           طفيفة من   
ــة للــضابطات مــن          ٢٠١٠                     يف املائــة يف عــام      ١٢,٢     إىل     ٢٠٠٧                     يف املائــة يف عــام      ١١,٦                           املئوي

                يف املائـــة إىل    ٨,٩           ئيلة مــن        ة ضــ                                                                     وارتفعــت النــسبة املئويــة للنــساء يف الرتــب األخــرى بــصور       
    .      املائة  يف  ٩

         للنـساء     ها                                             املـساواة وحقـوق اإلنـسان لتحـسني جتنيـد                                      وتعمل القوات املسلحة مع جلنة     -     ١١٥
                                                                               وأبرمت عقدا للبحث يف طرق منع التحرش اجلنسي والتعامل معـه بفعاليـة يف                .  ن            واحتفاظها هب 

                                      وأكـدت جلنـة املـساواة وحقـوق             ٢٠٠٨    يه     يول /                            برم العقد االبتدائي يف متوز      ُ وأُ  .               القوات املسلحة 
                                                        حترزه القـوات املـسلحة يف معاجلـة التحـرش اجلنـسي، يف               كانت                                  اإلنسان ارتياحها للتقدم الذي     

  /          ويف شـباط   .                        يف املواقـف والثقافـة        فعلـي                                                              حني الحظـت أنـه مـا زال يـتعني العمـل لتحقيـق تغـري              
                  شــراكة مدتــه         اتفــاق  )   حة                           اإلدارة األم للقــوات املــسل  (                          ، أبرمــت وزارة الــدفاع      ٢٠٠٩        فربايــر 
                  وتواصـل القـوات     .                                                                          شهرا مع جلنة املساواة وحقـوق اإلنـسان للمـضي قـدما يف هـذا العمـل               ١٢

                جلنــة املــساواة                       وهــذه املــشاركة مــع   .                                                              املــسلحة العمــل يف تنفيــذ التــدابري الــيت حــددها املــشروع  
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       تقـدم       ال   يم    قيـ  ت                                                           فريـق خـرباء خـارجي يف جمـال التنـوع سـاعد يف                       ة مـن      ساعد                 وحقوق اإلنسان، مب  
                                                                                                 الذي أحرزته وزارة الدفاع، أدت إىل زيادة القدرة على حتديد اجملاالت اليت تـدعو احلاجـة إىل                 

                                                                                               ومشـــل هـــذا، بوجـــه خـــاص، بنـــاء الثقـــة يف إجـــراءات وزارة الـــدفاع فيمـــا يتعلـــق    .           معاجلتـــها
   .    ملرأة ا     مهن                                 بالشكاوى واملقترحات املتعلقة هبياكل 

  
        اجلنسية  :  ٩      املادة   -      سابعا   

        البـات                                                                                    من اجلهود اليت تبـذهلا احلكومـة الربيطانيـة لـضمان عـدم التمييـز ضـد ط                         كجزء   -     ١١٦
                                                           ، توجد لدى كل مكتب إقليمـي تـابع لوكالـة حـدود              )  ٣٨ (    لجوء                               اللجوء عند تقدمهن بطلبات ال    

ــتمكني طالبــات اللجــوء        خاصــ                             اململكــة املتحــدة ترتيبــات   ُ      َيُعلــن       الالئــي                                           ة معمــول هبــا ل           أطفــاال  َ 
                                                                 عايــة الطفــل مــن حــضور املقــابالت املتعلقــة بــاللجوء بــدون                                      وليــست لــديهن ترتيبــات بديلــة لر

ــي هــذا أيــضا إىل محايــة األطفــال، لــضمان عــدم اســتماعهم          .                          إحــضار أطفــاهلن معهــن                                                                            ويرم
                                                   وميكـن أن تتـضمن الترتيبـات إعـادة جدولـة             .                                                         للمعلومات املؤملة املتعلقة بإسـاءة معاملـة الوالـدة        
                                                     ترتيبــات رعايــة الطفــل، أو تــوفري مؤونــة رعايــة                                                       تــواريخ املقابلــة املتعلقــة بطلــب اللجــوء ملراعــاة 

   .                                                                             الطفل يف مباين وكالة حدود اململكة املتحدة أو بالقرب منها، حيث تكون مأمونة ومناسبة
                                                                                  والتعليم متاح جلميع األطفال يف سن التعليم اإللزامي يف مجيع أحناء اململكـة املتحـدة،       -     ١١٧

ــة اهلجــرة أو       ــن ناحي ــل م ــن وضــع الطف ــر ع ــصرف النظ ــة                                                                ب ــة    .                    احلــق يف اإلقام ــيح احلكوم                   وتت
            اللجـوء     ات                     وحيـق جلميـع طالبـ       .                                                 التعليم قبل املرحلة املدرسية والتعليم األعلـى                        االسكتلندية أيضا   

                                           ثـانوي جمانـا يف دائـرة الـصحة الوطنيـة        ال                                             يف اململكة املتحدة احلصول على العالج الطيب األويل و  
                                علـى دعـم اللجـوء مـن           الت            لجوء احلاصـ       ال              ويعفى طالبات   .                    متاما يف طلب جلوئهن          ُ      إىل أن ُيبت    

                   دمي طلب اللجـوء،            وعند تق   .                       ً                     ت الطبية وغريها استناداً إىل اخنفاض دخلهن          وصفا               دفع تكاليف ال  
                وميكـن بـصورة      .                                                                 اللجـوء باالسـتحقاقات الـصحية وكيفيـة احلـصول عليهـا                              جيري تبليغ طالبات  

        علـى    ات                  اللجوء املعـوز     ات ب              أولية لطال      يواء                                                      مؤقتة أن توفر وكالة حدود اململكة املتحدة أماكن إ        
   ).            أو املعيـشة  /   و       املـأوى  (                                                              يبدو حلني تقييم توافر الشروط املطلوبة للحصول على دعم اللجوء         ما

                                                                                إحاطـة تعريفيـة تـشمل معلومـات عـن كيفيـة الوصـول إىل املرافـق                   ني              األويل، يتلق      يواء          وأثناء اإل 
           اخليـــار  ن                 إىل ذلـــك، هلـــ           وباإلضـــافة  .                                                                  التعليميـــة ومرافـــق الرعايـــة الـــصحية يف اململكـــة املتحـــدة

                                                                                                          للحصول على فحص للرعاية الـصحية يقدمـه مهنيـو الرعايـة الـصحية التـابعون لـدائرة الـصحة                    
     وإذا   .                           أي خماوف طبيـة فوريـة         تناول                                                              الوطنية يف املوقع، ويشمل تقييما للحالة الصحية الراهنة وي        

               حيــصلن علــى  ن                                                  تــابع لوكالــة حــدود اململكــة املتحــدة، فــإهن       يــواء                   اللجــوء مكــان إ  اتُ            ُمــنح طالبــ
                مكــان اإليــواء                                                                              إحاطــة أخــرى ومــساعدة يف التــسجيل مــع ممــارس طــيب عــام لــدى وصــوهلم إىل 

   .    عليه        املوزعات 
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                  لنـوع اجلـنس         يـة              منقحـة مراع         جلـوء                                                 وأصدرت وكالة حدود اململكة املتحدة تعليمات          -     ١١٨
  /                  ويف تــــشرين األول  .     ٢٠١٠          ســــبتمرب  /           يف أيلــــول  “                                              القــــضايا اجلنــــسانية يف طلــــب اللجــــوء ”

ــ ــوان       ٢٠١٠    وبر     أكت ــدة بــشأن اللجــوء بعن ــة   ”                                                      ، صــدرت تعليمــات جدي                            امليــول اجلنــسية واهلوي
         يطانيـة              احلكومـة الرب          إلتـزام   ُ                               وُتربز هذه اإلرشادات على حد سـواء    .  “                        اجلنسانية يف طلب اللجوء   

                                                                      لنــوع اجلــنس قــدر اإلمكــان، مبــا يف ذلــك فيمــا يتعلــق بالنــساء                                   جبعــل عمليــة اللجــوء حــساسة  
   .                       أو مغايرات اهلوية اجلنسية /           ات للجنسني و      املشتهي          اقيات، أو ح   الس

                                                                ، ستــستكمل حكومــة اململكــة املتحــدة نــشرة معلومــات وكالــة      ٢٠١١               وخــالل عــام  -     ١١٩
                                   معلومـات هامـة بـشأن عمليـة         ”                                                                      حدود اململكة املتحدة املعطـاة جلميـع طـاليب اللجـوء واملعنونـة              

   .                والعنف العائلي        بالبشر                        إلدراج معلومات بشأن االجتار  “                       اللجوء يف اململكة املتحدة
       الــذي   “             فهــم ويلــز ”                                          نــشرت حكومــة ويلــز املنــشور املعنــون     ٢٠١٠       مـارس   /       ويف آذار   -     ١٢٠

                                          والالجـئني وأسـرهم الـذين يـدخلون          ،                                                   يتضمن معلومات ذات صلة باملهاجرين، وطاليب اللجوء      
                                                                        إىل ضمان توعية األشخاص الذين يعيشون ويعملون يف ويلـز حبقـوقهم                 نشور       هدف امل  ي و  .     ويلز

                                 حلــصول علــى املــساعدة واملــشورة                                                      ياهتم وتزويــدهم أيــضا مبعلومــات عــن أيــن ميكنــهم ا        ومــسؤول
                       وتوفر دائرة مستـشار      .                                                              واجهوا مشاكل، ومساعدهتم لالستقرار يف جمتمعاهتم احمللية اجلديدة           إذا

                     رغــب يف االنتقــال إىل  ي                                    ية املعلومــات واملـشورة لكــل مـن                                          االنتقـال التابعــة للحكومـة االســكتلند  
   .                                 ش، أو العمل، أو الدراسة أو البقاء             اسكتلندا للعي

  
   )  ٣٩ ( “             األموال العامة ب         الستعانة     عدم ا ”                           ضحايا العنف العائلي وسياسة     

            للمجيـئ              إطارهـا                                                                            هناك شرط عام يشمل معظم الفئات الـيت يقـدم األفـراد طلبـاهتم يف               -     ١٢١
         سياسة إىل                    وتــستند هــذه الــ  .  “                                   عــدم االســتعانة بــاألموال العامــة ”                               اىل اململكــة املتحــدة يتمثــل يف 

                                                                                                   املبدأ األساسي القائل بأن األشخاص الذين ال يتمتعون حبق دائـم يف البقـاء يف اململكـة املتحـدة                
                              الذين تعطـيهم املواطنـة                كاألشخاص                على نفس األساس                                     ينبغي عدم حصوهلم على استحقاقات    

        ولـذلك    .                                                                                       أو الوضع يف اململكة املتحدة احلق يف طلب احلـصول علـى اسـتحقاقات عنـد احلاجـة                 
                                                                      املبدأ القائل بأن املهاجرين الوافدين إىل اململكة املتحـدة ينبغـي             “              عدم االستعانة  ”            دعم أحكام    ت

  .                                                                                                    أن يكونوا قادرين على إعالة أنفسهم بدون االعتماد على االسـتحقاقات الـيت تقـدمها الدولـة                
                                                                                                         أما املهاجرون الذين مينحـون حـق البقـاء إىل أجـل غـري مـسمى يف اململكـة املتحـدة فيحـصلون                       

                                                                                         ورة كاملــة علــى االســتحقاقات وجيــوز هلــم احلــصول علــى تلــك االســتحقاقات، شــريطة         بــص
   .                             تلبيتهم للشروط العادية لألهلية

ــة تــدرك أن بعــض ضــحايا العنــف العــائلي      -     ١٢٢                                                                                           ومــع ذلــك، أصــبحت احلكومــة الربيطاني
               ً     ً                                            ولــذلك أدرجــت نــصاً خاصــاً يف قواعــد اهلجــرة ملــساعدة ضــحايا   .                         يــواجهن صــعوبات خاصــة
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ُ            الــذين ُســمح هلــن        عــائلي           العنــف ال             بوصــفهن                                                      بــدخول اململكــة املتحــدة مــع البقــاء ملــدة حمــدودة         
                                                                                                  زوجات، أو شـريكات غـري متزوجـات أو شـريكات مـدنيات ملـواطن بريطـاين أو شـخص مـا                      

          جــل غــري                                                           وهــذه القاعــدة تــسمح هلــؤالء الــضحايا بطلــب البقــاء أل  .                            مــستقر يف اململكــة املتحــدة
                                                     لعنـف عـائلي خـالل العـامني األولـني لتلـك              ن               ن قـد تعرضـ               ، إذا كـ                          مسمى كحق شخـصي هلـن     

    ).                الفترة االختبارية (       العالقة 
ــاين   ٣٠     ويف  -     ١٢٣ ــشرين الث ــوفمرب  /                  ت ــى نطــاق اململكــة         ٢٠٠٩        ن ــشروع جتــرييب عل ــدأ م                                                  ، ب

        دخلــن       الئــي                             لــضحايا العنــف العــائلي ال  “                                      املــشروع التجــرييب لإلقامــة املؤقتــة  ”                  املتحــدة بعنــوان 
  .                                  االسـتعانة بـاألموال العامـة      ن                              وج أو شريك وبالتايل ال ميكنه      ز                               اململكة املتحدة بتأشرية دخول ل    

         الالئـي                                    سـتمنح الزوجـات املهـاجرات            ٢٠١٢         أبريـل    /                                                 وأعلنت احلكومـة أنـه اعتبـارا مـن نيـسان          
                     حيـتجن إىل مكـان يف          الالئـي                                                                  تتوافر فيهن شروط التقدم بطلب مبوجب أحكام العنف العـائلي و         

                                                   علـى اسـتحقاقات لفتـرة حمـدودة أثنـاء تقـدمي                                                       مأوى، فترة بقاء قـصرية لتمكينـهن مـن احلـصول      
      مـة    إلقا                                              وستستمر إتاحة الـدعم عـن طريـق مـشروع ا         .                   حمدودة والنظر فيه      غري                      طلب للبقاء لفترة    

   .                           ني تطبيق هذا احلل الطويل األجل   حل ة     املؤقت
  

   )  ٤٠ (             الدعم واإليواء    
           ن أنظمـة         مـ   ٤                                                                                يوجد لدى احلكومة الربيطانية تـشريع حمـدد معمـول بـه مبوجـب البنـد                  -      ١٢٤

                                                                     ، الذي يـنص علـى أن وكالـة حـدود اململكـة املتحـدة جيـب                     ٢٠٠٥      لعام    )       املعدلة (             دعم اللجوء   
                                                                                                           أن تراعي االحتياجات اخلاصة لطاليب اللجـوء أو أفـراد أسـرهم الـضعفاء، عنـد تقـدمي أو النظـر                     

   .    ١٩٩٩                              من قانون اهلجرة واللجوء لعام   ٩٨     أو  ٥ ٩                                   فيما إذا كان يقدم الدعم مبوجب املادة 
                                                                                              واحلصول على مكان إيواء أويل يقـوم علـى أسـاس أن مقـدم الطلـب ملـتمس للجـوء                     -     ١٢٥

                                              مــن االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان   ٣             أو املــادة     ١٩٥١                                   لــه طلــب مبوجــب اتفاقيــة عــام   (
                                    ملقــدمي الطلبــات الــضعفاء الــذين     وز                ومــع ذلــك، جيــ   ).                                        له وزيــر الدولــة ويبــدو أنــه معــوز َّ جَّ  َ وَســ
                                                                أن يطلبــوا الــسماح هلــم بــدخول مكــان اإليــواء األويل خــارج                             تــسجل طلبــات جلــوئهم بعــد  مل

                                                                                                    ساعات العمل الرمسية، إذا كان طلبهم يندرج يف واحـدة مـن طلبـات الـضعفاء بوجـه خـاص،                    
                            ومقـدمو أمـاكن اإليـواء        .          عامـا    ١٨                     ً         ً                                      مثل األسر اليت تعـول طفـالً أو أطفـاالً تقـل أعمـارهم عـن                 

                      عات أمومـة قـدرها        دفو                    وتتـاح أيـضا مـ       .       جديـد                                                  ملتزمون أيضا باملساعدة يف توفري املأوى لطفـل         
         الالئـي     و   ٩٥                                          حيصلن علـى الـدعم مبوجـب املـادة                الالئي                                   جنيه استرليين ملقدمات الطلبات         ٣٠٠

ــادة          جــرى تق ــيمهن مبوجــب امل ــانون اهلجــرة واللجــوء لعــام     ٩٨                        ي                للمــساعدة يف     ١٩٩٩                                          مــن ق
                     يــضا تــدابري أخــرى                               وتتخــذ احلكومــة الربيطانيــة أ  .                                               التكــاليف الناشــئة عــن والدة مولــود جديــد 

   .                                              حيصلن على دعم اللجوء، مثل الدعم النقدي الطارئ   الئي                       لضحايا العنف العائلي ال
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                           اسـتراتيجيات مكافحـة         تشمل                  ُ          احلكومة الربيطانية ُنظم،      يف                           وباإلضافة إىل ذلك توجد      -     ١٢٦
  .                                                                                            االستئــساد، معمــول هبــا لــضمان ســالمة وأمــن مجيــع احملتجــزين يف مراكــز االحتجــاز املؤقــت 

   .                                                        افر للمحتجزات أماكن نوم مستقلة عن الذكور يف مرافق االحتجاز    ويتو
  

   )  ٤٠ (     اجلنسني            للمساواة بني                        تنفيذ املبادئ التوجيهية     
ــ -      ١٢٧ ــرد والظـــروف      ضي       تقـ ــالنظر يف وضـــع الفـ ــدة بـ ــة املتحـ ــرة يف اململكـ                                                                                     قواعـــد اهلجـ

                                                                                                 الشخــصية لكــل مقــدم طلــب جلــوء، مبــا يف ذلــك عوامــل مــن قبيــل اخللفيــة، ونــوع اجلــنس     
                نـساين للـشخص                                                                               واإلجراءات مـن قبيـل سـؤال مقـدمي الطلبـات لبيـان تفـضيلهم اجل                 .      والسن
         وتنفيـذ    .                            هـا قـدر اإلمكـان عمليـا        توفري                                                  جري املقابلة املتعلقة بلجوئهم ينبغـي اختاذهـا و            ُ  الذي يُ 

                                                                                                      توجيهات وكالة حدود اململكة املتحـدة للمـوظفني فيمـا يتعلـق بـالنظر يف الطلبـات ومقابلـة                   
                    من خـالل فحـص       ا ه  صد                       صلة بنوع اجلنس جيري ر         ذات                    ليت تكون طلباهتم                     مقدمي الطلبات ا  

                                                               للجـودة تـضطلع هبـا الوكالـة، وتـضطلع هبـا بـصورة                      مراجعـة                                متساوق ومستقل ونزيه بعملية     
        اجلـودة          حتقيـق                                                                                مستقلة مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، كجزء مـن مـشروع مبـادرة              

                          ي املناسـب مـىت اتـضح           الجـ                      يتخـذ اإلجـراء الع     و  .                                          باالشتراك مع وكالة حدود اململكة املتحدة     
   .                                    قرارا ما جاء دون مستوى اجلودة املتوقعة   أن 

                                                       اليت تضطلع هبا وكالة حدود اململكة املتحـدة مزيـدا                       ضمان اجلودة                 وشهدت عملية      -      ١٢٨
  .                              إلضطهاد ذي الصلة بنوع اجلنس              متعلقة با                                                  من التطوير لتشمل معايري تقييم حمددة ومقاييس        

ــا    ــسمح هل ــذا ي ــساق                           وه ــضمان االت ــاللجوء ل ــة ب ــرارات املتعلق ــابالت والق                                                                               برصــد جــودة املق
ــصلة   ــع اإلرشــادات والتعليمــات ذات ال ــزام جبمي ــة  ُ       ُتجــري  و  .                                                        وااللت ــضا                       احلكومــة الربيطاني        أي

                                                                           حلاالت اللجوء الـيت ينطـوي فيهـا الطلـب علـى جوانـب اضـطهاد                  ا      حمدد  ا          مواضيعي  ا       استعراض
  ُ                  واُجنــز االســتعراض يف   .                       املبــادئ التوجيهيــة                                                  ذي صــلة بنــوع اجلــنس، لتــوفري ضــمانات باتبــاع 

   .                                              نتائج لالسترشاد هبا يف السياسة والتدريب يف املستقبل  ال      ستخدم    ُ  وُت    ٢٠١١     مايو  /    أيار
                                                                                    وتواصل احلكومة االسكتلندية دعم طائفة من املنظمات اليت تقدم الـدعم مللتمـسي              -      ١٢٩

                     ومعلومـات جيـدة                               حلـصول علـى خـدمات ومـشورة     ا                                    اللجوء والالجئني، لضمان اسـتطاعتهم    
  .  “                 إلدمـاج الالجـئني                 استراتيجيتها   ”                                                 وتدعم حكومة ويلز طائفة من التدابري يف إطار           .      اجلودة

                                                                                           ويتمثل اهلدف العام الستراتيجية اإلدماج يف دعم ومتكني الالجئني من إعادة بناء حيـاهتم يف               
   .                            ويلز واملسامهة بالكامل يف اجملتمع
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                 التنمية الدولية    
                                                                             مة الربيطانية دعم اجلهود املبذولـة يف البلـدان األخـرى لتحـسني محايـة                            واصلت احلكو  -     ١٣٠

ــساء و  ــا           الفتيــات                     الالجــئني والن ــد مــن املعلومــات، انظــر                 لالطــالع علــى  (                      املــشردات داخلي                                    مزي
                                                                                         واحلكومــة الربيطانيــة هــي أكــرب مــانح ســابع ملفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون             ).   ١٦        املــادة

ــه اســترليين ســنويا منــذ عــام     ٣٠       توســط                                           الالجــئني، حيــث أســهمت مبــا يبلــغ يف امل                                                    مليــون جني
                                                                                        وتبحث إدارة التنمية الدولية حاليا املستويات املـستقبلية لتمويـل الوكـاالت اإلنـسانية          .     ٢٠٠٧

ــوارئ         ــتعراض االســتجابة حلــاالت الط ــددة األطــراف واس ــة املتع ــى ضــوء اســتعراض املعون                                                                                                 عل
   .                    اإلنسانية على حد سواء

  
         التعليم  :   ١٠      املادة   -      ثامنا   

           تـــشرين   ٢٤    يف          نكلتـــرا                                                                 نـــشرت احلكومـــة الربيطانيـــة برنـــامج إصـــالح جـــذري ال      -     ١٣١
                                                                 يضع املدرسني يف صلب حتـسني املـدارس وحيـرر املـدارس مـن توجيهـات           ٢٠١٠       نوفمرب   /     الثاين

                  ، الـيت تعتمـد      “                 أمهيـة التـدريس    ”                                                  والورقة البيضاء املتعلقة باملـدارس واملعنونـة          .                احلكومة املركزية 
ــضل    ــن أف ــة م ــى أدل ــدارس                                 عل ــديري امل ــسهيل انطــالق م ــامل، هتــدف إىل ت ــيم يف الع                                                                           نظــم التعل

   .           تحسني املدارس ل        واملدرسني 
   :                                    وترمي خطط الورقة البيضاء إىل ما يلي -     ١٣٢
                                                                                مـن البريوقراطيـة املركزيـة مقابـل زيـادة املـساءلة أمـام اآلبـاء                          انكلتـرا                  حترير املدارس يف      -  

                 واجملتمعات احمللية؛
                                                              ملنهاج الدراسي الوطين لكـي يتفـرغ املدرسـون ومـديرو املـدارس          ص ا              َّ   بيان كيف سيقلَّ    -  

            التدريس؛-                        ألداء عملهم على أفضل وجه 
             ُ                                                    تأكيد كيف سُيعلي املدرسون من هيبة مهنتهم بتعزيز جودة املدرسني اجلدد؛  -  
                                                 تغيري نوعية التدريب األويل ومواصلة التطوير املهين؛ و  -  
   .                                 يات واإلرشادات والشروط غري الضرورية                 الواجبات والعمل  ذف          احلكومة حب    تعهد  -  
                                                                                              والورقة البيضاء ومشروع قانون التعليم اجلديد ال يسنان قـوانني علـى وجـه التحديـد                 -     ١٣٣

                                                             ومـع ذلـك، مـن احملتمـل أن تـؤثر األحكـام املنـصوص                 .                                           لتنفيذ سياسـات املـساواة بـني اجلنـسني        
                         خــاص علــى األطفــال                                                                                عليهــا يف مــشروع القــانون فيمــا يتعلــق بالــسلوك واالنــضباط بوجــه       

                                               وبوجـه خـاص االستئـساد القـائم علـى           -                                                      والشباب الذين يعانون من مجيع أشـكال االستئـساد          
       واجـب                                      وباإلضافة إىل ذلـك، عـن طريـق           .                                                    التحيز مبا يف ذلك االستئساد ذو الصلة بنوع اجلنس        
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       واجـب                                                                                            حتقيق املساواة، جيب على اهليئات العامة عندما متارس وظائفها أن تراعي على النحـو ال              
                                                                                                    ضــرورة القــضاء علــى التمييــز والتحــرش بــسبب نــوع اجلــنس، وامليــول اجلنــسية وتغــيري نــوع     

ــذات          .       اجلــنس ــز ضــد التلمي ــع التميي ــة من ــدارس يف كيفي ــضمن بوجــه خــاص أن تنظــر امل                                                                                            وست
                                                                                                    السحاقيات والتالميذ املثلـيني ومـشتهي اجلنـسني ومغـايري اهلويـة اجلنـسية ومعاجلـة االستئـساد                 

   .                             املثليني جنسيا واملتحولني جنسيا                 القائم على كراهية
             ى إرشـادات                                                  ُ                        وسيطلب مشروع قانون التعليم إىل املدارس أن تكفل ُسبل احلصول علـ            -     ١٣٤

                                                    وسينـشر مقيـاس أداء جديـد للـشباب، سيـشجع             .                     جلميـع تالميـذها                              مستقلة ونزيهة بشأن املهن   
              اجحـة بعـد                                                                                             املدارس على ضمان حـصول مجيـع تالميـذها علـى مـساعدة لتحقيـق أمنـاط تقـدم ن                   

                                                                                              ويعمـل حتـالف املهـن الدائمـة لتعزيـز نوعيـة وحرفيـة الـذين يقـدمون إرشـادات                      .        عاما   ١٦    سن  
                                                                                    ، لتزويد الشباب بالـدعم الـذي يلـيب احتياجـاهتم الفرديـة، وتطلعـاهتم وطموحـاهتم،                  بشأن املهن 

                    يتطلبـه القـانون                         وهنـاك برنـامج ال      .                                                                 وليكون املستشارون جمهـزين جيـدا لتنـاول قـضايا املـساواة           
ــ  عز ت           يرمــي إىل   ، و         انكلتــرا                                                                    ويتعلــق بالتربيــة الشخــصية واالجتماعيــة والــصحية يف املــدراس يف       ز   ي

   .                                      املساواة، والتفاهم واملواقف غري التمييزية
                                                                                                      ويف أيرلنــدا الــشمالية، تنفـــذ إدارة التعلــيم طائفـــة مــن الـــسياسات الراميــة إىل رفـــع       -     ١٣٥

ــة واحلــساب و   ــالقراءة والكتاب                        تحــصيل، مبــا يف ذلــك                    معاجلــة اخنفــاض ال                                                       املــستويات يف اإلملــام ب
     كـل             النـهوض ب   ”                            وتـشمل هـذه الـسياسات         .             يف التعلـيم              التالميذ     ها    واجه ي       قد        عقبات       ة أي    جل   مبعا

  ؛                حـق اإلختيـار                          للمنـهاج الدراسـي و           املنقح               إطار العمل       ؛ و  “             لتحسني املدارس           سياسة   -       مدرسة  
                            الـسابق لالختيـار والـرفض                            االبتعـاد عـن النظـام         مـع                                    نقل الالحق للمرحلة االبتدائيـة،              وإصالح ال 

                                                                                                على أساس أكادميي؛ والعمل لتعزيز العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات؛ والعمـل علـى             
   .     اجلنوب /                 على أساس الشمال     تحصيل              معاجلة اخنفاض ال

                                              الـذي تـضطلع بـه احلكومـة االسـكتلندية            “        لتميـز  ل                  املناهج الدراسية  ”           برنامج        ويهدف -     ١٣٦
                                              وأكثر مرونـة وثـراء لألطفـال الـذين              رابط            ج دراسي مت      منها               كتلندا بتوفري                           إىل تغيري التعليم يف اس    

                                            بصورة أكرب على متكـني مجيـع التالميـذ              كومة       شدد احل   وت  .        عاما   ١٨      و    ٣                   راوح أعمارهم بني      تت
            لتحقيـق   -                                                           ّ                    ليصبحوا دارسني ناجحني، وأفرادا واثقني، ومواطنني مـسؤولني ومـسامهني فّعـالني             

ــا كــان    ــاهتم بالكامــل، أي ــهم، واهتمامــاهتم وقــدراهتم                                       إمكاني ــا زال   .                                                    نــوع جنــسهم، وخلفيت           وم
               ، ويرمـي إىل        هـن          ً                                                    ميثل مورداً يـستخدمه املدرسـون يف املـدارس ومستـشارو امل             “   هن         صندوق امل  ”

                                   ت اجلنـسانية احمليطـة بالوظـائف         را ا     عتبـ  ال                         عامـا يفكـرون يف ا        ١٨       إىل    ٣                           جعل البالغني من العمـر      
   .      ن عنها                                        اليت يؤديها النساء والرجال عادة، ويستفسرو
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          ويــستهدف   .                                                                                  وتتخــذ حكومــة ويلــز تــدابري متعلقــة بــالتعليم يف الــسن املبكــر يف ويلــز    -     ١٣٧
  .                                                 سنوات يف معظـم اجملتمعـات احملرومـة يف ويلـز         ٣                األطفال حىت سن      “                 البداية الطائرة  ”        برنامج  

              القطاعـات     ضم                                                                               وجيمع الربنامج بني التربية، ورعاية الطفل، والصحة واخلدمات االجتماعيـة ويـ           
ــة، واخلاصــة وال   ال ــ                      طوعي ــة           نظامي   .                                                                    ة لتحــسني آفــاق مــستقبل األطفــال مــن هــذه اجملتمعــات احمللي

ــا ــني ســن           وفيم ــال ب ــق باألطف ــوان     ٧    و  ٣                              يتعل ــامج بعن ــز بربن ــضطلع ويل ــة  ”                                               ســنوات، ت         مرحل
    ِّ                                                                                                ، ميكِّـن األطفـال مـن تنميـة القـدرة علـى حتـدي القوالـب النمطيـة، والتحيـز والتمييـز                    “     األساس

   .                    و نوع اجلنس أو اإلعاقة                     ذات الصلة بالثقافة، أ
  

                                     املساواة يف التعليم االبتدائي والثانوي    
                                                          ربنامج التربيـة الشخـصية واالجتماعيـة والـصحية علـى                         التعليم وفقا ل       قدم     ُ  ، يُ        انكلترا     يف   -     ١٣٨

                               ُّ                                              وهـو برنـامج مـصمم إلتاحـة فـرص الـتعلُّم واكتـساب اخلـربات الـيت                    .                  يتطلبه القـانون          أساس ال 
                   ويــتعلم التالميــذ   .              عنــد نــشأهتم                                          قيقــة الــيت يواجههــا األطفــال والــشباب                            تتنــاول قــضايا احليــاة احل

                                                                                                   أوجه التشابه، واالخـتالف والتنـوع بـني النـاس مـن خمتلـف األعـراق، والثقافـات، والقـدرات،               
                                                                                                            ومن ناحية اإلعاقة، ونوع اجلـنس، والـسن وامليـول اجلنـسية وأثـر التحيـز، والتمييـز والعنـصرية                    

                                            التحيـز وحتديـه ولفهـم أنـه جيـب حتـدي             عرفـة                      ويـتعلم التالميـذ مل     .   ية                          على األفراد واجملتمعات احملل   
   .                                                    التحيز، والعنصرية والتمييز على مجيع املستويات يف حياتنا

                                                                                                 ويف أيرلندا الشمالية، ميثل برنامج الصحة العاطفية للتالميـذ ورفـاههم أولويـة وزاريـة                -     ١٣٩
                                       لـك مجيـع األنـشطة غـري األكادمييـة                 مبا يف ذ   (                                                وسيكون أداة لدمج السياسات واخلدمات الفردية       

                                   ُ                                        الــيت متــس التالميــذ مثــل إســداء املــشورة، وُنظــم الرعايــة الروحيــة،  ة            هج الدراســي ا                 واملتعلقــة باملنــ
           علـى حنـو     )                                                                                       ومنع االنتحار، ومكافحـة االستئـساد، وعمليـة التأديـب ومبـادرة املـدارس الـصحية           

                                    تعليم فرقة عمل معنيـة بتثقيـف                        ، أنشأ وزير ال       ٢٠٠٨       نوفمرب   /                ويف تشرين الثاين    .              متسق ومترابط 
  .  َّ   حَّــل    ُ  الُر     تمــع                                           عمــل لتحقيــق نتــائج تربويــة أفــضل جمل                              ملــساعدة اإلدارة يف وضــع خطــة  ‘  َّ   حَّــل   ُ الُر ’

   .       ُ                       تقرير ُيجمل توصيات فرقة العمل    ٢٠١٢ /    ٢٠١١                    ُ               واألمل معقود على أن ُينشر خالل الفترة 
ــو      -     ١٤٠ ــة، والرفــاه والتن ــل التنميــة الشخــصية واالجتماعي ــز، متث ــايف عنــصرا                                                                              ويف ويل                     ع الثق

                                                               ويــتعلم األطفــال عــن أنفــسهم وعــن عالقــاهتم يف أســرهم         .  “                مرحلــة األســاس  ”      ً     أساســياً يف 
                                                             ويلـز وغريهـا مـن الثقافـات يف جمتمـع ويلـز، فـضال                        أبنـاء                              ويتعلم األطفال عن ثقافة       .        وخارجها

ــرين       ــرام اآلخـ ــتفكري يف احتـ ــى الـ ــشجيعهم علـ ــري تـ ــصاف، وجيـ ــة واإلنـ ــاهيم العدالـ ــن مفـ                                                                                                       عـ
    ١٩    و  ٧                                                                     اإلطار املنقح للتربية الشخصية واالجتماعية ملن تتـراوح أعمـارهم بـني        و  .         ومشاعرهم

   .                                                    عاما يف ويلز يوفر التعليم يف جمايل الصحة والرفاه العاطفي
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ــاء اململكــة املتحــدة، تُ    -     ١٤١ ــع أحن                                                ظهــر اإلحــصاءات أن مــن األرجــح أن تــدرس                                  ُ             ويف مجي
ــة         تيـــان                                            لغـــات والعلـــوم اإلنـــسانية ويـــدرس الف                         الفتيـــات الفنـــون وال ــة البدنيـ ــة، والتربيـ                                        اجلغرافيـ
   .                   وتكنولوجيا املعلومات

   ويف    ).          عامـا    ١٦      سـن    (                                 ن يف شهادة الثانوية العامـة           فتيا                  التفوق على ال          الفتيات          وتواصل   -     ١٤٢
   ة         شـهاد           مـواد                          يف مخس أو أكثر مـن             الفتيات          ن وحتصيل       فتيا                            ، ظلت الفجوة بني حتصيل ال            انكلترا

                                                                   ىل جيم مبا يف ذلـك اللغـة االنكليزيـة والرياضـيات مـستقرة               إ  *                                   الثانوية العامة يف املستويات ألف    
          ، بلغـت       ٢٠١٠           ويف عـام      .                                                ، وإن كانت مع بعض الـضيق عنـد اهلـوامش              ٢٠٠٦                  تقريبا منذ عام    

     .    ٢٠٠٦                يف املائة يف عام    ٨,٣                      يف املائة بعد أن كانت    ٧,٥       الفجوة 
                      يف معرفـة القـراءة                  صـعوبات             الفتيـات                                                   ويف أيرلندا الشمالية، يف حني يعاين كثريون من          -     ١٤٣

          مـواد    ٥                                         خترجن من املدارس مبا ال يقـل عـن                الالئي         الفتيات                                   والكتابة واحلساب، ما زالت نسبة      
                                                              مبـا يف ذلـك الرياضـيات واللغـة االنكليزيـة أعلـى              A*-C)            بالـدرجات    (                              يف شهادة الثانوية العامـة      

        علـى     ٠٠٩ ٢                   اخلرجيـات يف عـام            الفتيـات                  يف املائـة مـن       ٦٣,٧              حـصلت نـسبة     :  ن    فتيا           من نسبة ال 
                               مبـا يف ذلـك الرياضـيات        A*-C)            بالـدرجات    (                                             مـواد يف شـهادة الثانويـة العامـة            ٥              ال يقل عـن        ما

   . ن    فتيا               يف املائة من ال    ٥٣,١                                      واللغة اإلنكليزية أو ما يعادهلما، مقابل 
ــرة    -     ١٤٤ ــز خــالل الفت ــ    ٢٠١٠ /    ٢٠٠٩                             ويف ويل ــات   ت        ، تفوق ــى ال         الفتي ــا          عل ــق       فتي            ن يف حتقي

ــستويني  ــ ٢    و  ١          امل ــسية            يف املرحل ــة     ( ٤             ة الرئي ــة العام ــواد شــهادة الثانوي ــات        وحققــت    ).                                     م            الفتي
         نــسبة          الفتيــات          وحققــت  ١                 ن علــى املــستوى       فتيــا              يف املائــة لل    ٨٧,٣                    يف املائــة مقابــل   ٩٢       نــسبة
            يف املائــة    ٤,٧               وبلــغ الفــرق    ( ٢  ى                ن علــى املــستو      فتيــا              يف املائــة لل    ٥٨,٧                    يف املائــة مقابــل     ٦٨,٩

   . )  ٢٢ ( )         يف املائة    ١٠,٢  و
                                         مبثابــة دراســة استقــصائية بالعينــة      ألداء                                          الدراســة االستقــصائية االســكتلندية لــ          وكانــت -     ١٤٥

      ٢٠٠٥                                                                                                     لتحصيل التالميـذ يف املـدارس االبتدائيـة والثانويـة االسـكتلندية جـرت سـنويا مـن عـام                     
                                     ُّ                                      ورصــدت الدراســة االستقــصائية مــدى جــودة تعلُّــم التالميــذ يف اســكتلندا    .     ٢٠٠٩           حــىت عــام 

  ،     ٢٠٠٩                             القـراءة والكتابـة يف عـام     (                          ج الدراسـي كـل عـام        ا  نه                             وركزت على جانب خمتلف يف امل     
ــام     ــية يف عـ ــارات األساسـ ــيات واملهـ ــة        ٢٠٠٨                                                 والرياضـ ــد العلميـ ــام بالقواعـ ــوم، واإلملـ                                                   ، والعلـ

ــام    ــية يف ع ــارات األساس ــام       ).     ٢٠٠٧                               وامله ــصائية يف ع ــة االستق ــرت الدراس      أن     ٢٠٠٩                                           وأظه
   ويف   .                                    مجيع املراحل املشمولة بـالتقييم         يف           الفتيان                                         أفضل بوجه عام يف حتصيل القراءة من              الفتيات

     يف           الفتيـات                         ن بصورة أفـضل مـن           فتيا                                               ، كانت هناك بعض األدلة احملدودة عن أداء ال            ٢٠٠٨     عام  
ــام   .            الرياضــيات ــائج أن ال ت        ، أظهــر    ٢٠٠٧         ويف ع ــا                 النت ــى        فتي ــات                  ن تفوقــوا عل           يف بعــض          الفتي

   .  ية                                                       جماالت العلوم يف آخر املراحل االبتدائية وأوائل املرحلة الثانو
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                التعليم املستمر و                       املساواة يف التعليم املهين     
ــرا    يف  -     ١٤٦ ــرة مــن عــام            انكلت ــذ      ٢٠١٠           إىل عــام     ٢٠٠٧                              ، خــالل الفت                            ، ارتفــع عــدد التالمي

                                       للحصول على مـؤهالت مهنيـة بنـسبة          )        عاما   ١٦       إىل     ١٥   ( ٤                                    املقيدين يف هناية املرحلة الرئيسية      
             املقيـدات            الفتيـات                             يف املائـة وزاد عـدد           ٢٩٧   ة                      ن املقيـدين بنـسب          فتيـا              وزاد عدد ال    .            يف املائة     ٢٩٩
   .         يف املائة   ٣٠٢      بنسبة 
                                يف املائة من مجيع الدارسـني           ٥٤,٩               ، كانت نسبة        ٢٠١٠ /    ٢٠٠٩    ية       ألكادمي           يف السنة ا     -     ١٤٧

                                                                                                        من مجيع الفئـات العمريـة املـشتركني يف التعلـيم املـستمر أو التـدريب علـى اكتـساب املهـارات                   
   .        من اإلناث         انكلترا                   الذي متوله احلكومة يف 

              يف املائـة      ٥٣           نـسبة                   مثلـت املـرأة      ،      ٢٠١٠ /    ٢٠٠٩                                            ويف أيرلندا الـشمالية خـالل الفتـرة          -     ١٤٨
                       يف املائة من مجيـع        ٦٤         نسبة              مثلت املرأة              وبوجه خاص،     .                                    من مجيع املسجلني يف التعليم املستمر     

            املـسجلني                             يف املائـة مـن مجيـع         ٥١           نـسبة              املـرأة   ت     مثلـ                                                املسجلني غـري املهنـيني والتقنـيني؛ وباملثـل          
   ويف   .                                                                            ومــا زالــت املــرأة تــشكل الغالبيــة العظمــى مــن املــسجلني كبــار الــسن  .                    املهنــيني والتقنــيني

                      الفئـة العمريـة         مـن                                       يف املائـة مـن مجيـع املـسجلني             ٦٥           نـسبة               مثلت املرأة    ،    ٢٠١٠ /    ٢٠٠٩        الفترة  
   .    أكثر ف       عاما   ٢٥

            يف املائــة   ٥٥   بة       نــس         املــرأة ت     مثلــ  ،     ٢٠١٠ /    ٢٠٠٩                                     ويف اســكتلندا يف الــسنة األكادمييــة  -     ١٤٩
                           مجيــع الفئــات العمريــة      علــى     +)   ٥٠ (                                 وانطبقــت نــسبة مئويــة مماثلــة   .                            مــن مجيــع طلبــة الكليــات
   . ة    ذكور                        وأغلبية الفئات اإلثنية امل

                   يف املائـــة مـــن     ٥١,٥          نـــسبة    رأة           لـــت املـــ  مث  ،     ٢٠٠٩ /    ٢٠٠٨                              ويف ويلـــز خـــالل الفتـــرة  -     ١٥٠
                 يف املائـة مـن       ٥٩,٤         نـسبة     رأة     لت امل  مث و  .                     يف املائة من الذكور     ٤٨,٥                         الدارسني املتفرغني مقابل    

   .                   يف املائة من الذكور    ٤٠,٦                         الدارسني غري املتفرغني مقابل 
  

                         املساواة يف التعليم العايل    
                                                                                        يف مجيع أحناء اململكة املتحدة، يتسم متثيل املرأة بأنه أعلى من متثيـل الرجـل يف معظـم            -     ١٥١

  .                                      ربز هـذا يف نـسبة اخلرجيـات إىل اخلـرجيني                                                            مواد التعليم العايل، مبا يف ذلك الطب والقـانون، ويـ        
                                                                                                                 واملرأة اآلن ممثلة بصورة أعلـى بكـثري يف بعـض مـواد العلـوم، مثـل العلـوم البيولوجيـة، والعلـوم                       

   .                                                                          البيطرية والطب غري أنه ما زال اشتراك الرجل أعلى يف اهلندسة والعلوم الفيزيائية
            حمتـرفني    ُ                        لـُسبل ليـصبحوا مهنـيني                                                               وتدرس احلكومة الطرق الـيت تـوفر جلميـع الـشباب ا            -     ١٥٢

       بــسبب    ة                                                                                          مــؤهلني ولتــضمن عــدم ثنــيهم عــن االلتحــاق مبؤســسات التعلــيم العــايل األكثــر انتقائيــ
   .       خلفيتهم
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           دفع مـنح                                                       ُ            ة دعم الطلبة املتاحة للطلبة اآلخرين يف التعليم العـايل، تُـ              حزم                وباإلضافة إىل    -     ١٥٣
                       احلاصــلني علــى شــهادت                  راســات العليــا    الد                           جنيــه اســترليين لطلبــة  ٩     ٠٠٠                         ماليــة تدريبيــة مببلــغ 

                                                                                 الــذين يقومــون بدراســات يف الرياضــيات، واهلندســة، والكيميــاء، والفيزيــاء        ربيــة              جامعيــة يف الت
   .                             العامة واللغات األجنبية احلديثة /               والعلوم املشتركة

                                                                                                       ويوجد لدى اللجنـة التنفيذيـة أليرلنـدا الـشمالية برنـامج منـوذجي معمـول بـه بعنـوان                     -     ١٥٤
                                                                ، يرمي إىل تـشجيع الكبـار املهمـشني للغايـة علـى العـودة            “                     إىل الدارسني وإشراكهم          الوصول   ”

   .                       يف املائة من مجيع املسجلني  ٧٢       نسبة        املرأة ت   مثل  ،     ٢٠١٠ /    ٢٠٠٩          ويف الفترة   .         ُّ إىل التعلُّم
                                                                       زمــة شــاملة لتمويــل الطلبــة متاحــة للطلبــة املتفــرغني يف التعلــيم         ُ   ، توجــد ُح         انكلتــرا     ويف  -     ١٥٥

                         ً       ً                                                               روضا لرسـوم التعلـيم، ومنحـاً وقروضـاً لتكـاليف املعيـشة ودعمـا إضـافيا للطلبـة                                  العايل، تقدم ق  
                                                            زمة لتمويـل الطلبـة متاحـة أيـضا للطلبـة الـذين                    ُ  وهناك حُ   .                                      املعوقني والطلبة الذين يعولون أطفاال    

                                       وميكـن للطلبـة الـذين يعـانون مـن         .                                                                     يدرسون مقررا يف التعلـيم العـايل علـى أسـاس عـدم التفـرغ              
   .   تهم                              ديرية إضافية من جامعتهم أو كلي                          يطلبوا احلصول على مساعدة تق                صعوبات مالية أن 

                                                                                        ويف اسكتلندا، ميكن لطلبة التعليم العايل املتفرغني وغري املتفـرغني الـذين يدرسـون يف             -     ١٥٦
                                                                                                 كليـة أو جامعــة ويواجهــون صــعوبات ماليــة أن يطلبــوا احلــصول علــى مــساعدة مــن الــصناديق  

                                                                    الــصناديق تــديرها مباشــرة مؤســسات التعلــيم العــايل ملــساعدة        وهــذه  .                              التقديريــة للتعلــيم العــايل
                                                         والفئـات ذات األولويـة هلـذه الـصناديق تـشمل اآلبـاء          .                                               الطلبة علـى مواصـلة برنـاجمهم التعليمـي        

   .                   الذين لديهم أطفال               الناضجني والطلبة
       دفـة،   ا                  يف شـكل مـنح ه                                                                       ويف ويلز، هناك مساعدة إضافية متاحة أيضا للطلبة احملـرومني            -     ١٥٧

   .                                                          وهي متاحة أيضا للطلبة غري املتفرغني وبعض طلبة الدراسات العليا
  

         العمالة  :   ١١      املادة   -      تاسعا   
                              ُ                       وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، ُنفـذت أيـضا            .                                      يعزز قانون املساواة األجر املتساوي     -     ١٥٨

        األكثـر                            لتعزيز سياسات العمل         ٢٠٠٦                                                         التدابري املنصوص عليها يف قانون العمل والعائالت لعام         
                 أمـاكن العمـل     ”                                                                ويف اآلونة القريبة جدا، بدأت احلكومة مشاورة عامة بعنـوان             .         ة لألسرة     راعا م

         وتتـضمن    .                                                                    اآلراء املتعلقـة بتحـديث قـوانني أمـاكن العمـل يف بريطانيـا             طرح          تدعو إىل     “       احلديثة
                                                                                                        املقترحات توسيع نطاق احلق يف طلب العمـل علـى حنـو يتـسم باملرونـة للجميـع وتطبيـق نظـام                      

   .                                            ية مرنة، وسيسهم كالمها يف سد فجوة األجر بني اجلنسني    والد          ديد إلجازة  ج
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                       راك املرأة يف سوق العمل ت        تشجيع إش    
                             القتــصاد، يف دورهــا كعاملــة    يف ا                                                             تقــدم املــرأة الراغبــة يف العمــل مــسامهة بالغــة األمهيــة  -     ١٥٩

            حات إلزالــة                                         وقـد أدخلــت احلكومــة الربيطانيـة إصــال    .                                            وكمقدمـة رعايــة أوليــة علـى حــد ســواء  
    راك  ت                                          قــوي يف اململكــة املتحــدة يف مــستوى إشــ                  وكــان هنــاك منــو  .                      الــيت تعتــرض العمــل          العقبــات 

                                    ة، حيــث تــشكل املــرأة اآلن نــسبة                                                                  اإلنــاث يف ســوق العمــل علــى مــدى العقــود القليلــة املاضــي  
   .    ١٩٧١                يف املائة يف عام   ٣٧                                      يف املائة من القوى العاملة، بعد أن كانت    ٤٦
  

     دات ي    الوح        واألمهات     دون  ي          اآلباء الوح    
  .                                                                                            تعترب احلكومة الربيطانية العمل أفـضل طريـق للخـروج مـن الفقـر ملعظـم األشـخاص                  -     ١٦٠

  )            أم وحيـدة   (    أو                                        ال يعمل، فـإن الطفـل ألب وحيـد            )              أو أم وحيدة   (                           وباملقارنة بطفل ألب وحيد     
  ب                                             مرة للعيش يف فقـر ويكـون الطفـل أل             ٢,٥                                                  يعمل دواما جزئيا يكون أقل احتماال بأكثر من         

  .  )  ٢٣ (                                 أربـع مـرات للعـيش يف فقـر              مـن                                             يعمل دواما كامال أقل احتمـاال أكثـر           )          أم وحيدة  (      وحيد  
                                           ، يف أن يصبح اآلباء الوحيدون واألمهـات            ٢٠١٠        أكتوبر   /                                 وهذا هو السبب، من تشرين األول     

                                                سنوات أو أكثر مؤهلني لطلب بـدل البـاحثني عـن     ٧                                      الوحيدات الذين يبلغ سن أصغر أطفاهلم    
         ة صــحية    لــ                        أمــا الــذين لــديهم حا  .                                                 قــادرين علــى العمــل، بــدال مــن دعــم الــدخل                  عمــل إذا كــانوا 

   .                                                        إعاقة حتد من قدرهتم على العمل فيمكنهم طلب بدل العمل والدعم   أو
                                                                                   يونيه أعلنت احلكومة الربيطانيـة أهنـا تتوقـع أن يبحـث اآلبـاء الوحيـدون                 /            ويف حزيران  -     ١٦١

     يجري    سـ          ولـذلك     .                 هلم إىل املدرسـة                                           عن عمل عنـدما يـذهب أصـغر أطفـا           )                 األمهات الوحيدات  (
                          ، رهنـا باملوافقـة علـى        ٢٠١٢        ينـاير   /                                     سنوات اعتبارا مـن كـانون الثـاين     ٥                      ختفيض عتبة السن إىل     

                                                          وتـشري التقـديرات إىل أن هـذا التغـيري سـيؤدي إىل               .                                         مشروع قانون إصالح الرعاية االجتماعيـة     
ــاء الوحيــدين    ٢٥     ٠٠٠    و   ٢٠                  دخــول مــا بــني                 اإلضــافيني يف  )                   األمهــات الوحيــدات (                           مــن اآلب

   . )  ٢٤ (                                                 سوق العمل، وهو ما ميكن أن يؤثر بدوره على فقر الطفل
  

                                           العمل من أجل تضييق الفجوة يف األجر بني اجلنسني    
                                                        لتصدي للتحدي املستمر املتمثل يف الفجوة يف األجر بـني                                       تواصل احلكومة الربيطانية ا    -    ٦٢ ١

                                األجر الوسيط لـساعات العمـل         (   ٠١٠ ٢                     يف املائة يف عام          ١٠,٢                    ، اليت بلغت نسبة      )  ٤١ (     اجلنسني
                                                                                   وتستخدم الدراسة االستقـصائية الـسنوية للـساعات والـدخول الوسـيط بوصـفه                 ).            دواما كامال 

                                             ظهر الدراسة االستقصائية الـسنوية للـساعات       ُ وُت  .                                           مقياسها اإلحصائي العام للفجوة بني األجور     
          ، نـزوال       ٢٠١٠          عـام                    يف املائـة يف       ٧,٢                                                            والدخول وجـود فجـوة يف األجـور يف اسـكتلندا بلغـت              

                                                              مبقارنــة الــدخول يف الــساعة للعمــال والعــامالت دوامــا         (    ٢٠٠٩                     يف املائــة يف عــام     ٨,٥     مــن 
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                                                          وقد استخدمت احلكومـة األسـكتلندية، وشـركاؤها، منـذ             ).                              كامال، غري شاملة األجر اإلضايف    
                                                       وينــتج عــن هــذا وجــود فجــوة يف األجــر يف الــدوام      ).           أو الوســط (                               عهــد بعيــد الــرقم املتوســط  

   .    ٢٠١٠                يف املائة يف عام     ١١,٩        مل بلغت     الكا
ــشرين األول  -     ١٦٣ ــارا مــن ت ــوبر  /                               واعتب ــة أن تكــون       ٢٠١٠         أكت ــة الربيطاني                                           ، منعــت احلكوم

                                                                                                    شـروط سـرية األجــر يف عقـود العمـل واجبــة النفـاذ إلخفــاء الـسلوك غـري العــادل لـدفع األجــر         
                        حبرية الكتـشاف مـا                                            وميكن للموظفني أن يناقشوا اآلن أجرهم       .                              للرجال والنساء بصورة خمتلفة   

ــة يف اختــاذ تــدابري أخــرى للمــسا     .                           إذا كــان أجــرهم متييــزي       مهة يف                                                                  وتتــشاور احلكومــة الربيطاني
                                                                                                   تضييق الفجوة يف األجر بني اجلنسني، وعلى سبيل املثـال توسـيع نطـاق احلـق يف طلـب العمـل                     

       وجـدت                                                                                                   بصورة متسمة باملرونة وتطبيـق إجـازة والديـة مرنـة، ومطالبـة أربـاب األعمـال الـذين                 
   . ر و   لألج                مراجعة تصحيحية                                                  إحدى احملاكم أهنم انتهكوا قانون األجر املتساوي أن جيروا 

                  ُ                                                                وباالضافة إىل ذلك، طُلب إىل قطاع األعمال والقطاع الطوعي املـساعدة يف معاجلـة                 -     ١٦٤
                                                                                                  الفجــوة يف األجــر بــني اجلنــسني بــاإلبالغ علــى أســاس طــوعي عــن البيانــات املتعلقــة بتحقيــق    

                                                                             وسـيؤدي االقتـراح إىل زيـادة الـشفافية ومـساعدة أربـاب األعمـال يف                 .             عاملني فيهما            املساواة لل 
                                             ويـستهدف هـذا النـهج أربـاب األعمـال            .                                                   حتديد املشاكل مما ميكنهم من اختاذ إجراءات مناسبة       

   .               موظفا أو أكثر   ١٥٠            الذين لديهم 
                        ء الرئيسي للعمل مـن                                                                      وكان تنفيذ استراتيجية حتقيق املساواة بني اجلنسني مبثابة اإلجرا         -     ١٦٥

                                                                                                           أجل حتقيق برنامج اللجنة التنفيذية أليرلندا الـشمالية املتعلـق هبـدف احلكومـة املتمثـل يف تنفيـذ                   
                               ووافقــت اللجنــة التنفيذيــة    .                                                                        التــدابري الراميــة إىل القــضاء علــى الفجــوة يف األجــر بــني اجلنــسني   

                        ساواة بـني اجلنـسني يف                                                     على خطط العمـل املتعلقـة بتحقيـق املـ              ٢٠١٠                           أليرلندا الشمالية يف عام     
   .           مجيع اإلدارات

                                                                                           وتواصل احلكومة األسكتلندية وشركاؤها تنفيذ التوصـيات الـواردة يف تقريـر اللجنـة               -     ١٦٦
                  ونـشر الـوزراء      .          املهـين    صل                                  فيمـا يتعلـق مبعاجلـة الفـ         )  ٢٥ (                                           املعنية باملرأة والعمل يف اململكة املتحـدة      

                                                    قدموا فيها استعراضـا للتقـدم الـذي أحرزتـه                ٢٠١٠       يوليه   /      متوز  ١      يف    )  ٢٦ (                   األسكتلنديون تقارير 
   .      املهين   فصل                               اهليئات العامة املسجلة يف معاجلة ال

  
                                       تطبيق سياسات العمل األكثر مراعاة لألسرة    

                                                                                           تلتـزم احلكومـة باملـساعدة يف حتقيــق التـوازن بـني األمهــات واآلبـاء يف العمـل واحليــاة         -     ١٦٧
                                     متاحة مـن خـالل قـانون العمـل        )  ٤٢ (        لألسرة  ة   اعي                                              العائلية وهناك جمموعة من سياسات العمل املر      

              باملرونـة،    ا                                             واحلـق يف طلـب أن يكـون العمـل متـسم             .                      وتـشريعات أخـرى        ٢٠٠٦              واألسرة لعام   
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                        الـذين تـصل أعمـارهم               األطفـال                                       ل سـنوات كـثرية، متـاح اآلن لوالـدي                    كان متاحا طوا        وهو ما 
                         مــا، ومقــدمي الرعايــة     عا  ١٨                                                             عامــا وشــاملة هلــا، ووالــدي األطفــال املعــوقني دون ســن    ١٦   إىل 

                                                                                 وتبلغ اإلجازة القانونية لألمومة عاما واحدا ويـدفع أجـر قـانوين لألمومـة                .  )  ٢٧ (              لراشدين معينني 
                                                            ويتمتـع اآلبـاء حبـق جديـد يف احلـصول علـى إجـازة                 .            أسـبوعا    ٣٩                             وعالوة قانونية لألمومة ملدة     
             أسـبوعا،     ٢٦         مدهتا            إضافية       والدية                وعلى إجازة                    عند والدة طفلهم                                والدية عادية مدهتا أسبوعان     

                                                                                                     ليتمكنوا من أداء دور أكرب يف تربية أطفاهلم، والسماح لألمهـات بـالعودة إىل العمـل يف وقـت                   
   .                  مبكر إذا رغنب يف ذلك

  
             رعاية الطفل    

                رؤيـة طويلـة            بلـور                                                                         يف انكلترا، تعمل احلكومة مع قطاع التعليم املبكر ورعاية الطفل لت           -     ١٦٨
                                                                     هذه الرؤية على بيان للـسياسة العامـة مـع التأكيـد بوجـه                 ر        ستتمحو و  .               لسنوات املبكرة  ل      األجل  

                            وسـيعكس هـذا التزامهـا        .   هم    وأسر        احملرومني                                                 خاص على التدخل املبكر وتقدمي الدعم لألطفال        
                                                                                                           بضمان أن تكون رعاية الطفل املعقولـة التكلفـة واجليـدة متاحـة إلعطـاء األطفـال أفـضل بدايـة                     

                                                      مج رئيسية للتعليم املبكر اجملـاين واحملافظـة علـى تـوفري                                        ممكنة يف احلياة، مبا يف ذلك عن طريق برا 
    .       للجميع  “            بداية أكيدة ”

                                                  م املبكر اجملاين جلميـع األطفـال البـالغني مـن            ي                         ساعة يف األسبوع للتعل      ١٥                وتتاح حاليا    -     ١٦٩
  )                              مبـا يف ذلـك أمنـاط عمـل         (                                                                              العمر ثالث وأربـع سـنوات، تقـدم بـصورة مرنـة لتلبيـة احتياجـات                 

                                                             ، جرى متويل مجيع السلطات احمللية لتقدمي التعلـيم املبكـر               ٢٠٠٩       سبتمرب   /        أيلول     ومنذ  .         الوالدين
                 ويتـضمن مـشروع     .                    ً                              ألطفاهلا األكثر حرماناً البالغني من العمـر عـامني                   يف املائة      ١٥             اجملاين لنسبة   

                  ً                                                                               قانون التعليم حكماً بإنشاء استحقاق قانوين للتعليم املبكر اجملاين جلميع احملـرومني البـالغني مـن             
                                                           وميثــل هــذا جــزءا رئيــسيا يف عــالوة العدالــة اجلديــدة     .     ٢٠١٣                                    لعمــر عــامني اعتبــارا مــن عــام   ا

   .                                                للحكومة اليت ستعطي أفقر األطفال أفضل بداية يف احلياة
                                                                                                         وعند تطوير اسـتراتيجيتها املتعلقـة برعايـة الطفـل، سـتراعي اللجنـة التنفيذيـة أليرلنـدا                   -     ١٧٠

                                                  االقتـصادي احلـديث لتـوفري رعايـة الطفـل                  للتقدير        لتقييم                                           الشمالية القضايا الناشئة عن عمليات ا     
                                                ً       ً                وقد رصدت اللجنة التنفيذية أليرلنـدا الـشمالية مبلغـاً إضـافياً              .                                وبرنامج رعاية الطفل يف الريف    

ــدره  ــسنوات      ٣       ق ــى مــدى ال ــسنة عل ــه اســترليين يف ال ــدمي                                                                 ماليــني جني ــدعم تق ــة ل ــع املقبل                                  األرب
   .     الطفل      رعاية
                       للحكومـة االسـكتلندية     “                         إطار عمل السنوات املبكرة  ”        جل لـ                         وهناك هدف طويل األ    -     ١٧١

                                                                                           لضمان احلصول على خدمات متكاملة يف سن التعليم قبـل املدرسـي وخـدمات لرعايـة الطفـل             
   .                          لالحتياجات والطلبات احمللية   دير                            يف كل جمتمع حملي، متناسبة مع تق
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ــر  /           ويف شــباط -     ١٧٢ ــز بياهنــ      ٢٠١١        فرباي ــة ويل ــق   ا                                  ، أصــدرت حكوم ــة           املتعل ــسياسة العام                      بال
                                                ، يورد األولويات املتعلقـة برعايـة الطفـل          “                          تنشئة األطفال، ودعم األسر    ”                       لرعاية الطفل بعنوان    

ــا ل      ــز اختاذه ــة ويل ــزم حكوم ــيت تعت ــز واإلجــراءات ال ــأمني                                                                 يف ويل ــل         ت ــة الطف                                حتــسينات يف رعاي
   .                                       وإجراءات اإلبالغ املتعلقة بتنفيذ االلتزامات

  
                   التنمية الدولية                          دعم حقوق العمال املهاجرين يف    

                                                ، قـدمت إدارة التنميـة الدوليـة الـدعم              ٢٠١١              إىل عـام         ٢٠٠٧                              خالل الفتـرة مـن عـام         -     ١٧٣
                                                                                                             للمرأة لإلنضمام إىل العمالة النظامية والبقـاء فيهـا مـن خـالل التـدريب علـى املهـارات، ودعـم                     

  .   ية                                                                                                مبادرات الدعوة، فضال عن وضع بـرامج للتمويـل الـصغري جـدا ومـشاريع اهلياكـل األساسـ                  
ُ         لتحــسني ُســبل                                                  ات والنــساء خطــة إدارة التنميــة الدوليــة         فتيــ                                   وتعــرض الرؤيــة االســتراتيجية لل         

                       مليـون إمـرأة يف         ٢,٣                                 مليـون إمـرأة، وملـساعدة          ١٨                                                احلصول علـى اخلـدمات املاليـة ألكثـر مـن            
                        واألمثلـة علـى بعـض        .                               مليون إمـرأة علـى األرض         ٤,٥                                 احلصول على وظائف ولضمان حصول      

   :                                          ا بالفعل إدارة التنمية الدولية تشمل ما يلي                 املشاريع اليت تدعمه
ــدمت   -   ــن              قـ ــر مـ ــرى ألكثـ ــة األخـ ــدمات املاليـ ــدا واخلـ ــصغري جـ ــل الـ ــدمات التمويـ                                                                                      خـ

                                                 إمـــرأة تقريبـــا يف ترتانيـــا وأكثـــر مـــن    ٨١    ٠٠٠                              إمـــرأة يف أفغانـــستان، و   ٢٨٥    ٠٠٠
                    إمرأة يف باكستان؛   ٣٠٠    ٠٠٠

                                 خالل بـرامج الطـرق الريفيـة                             وظيفة للنساء من        ١٠٠     ٠٠٠                         ويف نيبال، أنشئت حوايل       -  
                           ُ                  اليت متوهلا اإلدارة وبرنامج ُسبل العيش والغابات؛

                                            إمـرأة يف األحيـاء الفقـرية احلـضرية           ٦   ٠ ٠ ٠                                       ويف بنغالديش، جرى متكني ما يربو على          -  
               وقــدمت اإلدارة   .                                                                       الكتــساب دخلــهن عــن طريــق مــنح األعمــال التجاريــة الــصغرية       

                                اشــية، أو األغنــام، أو املــاعز   امل (       ألصــول                                   مليــون جنيــه اســترليين مــن ا     ١٦,٥        قيمتــه      مــا
ُ                               إمـرأة مــن خــالل برنـامج ُســبل العــيش يف جــزر      ٢٠٠     ٠٠٠            ألكثــر مــن   )          الـدواجن    أو                      

        النهر؛    طرح
ــة للنجــاح يف دفــع       -   ــة الــصليب األمحــر الدولي ــدعم للجن                                                                                           ويف العــراق، قــدمت اإلدارة ال

      احــا               وهــذا ميثــل جن  .                                   للحــصول علــى معاشــات حكوميــة ة                           احلكومــة يف تــسجيل األراملــ
                      يف املائـة منـهن        ٨٠                     أسـر معيـشية،        ١٠         كـل        مـن                    يرأسن واحـدة          الالئي                 حقيقيا للنساء،   

     ؛ و ة     أرامل
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                                    ماليني جنيـه اسـترليين يتعلـق         ٣                                                          وضعت أيضا إدارة التنمية الدولية برناجما جديدا مببلغ           -  
                                                                                    باملرأة والتجارة مع مركز التجارة الدولية لتوفري دعم بناء القـدرات للمؤسـسات ذات       

   .                                                       بالتجارة يف البلدان النامية فيما يتعلق بالقضايا اجلنسانية      الصلة 
  

           صحة املرأة  :   ١٢      املادة   -      عاشرا   
                                ومـن املتوقـع أن يـستمر         .         عامـا    ٨٢                                            أن تتوقع املرأة يف انكلترا أن تعيش إىل                اليوم     ميكن -     ١٧٤

   .    ٢٠٢٠     ً           عاماً حبلول عام   ٨٥                                       متوسط العمر املتوقع للمرأة يف االرتفاع إىل 
                                                             ، انتــهت مــشاورة بــشأن االســتثناءات علــى حظــر التمييــز     ٢٠١١       مــايو  /        أيــار  ٢٥     ويف  -     ١٧٥

             والرعايــة                          دائــرة الــصحة الوطنيــة                                                             علــى أســاس الــسن يف تــوفري اخلــدمات مبــا يف ذلــك خــدمات   
   .         يل الردود           احلكومة بتحل      وتقوم   .          االجتماعية

ــساعدة يف       -     ١٧٦ ــة وامل ــار األموم ــة توســيع نطــاق اختي ــزم احلكوم ــل الوصــول إ                                                                        وتعت    ىل                 جع
                                                                                مدروســة طــوال فتــرة احلمــل وعنــد الــوالدة حقيقــة واقعــة بإنــشاء شــبكات            مأمونــة و         خيــارات 

                                             مقـدمي اخلـدمات مـن الـربط بينـهم                                         وسـتؤدي الـشبكات إىل متكـني        .                     جديدة ملقدمي اخلدمات  
                                         وتسهيل االنتقال بـني اخلـدمات املختلفـة                على اخلدمات     حلوامل      حلصول ا                   توفري خيارات أوسع    ل

        مجيــع     مــن                                                ويتــيح احلمــل فرصــة فريــدة إلشــراك املــرأة     .                    أو حيــتجن إليهــا                         الــيت قــد يــرغنب فيهــا 
       تحـسني   ل                                                                                        قطاعات اجملتمع، حيث يكون الـدعم املناسـب طـوال احلمـل ويف بدايـة احليـاة حيويـا               

                                                              وهناك تركيز على حتسني النتائج للمـرأة والطفـل الرضـيع             .                                  فرص احلياة ومعاجلة دوائر احلرمان    
        الـصحة                                                          د سواء، وميثل هذا أولوية يف إطار عمـل النتـائج لـدائرة                                  وخربة املرأة يف الرعاية على ح    

   .    ٢٠١٢ /    ٢٠١١                 الوطنية يف الفترة 
                                                                                               وميكـــن مالحظـــة هـــذا االلتـــزام احلقيقـــي بـــصحة املـــرأة مـــن خـــالل برنـــامج شـــامل  -     ١٧٧

     األم،       صــحة                                                                                  للخــدمات الــصحية املكرســة للمــرأة مثــل خــدمات الــصحة اجلنــسية، وخــدمات    
   .       الفتيات                         معاجلة العنف ضد النساء و    إىل   هتدف         دمات اليت                        خدمات الصحة العقلية واخل و
  

                      الوفاء بواجب املساواة    
                دائــرة الــصحة       علــى   )                                   بــدء النفــاذ، الواجبــات احملــددة         ورهنــا ب (                       طبــق واجــب املــساواة   ُ  ُي -     ١٧٨
                                     واملـرأة مـشمولة باحلمايـة علـى          .                                                           واهليئات العامة اليت تقدم خدمات الرعاية االجتماعيـة               الوطنية

  “                 احلمــل واألمومــة ”  و   “       اجلــنس ”                                               يــد مبوجــب قــانون املــساواة يف إطــار خــصائص            وجــه التحد
                                                                                                   املشمولة باحلماية ولكنها قد تأيت أيضا يف إطار اخلصائص األخـرى املـشمولة باحلمايـة املتعلقـة                 
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                                                                                                       بالسن، واإلعاقة، وتغيري نوع اجلنس، والزواج والـشراكة املدنيـة، والعـرق، والـدين أو املعتقـد                 
   .             وامليول اجلنسية

                         قــضي بإظهــار االحتــرام  ت   يت      ، الــ    ١٩٩٨                                           مــن قــانون أيرلنــدا الــشمالية لعــام   ٧٥           واملــادة  -     ١٧٩
                           نطبق على إدارة الـصحة،      ت                                         الفرص بني الرجل واملرأة بوجه عام،             تكافؤ                       الواجب لضرورة تعزيز    

                            وتتمثـل األداة الرئيـسية       .                                                                  واخلدمات االجتماعية وسالمة اجلمهور يف عملها يف أيرلندا الشمالية        
ــيّ        لتق ــسجل وتق ــساواة ت ــاذج لفحــوص امل ــسياسات يف اســتخدام من ــر ال ــيم أث ــة                                                         ّ                        ي ــار املمكن                     م اآلث

ــساواة   ــة املـ ــن ناحيـ ــسياسات مـ ــرة    .                                        للـ ــالل الفتـ ــصحة،      ٢٠١٠ /    ٢٠٠٧                   وخـ ــت إدارة الـ                            ، قامـ
ــوايل     ــور بفحـــص حـ ــالمة اجلمهـ ــة وسـ ــدمات االجتماعيـ ــسياسات    ٢٠٨                                                              واخلـ ــن تلـــك الـ   .                            مـ

ــة املــساو    ــا لتوصــيات جلن ــك، وفق ــة                                                         وباإلضــافة إىل ذل ــشمالية، أجــرت يف اآلون ــدا ال                                               اة يف أيرلن
ــور، واهل     ــة وســالمة اجلمه ــصحة، واخلــدمات االجتماعي ــ                                                                      األخــرية إدارة ال ــذاهتا      يئ ــة ب                       ات القائم

                     تمت اآلن املـشاورات           ُ  وقد اختُ   .                                         ألوجه عدم املساواة املتعلقة بوظائفها      ة       أولي       مراجعة       ة هبا         املرتبط
   .                 ري استعراض الردود                                           العامة املتعلقة مبشروع خطط العمل ذات الصلة وجي

  
                             معاجلة التفاوتات يف جمال الصحة    

                                                                                    أوضــحت احلكومــة الربيطانيــة اعتزامهــا وضــع هنــج جديــد لتحــسني صــحة اجلمهــور   -     ١٨٠
                  اجملتمـع املنـصف،     ”                                                      وحبث استعراض للتفاوتات يف جمـال الـصحة بعنـوان             .                    واحلد من التفاوتات  

      مـدى                                  ر احملـددات االجتماعيـة للـصحة            ، أثـ      ٢٠١٠       فرباير   /       شباط   ١١  ُ         ، ُنشر يف     “              واحلياة الصحية 
                                                                                          ووجد االستعراض أن التفاوتـات االجتماعيـة موجـودة يف طائفـة واسـعة مـن اجملـاالت،                  .      احلياة

  -                                         بطـرق معقـدة مـع الوضـع االجتمـاعي          عـل                                                مبا يف ذلك نوع اجلنس، وأن هذه التفاوتات تتفا      
                   فــروق جنــسانية                               والحــظ التقريــر أيــضا وجــود  .       لنــاس                                       االقتــصادي يف تــشكيل احلالــة الــصحية ل

   .                               منهجية يف النتائج املتعلقة بالصحة
                                                                                                 واســتجابت الورقــة البيــضاء للــصحة العامــة الــيت أعــدهتا احلكومــة الربيطانيــة بعنــوان      -     ١٨١

ــحاء  ” ــحية وأشـــخاص أصـ ــاة صـ ــاين  )  ٢٨ ( “                                   حيـ ــوفمرب  /     ُ                                الـــيت ُنـــشرت يف تـــشرين الثـ   ،     ٢٠١٠         نـ
   .                                       لالستعراض وأقرت هنج مدى احلياة الذي أخذ به

ــامج املعنــون           وهــذا  -     ١٨٢ ــه إدارة    “                إدمــاج الــصحة ”                                    العمــل يعــززه الربن                             الــذي تــشرف علي
                                                                                                          الصحة ويركـز علـى حتـسني نتـائج الـصحة للفئـات الـيت تعـيش يف ظـروف صـعبة مثـل عـدميي                          

ُ  َّ                           املــأوى، والغجــر والُرحَّــل، واملــشتغالت بــاجلنس                                            ويــسعى الربنــامج إىل إدخــال حتــسينات مــن   .                  
ــادة اإلكلينيكيــ    ــيت                                                    خــالل إصــالح النظــام والقي ــة ال ــى الرعاي ــرد عل ــضمان حــصول كــل ف                                                        ة، ل

                                                                كمـا أنـه يعمـل جاهـدا لـضمان أن تراعـي الـسياسات                 .  )  ٤٣ (                               حيتاجها، بصرف النظر عن ظروفه    
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                                                                                            والــربامج يف جمــال الــصحة واحملــددات األوســع للــصحة احتياجــات الــذين يواجهــون مــشاكل    
   .                                                متعددة، وحتقق حصوهلم على الرعاية اجليدة بصورة منصفة

                                                                                       ستراتيجية احلكومـة االسـكتلندية ملعاجلـة التفاوتـات يف جمـال الـصحة يف تقريـر                          وترد ا  -     ١٨٣
      ٢٠٠٨         يونيـه    /                                                        ُ                                 فرقة العمل الوزارية املعنية بالتفاوتات يف جمـال الـصحة، الـذي ُنـشر يف حزيـران                

                                                واجتمعت مرة أخرى فرقـة العمـل الوزاريـة           .  “                                     التمتع بصحة جيدة على قدم املساواة      ”        بعنوان  
                                    التمتــع بــصحة جيــدة علــى قــدم   ”                                       ض التقــدم احملــرز منــذ نــشر تقريــر            الســتعرا    ٢٠١٠        يف عــام 
                                   التمتــع بــصحة جيــدة علــى قــدم  ”          تقريــر  م ل ُ    وُيــس  .                                 ونــشرت تقريــرا عــن االســتعراض  “          املــساواة
                    بطــة بالتفاوتــات   ا ر ت                                 االقتــصادية يف جمــال الــصحة م  -                                بــأن التفاوتــات االجتماعيــة     “          املــساواة

         التمتـع   ”                                     ولذلك، يـدعو التقريـر املعنـون          .    خرى                                             األخرى املرتبطة بنوع اجلنس وفئات التنوع األ      
                          ومركـــزا علـــى الفـــرد                                       إىل األخـــذ بنـــهج يكـــون تعاونيـــا   “                                         بـــصحة جيـــدة علـــى قـــدم املـــساواة

              سهم يف صـحة                                                           ُ                          يف اخلـدمات العامـة املختلفـة لالسـتجابة إىل طائفـة الظـروف الـيت تُـ                       أكـرب      بقدر
   .      ورفاهه     شعب  ال

                                                لجنـة التنفيذيـة أليرلنـدا الـشمالية ملعاجلـة                                                      ويتمثل إطار العمـل االسـتراتيجي الرئيـسي ل      -     ١٨٤
                                      وينصب تركيـز هـذا املبـدأ علـى           .  “        الصحة        من أجل           االستثمار   ”                             التفاوتات يف جمال الصحة يف      

                                      م بوجـود فـروق يف صـحة الرجـل            ِّ سلِّ                                               ُ         الفئات األكثر حرمانا وعرضة للخطر يف اجملتمع ولكنه يُـ         
              اصـة بنـوع                           ت الفروق والقضايا اخل           وقد عوجل   .                                              وصحة املرأة، وخباصة يف مراحل احلياة املختلفة      

                           علــى ســبيل املثــال خطــة   :        داعمــة                             دفــة حمــددة يف اســتراتيجيات  ا ه                             اجلــنس عــن طريــق إجــراءات 
  )              عـن التـدخني                  املـرأة احلامـل                                       من خالل تقدمي خدمات متخصصة إلقـالع       (                        العمل املتعلقة بالتبغ    

                            ظـر يف نتـائج اسـتعراض                 ً          وجيـري حاليـاً الن      .                                                        واإلجراءات املتعلقة مبعاجلـة احلمـل يف سـن املراهقـة          
   .                                                    استراتيجي الستراتيجية الصحة العامة يف أيرلندا الشمالية

  
            الفحص الطيب    

                                                                                            كجــزء مــن برنــامج فحــص عنــق الــرحم الــذي تــضطلع بــه دائــرة الــصحة الوطنيــة يف   -     ١٨٥
                           جراء فحـص جمـاين لعنـق                 عاما إل    ٤٩      و     ٢٥                   راوح أعمارهن بني         تت      الالئي                        إنكلترا، تدعى النساء    

     ً                             عامـاً إلجـراء الفحـص كـل           ٦٤       إىل     ٥٠                                         الث سنوات وتدعى البالغات من العمـر                    الرحم كل ث  
                                عامــا إىل إجــراء الفحــص إذا   ٦٥                         تزيــد أعمــارهن عــن     الئــي                   وتــدعى النــساء ال  .             مخــس ســنوات

   .                        ة أو إذا مل جير فحصهن أبدا    سليم                             تكن اختباراهتن الثالثة السابقة   مل
                                          اللجنــة التنفيذيــة أليرلنــدا الــشمالية          ، رفعـت      ٢٠١١        ينــاير  /                               واعتبـارا مــن كــانون الثــاين    -     ١٨٦

            عامــا إىل   ٢٠                       لنــدا الــشمالية مــن           ُ                                                     الــسن الــذي ُيجــرى عنــده فحــص عنــق الــرحم للنــساء يف أير 
                             تتـراوح أعمـارهن بـني            الالئي       لنساء   ا                                             ومع ذلك، جرى ختفيض الفترة البينية لفحص          .     ً عاماً   ٢٥
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    ٥٠        هن بــني                                            كـل ثــالث سـنوات وملـن تتـراوح أعمـار       هن       فحـص  ي ر    وجيـ      ً    عامـاً    ٤٩           عامـا و    ٢٥
                املـوارد علـى             توجيـه                            وتكفـل هـذه الـتغريات         .                    كـل مخـس سـنوات                  وجيري فحصهن        ً    عاماً     ٦٤  و

   .   خطر                             أفضل إىل الفئات األعلى تعرضا لل   حنو 
                    تتـوافر فـيهن            الالئـي                                                                         ويدعو الربنامج االسـكتلندي لفحـص عنـق الـرحم مجيـع النـساء                -     ١٨٧

                                 جراء فحص لعنـق الـرحم كـل                  عاما إل    ٦٠      و     ٢٠                                           الشروط يف اسكتلندا وتتراوح أعمارهن بني       
   .         ثالث سنوات

    ٢٠                              تتـراوح أعمـارهن بـني               الالئـي                                                        ويدعو برنامج فحص عنق الرحم يف ويلـز النـساء            -     ١٨٨
   .                                                            عاما ويعشن يف ويلز إىل إجراء فحص جماين لعنق الرحم كل ثالث سنوات  ٦٥  و

      ثـالث                                                ُ                                        وطبقا لربنامج دائرة الصحة الوطنية لفحص الثـدي، ُيتـاح فحـص الثـدي كـل                  -     ١٨٩
                          وحاليـا، تـدعى النـساء      .                 عامـا وأكثـر    ٥٠                                                        سنوات جلميع النساء يف انكلترا البالغـات مـن العمـر        

       الئـي      ً                                                    عاماً إىل إجراء الفحص روتينيـا وميكـن للنـساء ال            ٧٠      و     ٥٠                        تتراوح أعمارهن بني          الالئي
                   وجيـري مـد نطـاق      .                                        ً        عاما طلب إجراء الفحص كل ثالث سنوات جماناً        ٧٠                   تزيد أعمارهن عن    

    ٧١     ً             عامـاً وبـني        ٤٩              عامـا و       ٤٧                              تتـراوح أعمـارهن بـني               الالئـي              النـساء           ليـشمل             حاليـا           الربنامج
                                                                                 وتقـدم اسـكتلندا وأيرلنـدا الـشمالية وويلـز خـدمات مماثلـة تـشمل وحـدات             .          عامـا    ٧٣        عاما و 

                 مليـون جنيـه     ١٥                                       ، بدأت ويلز برناجما مدته ثالث سنوات مببلغ     ٢٠١٠       ويف عام   .            فحص متنقلة 
   .               كشف سرطان الثدي ل                                 متقدمة تستخدم لفحص النساء يف ويلز                       استرليين للتجهيز مبعدات 

  
                                     زيادة الوعي بالصحة اجلنسية بني الشباب    

                                            ة واسـعة مــن األنـشطة لتعزيـز واســتهداف          طائفـ                                         اضـطلعت احلكومـة الربيطانيـة أيــضا ب    -     ١٩٠
  ة                                         ة اجلنــسية عــن طريــق برنــامج التربيــ      تربيــ          وتقــدم ال  .  )  ٤٤ (                     لمــراهقني واملراهقــات ل           ة اجلنــسية       تربيــ  ال

   .                          الشخصية واالجتماعية والصحية
                                           ُ                                 ولتحسني معلومات املرأة عن وسائل منع احلمل، وُسبل احلـصول عليهـا، ويف حماولـة      -     ١٩١

                                                                                            لتخفيض عدد حاالت احلمل واإلجهاض يف سـن املراهقـة، تعهـدت احلكومـة بربنـامج متـويلي                  
                    مليـــون جنيـــه    ٢٦,٨                    ، قـــدمت احلكومـــة     ٢٠٠٩ /    ٢٠٠٨                                       مدتـــه ثـــالث ســـنوات، ويف الفتـــرة  

ــرة   ــترليين، ويف الفتـ ــدمت     ٢٠١٠ /    ٢٠٠٩                          اسـ ــرة       ٢٠,٥          ، قـ ــترليين، ويف الفتـ ــه اسـ ــون جنيـ                                               مليـ
   . )  ٤٥ (                    مليون جنيه استرليين    ١١,٤                            ، السنة األخرية للتمويل، قدمت     ٢٠١١ /    ٢٠١٠
                قائمـــة علـــى                   لـــصنع القـــرار            ة جديـــدة    أدا                                               وأســـهمت إدارة الـــصحة بالتمويـــل لوضـــع  -     ١٩٢

ــساعدة املــ   ــت مل ــضل     رأة                         االنترن ــار أف ــل هلــ                        يف اختي ــع احلم ــائل من ــدأت يف    .  ا                           وس ــيت ب                        واألداة ال
                                           تسأل مـستخدمتها جمموعـة مـن األسـئلة           “                  وسائلي ملنع احلمل   ”           بعنوان       ٢٠١٠       يوليه   /   متوز   ١٤
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                                                                            ً                      عن صحتها، ومنط حياهتا وأفـضلياهتا املتعلقـة مبنـع احلمـل وتوصـي بطريقـة ملنـع احلمـل اسـتناداً             
   .            لتلك النتائج

                                                  اسـتراتيجية وخطـة عمـل لتعزيـز الـصحة               ٢٠٠٨        عام                                    ويف أيرلندا الشمالية، بدأت يف     -     ١٩٣
                          وهتـدف االسـتراتيجية إىل       .     ٢٠١٣                                                                اجلنسية مدهتا مخس سنوات ومـن املقـرر أن تنتـهي يف عـام               

ــشباب دون ســن      ــستهدف ال ــاه وت ــسية والرف ــصحة اجلن ــز ال ــة وتعزي ــاً،   ٢٥                                                                                   حتــسني، ومحاي      ً     عام
   .                        ة، بوصفهم فئة ذات أولوية                من إطار الرعاي ا                         ون بالرعاية أو الذين خرجو    شمول       سيما امل   وال

                                 الـــشمالية حاليـــا بتنقـــيح                                                                           وباإلضـــافة إىل ذلـــك، تقـــوم اللجنـــة التنفيذيـــة أليرلنـــدا       -     ١٩٤
ــاداهتا ــة            إرش ــل  ”          املعنون ــاء احلم ــا،  .  “              إهن ــاض        جــراء             ال يكــون إ         وحالي ــا          اإلجه ــدا           قانوني             يف أيرلن

   :                   الشمالية إال إذا كان
                            لمحافظة على حياة املرأة؛ أو ل   ا     ضروري  -  
                                حتها البدنيـة أو العقليـة،                                                       ض آلثار سلبية حقيقيـة وخطـرية متعلقـة بـص                    ُّ    خطر التعرُّ      هناك  -  

   .                          كانت طويلة األجل أو دائمة    سواء
       الـيت    ة        الزمنيـ         فتـرة    وال  .                 غـري قـانوين           عمليـة      ال  ه ذ   هبـ           القيـام       يصبح            ف أخرى،                ويف أي ظرو   -     ١٩٥

   . )  ٤٦ (             جة اإلكلينيكية     احلا ا                                 طار القانوين أليرلندا الشمالية متليه  اإل               فيها اإلجهاض يفُ     ُيجرى 
                                                                                            وتقوم احلكومة األسكتلندية حاليا بوضع إطار عمل جديد قائم علـى النتـائج بعنـوان                -     ١٩٦

     .    ٢٠١٥ /    ٢٠١١       للفترة   “                                     الصحة اجلنسية والفريوسات املنقولة بالدم ”
ــضع  -     ١٩٧ ــصحة اجلنــــسية     ”           وتــ                                        والرفــــاه لــــويلز يف الفتــــرة                                                          خطــــة العمــــل املتعلقــــة بالــ

                                             على قاعدة عريضة يشمل تعزيـز الـصحة                ً   وقائماً        ً   متكامالً     ً   هنجاً            حلكومة ويلز   “     ٢٠١٥ /    ٢٠١٠
                      وتركـز خطـة العمـل      .                                                                اجلنسية اإلجيابية والرفاه وتقدمي خدمات الصحة اجلنسية على حد سـواء   

   :              على أربعة جماالت
                                        بلورة ثقافة لدعم الصحة اجلنسية والرفاه؛  -  
                      الوقاية على حنو أفضل؛  -  
         ديثة؛ و                          تقدمي خدمات الصحة اجلنسية احل  -  
   .                        تعزيز معلومات وحبوث الصحة  -  
                                                                                            وهتــدف خطــة العمــل أيــضا إىل تــرويج ثقافــة يــشعر فيهــا األشــخاص بالقــدرة علــى      -     ١٩٨

                    وتوضــح كيــف ميكــن   .                                                                         املناقــشة وتوجيــه األســئلة بــشأن الــصحة والعالقــات اجلنــسية بــصراحة 
                   شـراكات األطفـال                                                         كات الرعايـة الـصحية واالجتماعيـة والرفـاه، و           را                         جملالس الصحة احمللية، وشـ    
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     ٤٥٠    ٠٠٠                                   ومــن املقــرر تقــدمي مــنح قــدرها   .                                                   والــشباب أن يعملــوا معــا مــع الــشباب وأســرهم
   .                                                             جنيه استرليين تستهدف اجملاالت اليت تتسم بأعلى نسبة محل يف سن املراهقة

  
              خدمات األمومة    

    سية                                             االختيار يف خدمات األمومـة أولويـة رئيـ              نطاق        وسيع                            جعلت احلكومة الربيطانية ت    -     ١٩٩
ــرة     ــرا وويلــز يف إطــار عملــها التــشغيلي للفت ــة يف انكلت ــدائرة الــصحة الوطني   .     ٢٠١٢ /    ٢٠١١                                                                                       ل

                                                                                                         وسيكون مقدمو خـدمات األمومـة العـاملون معـا يف شـبكات قـادرين علـى أن يقـدموا للمـرأة                      
   .                                                   أوسع للخدمات وأن يسهلوا االنتقال بني اخلدمات املختلفة             ً احلامل اختياراً

  
    ات  رم  اجمل    

                                       سجينة يف سجون انكلتـرا وويلـز،         ٤     ٢٤١              ، كان هناك        ٢٠١١       أبريل   /     نيسان   ١      حىت   -     ٢٠٠
ــهن مــشاكل صــحية ذات صــلة باملخــدرات    ــاك إطــار عمــل شــامل لعــالج      .                                                       لكــثريات من                                       وهن
   :                                              املخدرات متاح للنساء يف سجون اململكة املتحدة ويشمل

  ن    عـ          بعيـدة  ل                                                        إزالة السموم وإسداء املشورة لالستمرار يف منـط احليـاة ا       (                العالج السريري     -  
          والـربامج    )                                                                                   اجلرمية، والتقييم، واإلحالـة، وإسـداء النـصح ومـن خـالل خـدمات الرعايـة               

                       املعتمدة لعالج املخدرات؛
                                                       ثالثة برامج خمتلفة إلعادة التأهيل فيما يتعلق باملخدرات؛ و  -  
ــسجينات والــ      -   ــتعلُّم لل ــشة وال ــة مفتوحــة للمعي ــوفري بيئ                         ات، ملعاجلــة احتياجــات    َّ  سجَّان                               ُّ                                ت

                                                                       لــديهن طائفــة مــن الــسلوك اإلجرامــي، مبــا يف ذلــك االحتياجــات           الالئــي            الــسجينات
   .                 العاطفية والنفسية

                                                     مية باستعمال امليثادون مع اخنفاض حـاالت الوفـاة                                    ُ     تزامن إدخال برامج إزالة السُ        قد     و -     ٢٠١
                  حالــة وفــاة يف   ٣٦          جمموعــه                مــن مــا بلــغ                  يف ســجون النــساء                         تها الــسجينات ألنفــسهن      ســبب      الــيت 

                                         حالـة وفـاة يف الـسنوات الـثالث            ١٥    إىل    )     ٢٠٠٤-    ٢٠٠٢ (                     ث السابقة بالكامل                 السنوات الثال 
                                                                                 ومن األمهية مبكـان، اخنفـضت حـاالت الوفـاة الـيت سـببتها ألنفـسهن النـساء                 .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٥
                            حـاالت وفـاة يف هـذه         ٣                   حالة وفاة إىل       ٢٣                                           يعانني من مشاكل االرهتان باملخدرات من             الالئي

                                                           يشري إىل وجود ارتباط قوي بني العالج بامليثادون واخنفـاض                                            السنوات الثالث على التوايل، مما      
   . )  ٢٩ (            حاالت االنتحار

                       ال صــحة بــدون الــصحة  ”                                                                  واســتراتيجية الــصحة العقليــة للحكومــة الربيطانيــة املعنونــة  -     ٢٠٢
                    تطمــح إىل أن تكــون          احلكومـة              ، توضــح أن     ٢٠١١        فربايــر  /        شـباط  ٢      ُ           ، الــيت ُنــشرت يف  “         العقليـة 
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                               وقـد وضـع برنـامج لـدعم          .                                    متاحة جلميع اجملرمني كبقية الـسكان                                 نفس خدمات الصحة العقلية     
                                                                                                 حتويل اخلدمات الصحية املتعلقة بالسجون واجملرمني إىل النظـام اجلديـد لـدائرة الـصحة الوطنيـة              
                                                                                                    للتكليف بأداء اخلدمات، الذي سيساعد الدائرة يف النظـر يف التكليـف بـأداء خـدمات الـصحة                  

                                                              ني النتـائج الـصحية وفـرص احليـاة جلميـع الـسجناء، مبـن                                                العقلية ويف جودهتا يف السجون لتحـس      
   .           فيهم النساء

  
                               إساءة استعمال الكحول واملخدرات    

                                                            ، نـشرت احلكومـة الربيطانيـة ورقـة خـضراء بعنـوان                 ٢٠١٠       ديسمرب   /                يف كانون األول   -     ٢٠٣
ــهم وإصــدار األحكــام         ” ــادة تأهيل ــى اجملــرمني، وإع ــة عل ــة الفعال ــع العقوب ــدائرة؛ توقي                                                                                                         كــسر ال
      احلـد   ”                                                                                    ، إىل جانب استراتيجية اململكة املتحدة اجلديدة فيما يتعلق باملخـدرات بعنـوان               “  هم   علي

  .  “                                                          دعـم األفـراد للعـيش حيـاة خاليـة مـن املخـدرات               :                                          من الطلب، وتقييد العرض، وبناء التعايف     
ــة مــن املخــدرات       ــاة خالي ــراد حي ــة إىل أن يعــيش األف                                                                                                    وهــذا يوضــح طمــوح احلكومــة الربيطاني

   .                                                      التعايف يف الوقت الذي تقدم إليهم الدعم ليسامهوا يف اجملتمع             والكحول وحتقيق
ــة       ٢٠٠٨                         ويف اســكتلندا يف عــام   -     ٢٠٤                                                          نــشرت احلكومــة االســكتلندية االســتراتيجية الوطني

                                          ، هنــج جديــد ملعاجلــة مــشكلة املخــدرات يف                     الطريــق إىل التعــايف ”                                املتعلقــة باملخــدرات واملعنونــة 
                                                                يف اجلهـــود الـــيت تبـــذهلا اســـكتلندا للحـــد مـــن اســـتعمال         ً                      ، إيـــذاناً مبرحلـــة جديـــدة  “           اســـكتلندا
                                                                                        وأصلحت احلكومـة االسـكتلندية أيـضا تقـدمي اخلـدمات يف مجيـع أحنـاء اسـكتلندا،                    .        املخدرات

                                                                                           بتكوين شراكات الكحول واملخدرات الـيت تقـوم اآلن بوضـع اسـتراتيجيات حمليـة تركـز علـى           
                                             جلنة تنفيذ االستراتيجية املتعلقة باملخـدرات        ُ      وأُنشئت    .                                         التعايف وتعاجل القضايا واألولويات احمللية    

                                                                                               بصورة مستقلة التقدم الذي أحرزته اللجنة التنفيذيـة يف تنفيـذ اسـتراتيجية اسـكتلندا                   ُ  ّ     لكي ُتقّيم   
  ز                                                         رتيوم االسـكتلندي للتعـايف مـن املخـدرات لـدفع وتعزيـ       و                    ُ               املتعلقة باملخدرات؛ وأُنـشئ الكونـس   

  .                                            باملخـدرات يف مجيـع أحنـاء اسـكتلندا          ة      تـأثر            احملليـة امل                 واجملتمعـات                                   التعايف لألفراد، وأفراد األسـر    
           إجـراء     ٤٠                                                                                            وقدمت احلكومة االسكتلندية أيضا إطـار عمـل جديـد يـورد حزمـة مـن أكثـر مـن                     

                                                   ملساعدة على منع املشاكل الناشئة وبتحسني الـدعم          با                                       للحد من األضرار ذات الصلة بالكحول       
   .                                والعالج ملن يعانون من مشاكل بالفعل

               العمـل معـا     ”                                                    نـشرت حكومـة ويلـز اسـتراتيجية بعنـوان                ٢٠٠٨                 يلز خالل عـام            ويف و  -     ٢٠٥
                                                                                    ، وهـي اسـتراتيجية مـدهتا عـشر سـنوات تتعلـق بإسـاءة اسـتعمال املخـدرات                “               للحد من الضرر  

                                                                    ملعاجلــة األضــرار املرتبطــة بإســاءة اســتعمال املخــدرات يف ويلــز،  ا        واضــح ا        وطنيــ        برناجمــا       وتــضع 
   .         واحلد منها
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                 التنمية الدولية                 القضايا الصحية يف     
                                                                                                 طلبـــت احلكومـــة الربيطانيـــة بإحلـــاح تقـــدمي تعهـــدات قويـــة يف مـــؤمتر القمـــة املعـــين    -     ٢٠٦

                  الـيت سـتؤدي         ٢٠١٠         سـبتمرب    /                                                                     باألهداف اإلمنائية لأللفية الذي عقدتـه األمـم املتحـدة يف أيلـول            
       ملكـة                 ً          وهذا يشمل تعهداً من امل      .     ٢٠١٥                                  مليون إمرأة وطفل حبلول عام         ١٦                      معا إىل إنقاذ حياة     

                                                                                                  املتحدة مبـضاعفة اجلهـود الـيت نبـذهلا بـشأن صـحة األمهـات، وحـديثي الـوالدة واألطفـال الـيت               
     ٢٥٠     ٠٠٠       نقـذ    ت                                                 إمـرأة أثنـاء احلمـل وعنـد الـوالدة؛ و             ٥٠     ٠٠٠                                     ستنقذ حيـاة مـا ال يقـل عـن           
                                                              ماليني من األزواج من احلصول على وسائل حديثـة لتنظـيم              ١٠                          طفل حديث الوالدة؛ ومتكن     

                                                                                                 مـبني يف الرؤيـة االسـتراتيجية اجلديـدة إلدارة التنميـة الدوليـة املتعلقـة بالنـساء                                 األسرة، كما هو  
   . )  ٤٧ (                                                             والفتيات اليت متثل فيها صحة األم واحدة من الركائز الرئيسية األربع

                                    مليون جنيه استرليين على مـدى         ٣٥ (                                                    وتعترب إدارة التنمية الدولية أكرب مساهم فردي         -     ٢٠٧
                                                                       ين تابع للبنك الدويل يـضم سـبعة مـاحنني ويـدعم برنـامج دعـم                              لصندوق استئما   )          مخس سنوات 
   .          قطاع الصحة

  
                             املزايا االجتماعية واالقتصادية  :   ١٣        املادة -         حادي عشر 

                                                                                                تتمتع املرأة يف مجيع أحناء اململكـة املتحـدة بإمكانيـة احلـصول علـى قـروض مـصرفية،                    -     ٢٠٨
                                   ضـافة إىل ذلـك، للمـرأة حـق                                                                       ورهن عقاري، وائتمان مايل على نفس األسـاس كالرجـل، وباإل          

                 ويف مجيـع أحنـاء      .                                                                                       التمتع باألنشطة الترفيهية، واأللعاب الرياضـية ومجيـع جوانـب احليـاة الثقافيـة             
                                                                                          بريطانيا العظمى، حيظر قانون املساواة أشكال التمييز والتحرش واإليذاء اليت متارس ضـد املـرأة      

  .                               يف ممارســة الوظــائف العامــة                                                                  وغريهــا يف تــوفري الــسلع، واملرافــق والتــسهيالت واخلــدمات و     
                                                                                                ويشمل هذا، على سبيل املثال، التسهيالت عن طريق األعمال املصرفية أو التأمني، أو املتعلقـة               

ــ  .                                   بــاملنح، أو القــروض أو التمويــل                                                                ر قــانون املــساواة أيــضا التمييــز ضــد املــرأة وغريهــا يف      ُ وحيظُ
                          الرابطــات األخــرى، مثــل                                                                       التــصرف يف املبــاين وإدارهتــا ومــن جانــب أعــضاء النــوادي اخلاصــة و 

                                                                                               نوادي الغولف ونوادي العمال ويف األلعاب الرياضية، أو املباريات أو األنـشطة األخـرى ذات               
                                                                                         إال إذا كانــت القــوة البدنيــة، أو القــدرة علــى التحمــل أو بنيــة املــرأة العاديــة   (                    الطــابع التنافــسي 

                             ري يف القضاء على التمييـز                        وتسهم هذه التداب     ).                                              ستكون يف غري صاحلها باملقارنة بالرجل العادي      
                                                                                                  ضد املرأة يف جماالت أخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية لـضمان متتـع املـرأة بـنفس احلقـوق                  

   .                                كالرجل كما هو مبني يف نص هذه املادة
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                                                                 التغريات يف نظام الرعاية االجتماعية واحلصول على االستحقاقات العائلية    
                                                مــن اإلصــالحات يف نظــام اإلعفــاءات الــضريبية يف                                       أعلنــت احلكومــة الربيطانيــة عــددا  -     ٢٠٩

ــران  ــة حزيـ ــه  /                     ميزانيـ ــام       ٢٠١٠         يونيـ ــاق لعـ ــتعراض اإلنفـ ــستهدف      ٢٠١٠                                  واسـ ــضمان أن تـ                          لـ
                                       وللمـساعدة يف ضـمان أن يكـون الـدعم       .                  احلاجـة إليهـا                               ِّ           اإلعفـاءات الـضريبية مـن هـم يف أمـسِّ     

                             بنـد املتعلـق بالطفـل يف                                                                             موجها إىل األسر املنخفضة الدخل اليت تعول أطفاال، زادت احلكومـة ال           
  يف                        لتكـالف املعيـشة                      الـرقم القياسـي                                   جنيهـا اسـترلينيا فـوق           ١٨٠                                   اإلعفاء الـضرييب للطفـل مببلـغ        

            لتكــاليف                  الــرقم القياســي                             جنيهــات اســترلينية فــوق    ١١٠                  وســيزيد مببلــغ     ٢٠١١        أبريــل  /       نيــسان
   .    ٢٠١٢      أبريل  /         يف نيسان      املعيشة
                                 جنيهــا اســترلينيا يف األســبوع      ٢٠,٣٠     فــل                                          وتبلــغ املعــدالت احلاليــة الســتحقاقات الط   -     ٢١٠

   .                                        جنيها استرلينيا يف األسبوع لألطفال اآلخرين     ١٣,٤٠                            ألكرب األطفال أو الطفل الوحيد و
                                                                                              وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أصــلحت احلكومــة الربيطانيــة نظــام املعاشــات          -     ٢١١

                                ختفـيض العـدد املطلـوب مـن                                  لمـرأة، مبـا يف ذلـك         ل                                               التقاعدية احلكومية إلدخال تغـيريات إجيابيـة        
                    تعلـق باالشـتراك،        ا ي  م  في                      ، وتطبيق شرط واحد                    املعاش التقاعدي              للحصول على         ؤهلة           السنوات امل 

ــذين        ــرأة، ال ــتمكني األشــخاص، وخباصــة امل ــة، ل ــدم الرعاي ــيت حتــسب ملق ــدة ال                                                                                                   واإلضــافة اجلدي
  ء                                                                                               يكونــون حمــرومني بوجــه خــاص يف كــثري مــن األحيــان بــسبب مــسؤوليات الرعايــة، مــن بنــا   

   .                                               استحقاق للحصول على معاش تقاعدي حكومي أساسي كامل
                               لتــزام احلكومــة الربيطانيــة يف  ال  ا           قانونيــ ا        أساســ    ٢٠١٠                             قــانون فقــر الطفــل لعــام     وفر       ويــ -     ٢١٢
   .    ٢٠٢٠                                 بالقضاء على فقر الطفل حبلول عام     ١٩٩٩    عام

              الية تـدابري                                                                                              وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، أدخلـت اللجنـة التنفيذيـة أليرلنـدا الـشم                 -     ٢١٣
                                              تـها، األمـر الـذي سيـسهم بـصورة حقيقيـة                                         فضال عن تغيريات رئيسية يف والي                       متعلقة باملساواة، 

   :                                                                      يف الرفاه االجتماعي واالقتصادي للمرأة يف أيرلندا الشمالية، وعلى سبيل املثال
ــة     -   ــانون املعاشــات التقاعدي ــشمالية  (                                       أصــلح ق ــدا ال ــام   )                      أيرلن                     نظــام املعاشــات      ٢٠٠٨       لع

ــ ــشمالية، مبــا يف ذلــك ختفــيض العــدد املطلــوب مــن                التقاعدي ــدا ال ــة يف أيرلن                                                                                    ة احلكومي
                                       ، وتطبيـق شـرط واحـد فيمـا يتعلـق                  التقاعـدي                                       السنوات املؤهلة للحـصول علـى املعـاش    

                                                                                  باالشـتراك، واإلضــافة اجلديــدة حلــساب مقــدم الرعايــة، لــتمكني األشــخاص، وخباصــة  
  .                      كــومي أساســي كامــل                                                               املــرأة، مــن بنــاء اســتحقاق للحــصول علــى معــاش تقاعــدي ح

              ً        يفـرض، اعتبـاراً         ٢٠٠٨        لعـام     )                      أيرلنـدا الـشمالية      ) ( ٢     رقم   (                            وقانون املعاشات التقاعدية    
                                                                            ، واجبا على أرباب األعمال لتسجيل شـاغلي الوظـائف الـذين تتـوافر                  ٢٠١٢         من عام   



CEDAW/C/GBR/7  
 

11-64854 61 
 

                                                                              فيهم الشروط يف خطة مؤهلة للحصول على معاش تقاعدي ملكان العمـل ودفـع احلـد         
         فيها؛                 األدىن من االشتراكات

                    جديـدة تـضمنت      ا          أحكامـ      ٢٠٠٨        لعـام     )                      أيرلنـدا الـشمالية    (                          قانون إعالة الطفـل          أضاف  -  
                                                                                              تبسيط عملية إعانة الطفل، وتشجيع الوالدين علـى القيـام بترتيباهتمـا اخلاصـة وحتـسني                

                                ، حلــت شــعبة إعالــة الطفــل      ٢٠٠٨        أبريــل  /          ويف نيــسان  .       نفــاذ  اإل و          التحــصيل          عمليــات 
ــة اال  ــاذ، يف إدارة التنمي ــدا                                      واإلنف ــة أيرلن ــة، حمــل وكال ــة التنفيذي ــة للجن ــة التابع                                                                      جتماعي

            الطفل؛ و   دعم          الشمالية ل
  /        آذار   ٢٤                                                                                         نشر استراتيجية اللجنة التنفيذية املتعلقة بفقر الطفـل يف أيرلنـدا الـشمالية يف                 -  

   .    ٢٠١١     مارس 
  

         الرعاية ب         القائمني       مساعدة     
                      الرعايــة الــراغبني يف  ب         قــائمني  ال                                                           تواصــل احلكومــة الربيطانيــة تقــدمي دعــم أكــرب جلميــع    -     ٢١٤

                                                                                                       اجلمع بني العمل املدفوع األجر ومواصلة مـسؤولياهتم املتعلقـة بالرعايـة أو الـذين يتطلعـون إىل                  
                                           وتــشمل تــدخالت الــسياسة العامــة متويــل    .                                                          الــدخول ثانيــة يف ســوق العمــل بعــد فتــرة الرعايــة  

   .      ساعة  ١٦                                 لكل قائم بالرعاية يعمل أقل من   عمل                            استبدال الرعاية ومتديد دعم ال
  

               املرأة الريفية  :   ١٤        املادة  -        ثاين عشر 
ــرا يف عــام      -     ٢١٥   ،     ٢٠٠٩                                                                                       اســتنادا إىل الدراســة االستقــصائية املتعلقــة بقــوة العمــل يف انكلت
             ويف املنـاطق     .                                                                        يف املنـاطق الريفيـة بأنـه أعلـى منـه يف املنـاطق احلـضرية                      نـساء             عمالة ال   ل  عد م      يتسم  

    يف   ٨١                                         يف املائة، باملقارنة مبعدل عمالـة بلـغ       ٧٤          ن العمل          يف س        النساء                            الريفية، بلغ معدل عمالة     
    ٧٥                       يف املائـة للنـساء و    ٦٨                                                        ويف املناطق احلضرية يف انكلتـرا، بلـغ معـدل العمالـة          .  ل ا           املائة للرج 

          يــشغلن        الالئــي                                                                    ويف انكلتــرا بوجــه عــام، تبلــغ نــسبة النــساء يف ســن العمــل      .                   يف املائــة للرجــال
ــائف  ــة ب   ٦٩        وظ ــة، باملقارن ــسبة                           يف املائ ــل     ٧٦       ن ــة للرجــال يف ســن العم ــق    .                                       يف املائ ــا يتعل                  وفيم

             يف املائــة،   ٧٥                                 يف املنــاطق الريفيــة النائيــة       نــساء                         ، بلــغ معــدل عمالــة ال    ٢٠٠٩                    باســكتلندا يف عــام 
    يف   ٧١                                            يف املائـة وبلـغ يف بقيـة اسـكتلندا            ٧٦                                                        وبلغ يف املناطق الريفية اليت يسهل الوصـول إليهـا           

                                                                         يف املائة للرجال يف املناطق الريفيـة النائيـة واملنـاطق الريفيـة الـيت             ٨٤                       وهذا باملقارنة بنسبة      .      املائة
   .                         يف املائة يف بقية اسكتلندا  ٧٤                                    يسهل الوصول إليها على حد سواء ونسبة 
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       الريف  يف       النقل       وسائل                                مراعاة احتياجات املرأة عند توفري     
          النقــل يف         وســائل  ب                                                                        حتــرص احلكومــة الربيطانيــة علــى تعزيــز طائفــة مــن احللــول املتعلقــة    -     ٢١٦

                          وهـــذه تتـــضمن خـــدمات   .                                                                       اجملتمعـــات الريفيـــة، ال تقتـــصر علـــى احلـــافالت الريفيـــة فحـــسب 
                      النقـل خـارج شـبكة     ”  و   “                                    طلب نقل املعوقني مـن البـاب للبـاب    ”   و    “           التاكسي -        احلافالت   ”

                                                                                  وتعطــي احلكومــة الربيطانيــة الــسلطات احملليــة حريــة اختــاذ القــرارات الــصحيحة   .  “               النقــل العــام
ــ ــا            جملتمعاهتـ ــة لوضـــع خططهـ ــة وملـــساعدة الـــسلطات احملليـ    ويف   .                              املتعلقـــة بالنقـــل احمللـــي                                                              ا احملليـ

ــة علــى ربــط النقــل        ٢٠٠٩      عــام ــة  ب                                                                ، صــدرت توجيهــات شــددت بــصورة قوي                  اخلــدمات احمللي
                                  خـارج شـبكة النقـل العـام                                                                                 بصورة أفضل، وكان هـذا إىل جانـب إنـشاء صـندوق لـدعم النقـل                 

   .                 ماليني جنيه استرليين   ١٠     مببلغ 
ــرا          -     ٢١٧ ــاء انكلت ــع أحن ــال يف مجي ــد االنتق ــاز عن ــنح امتي ــى م ــة عل ــة باحملافظ ــزم احلكوم                                                                                                     وتلت

                                                                                                 للمسنني واملعوقني الذين ميكنهم االنتقال جمانا يف غري أوقات الـذروة عنـد اسـتخدام احلـافالت                 
                                                           وهـذا يـدعم عمـل احلكومـة األوسـع نطاقـا ملعاجلـة                .                                                  حمليا وعند زيارة أجـزاء أخـرى مـن البلـد          

                                                         ميثـل أكثـر أشـكال النقـل العـام اسـتخداما،                                             ومـا زال االنتقـال باحلـافالت        .      تماعي ج          اإلقصاء اال 
   .                  سيما من جانب املسنني   وال

                                                         ُ                                وقد اختذت اللجنة التنفيذية أليرلندا الشمالية خطوات لتحسني ُسبل اسـتخدام النقـل              -     ٢١٨
            نقل اجملـاين           عوقني ال            للمسنني وامل   “                              برنامج النقل الريفي املدعوم    ”       ويوفر    .                          العام يف املناطق الريفية   

              ومنـذ بـدء      .  “       الريـف                                               النقـل خـارج شـبكة النقـل العـام يف                     شـراكة    ”                        أو بنصف األجر مبركبات     
                                                                  ، قامـت اللجنـة التنفيذيـة أليرلنـدا الـشمالية بتمويـل                 ٢٠٠٩         ديـسمرب    /                         الربنامج يف كـانون األول    

ــها     ٢٠١١       مــارس  /                                 مــن رحــالت الركــاب حــىت آذار    ١٤٧     ٦٦٨ ــة قامــت هبــا    ٧٥         ، من                          يف املائ
   .           اء الريفيات    النس
                                     ر من خـالل برنـامج االنتقـال اجملـاين       َّ يسَّ  امل                                             وتلتزم احلكومة االسكتلندية بتوفري االنتقال      -     ٢١٩

  ج                                         ويهـدف الربنـامج إىل تعزيـز اإلدمـا          .                                                         باحلافالت يف مجيع أحنـاء اسـكتلندا للمـسنني واملعـوقني          
ُ                                                             تحــسني ُســبل احلــصول علــى اخلــدمات، والتــسهيالت والــشبكات االجت              االجتمــاعي ب ــة        .        ماعي

                             ر للــشباب وتقــدم التمويــل                                                        َّ                 وتــوفر احلكومــة االســكتلندية أيــضا الربنــامج الــوطين لالنتقــال امليــسَّ
                                 وتتـسم احلـافالت باألمهيـة بوجـه       .                      خارج شبكة النقل العام                                 للسلطات احمللية يف اسكتلندا للنقل   

   .                                    خاص للمجتمعات احمللية يف املناطق الريفية
       ُ         ، الـذي ُيمكــن  ”Bwcabus Scheme“                نــامج املعنـون                                    وتواصـل حكومـة ويلـز متويـل الرب       -     ٢٢٠

ــع         ــربط م ــة لل ــاطق الريفي ــوهتم يف املن                                                                                                     الركــاب مــن حجــز رحــالت باحلــافالت مباشــرة مــن بي
                                           وباإلضــافة إىل ذلــك، يركــز أحــد عناصــر    .                                                   خــدمات احلــافالت والقطــارات التقليديــة يف ويلــز 
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                       لــة احلــواجز لــتمكني           علــى إزا  “              تــربط األمــة  :               ويلــز واحــدة ”                                     اســتراتيجية النقــل حلكومــة ويلــز  
ــال، بتقــدمي     .                                                     املعــوقني مــن الوصــول إىل شــبكات النقــل يف ويلــز                                                  وتقــوم هبــذا، علــى ســبيل املث

              خـارج شـبكة             للنقـل      خفضة                                                         ماليني جنيه استرليين تقريبا خلدمات من قبيل برنامج األجور امل     ٤
              شدة وبتنفيــذ                                                                          يف مجيــع أحنــاء ويلــز، وبتــوفري االنتقــال اجملــاين لألشــخاص املعــوقني بــ                النقــل العــام

                                                    يف بعـض أحنـاء ويلـز لألشـخاص البـالغني مـن                             بـأجور خمفـضة                     لسفر بالقطـارات         جترييب ل         برنامج  
                                     وباإلضافة إىل ذلك، تعمل حكومـة ويلـز     .      ً                                   عاماً أو أكثر واملعوقني من مجيع األعمار      ٦٠       العمر  

                        غــيريات حيــز النفــاذ ت                                                                             علــى حتــسني وحتــديث برنــامج الــشارة الزرقــاء، ومــن املقــرر أن تــدخل ال  
   .    ٢٠١١            خالل صيف عام 

  
                      تقييم احتياجات النقل    

                                                                                               تــشري الدراســة االستقــصائية الوطنيــة للــسفر الــيت أجرهتــا إدارة النقــل يف مجيــع أحنــاء     -     ٢٢١
                 ة بـني األشـخاص         خفـض                          ببطاقـات األجـور امل       ين د ي   ستف     للمـ                 النسبة املئوية                           بريطانيا العظمى إىل أن     

              يف املائـة      ٧٣       إىل       ٢٠٠٧                       يف املائة يف عـام        ٨ ٦       من    ت                       عاما وأكثر قد زاد      ٦٠                    البالغني من العمر    
ــام  ــام    ٧٦      ، وإىل     ٢٠٠٨         يف عـ ــة يف عـ ــاث و    ٧٩   (    ٢٠٠٩                       يف املائـ ــة لإلنـ ــة   ٧٢                         يف املائـ              يف املائـ
                                                                                           وهــذا يعكــس الــتغريات الــيت حــدثت خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير فيمــا يتعلــق       ).         للــذكور

   .                   ة واألهلية للتمتع هبا       ل املخفض                       بشمول برامج أجور االنتقا
                                                                يف املائـة مـن األسـر املعيـشية يف بريطانيـا العظمـى                 ٨٧               ، كانت نسبة        ٢٠٠٩           ويف عام    -   ٢  ٢٢

                     يف املائـة أخـرى       ١٠                                                                         تقطن يف حدود مسرية ست دقائق من حمطة حافلة يف حـني كانـت نـسبة                 
    يف   ٧١                                                               واألرقــام املعادلــة لألســر املعيــشية يف املنــاطق الريفيــة هــي   .          دقيقــة  ١٣                تعــيش يف حــدود 

                                                    غلبية املشمولني بالدراسة االستقصائية قادرين علـى        أ       وكانت    .                  ملائة على التوايل         يف ا    ١١          املائة و   
                         إىل اخلــدمات الرئيــسية                                         ا علــى األقــدام أو بوســيلة نقــل عــام              دقيقــة ســري  ١٥                   االنتقــال يف حــدود 

    يف   ٨٣ (            ، وصــيدلية  )           يف املائــة  ٨٤ (                 ، ومكتــب بريــد  )           يف املائــة  ٩٢ (                        متجــر يبيــع البقالــة   :          التاليــة
    ).         يف املائة  ٧٩ (     طبيب        وعيادة   )      املائة

  
                                     املساواة أمام القانون واملسائل املدنية  :   ١٥        املادة -         ثالث عشر 

          تـشرين   ١                       جملس حقوق اإلنـسان يف        يف      ٢٣ /  ١٥                                        أيدت اململكة املتحدة اعتماد القرار       -     ٢٢٣
                 ووافـق القـرار     .  “                                                  إلغاء القوانني واملمارسات اليت متيـز ضـد املـرأة        ”         بشأن       ٢٠١٠        أكتوبر   /    األول

                                                                                        ء فريق عمل جديد من اخلرباء للقيام بزيارات قطرية، وتقدمي توصـيات بـشأن أفـضل                         على إنشا 
   .                                        القوانني واملمارسات اليت تنتهك حقوق املرأة              لقاء الضوء على            املمارسات، وإ
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                                                   التدريب القضائي على قضايا التنوع واملعاملة العادلة    
              وجيـري هـذا      .                 كلتـرا وويلـز                                         باملسؤولية عن تدريب القضاة يف ان       ء                    يضطلع رئيس القضا   -     ٢٢٤

                                    وقـد انـشئت اهليئـة القـضائية يف         ).                                     جملس الدراسـات القـضائية سـابقا       (                          من خالل اهليئة القضائية     
                                  وتقدم اهليئة التـدريب للقـضاة        .                                 السيدة القاضية هاليت جملسها     ت        ، وترأس     ٢٠١١       أبريل   /     نيسان

               دريب لإلعـداد                 وتقـدم التـ     .                         تـدريب قـضاة الـصلح                    تـشرف علـى                                     يف احملاكم واهليئات القـضائية و     
                                                                                                      للقيــام بالوظيفــة والتــدريب لتجديــد املعلومــات والتــدريب لــدعم الــتغريات اهلامــة يف التــشريع    

   .                         مجيع أشكال التدريب القضائي                            دمج قضايا املساواة والتنوع يف                 ُ وإقامة العدل، وُت
                                                                                               وجملـــس الدراســـات القـــضائية يف أيرلنـــدا الـــشمالية وجلنـــة الدراســـات القـــضائية يف    -     ٢٢٥

                    وغــري املتخصــصني يف        تخصــصني                                                     ا مــسؤوالن بــصورة مــستقلة عــن تــدريب القــضاة امل          اســكتلند
                                                                                        وجملس الدراسات القـضائية يف أيرلنـدا الـشمالية وجلنـة الدراسـات القـضائية يف                  .  ن ي        البلد     هذين

                                                                                                           اسكتلندا يعتمدان نفس النـهج الواسـع للتنـوع واملـساواة الـذي تأخـذ بـه اهليئـة القـضائية، الـيت               
   .           ة عمل وثيقة                حيتفظان معها بعالق

ــسمرب  /                 ويف كــانون األول -     ٢٢٦ ــغ       ٢٠١٠        دي ــة مبل ــة الربيطاني ــدمت احلكوم      ١٢٧     ٤٢٤                                       ، ق
                                                                                                        جنيهــا اســترلينيا جمللــس الدراســات القــضائية يف أيرلنــدا الــشمالية ليــتمكن مــن تقــدمي تــدريب     

                        ووفــر التمويــل أربــع    ).  ٤- ١          املــواد         نــوقش يف (                                               مــصمم حــسب احلاجــة بــشأن قــانون املــساواة  
                                     قاضـيا مـن احملتمـل أن ينظـروا يف        ١٨٠                                                  تدريبية ملدة يوم واحـد بـدون إقامـة لــ                       حلقات دراسية 
                                                        وتعتــزم اهليئــة القــضائية تنظــيم حلقــتني دراســيتني     .                                رفــع مبوجــب قــانون املــساواة             ُ     قــضايا متييــز ُت

                                                                                                  إضافيتني لزيادة اجملموعة املتاحة من القضاة املدربني، مـع أنـه ال يوجـد إذن رمسـي مـرتبط هبـذا              
    لة         مـستق   ة       قـضائي          وظيفـة         ثـل               وهـو مـا مي       ة      قائمـ        وضـع                                 القضايا حمكوما من خـالل                   سيكون توزيع  (
              وباإلضـافة إىل     ).                                                                 القضاة الـذين جـرى تدريبـهم حيثمـا كـان ذلـك ممكنـا                                سعى إىل استخدام      ست

                                       لتجديــد املعلومــات بــشأن القــانون   تني           الدراســي   يهم                                              ذلــك، ســتقدم جــزءا اختياريــا ضــمن حلقتــ 
ــز     ــانون التميي ــق بق ــا يتعل ــدين فيم ــرب فرصــة                                             امل ــة      .                 يف أق ــة الربيطاني ــرف احلكوم                                         ويف حــني تعت

                                                                                                   باســتقالل القــضاء، فإهنــا تــشعر باالرتيــاح ألن هــذه التــدابري ستــساعد القــضاة بــصورة كــبرية،  
   .                                                              وق األحكام اليت تصدر يف قضايا التمييز، وستزيد ثقة اجلمهور يف القضاء ا           وستسهم يف تس

                                                           ملعاملـة التابعـة للهيئـة القـضائية إتاحـة دليـل                                                     وتواصل اللجنة االستشارية للمساواة يف ا        -     ٢٢٧
                                                                                                   القضاة للمساواة يف املعاملة لدعم مجيع شاغلي املناصب القـضائية يف اململكـة املتحـدة لـضمان                 

                                    وجــرى حتــديث كتيــب يــوجز دليــل    .  )  ٣٠ (                    القــضائي بأكملــه      نظــام                                ممارســة املعاملــة العادلــة يف ال
                  ، بالتــشاور مــع  “                            احملــاكم واهليئــات القــضائية            العدالــة يف  ”                                         القــضاة للمــساواة يف املعاملــة بعنــوان 

                                              ونـشر ليتـزامن مـع تنفيـذ األحكـام               ٢٠١٠         سـبتمرب    /                                       املكتب احلكومي ملسائل املساواة يف أيلول     
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                                     وهـذا الكتيــب متــاح علــى املوقــع    .     ٢٠١٠         أكتــوبر  /                                            الرئيـسية لقــانون املــساواة يف تــشرين األول 
   .                      الشبكي للهيئة القضائية

  
          القضائية                         زيادة التنوع يف التعيينات     

ــات القــضائية يف متــوز      -     ٢٢٨ ــر ســنوي للتعيين ــة آخــر تقري ــة الربيطاني ــشرت احلكوم ــه  /                                                                                      ن         يولي
                                             مبــا يف ذلــك نــوع اجلــنس واألصــل اإلثــين،         ينــات،  عي ت                                    ويــورد التقريــر توزيعــا شــامال لل  .     ٢٠١٠

ــيت أجريــت يف اإلجــراءات     ــيريات ال ــضا خططــا     .                                                              فــضال عــن تفاصــيل التغ ــر أي ــضمن التقري                                    ويت
   .              التغيريات األخرى             للمبادرات أو 

                                                                                                  وجلنة التعيينـات القـضائية يف أيرلنـدا الـشمالية مـسؤولة عـن اختيـار مقـدمي الطلبـات               -     ٢٢٩
                            وهنـاك اجتـاه صـعودي يف         .                                                                              للتعيني يف مناصـب القـضاة حـىت قـضاة احملكمـة العليـا وشـاملة هلـم                 

  .                    والتمثيـل فيهـا                                                                                             النسبة املئويـة لطلبـات اإلنـاث للتعـيني يف الـسلطة القـضائية أليرلنـدا الـشمالية،              
                        كـان أقـل قلـيال           ٢٠١١      مارس   /                 بيد أنه يف آذار     .                                           توجد إمرأة تشغل منصبا يف احملكمة العليا         وال

                                                                                                  من نصف املناصب القانونية يف جمالس القضاء تشغلها النساء، وكان أكثـر مـن نـصف القـضاة                  
ُ                                                              من النساء؛ وكـان ُربـع قـضاة حمـاكم املقاطعـات واحملـاكم اجلزئيـة                      ؤهلني      غري امل                كمـة قـضاة     حم (                 
   .         من النساء  )    ُ  الُصلح
ــاك مخــس قاضــيات      ٢٠١١       مــارس  /                     ويف اســكتلندا، يف آذار   -     ٢٣٠   يف   (Senators)                                ، كــان هن

   .(Sheriffs)                    قاضية أمور مستعجلة  )          يف املائة  ٢٢   (  ٣٠  و              احملكمة العليا 
             والنـساء            الفتيـات                                                                                  وعلى الصعيد الـدويل، تعتـرب الرؤيـة االسـتراتيجية اجلديـدة املتعلقـة ب               -     ٢٣١

                               دعم إدارة التنمية الدوليـة          وضح                                                                   دارة التنمية الدولية منع العنف ركيزة من ركائزها األربع وت          إل
                                                                                                       للتدخالت الراميـة إىل إصـالح وتعزيـز خـدمات األمـن، والـشرطة، والـسياسة العامـة وهيئـات                    

          ماليـني     ١٠           وستـساعد     .                   ُ                                                  صنع القرار لتحسني ُسبل حصول املرأة على خـدمات األمـن والعـدل            
               وسيـشمل هـذا     .                                                        صول على العدل من خالل احملاكم، والشرطة واملساعدة القانونية             إمرأة يف احل  

                                                                   من العنف لطلب اإلنصاف القانوين، إىل جانـب حـل الرتاعـات املتعلقـة       ات                   تقدمي الدعم للناجي  
   . ث  ريا                  مبسائل مثل األرض وامل

  
                               املساواة يف الزواج وقانون األسرة  :   ١٦        املادة -         رابع عشر 
         املعاشرة    

                                                                                               تنظــر احلكومــة الربيطانيــة يف املقترحــات الــواردة يف تقريــر جلنــة القــانون، املعنــون            -     ٢٣٢
                     ؛ كمــا تنظــر وزارة     ٢٠٠٧       ُ                ، الــذي ُنــشر يف عــام  “                                    العواقــب املاليــة الهنيــار العالقــة   :          املعاشــرة ”
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          الـذي       ٢٠٠٦        لعـام     )         اسكتلندا (                          بشأن آثار قانون األسرة            منشور      حبث   يف                       العدل وحكومة ويلز    
                   وتعتـزم احلكومـة      .                                                            ثلة يف كثري من جوانبها لتلك اليت توصي هبا جلنة القانون                      ً     يتضمن أحكاماً مما  

   .                                   الربيطانية أن تعلن قريبا نتائج نظرها
  

               الزواج القسري    
                                                                                         تعترب احلكومة الربيطانية الزواج القسري أحد أشكال العنف العائلي الذي يكون فيـه              -     ٢٣٣

ــى حــد ســواء ضــحايا، و    ــساء والرجــال عل ــل                                                   الن ــهاك      ميث ــسان    ا خ        انت ــرى   .                       طــريا حلقــوق اإلن        وت
           وميكـن أن     .                                                                                       احلكومة الربيطانية أنه ال توجد ثقافة ينبغي أن يكون فيها الزواج القسري مقبـوال             

                                                                                                  تعاين الضحايا من اإليذاء البدين، والنفسي، والعاطفي، واملايل واجلنـسي مبـا يف ذلـك وضـعهن                  
   .          ورة متكررة                                                   يف األسر بصورة غري قانونية، واالعتداء عليهن واغتصاهبن بص

                                                                                            وتــشدد احلكومــة الربيطانيــة بــصورة كــبرية علــى معاجلــة الــزواج القــسري والــزواج      -     ٢٣٤
                                                                                                      املبكر لألطفال وضاعفت اجلهـود الـيت تبـذهلا مبـا يف ذلـك بتعزيـز التـشريع وتقـدمي اإلرشـادات                   

ــة   ــادئ التوجيهي ــة، واملب                                                                    لممارســة والتــدريب علــى االنترنــت ملــوظفي إنفــاذ القــانون،     ل                                    القانوني
       أيـضا         مـضت    و  .  )  ٤٨ (                                                                         واملهنيني يف جمال الصحة والتعليم والرعاية االجتماعية ومـوظفي اإلسـكان          

                                                       مبـا يف ذلـك بـني األطفـال والـشباب، وتقـدمي               )  ٤٩ (                                             تـدابري لزيـادة الـوعي وفهـم القـضايا                  يف اختاذ   
   .         ّ                                               الدعم الفّعال لألفراد عن طريق الوحدة املعنية بالزواج القسري

           كمركـز       ٢٠٠٥         ينـاير    /                                            عنية بالزواج القـسري يف كـانون الثـاين                                وقد أنشئت الوحدة امل    -     ٢٣٥
                        وتعمـل الوحـدة داخـل      .                                                                  متكامل لتناول سياسة الزواج القسري، والتوعية والبحث االجتماعي      

ــساعدة       ت                          اململكــة املتحــدة، حيــث   ــدم امل ــرد، وفيمــا وراء البحــار حيــث تق ــدعم ألي ف ــدم ال                                                                           ق
   .                    ذوو اجلنسية املزدوجة                                          القنصلية للرعايا الربيطانيني، مبن فيهم األشخاص

ــسري    -     ٢٣٦ ــزواج القـ ــانون الـ ــل قـ ــة املد (                                         ودخـ ــة             احلمايـ ــام   )       نيـ ــاذ يف      ٢٠٠٧        لعـ ــز النفـ                       حيـ
         الالئــي                     حلمايــة الــضحايا أو            املدنيــة        العــالج                  ويقــدم أشــكال     ٢٠٠٨        نــوفمرب  /               تــشرين الثــاين   ٢٥

        وميكـن   .                              يعشن بالفعل يف تلك الزجيـات       الالئي                                           حيتمل وقوعهن ضحايا للزواج القسري وحيمي       
ــزواج القــسري     ــة مــن ال ــر احلماي ــضمن أوام ــا وراء البحــار،      أ     حظــر                                                      أن تت                                       خــذ الــشخص إىل م

      ٢٠١٠    و     ٢٠٠٩     مييتني                                    ومنـذ تنفيــذه، يف الـسنتني التقــو    .                                     األمـر بعودتــه إىل اململكـة املتحــدة     أو
   . )  ٥٠ (                                      أمر محاية من الزواج القسري حلماية األفراد     ٢٥٠             بالكامل، صدر 

                                        خطة عملها، اليت تركز على تعزيـز          من                    بالزواج القسري                       عمل الوحدة املعنية         ينطلق     و -     ٢٣٧
                                                                                                  الــضمانات لــدعم ضــحايا الــزواج القــسري؛ والعمــل مــن أجــل القــضاء علــى الــزواج القــسري 
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                                  طبقـا خلطـة عملـها القائمـة                     ً                                   وتـستعرض حاليـاً التقـدم الـذي أحرزتـه             .                         بالتصدي لتلك املمارسـة   
   .   يبا    قر    ٢٠١٢ /    ٢٠١١            ديدة للفترة   اجل     نشطة      واأل    هداف         وستنشر األ

               عـام لتقـدمي             هـاتفي                                                                               وتواصل الوحـدة املعنيـة بـالزواج القـسري تـشغيل خـط مـساعدة                 -     ٢٣٨
   . )  ٥١ (                                                                                          املشورة والدعم لضحايا الزواج القسري وكذلك للمهنيني الـذين يتعـاملون مـع احلـاالت              

                     وتتـراوح املـساعدة       ).          عامـا    ١٨           دون سـن     (        قاصـر    ب                                 حوايل ثلث مجيع حاالت املـساعدة              يتعلق   و
                                   الـزوج غـري املرغـوب فيـه إىل                   انتقـال         نـع    مل                     مساعدة الـضحية          لغاية                شورة البسيطة،                 املقدمة بني امل  

  .                          فيمـا وراء البحـار      ا              ضد إرادهتـ    ة        احملتجز  ة ي                              يف احلاالت املفرطة، إلنقاذ الضح                      اململكة املتحدة، و  
   :    ٢٠١٠       ويف عام 

ــسري      -   ــالزواج الق ــة ب ــساعدة    ١     ٧٣٥                                               تلقــت الوحــدة املعني ــا للم ــاً خلطه ــة      ً                        بالغ           اهلاتفي
                 زواج قسري ممكنة؛           يتعلق حباالت      فيما

         مــساعدة  (         حالــة    ٤٦٩                        سري الــدعم املباشــر يف                                              قــدمت الوحــدة املعنيــة بــالزواج القــ      -  
   ؛ )    هجرة      وحاالت   )                     ة املتحدة على حد سواء                    وراء البحار ويف اململك     فيما (

                  عامـا وتعلقـت     ١٨         ر دون سن  َّ صَّ                           ُ      يف املائة من حاالت املساعدة بقُ        ٣٥,٤             تعلقت نسبة     -  
         عاما؛  ١٦         ر دون سن  َّ صَّ          ُ يف املائة بقُ       ١٣,٧٥     نسبة 

ــالزواج القــسري    -   ــة ب ـــ                                               أحيطــت الوحــدة املعني ــة   ٧٠              علمــا ب ــة ٤ (         حال ــ  )            يف املائ    ت      تعلق
   ؛ )          باإلعاقتني ٣                معوقا بدنيا و   ١٧    ُّ      تعلُّم، و           ذوي اعاقات        معوقا   ٥٠ (      مبعوقني 

     شتهي                                      وا أهنم من السحاقيات واملثليني ومـ          اعترب        بضحايا    )            يف املائة   ٢ (         حالة     ٣٦       تعلقت    -  
                               اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسية؛ و

ــالزواج القــسري       -   ــة ب ــالتقرير، اضــطلعت أيــضا الوحــدة املعني ــرة املــشمولة ب                                                                                               خــالل الفت
                      فعاليــة يف الــسنة،    ١٠٠            مــن حــوايل    َّ    مكــوَّن                                               بربنــامج واســع النطــاق للتوعيــة والتــدريب 

   .                                                 استهدفت املهنيني واجملتمعات احمللية املتأثرة على حد سواء
       زوجــا             شــخص مــا         كفــل   ن ي أ                                                    رى رفــع احلــد األدىن للــسن الــذي ميكــن عنــده            وجــ -     ٢٣٩

           تـشرين     ٢٧            عاما يف      ٢١       إىل     ١٨             ة كزوج من        كفال  ال     على      صل     أو حي                          للحضور للمملكة املتحدة    
                                  ُ                                             وتــرى احلكومــة الربيطانيــة أن رفــع الــسن ُيتــيح فرصــة لألفــراد لتنميــة      .     ٢٠٠٨        نــوفمرب  /       الثــاين

                                                          مبقاومـة الـضغط النـاجم عـن إرغـامهم علـى الـزواج                                              النضج ومهارات احلياة اليت قد تسمح هلم    
  ُ                               وُيتــيح فرصــة للــضحية لطلــب        كفالــة                     كمــا أنــه يــؤخر ال  .                                         ويتــيح فرصــة لألفــراد إلمتــام تعلــيمهم

   .               املساعدة واملشورة
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                                                                                              وستواصل احلكومة الربيطانيـة إبقـاء هـذه الـسياسة قيـد االسـتعراض كمـا تفعـل فيمـا               -     ٢٤٠
                                                  والسياسة املتعلقـة بالـسن املطلـوب ملـنح تأشـرية        .          كة املتحدة                                  يتعلق جبميع قواعد اهلجرة يف اململ     

                          وجـرى الـدفاع بنجـاح        .                ململكة املتحـدة      يف ا                                                   الزواج ختضع حاليا لطعن قانوين يف احملاكم احمللية         
ــام        ــة اإلذن باالســتئناف أم ــة الربيطاني ــة، وتطلــب احلكوم ــسياسة يف احملكمــة العالي                                                                                                      عــن هــذه ال

  .     ٢٠١٠         ديـسمرب    /                                    حمكمـة االسـتئناف يف كـانون األول                                                  احملكمة العليا عقـب صـدور حكـم مـن           
                                                                                                  وترى احلكومة أنه سيكون من السابق ألوانه إجراء تقييم كامل للسياسة علـى النحـو املوصـى                 

                                                       يف الوقـت الـذي ختـضع فيـه الـسياسة لطعـن               )  ٥٢ (    ٢٠٠٨                                          به يف املالحظات اخلتامية للجنـة لعـام         
   .   حايل      قانوين 
                                                      ضـــة خطـــوات بـــصورة مـــستقلة ملعاجلـــة الـــزواج                                       وقـــد اختـــذت أيـــضا اإلدارات املفو -     ٢٤١

                                                                                             ويف أيرلندا الشمالية نـشرت دائـرة الـشرطة إجـراءات مـستكملة ومتعلقـة باخلـدمات                   .       القسري
                                                                                                       للضباط عند االستجابة لبالغـات الـزواج القـسري لـتعكس إرشـادات الوحـدة املعنيـة بـالزواج                   

                     املبــادئ التوجيهيــة   :  م                           ُّ         الــزواج القــسري وإعاقــات الــتعلُّ ”                     ً                  القــسري الــيت نــشرت مــؤخراً بعنــوان 
   .                                 ، اليت توفر إرشادات إضافية للمهنيني “                    ملمارسات وكاالت متعددة

                                                          ، أصــدر الربملــان االســكتلندي قــانون الــزواج القــسري       ٢٠١١       مــارس  /      آذار  ٢٢     ويف  -     ٢٤٢
                                               القانون سلطة إصدار أوامر احلمايـة مـن            ضيف  وي   ).         اسكتلندا   ) (                         احلماية والوالية القضائية     . (  إخل

                                         طلب إىل املـسؤولني عـن إرغـام شـخص           ي        بأن    ء                                 ري يف اسكتلندا، مما يسمح للقضا                 الزواج القس 
 ُ   ِّ                                وُيمكِّـن التـشريع الـسلطات احملليـة       .                                  وا عـن ذلـك أو يغـريوا سـلوكهم       تنع                     آخر على الزواج أن مي  

                                                                                                                التصرف كأطراف ثالثـة هامـة معينـة، ممـا يـسمح هلـا طلـب إصـدار أوامـر احلمايـة بالنيابـة عـن                       
                                                                            ا أنه سـيقدم إرشـادات قانونيـة بـشأن الـزواج القـسري للمنظمـات                كم  .                      الضحايا الضعفاء جدا  

                                                                                                 العاملة لدعم املتضررين؛ وتوضيح التشريع فيما يتعلق بالوالية القضائية للمحاكم االسـكتلندية            
                                                               ومن املتوقع أن يدخل التشريع حيز النفاذ يف وقـت متـأخر هـذا         .                           إلصدار حكم بإبطال الزواج   

                     إلرشــاداهتا املتعلقــة                          ً     ً          احلكومــة االســكتلندية تنقيحــاً شــامالً                            وباإلضــافة إىل ذلــك، أجــرت  .        العــام
   .    ٢٠١٠      ديسمرب  /             ُ                         حبماية الطفل وُنشر هذا رمسيا يف كانون األول

ــانون    -     ٢٤٣ ــى ق ــاء عل ــزواج القــسري                            وبن ــانون  (                   ال ــة         ق ــة املدني ــام   )                   احلماي ــدأت     ٢٠٠٧       لع          ، ب
ــز خطــة مــدهتا ثــالث ســنوات يف عــام     ــزواج                              للمــضي قــدما يف معاجلــة ا     ٢٠٠٨                                                     حكومــة ويل         ل

                ُ                                   وكجزء من اخلطة، أُنشئ فريق فرعي معين بـالزواج           .  “                  القائم على الشرف   ”                القسري والعنف   
ــه مــسؤولية تنــسيق العمــل                                              وباإلضــافة إىل ذلــك، جــرى متويــل شــرطة     .          ُ                                           القــسري وأُســندت إلي

                                                   فيما يتعلق بالزواج القسري ومن املقـرر نـشره علـى      “   بني             ِّ  التدريب للمدرِّ  ”                   جنوب ويلز لتقدمي    
   .                                                              القطاع العام مثل قوة الشرطة، ومؤسسات التعليم واخلدمات االجتماعية           مجيع منظمات 
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                                                      دعم املبادرات املتعلقة بالزواج القسري فيما وراء البحار    
                                                                                                    وتقدم الوحدة املعنية بـالزواج القـسري أيـضا التمويـل ألنـشطة الـدعم والتوعيـة فيمـا                  -     ٢٤٤

   . )  ٥٣ (   تان                                            وراء البحار، مبا يف ذلك يف بنغالديش، واهلند وباكس
ــري       -     ٢٤٥ ــتني غـ ــل ملنظمـ ــسري التمويـ ــالزواج القـ ــة بـ ــدة املعنيـ ــدم الوحـ ــستان، تقـ                                                                                                   ويف باكـ

                    جـرى إنقـاذهن            الالئـي                                                        وجيري إيواء اإلناث ضحايا العنـف يف إسـالم أبـاد              .                حكوميتني معينتني 
ــديره منظ   ــساء ت ــأوى للن ــيري   ’     مــة                                يف م ــن أجــل التغ ــاح م ــات،       ويتل  .  ‘                              الكف ــضحايا األخري ــى ال                             ق

                                        مركــز املعونــة القانونيــة، واملــساعدة  ’                                              الهــور، الــدعم مــن املنظمــة غــري احلكوميــة               القاطنــات يف 
   .                                                                       ، اليت تقوم، عند الضرورة، جبمع الضحايا وأخذهن إىل املفوضية الربيطانية العليا ‘       والتوطني
                                                                                           وباإلضافة إىل تلك األنشطة التمويلية املعينة، تضطلع املفوضية الربيطانية العليـا بعمـل                -     ٢٤٦

                                                                                             لزيــادة الــوعي بــالزواج القــسري بوصــفه انتــهاكا حلقــوق اإلنــسان وتــشجع مناقــشة              اســتباقي
   :                   وتشمل األنشطة ما يلي  .                       القضية يف اجملتمعات احمللية

                                                                                                      تدير منظمة الكفاح من أجل التغـيري محلـة كـبرية لزيـادة الـوعي بالنيابـة عـن املفوضـية                       -  
                   الربيطانية العليا؛

ــوعي يف املطــا     -   ــادة ال ــات لزي ــيت تطــري إىل                                             وضــع الفت ــشورات يف الطــائرات ال                                              رات ومن
                                                 باكستان، إلرشاد الضحايا احملتمالت إىل مصادر املساعدة؛

                                                                                                   توفري زيادة الـوعي واإلعـالم عـن طريـق الـربامج اإلذاعيـة احملليـة وعـن طريـق مقـاالت                        -  
              وسائط اإلعالم؛

  BBC      لــ                      فـيلم وثـائقي ل                           يف اململكـة املتحـدة          رض   ُ عُـ    ،      ٢٠٠٨       دبسمرب    /               يف كانون األول    -  
            الوعي؛ و ة  اد ي ز       أدى إىل 

    .                                                                   يقدم القسم القنصلي جمموعة من فعاليات التوعية كل عام يف اجملتمعات احمللية  -  
ــيت نفــذت يف باكــستان خــالل    -     ٢٤٧ ــشطة ال ــرة                                                     وتــشمل األن           حلقــات     ٢٠١١ /    ٢٠١٠           الفت

ــات جمــالس               عمــل يف آ ــابعني للحكــم احمللــي وأمان ــزواج الت                                                                                      زاد كــشمري وبنجــاب، ملــسجلي ال
                                                                                               نقابــات، لتــدريب املــشتركني علــى حتديــد، وتقيــيم وإدارة القــضايا ذات الــصلة بنــوع اجلــنس   ال

  .                                                                                                              والزواج القسري يف جمتمعـاهتم احملليـة ولبنـاء القـدرة مـن أجـل نـشر هـذه املعرفـة يف املـستقبل                       
                                                                                                 وباإلضــافة إىل ذلــك، يف البنجــاب، ســتعقد حلقــة عمــل بــشأن حقــوق املــرأة باالشــتراك مــع     

   .                                                               سان وفعاليات أخرى لزيادة الوعي التفاعلي يف اجملتمعات احمللية الريفية              نشطاء حقوق اإلن
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                                                                                              ويف بنغالديش، تقدم الوحدة املعنية بـالزواج القـسري التمويـل ملنظمـة غـري حكوميـة                  -     ٢٤٨
                                    جـرى إنقـاذهن مـن الـزواج                الالئـي     ات             الربيطانيـ                                            وى والـدعم إلسـداء املـشورة للرعايـا                 توفر املأ 
ــواء ممــاثلني وفرهتمــا                  ويف اهلنــد، متــ  .         القــسري ــالزواج القــسري مركــزي إي ــة ب                                                                             ول الوحــدة املعني

                           مجعية سوانـشيتان للـصحة      ”   و    “ (STOP)   م                                      أوقفوا االجتار باألطفال والنساء وقهره     ”          املنظمتان  
   . “       العقلية

  
                                العقوبة البدنية لألطفال يف البيت    

                    ن األطفـال لعـام                    مـن قـانو      ٥٨                                                 لدى احلكومـة الربيطانيـة إللغـاء املـادة                         ال توجد خطط   -     ٢٤٩
ــت        ٢٠٠٤ ــال يف البي ــة لألطف ــة البدني ــق بالعقوب ــا يتعل ــادة   .  )  ٥٤ (                                                            فيم ــى     ٥٨         وامل ــودا عل ــضع قي                         ت

                                                              يف قـضايا االعتـداءات املـدعى بوقوعهـا مـن الوالـدين               “                 العقوبة املعقولة  ”                      إمكانية الدفاع حبجة    
        ُ         ءات الـيت ُتحـدث    ُ                                                                 وُتلغي املادة الدفاع حبجة العقوبة املعقولة فيما يتعلـق باالعتـدا         .            ضد أطفاهلما 

                     ً                            وهذا الدفاع لـيس متاحـاً اآلن إال يف حـاالت             .     ً                                               ضرراً بدنيا فعليا أو بالغا، أو اليت تشكل قسوة        
ــادي  ــداء الع ــسحجات، واخلــدوش،         .                    االعت ــل ال ــل مث ــذان حيــدثان إصــابات بطف ــدان الل                                                                               والوال

                                                                                           والقــشطاط، والكــدمات، والتورمــات والقطــوع الــسطحية يتعرضــان خلطــر اهتامهمــا بإحــداث 
   . “               العقوبة املعقولة ”                                  بدين حقيقي، ال ميكن فيه الدفاع حبجة    ضرر

  
         الفتيات                   العنف ضد النساء و-         خامس عشر 

                                                                                                 تلتــــزم احلكومــــة الربيطانيــــة واإلدارات املفوضــــة بالعمــــل معــــا، يف مجيــــع حــــدود   -    ٥٠ ٢
   .                                                   املسؤوليات املفوضة وغري املفوضة، ملعاجلة هذه القضية اهلامة

                     وتـرى احلكومـة أن       .        الفتيات                                     طانية إىل إهناء العنف ضد النساء و                           وتطمح احلكومة الربي   -     ٢٥١
                                                                                              هـذا اهلـدف لـيس مهمــة قـصرية األجـل، ولكنــه هـدف طويـل األجــل وأنـه ال ميكـن قبــول أي          

   .                                        يف اململكة املتحدة أو أي مكان آخر يف العامل       الفتيات                       مستوى للعنف ضد النساء و
  

         الفتيات                                الدعوة إىل إهناء العنف ضد النساء و    
                                                      أولويــة رئيــسية للحكومــة الربيطانيــة ويف تــشرين           الفتيــات                              ميثــل العنــف ضــد النــساء و    -     ٢٥٢
                                           دعوهتـــا إلهنـــاء العنـــف ضـــد النـــساء   ”                                   ، أطلقـــت احلكومـــة الربيطانيـــة      ٢٠١٠         نـــوفمرب  /        الثـــاين

                           ولتضع اخلطوط العريـضة      )  ٥٥ (       الفتيات                                               ، وهي استراتيجية ملعاجلة العنف ضد النساء و        “       الفتيات و
   .                                               توجيهية يف هذا اجملال لفترة استعراض اإلنفاق التالية                   لرؤيتها ومبادئها ال

        فتـاة           مـرأة أو      أي إ                                                                       وتتمثل رؤية احلكومة الربيطانية يف إقامة جمتمع يتعني أال تعيش فيـه           -     ٢٥٣
   :                                                     ولتحقيق هذا، تتخذ احلكومة الربيطانية خطوات ملساعدة اجملتمع  .               يف خوف من العنف
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                                                والسلوكيات اليت تعـززه والتـدخل مبكـرا                                                منع حدوث هذا العنف بالتصدي للمواقف       -  
                  حيثما أمكن ملنعه؛

                                            توفري مستويات كافية من الدعم حيث حيدث العنف؛  -  
                                                         العمل يف شراكة للحصول على أفضل النتائج للضحايا وأسرهن؛ و  -  
                                           ضحايا هـذه اجلـرائم وضـمان تقـدمي                 الفتيات                                          احلد من املخاطر اليت تتعرض هلا النساء و         -  

   . ة            اجلناة للعدال
                                                                 ، نشرت احلكومة خطة عمـل تفـصيلية لتنفيـذ االسـتراتيجية،                ٢٠١١      مارس   /          ويف آذار  -     ٢٥٤

                                                                                                 إجراء يتعني املضي فيها يف طائفـة مـن إدارات احلكومـة علـى مـدى الفتـرة املقبلـة                       ٨٨       أوردت  
   .                                         للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      ُ     الذي سُيقدم                  املشمولة بالتقرير 

ــستخدم احلك -     ٢٥٥ ــرأة                      وت ــى العنــف ضــد امل ــشأن القــضاء عل ــم املتحــدة ب ــة إعــالن األم                                                                               وم
(A/RES/48/104)                  والتعريف الذي قبلتـه اللجنـة، لالسترشـاد هبمـا يف العمـل يف مجيـع إدارات ،                                                                                       

   :      احلكومة
                                                                              أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية اجلنس ويترتب عليـه، أو يـرجح أن يترتـب              ”    

ــه ــاة للمــرأة، ســواء مــن الناح       علي ــسية أو النفــسية،                                                ، أذى أو معان ــة اجلــسمانية أو اجلن                                            ي
                                                  أو القسر أو احلرمان التعـسفي مـن احلريـة،          ،                                        يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل         مبا

   . “                                    سواء حدث ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة
                                                                                       وللمرة األوىل، تشمل االستراتيجية العمل الذي نقوم به على الـصعيد الـدويل ملعاجلـة            -     ٢٥٦

   .         يف اخلارج       الفتيات    اء و             العنف ضد النس
                                                                                                 ويف أيرلندا الشمالية، يرأس الفريق املشترك بني الوزارات العمل املتعلـق ببلـورة وبنـاء                -     ٢٥٧

  ع    مـ                                                                                        هنج لشراكة قوية، ونشطة ومشتركة بني القطاعات ملكافحة العنف العائلي واجلنـسي، وجي             
   .                                        مهنيني لتنفيذ تدابري وخدمات الوقاية والدعم     أيضا 
                                ملنـاطق احملليـة األدوات الـيت            دى ا                                                 حلكومة الربيطانية أيضا لـضمان أن تكـون لـ                   وتعمل ا  -     ٢٥٨

     مـع                                      حمليـا ولـدعم اجملتمعـات احملليـة جب             الفتيـات                                                     حتتاج إليهـا لالسـتجابة إىل العنـف ضـد النـساء و       
  ،     ٢٠١٤                         ومـن اآلن وحـىت عـام         .  ا      بادهلـ                                                         املمارسات واالبتكارات الفعالة من مجيع أحناء البلد، وت       

            ُ                                                                                   لربيطانيـة أن ُتحـدث تغـيريا جـذريا يف الطريقـة الـيت جيـري هبـا التكليـف بـأداء                                        تعتزم احلكومـة ا   
                                                     وبتقدميها وتشجيع اشـتراك اجملتمعـات احملليـة يف                 الفتيات                                      اخلدمات املتعلقة بالعنف ضد النساء و     
   .                                     تقرير األولويات احمللية اليت ينبغي متويلها
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ــا    -     ٢٥٩ ــشر املكتــب احلكــومي ملــسائل املــساواة حبث ــ )  ٣١ (                                                    ون                              دعم وحتــسني فهــم االســتقرار       ل
                وقبــل النــشر،   .     ٢٠١١       مــارس  /                                                                 واالسـتدامة للقطــاع الطــوعي املعــين بــالعنف ضــد املــرأة يف آذار 

   .       الفتيات                                                   استراتيجية احلكومة بأكملها ملعاجلة العنف ضد النساء و   وضع                أدخلت النتائج يف 
ــساء و      -     ٢٦٠ ــا الن ــيت حتتاجه ــق باخلــدمات ال ــل املتعل ــات                                                                               ويف حــني أن معظــم التموي     يف          الفتي

                                                                                                اململكة املتحدة سيستمر تقدميه حمليا، حتتـل احلكومـة الربيطانيـة الـصدارة علـى الـصعيد الـوطين           
       وعلـى            مباشـرة                        املقدمـة للجمهـور                                                 التمويل املركـزي للخـدمات األساسـية          ة     أولوي             االستمرار يف    ب

   .            الصعيد الوطين
        ثابـت                       ين مـن التمويـل ال                                 مليـون جنيـه اسـترلي        ٢٨                                     وستقدم احلكومة الربيطانية أكثر من         -     ٢٦١

                  مليـون جنيـه    ٢٠                           لـة وإتاحـة أكثـر مـن                                                                للخدمات املتخصـصة علـى مـدى الـسنوات األربـع املقب           
                                                                                                     استرليين من هذا التمويل للمناطق احمللية لدعم مناصـب مستـشاري العنـف العـائلي املـستقلني،                  

                    تقيــيم املخــاطر            اجتماعــات                                                               ومناصــب مستــشاري العنــف اجلنــسي املــستقلني ودور منــسقي      
            اجتماعــات                                                             وستواصــل احلكومــة أيــضا التمويــل املركــزي لــضمان جــودة    .            الوكــاالت ة      تعــدد  امل

ــدد   ــيم املخــاطر املتع ــشاري العنــ    ة                           تقي ــدريب مست ــاكن ت ــستقلني                                                  الوكــاالت وألم ــائلي امل                        ف الع
        خلـدمات   ا                          وهذا ضروري لضمان تقدمي       .           الوكاالت  ة                        تقييم املخاطر املتعدد                   ومنسقي اجتماعات 

   .            الصعيد الوطين    على             بصورة متسقة         للضحايا 
                                 حلكومي ملسائل املساواة إرشـادات                     ، نشر املكتب ا       ٢٠١٠       ديسمرب   /                 ويف كانون األول   -     ٢٦٢

          إرشــادات   :          الفتيــات                               معاجلــة العنــف ضــد النــساء و ”                                 لتواصــل وجمموعــة أدوات بعنــوان         ألمنــاط ا
                                                                                                للممارسة اجليدة للتواصل من أجل دعم وتبصري تواصل احلكومة يف جمـال العنـف ضـد النـساء                  

                                                                                 ومتثلت األهداف الرئيسية للعمل يف املسامهة يف إحداث التغيري الطويـل األجـل يف                .  “    تيات   الف و
                                       بـصورة فعالـة، ولـدعم أعمـال                  الفتيـات                                                              املواقف والثقافة املطلوب ملعاجلـة العنـف ضـد النـساء و           

ــائمني   ــساعدة الق ــسية وطــرق التواصــل املناســبة                                   التواصــل مب ــد اجلمــاهري الرئي                                                                        بالتواصــل لتحدي
ــهم مــ  ــشطة                       لتمكين ــصرية وأن ــاذ الب ــى نف ــة عل ــأثري، وقائم ــة شــديدة الت ــام حبمل           التواصــل                                                                                    ن القي

   .                                     ً               وقد استخدم هذا كنموذج حلملة إجيابية جداً استهدفت الشباب  .  )  ٥٦ (   خرى  األ
  

         الفتيات                                  املشاريع املتعلقة بالعنف ضد النساء و    
          العنــف                                                                               اضــطلعت احلكومــة الربيطانيــة بعــدد مــن االستعراضــات واملبــادرات ملكافحــة  -     ٢٦٣

   :                   وتشمل األمثلة ما يلي  .                              خالل الفترة املشمولة بالتقرير       الفتيات           ضد النساء و
                                   ، أجـرى ريـغ بيلـي، املـدير                    لألطفـال                 ة قبـل األوان    ن    نـس               التجـاري واجل         ستغالل   ال        ملعاجلة ا   -  

                                                        التنفيذي األول الحتاد األمهات استعراضا مستقال يف هذه القضية؛
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                   السـداء املــشورة           الفتيـات                    عنف ضـد النـساء و                                              إنـشاء فريـق استـشاري مـستقل معـين بـال        -  
                إلدارة التعليم؛

                                                                                                  أجرت البارونة سـترين استعراضـا مـستقال لطريقـة تنـاول الـسلطات العامـة يف انكلتـرا                     -  
                                                          وقـــدمت احلكومـــة الربيطانيـــة ردا كـــامال علـــى هـــذا   .                              وويلـــز لـــشكاوى االغتـــصاب

             االستعراض؛ و
          ملعاجلــة                          دائــرة الــصحة الوطنيــة  ه  ُ                                                       اُنــشئت فرقــة عمــل صــحية، لبحــث مــا ميكــن أن تفعلــ  -  

   .       الفتيات                 العنف ضد النساء و
                                                                                 إصالح القانون املتعلق بالقتل، مما أسهم بصورة بالغة األمهيـة يف إحـراز تقـدم                وجرى -     ٢٦٤

ــانون    .  )  ٥٧ (         الفتيــات                                  يف معاجلــة العنــف ضــد النــساء و                     والعــدل لعــام                  قــضاة التحقيــق                  ويتــضمن ق
  -  “    زازـ        االستفـ  ”                                      ا للمتهم أن يتعلل بالدفاع اجلزئي                                            تدابري تقيد الظروف اليت ميكن فيه          ٢٠٠٩

                 وهـذا الـدفاع      .        ُ                          عندما ُيـستفز شـخص ليقتـل       -                                                 وهو دفاع مرتبط تقليديا حباالت القتل العائلي        
   .         ً                           ليس متاحاً اآلن إال يف ظروف حمدودة للغاية

                                                                                  ، أطلقت اللجنـة التنفيذيـة أليرلنـدا الـشمالية اسـتراتيجيتها للـسنوات                  ٢٠٠٨           ويف عام    -     ٢٦٥
  .                                         ، اليت هتـدف إىل التـصدي للعنـف اجلنـسي      “                             معاجلة العنف واإليذاء اجلنسيني    ”              اخلمس بعنوان   

                 ، الـيت تـوفر      “                            معاجلـة العنـف يف البيـت       ”                                                          وتواصل أيضا تنفيذ استراتيجية العنف العائلي املعنونة        
  .                         يف أيرلنــدا الــشمالية         الفتيــات                                                                        إطــار عمــل للمبــادرات الرئيــسية املتعلقــة بــالعنف ضــد النــساء و  

                                   ، يف وقـت واحـد مـع اسـتراتيجية         ٢٠١٣        يونيـه   /                 حـىت حزيـران     ة        ستراتيجي ال ا    ذه             ت العمل هب     ومد
                                                                                       ووضـعت خطـط عمـل مـستقلة متعلقـة بـالعنف العـائلي واجلنـسي حـىت هنايـة                      .               العنف اجلنـسي  

   .                                          ؛ وبعد ذلك سيجري صياغة ونشر خطة عمل مشتركة    ٢٠١٢     مارس  /    آذار
ــا     -     ٢٦٦ ــكتلندية تنفيــذ برناجمه ــا   ”           املعنــون                                                       وتواصــل احلكومــة االس ــاة أكثــر أمن        حيــاة   :                       حي
   .                                                      واخلطة الوطنية للتحرير من اإليذاء العائلي لألطفال والشباب  “     تغريت
ــام   -     ٢٦٧ ــز يف ع ــة        ٢٠١٠                     ويف ويل ــز اســتراتيجيتها املعنون ــة ويل ــشرت حكوم         احلــق يف  ”                                                    ، ن
                                                                                        ، وهي استراتيجية متكاملة شاملة للحكومة مدهتا ست سـنوات ملعاجلـة مجيـع أشـكال                 “     األمان
     نـع           وميثـل امل   .                            فيـذ مـدهتا ثـالث سـنوات                                       وهذه االستراتيجية مدعومة خبطة تن      .               نف ضد النساء     الع

   .                                                االستراتيجي للعنف ضد النساء إحدى أولوياهتا األساسية
  

         الفتيات                                                      السياسات اخلاصة بالقطاعات فيما يتعلق بالعنف ضد النساء و    
                               كلتـرا ويف اإلدارات املفوضـة                           حكومة، توجـد يف ان      لل                                  باإلضافة إىل اإلجراءات الشاملة      -     ٢٦٨

       وعلـى    .          الفتيـات                                                                                  كل على حدة سياسات خاصة بالقطاعات فيما يتعلـق بـالعنف ضـد النـساء و               
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                                                                                                               سبيل املثال، لدائرة ادعـاء التـاج اسـتراتيجية متعلقـة بـالعنف ضـد النـساء، وعينـت منـسقني يف                      
                        ة ادعاء التـاج إجـراء              وأدخلت دائر  .                                                          مجيع مناطق الدائرة لتنفيذ االستراتيجية على الصعيد احمللي     

ــساء و     ــوع العنــف ضــد الن ــات صــحة وق ــات                                                إلثب ــسهيل رصــد احملاكمــات            الفتي ــا أدى إىل ت                                         مم
   .    ٢٠١٠      ديسمرب  /                     الثالث يف كانون األول  ها                   الناجحة ونشرت تقرير

                                                                                                     وأنفقت احلكومة الربيطانيـة أيـضا يف دعـم ومحايـة الـضحايا يف نظـام العدالـة اجلنائيـة                     -     ٢٦٩
   :                            ناة للعدالة مبا يف ذلك عن طريق                  ويف تقدمي مزيد من اجل

                                    إنشاء حماكم متخصصة يف العنف العائلي؛  -  
                                                         توفري موظفني لرعاية الشهود وترتيبات حلماية الشهود يف احملاكم؛  -  
                                               ، والـشرطة ومـوظفي احملـاكم يف التعامـل مـع                    لمدعني العامني                      توفري تدريب متخصص ل     -  

                            تعرضن لالعتداء أو اإليذاء؛     الالئي       النساء 
                                                                                         إنشاء شبكة من املستشارين املستقلني املعنيني بالعنف العائلي والعنـف اجلنـسي لتقـدمي                -  

                                           الدعم لضحايا العنف العائلي وحاالت االغتصاب؛
                                                                          ات تقيــيم املخــاطر املتعــددة الوكــاالت لتقيــيم وإدارة ســالمة الــضحايا          اجتماعــ        تطــوير   -  

   ؛ )  ٣٢ (                                     املعرضات بصورة شديدة خلطر العنف العائلي
                                                                                          فريق استراتيجية وطنية يف نظام العدالة اجلنائيـة بأكملـه ملعاجلـة املالحقـة خلـسة                       إنشاء    -  

          والتحرش؛
                                                   املتخصصني فيما يتعلق بالزواج القسري والعنـف                     لمدعني العامني                    التدريب واإلرشاد ل    -  

   .    ٢٠١٠      أبريل  /                      الرصد اعتبارا من نيسان                     القائم على الشرف، مع 
                                        محاكمــات املتعلقــة باالغتــصاب، مــع                                                     هنــج مــنقح قــائم علــى موضــوع الــدعوى لل       -  

                     متخصصني يف االغتصاب؛         مدعني عامني        استخدام 
ــة ملعاجلــة مــسائل حمــددة يف       -                                                                                              مــشاورة بــشأن اإلرشــادات املتعلقــة بإفــساد جمــرى العدال

        عائلي؛  ال    عنف   ال   أو  /         االغتصاب و             ادعاءات حبدوث                 احلاالت اليت تتضمن 
                                     لحماية من العنـف العـائلي علـى        ل     رات                                                  إصدار أوامر للحماية من العنف العائلي وإخطا        -  

ــة ملــدة   ــة يف     .         شــهرا  ١٢                        ســبيل التجرب ــة الفوري                                                           وهــذه التــدابري ســتوفر للــضحايا احلماي
                              الختـاذ قـرار بـشأن محايتـهن                                      وفر املكـان والزمـان للـضحايا                                   أعقاب العنف العـائلي وسـت     

     ؛ و          لفترة أطول
   .               سائل اإللكترونية                                                    وضع مقترحات جديدة ملعاجلة املالحقة باستخدام االنترنت والو  -  
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                                        ، مضت احلكومة الربيطانية يف عدد مـن               الفتيات                                         وفيما يتعلق مبنع العنف ضد النساء و       -     ٢٧٠
                                                                                                      املبادرات للمساعدة يف تثقيـف الـشباب بـشأن كيفيـة إقامـة عالقـات شخـصية حمترمـة بـصورة                    

                               وهنـاك إرشـادات للمـدارس       .                 غـري مقبـول             الفتيـات                                                    متبادلة، ولتوضـيح أن العنـف ضـد النـساء و          
                  يعـــانني مـــن          الالئـــي                                                                              ملـــساعدهتا يف محايـــة ودعـــم التلميـــذات املعرضـــات خلطـــر العنـــف أو       

   .      بالفعل      العنف
                                                                                               ويف اسكتلندا، عقب إجراء اسـتعراض شـامل للتحقيـق واحملاكمـة فيمـا يتعلـق جبـرائم                   -     ٢٧١

                                                                                                    االغتــصاب واجلــرائم اجلنــسية، نــشر النائــب العــام مبــادئ توجيهيــة بــشأن التحقيــق يف اجلــرائم  
                 رابطـة كبـار                     ويف نفس الشهر، نشرت  .     ٢٠٠٨      نوفمرب  /                                ية واإلبالغ عنها يف تشرين الثاين        اجلنس

                                               املـدعي العـام بروتوكـوال مـشتركا بـشأن                   دائـرة     /                  مكتـب التـاج      و                               ضباط الـشرطة يف اسـكتلندا     
   .             العنف العائلي

  
             دعم الضحايا    

   :                                التزمت احلكومة الربيطانية مبا يلي -     ٢٧٢
                      للخـدمات املتخصـصة       ثابت                 من التمويل ال             يه استرليين             مليون جن    ٢٨                ختصيص أكثر من      -  

                   لــضحايا العنــف               دمات املباشــرة                                                            علــى مــدى الــسنوات األربــع املقبلــة لتــوفري دعــم اخلــ   
                                                                 بقي احلكومــة الربيطانيــة أيــضا علــى مــستويات متويــل الــدعم      ُ   وســُت  .                   العــائلي واجلنــسي

              يف الـسنة                    جنيه استرليين     ٩٠٠     ٠٠٠                                                  لوظائف وطنية حمددة مبا يف ذلك إتاحة أكثر من          
                                                                                       على مدى السنوات األربع املقبلة لدعم خطوط املساعدة اهلاتفية الوطنية، مبا يف ذلـك              

                                         خط املساعدة اهلاتفية الوطين للعنف العائلي؛
                                                              ماليــني جنيــه اســترليين يف شــكل مــنح علــى مــدى الــسنوات     ١٠,٥                     تــوفري متويــل يبلــغ   -  

                                     مرة األوىل، ستقدم املـنح للمراكـز          ولل  .                                              الثالث املقبلة ملراكز الدعم املتعلق باالغتصاب     
ــيقُّ     ــوفر هلــا الت ــاء تواجــد                                       ُّ                     علــى أســاس ثــالث ســنوات، ممــا ي                                           ن املــايل الــذي حتتاجــه لبن

         مستدام؛
                                                                                           إنشاء مراكز جديدة للدعم املتعلق باالغتصاب يف املنـاطق الـيت توجـد فيهـا ثغـرات يف                  -  

               ديـدة للـدعم                إلنشاء مراكز ج                 جنيه استرليين      ٦٠٠     ٠٠٠                     وسيقدم ما يصل إىل       .      توفريه
                                                                                         املتعلق باالغتصاب يف هريفـورد، وديفـون، وترافـورد ودورسـيت وسـيكون مزيـد مـن                 

     ؛ و    ٢٠١١                                            املعلومات املتعلقة باملراكز اجلديدة متاحا يف عام 
           لوصــول إىل                    يس لـديهن سـبيل ل                                                           دعـم الزوجـات املهـاجرات ضـحايا العنــف العـائلي ولـ        -  

   .                                     مراكز اإليواء بسبب وضعهن املتعلق باهلجرة
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                                                                                          وقدمت احلكومة املركزية التمويل أيضا ملبـادرات دعـم الـضحايا خـالل اجلـزء األول                 -     ٢٧٣
   :                                   من الفترة املشمولة بالتقرير مبا يف ذلك

ــارس  /      يف آذار  -   ــغ       ُ ، أُ    ٢٠٠٩       م ــشاء صــندوق خــاص مببل ــن عــن إن ــه     ١,٦                                           عل ــون جني                   ملي
     لعنف                                                                                     اسـترليين، يــديره املكتـب احلكــومي ملـسائل املــساواة، للقطـاع الطــوعي املعـين بــا     

                  ومنظمـة أزمـة                  الناجيـات         ثقـة                                                 ويهدف الـصندوق، املفتـوح لعـضوات منظمـة            .      اجلنسي
                                                                  ، إىل إبقـاء اخلـدمات متاحـة لـضحايا االغتـصاب واإليـذاء               )                انكلترا وويلـز     (     غتصاب  اال

      ٢٠٠٨                                  واعتمـد هـذا علـى رصـيد عـام        .                مجعيـة خرييـة    ٤٠                            اجلنسي ووزع منحـا علـى       
                         مليون جنيه استرليين؛ و   ١,١       البالغ 

         جنيــه    ١٥٠    ٠٠٠                                      م متويــل أساســي مــن احلكومــة مببلــغ  ِّ دِّ   ُ ، قُــ    ٢٠١٠ /    ٢٠٠٩        لفتــرة    يف ا  -  
                                          يف انكلتـرا وويلـز ومنظمـة ثقـة                 غتـصاب      اال  ة                                          استرليين ملنظمتني إشرافيتني، منظمـة أزمـ      

   .                                        الناجيات، للمساعدة يف بناء استقرار القطاع
  

                   الصحية واالجتماعية        الرعاية                       العنف ضد النساء يف جمايل     
                              يعانني من آثـار العنـف        ن                                                  كة املتحدة، تقع مسؤولية متويل اخلدمات الصحية مل                يف اململ  -     ٢٧٤

                                          وتشجع إدارة الصحة عددا من املبـادرات         .                     على الصعيد احمللي                        دائرة الصحة الوطنية             على عاتق   
   .                                    الوطنية الرامية إىل تعزيز دعم الضحايا

                ال بلـغ جمموعـه                               ، قـدمت إدارة الـصحة متـوي       ٢٠٠٨         وعـام      ٢٠٠٢                        ويف الفترة بني عـام      -     ٢٧٥
ــر مــن   ـــ       ١,٩٥             أكث ــه اســترليين ل ــون جني ــة    ١٢                                  ملي                      يف القطــاع الطــوعي                               منظمــة للــصحة العقلي

                                                                                                           وقطاع اجملتمع احمللي اليت تقـدم اخلـدمات العالجيـة لـضحايا اإليـذاء، مبـن فـيهن النـساء الـسود                      
   . )  ٥٨ (                                  واآلسيويات واملنتميات لألقليات اإلثنية

                                                        مليون جنيـه اسـترليين خـالل الفتـرة املـشمولة               ١,٤   غ                                  وقدمت إدارة الصحة متويال مببل     -     ٢٧٦
      ً     مركـزاً     ١٢                                                                                                 بالتقرير لتمويـل فريـق دعـم وطـين معـين باالسـتجابة للعنـف اجلنـسي لـدعم إنـشاء                      

ــاك     ــسي، وكــان هن ــداء اجلن ــة حــاالت االعت ــل   .           بالفعــل ً أً    نــش      ً  ُ    مركــزاً ُم  ٣٩      ً                                                      إضــافياً إلحال          ويتمث
                                          العنـف اجلنـسي عـن طريـق خدمـة                                                                               الغرض مـن هـذه املراكـز يف تـوفري الـدعم الفـوري لـضحايا               

                                                                                                        جامعــة، مبــا يف ذلــك الرعايــة الطبيــة، وإســداء املــشورة النفــسية، واملــشورة القانونيــة وأشــكال   
   .           الدعم األخرى

ــرة  -     ٢٧٧ ــشترك      ٢٠١١ /    ٢٠١٠               ويف الفتـ ــصندوق املـ ــد الـ ــ                               ، رصـ ــب      لـ ــدل واملكتـ                           وزارة العـ
ــه اســترليين      ٢,٢٥                            احلكــومي ملــسائل املــساواة   ـــ        شــك          لبمويــل يف                            مليــون جني        مــن   ٥٢              ل مــنح ل

ــدعم لــضحايا العنــف       ــرا وويلــز الــيت تقــدم ال                                                                                                        منظمــات القطــاع الطــوعي يف مجيــع أحنــاء انكلت
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ــذاء اجلنـــسيني ــر ختفيـــضها      .                     واإليـ ــة خلطـ ــتهدف التمويـــل اخلـــدمات الـــيت كانـــت معرضـ                                                                             واسـ
   .                      إغالقها يف القريب العاجل   أو

                                 ا اخلمـسية املتعلقـة بـالعنف                                                                           ومتضي اللجنة التنفيذيـة أليرلنـدا الـشمالية يف اسـتراتيجيته           -     ٢٧٨
                       ساعة فيما يتعلـق       ٢٤                                                  واليت تشمل متويل خط مساعدة هاتفي على مدى                 الفتيات             ضد النساء و  

ــيفتتح يف          ــسي س ــداء اجلن ــة حــاالت االعت ــد إلحال ــاء مركــز إقليمــي جدي ــائلي وبن ــالعنف الع                                                                                                       ب
   مة                                                          تمويـل إدارة الـصحة، واخلـدمات االجتماعيـة والـسال            ال            وسيشترك يف     .     ٢٠١٢            منتصف عام   

   .                                   العامة ودائرة شرطة أيرلندا الشمالية
                                                      مليــون جنيــه اســترليين علــى مــدى الفتــرة         ٤٤                                  وخصــصت احلكومــة االســكتلندية    -   ٩  ٢٧
ــساء      ٢٠١١ /    ٢٠٠٨ ــل خطــو    .                                  ملعاجلــة العنــف ضــد الن ــة   ط                            ويــشمل هــذا متوي                        املــساعدة اهلاتفي

                   يل جلميـع مراكـز                      الـدعم املـا                                                                بالعنف العائلي وأزمات االغتصاب، وزيادة الوعي وتقـدمي         ة    تعلق  امل
   .            يف اسكتلندا     غتصاب    اال ت    أزما
                                                                                          ومــضت حكومــة ويلــز يف عــدد مــن املبــادرات الراميــة إىل معاجلــة العنــف العــائلي يف   -     ٢٨٠
                                                                               خـط املـساعدة اهلاتفيـة علـى مـدار الـساعة فيمـا يتعلـق بـالعنف                                             وتواصـل احلكومـة دعـم         .     ويلز

                                 ز رمسيــا مركــزا جديــدا معنيــا                         ، افتتحــت حكومــة ويلــ    ٢٠١٠        يوليــه  /          ، ويف متــوز          يف ويلــز         العــائلي
                               محلـة ملناهـضة العنـف علـى         ٢٠١٠        يونيـه   /                 طلقـت يف حزيـران    ُ وأُ  .                              بالعنف العائلي يف مشال ويلـز   

   .                                           نطاق ويلز اعترضت على موقف الرجال جتاه النساء
  

                               االغتصاب وارتكاب اجلرائم اجلنسية    
                       ه اسـترليين سـنويا،                  مليون جني     ٣,٥     بلغ   ي                                              تقدم احلكومة الربيطانية متويال يف شكل منح         -     ٢٨١

                                           وتعمـل احلكومـة أيـضا مـع املنظمـات            .             االغتـصاب                                   الثالث املقبلة، لدعم مراكز أزمة             للسنوات  
                                                                                                             الطوعية إلنشاء مراكـز جديـدة لتقـدمي الـدعم املتعلـق باالغتـصاب يف املنـاطق الـيت توجـد فيهـا                       

      بلـغ      صص م     ُ   وقـد خُـ    .     ٢٠١٢-    ٢٠١١                     مراكـز يف الفتـرة    ة                                  ثغرات يف توفريه، وجيري افتتاح أربعـ  
ــه اســترليين      ١,٧٢ ــون جني ــسنة                             ملي ــدعم عمــل              يف ال ــة ل ــع املقبل ــسنوات األرب ــشارا   ٨٧                                           لل             مست

   .                                 مستقال للعنف اجلنسي يف انكلترا وويلز
                                                            ، اســتجابت احلكومــة الربيطانيــة الســتعراض مــستقل بــشأن       ٢٠١١       مــارس  /         ويف آذار -     ٢٨٢

                        افقـت علـى أغلبيـة                                                                                        طريقة تناول الـسلطات العامـة يف انكلتـرا وويلـز لـشكاوى االغتـصاب، وو               
ــدأ يف عــام      .           التوصــيات ــذي ب ــدءا مــن    ٩   ٢٠٠                                          وحبــث االســتعراض، ال ــة ب                                      ، اإلجــراءات الكامل
   .                     االغتصاب إىل قرار احملكمة   عن        األويل      الكشف



CEDAW/C/GBR/7
 

78 11-64854 
 

ــة كــــل علــــى    -     ٢٨٣ ــضية                                                           واختــــذت أيــــضا اإلدارات املفوضــ ــة قــ ــوات ملعاجلــ ــدة خطــ                                       حــ
   .     اجلنسي        االعتداء
                      حيـز النفـاذ يف          ٢٠٠٩        لعـام     )           اسـكتلندا  (         جلنـسية                                           ويف اسكتلندا، دخل قانون اجلـرائم ا       -     ٢٨٤

                                                         وجيري التشريع إصالحات يف القانون االسـكتلندي الـسابق           .     ٢٠١٠       ديسمرب   /              كانون األول   ١
                                                              ُ                                         بشأن اجلرائم اجلنسية وينشئ طائفة من اجلرائم القانونية اجلديـدة الـيت ُتجـرم الـسلوك اجلنـسي                   

   .                 الذي حيدث بدون رضا
  

     ناث                         تشويه األعضاء التناسلية لإل    
                               تـشويه األعـضاء التناسـلية             ممارسة                    طع بالقضاء على     ا ق      بشكل                            تلتزم احلكومة الربيطانية       -     ٢٨٥

           الفتيـات                              للعنـف ضـد النـساء و        ا         ومتطرف  ا       واضح  ال     شك       ا متثل                                    لإلناث يف مجيع أحناء العامل، إذ أهن      
  ن                    وتـرى احلكومـة أ      .                                      ، مبـا يف ذلـك اململكـة املتحـدة            دول                                         ثل قضية جيـب أن تعاجلهـا مجيـع الـ           مت و

   .  ها ع            تركيز على من  ال             ة جيب أن تشمل     مارس                                التدابري الرامية إىل مكافحة هذه امل
             للقـانون    ة                                                                   تشويه األعضاء التناسلية لإلناث علـى وجـه التحديـد خمالفـ                    ت ممارسة       وكان -     ٢٨٦

      ١٩٨٥                        ختــان اإلنــاث عــام       حظــر                         عنــدما صــدر قــانون      ١٩٨٥                                 يف اململكــة املتحــدة منــذ عــام  
              قـانون عـام      (    ٢٠٠٣                                              تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث لعـام             قـانون       أمـا     ).     ١٩٨٥             قانون عـام    (

         وحـل       ١٩٨٥                        ألغـى قـانون عـام              فقـد     )                                                الذي يشمل انكلترا، وويلز وأيرلندا الشمالية        ) (    ٢٠٠٣
   ا                                  ، أو املـساعدة علـى القيـام هبـ               يف اخلـارج                                            تشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث              ممارسة           حمله وجعل   

                   يف اخلـارج حـىت يف    ا                                 أو التحـريض علـى القيـام هبـ     ا                               أو إسـداء املـشورة بـشأهن             عليهـا        تشجيع    ال   أو
                                  للرعايـا الربيطـانيني أو املقـيمني              ألول مـرة                                                        البلدان اليت تكون فيها هذه املمارسة قانونية، جرميـة      

                                                                           وإلظهـار الـضرر اخلطـري الـذي يـسببه تـشويه األعـضاء التناسـلية                  .                               الدائمني يف اململكـة املتحـدة     
                         بس ملــدة مخــس ســنوات إىل                            لعقوبــة القــصوى مــن احلــ   ا    ٢٠٠٣                                  لإلنــاث، زاد أيــضا قــانون عــام 

                                                    ويف حـني أنـه مل جتـر أي حماكمـات يف اململكـة                .  )  ٥٩ (                        أو غرامة غـري حمـدودة      /          عاما و            أربعة عشر 
                                                          َّ             ً                        املتحدة حىت اآلن، يشري البحث إىل أن وجود قانون اململكة املتحدة مثَّل رادعا ناجحـاً وكـان                 

                    وستـصدر أيـضا      . )  ٣٣ (                               ة يف اجملتمعـات الـيت متارسـه                    َّ                                    مبثابة عامل حفَّاز مفيد لزيادة الوعي والتوعيـ       
ــاج، املــسؤولة عــن حــاالت احمل   ــرا وويلــز، توجيهــات للمــدعني        اكمــة                                                   دائــرة ادعــاء الت                                            يف انكلت

   .    ٢٠١١      يونيه   /                   العامني حبلول حزيران
        تــشويه         ممارسـة                 لحكومـة ملنــع   ل                                                          ووافقـت احلكومـة الربيطانيــة علـى خطـة عمــل شـاملة       -     ٢٨٧

                                                                                   ناث ومعاجلتـها، وقـد وضـعت هـذه اخلطـة بالتـشاور مـع شـركاء اجملتمـع                                        األعضاء التناسلية لإل  
   :            وتشمل ما يلي  .     املدين
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ــع    -   ــيم من ــة                تعم ــاث            ممارس ــلية لإلن ــضاء التناس ــشويه األع ــها                                         ت ــال             ومعاجلت ــع أعم                  يف مجي
   ؛        النظامية                الوكاالت احلكومية 

       نـاث      لإل                                             ضـات خلطـر تـشويه األعـضاء التناسـلية                      َّ      والنـساء املعرَّ            الفتيـات    ل   و          ضمان حـص    -  
                                    على ما حيتجن إليه من مساعدة ودعم؛ ه     عواقب ب         املعنيات   أو

                                                تــشويه األعــضاء التناســلية للمــرأة، وبعــدم          مارســة  مب                    علــى نطــاق أوســع                 زيــادة الــوعي   -  
                                                           يف اململكة املتحدة والدعم املتاح للضحايا والضحايا احملتمالت؛ و ا        مشروعيته

ــضل املمارســا       -   ــادل أف ــدوليني لتب ــشركاء ال ــع ال ــة        عاجلــة   امل           ت، وضــمان                                                                العمــل م           الفعال
   . )  ٦٠ (              على نطاق العامل                              تشويه األعضاء التناسلية لإلناث       ملمارسة 

       صــدرت    ، أ    ٢٠١١        فربايــر  /                                                  رئيــسي يف عمــل احلكومــة الربيطانيــة، يف شــباط    زء       وكجــ -     ٢٨٨
ــة للممارســة ا  ــادئ التوجيهي ــ  لل   )  ٣٤ (                   ملتعــددة الوكــاالت                                   املب                                يني مثــل املدرســني، واملمرضــات       مهن

ــة القــضايا احمليطــة بتــشويه األعــضاء التناســلية      .   مني                 واملمارســني العــا                                                                                 وتعــرض املبــادئ التوجيهي
                                                                                                    لإلناث، والدالالت الـيت قـد تظهرهـا الفتـاة أو املـرأة املعرضـة خلطـر تـشويه األعـضاء التناسـلية            

   .                                                         املتأثرة به، واخلطوات اليت ينبغي عليهن أخذها ملنع ذلك ومعاجلته   أو
                             تـشويه األعـضاء التناسـلية            ممارسـة                           وضـة خطـوات ملعاجلـة                                    واختذت أيـضا اإلدارات املف     -     ٢٨٩

                                                                                          ويف اســكتلندا، كانــت هــذه املمارســة غــري قانونيــة منــذ صــدور قــانون حظــر ختــان      .        لإلنــاث
      ٢٠٠٥        لعـام     )           اسـكتلندا  (                                                     قـانون تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث                مـد  و  .     ١٩٨٥             اإلناث لعام   

                                        ود اإلقليمية مـن أجـل محايـة الـضحايا                  خارج نطاق احلد     أثرا                تلك اجلرائم         بإعطاء        احلماية        نطاق  
                                وجـرى دعـم هـذا التـشريع          .                                     تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث                                يرسلن إىل اخلارج لتنفيذ         الالئي

   .                                                              بصورة مستمرة بتوزيع مواد الدعاية ذات الصلة يف مجيع أحناء اسكتلندا
             متعلقـتني                                                           ، نشرت دائرة الشرطة يف أيرلندا الـشمالية وثيقـتني             ٢٠١١      مارس   /          ويف آذار  -     ٢٩٠

ــة  ــسياسة العام ــشرف     ”  :                     بال ــى ال ــائم عل ــف الق ــشرطة للعن ــشرطة   ”  و   “                                                      اســتجابة ال                     اســتجابة ال
                                                     ، اســتنادا إىل إرشــادات مــن احتــاد كبــار ضــباط    “                                     تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث         مارســة  مل

                                بـرامج تدريبيـة لزيـادة        ة                                                                        ويقـوم حاليـا فـرع التـدريب املتعلـق باجلرميـة بتجميـع جمموعـ                 .       الشرطة
                        ً                                  فضال عن تـدريب أكثـر تعمقـاً للمتخصـصني الـذين                                          ظفي اخلدمات املباشرة للجمهور     مو     وعي  

    .                                قد يلزم اضطالعهم بتحقيقات مناسبة
            لزيـادة       ٢٠٠٨      و       ٢٠٠٧                                                                  وعقدت احلكومـة االسـكتلندية فعاليـات تدريبيـة يف عـامي              -     ٢٩١

          آلسـيويات                                                             لعنف القـائم علـى نـوع اجلـنس للنـساء الـسود وا                            املتعلقـة بـا                           الوعي بالقضايا األوسع    
               وأعــدت ورقــة   .                                                                                    واملنتميــات لألقليــات اإلثنيــة، مبــا يف ذلــك تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث  
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   ويف   .                                                                                      إحاطة إعالمية بشأن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث لكي تـستخدمها الـسلطات العامـة        
                                                يف اسـكتلندا جمموعـة إرشـادات ألخـصائيي                                 دائرة الصحة الوطنيـة                   ، أصدرت أيضا        ٢٠٠٩     عام  
                                                                                                        اية الصحية بشأن العنف القائم علـى نـوع اجلـنس، مبـا يف ذلـك تـشويه األعـضاء التناسـلية                          الرع

                                                                      ، أصــدرت احلكومــة االســكتلندية أيــضا مــواد أخــرى لزيــادة الــوعي     ٢٠١٠         ويف عــام   .        لإلنــاث
   .                             لمنع من خالل مشاركة اجملتمع احمللي ل                األنشطة الرامية       وباشرت 

ــابع                            للفريــق العامــل املعــين        يوجــد              ويف ويلــز،  -     ٢٩٢ ــالعنف ضــد املــرأة والعنــف العــائلي الت                                                       ب
                                                                    الفريــق الفرعــي املعــين بــالزواج القــسري والعنــف القــائم علــى  ”  -                              حلكومــة ويلــز فريــق فرعــي

                                                              املتعلقــة بــالزواج القــسري، وتــشويه األعــضاء التناســلية     سائل                        الــذي يــشرف علــى املــ  “        الــشرف
ــسا                         وباإلشــتراك مــع منظمــة   .                 م علــى الــشرف                          لإلنــاث والعنــف القــائ  ــسود واآلســيويات           الن                        ء ال

                   العامة، وجلنـة                         دائرة الصحة الوطنية                                                             واملنتميات لألقليات اإلثنية، ومنظمة مساعدة نساء ويلز، و       
                            ُ                                                                             اخلدمات القانونية، ومنظمة الُسبل اجلديـدة، ودائـرة ادعـاء التـاج ودائـرة الـشرطة، قـام الفريـق              

         الــزواج    ول      تنــا  يف    ضي    مــ ل                                             بوضــع خطــة عمــل مــدهتا ثــالث ســنوات ل      ٢٠٠٨                 الفرعــي يف عــام 
                  كيفيـة تنـسيق         بـشأن                                ومشل هـذا إسـداء املـشورة          .           يف ويلز                                    القسري والعنف القائم على الشرف    

   :              أهداف رئيسية      بأربعة      العمل 
                     تنسيق شبكة للخدمات؛  -  
              االجتماعيـة   ة                       يف جماالت التعليم، واخلدمـ                      العاملني يف اجملتمع احمللي                  حتسني قدرة املهنيني    -  

         والصحة؛
ــشراك     أداء       حتــسني   -   ــني الوكــاالت النظام         ال ــزواج                            ة ب ــضحايا ال ــدمي دعــم شــامل ل ــة لتق                                                ي

           القسري؛ و
                ضحايا الـــزواج                                                    والتـــدخل يف وقـــت مبكـــر فيمـــا يتعلـــق بـــ      ديـــد ح   الت  يف          زيـــادة         حتقيـــق   -  

   . ،      القسري
                                                                                            وخـالل هــذه الفتــرة، زاد الــوعي هبــذه القــضايا يف ويلــز بأســرها، وعقــد يــوم ختطــيط   -     ٢٩٣

   .                 وات الثالث التالية                                للمضي يف هذه القضايا على مدى السن
     ّ                                                                               ، مولّـت ويلـز أيـضا مـشروعا متعلقـا باالجتـار بالبـشر يف مشـال ويلـز                        ٢٠١٠           ويف عام    -     ٢٩٤

ــسان ــل  /          ويف ني ــز          ٢٠١١        أبري ــشر يف ويل ــار بالب ــا مبكافحــة االجت ــسقاً معني ــت من        األول يف  (           ً                                                      عين
    ).             اململكة املتحدة
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                            لية لإلناث فيما وراء البحار                   تشويه األعضاء التناس      ممارسة                         عمل اململكة املتحدة ملعاجلة     
                 يكـن معرضـات         قـد        الالئـي                             ً                                       تلتزم احلكومة الربيطانيـة متامـاً بـدعم الرعايـا الربيطانيـات          -     ٢٩٥

          يف معاجلـة                                                                                     خلطر تشويه األعضاء التناسلية عند تواجدهن فيما وراء البحـار واسـتمرت اسـتباقية        
ــ    ٢٠١٠         ويف عــام   .               هــذه القــضية ــ  عل                            مت للــسفارات واملفوضــيات ال ِّ دِّ   ُ ، قُ                         الربيطانيــة معلومــات  ا   ي

                       قــد يكــن معرضــات         الالئــي            الفتيــات       حتديــد                                          ة وإرشــادات ودعــم ملــساعدة املــسؤولني يف    دد   جمــ
   .                                                    للخطر واختاذ إجراءات ملنع تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

                                                                                                 ومن خالل الـسفارات يف اخلـارج وإدارة التنميـة الدوليـة، تـدعم احلكومـة الربيطانيـة                   -     ٢٩٦
                                         تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث بإطـار        ممارسة                          يع واملنظمات امللتزمة مبعاجلة                 أيضا ومتول املشار 

                                                         نتـائج مـن أجــل حتـسني الــصحة اإلجنابيـة، وصــحة األم            تحقيــق                                 عمـل اململكـة املتحــدة اجلديـد ل   
                                            ة لتـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث             لغـ                                                             واألطفال حديثي الوالدة اعترافـا باملخـاطر الـصحية البا         

        عـراف،   أل ل                                                                            ري االجتمـاعي الـيت حتركهـا اجلهـود احملليـة الـيت ميكـن أن تتـصدى                                    ودعم أنشطة التغ  
                                            وعلى سبيل املثـال، يف منطقـة عفـار يف            .          ، وتغريها                                        يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية لإلناث        مبا

                                                                                                       إثيوبيــا، قــدمت احلكومــة الربيطانيــة الــدعم لألعمــال الراميــة إىل زيــادة الــوعي بأخطــار تــشويه  
                                    تنفيــذ التــشريع اإلثيــويب املتعلــق                                           إلنــاث، وتقــدم التــدريب للمــسؤولني عــن    ل                    األعــضاء التناســلية

          تـشويه           ممارسـة                                                                      تشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث وتعمـل مـع نـوادي مناهـضة                   ممارسة          مبكافحة  
   .                                                                األعضاء التناسلية لإلناث والزعماء الدينيني للتواصل مع اجملتمعات احمللية

  
                    فيما وراء البحار       الفتيات                لعنف ضد النساء و                            األعمال الدولية األخرى ملعاجلة ا    

           ، تلتـزم            الفتيـات                                                                                   باإلضافة إىل العمـل يف اململكـة املتحـدة ملعاجلـة العنـف ضـد النـساء و                  -     ٢٩٧
  .                      يف البلـدان األخـرى           الفتيـات                                                                  احلكومة الربيطانية بتقدمي املـساعدة ملعاجلـة العنـف ضـد النـساء و      

                     الربملـان، بطلـة      ة        ، عـضو                              ملـساواة، لـني فيثارسـتون                             ُ                       ولقيادة اجلهود الدولية، ُعينت وزيرة مسائل ا      
                                 وسيـشمل دورهـا بنـاء شـراكات       .                    فيما وراء البحار        الفتيات                                   وزارية ملعاجلة العنف ضد النساء و     

                                                                                        الـسياسات ومتثيـل اململكـة املتحـدة دوليـا فيمـا يتعلـق بقـضايا العنـف                          تـرابط          لحكومة و  ل       شاملة
   .       الفتيات           ضد النساء و

                                                                     كمنولـــث، وإدارة التنميـــة الدوليـــة، ووزارة الـــدفاع واملكتـــب                  اخلارجيـــة وال        ووزارة -     ٢٩٨
ــساء          ــف ضــد الن ــة مبعاجلــة العن ــب املتعلق ــا يف اجلوان ــون مجيع ــساواة يعمل ــسائل امل                                                                                                       احلكــومي مل

                     يف مكافحـة العنـف                          وهـذا يـشمل العمـل       .                                                    يف اململكـة املتحـدة وعلـى الـصعيد الـدويل                  الفتيات و
                                      يف أفقر البلدان ودعـم وضـع بـرامج           الفتيات    اء و                      ومنع العنف ضد النس   ،        الرتاع               اجلنسي يف حالة  

                                                                   ومن خالل املشاركة الثنائية واملتعددة األطراف، مبا يف ذلـك مـن              .                           تشريعية يف البلدان األخرى   
                                  اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـة                                                                  خالل االحتاد األورويب، وجملس أوروبا واألمم املتحدة، ساعدت         
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                 وتعمـل اململكـة     .                                   اخلطـرية جـدا فيمـا وراء البحـار                                                         الربيطانية يف إلقاء الـضوء علـى هـذه القـضية           
                عنية باملـساواة    امل           ألمم املتحدة  ا                                                                  املتحدة بصورة وثيقة مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، وهي وكالة          

                                                        ا يف اجمللس التنفيذي هليئة األمـم املتحـدة للمـرأة،             تن                                      بني اجلنسني ومتكني املرأة، من خالل عضوي      
   .                            للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة                          لتحسني استجابة اجملتمع الدويل 

                                                                                             واململكة املتحدة واحدة من املؤيـدين الرئيـسيني لقـرار اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة             -     ٢٩٩
  ،  “                                                                     تكثيف اجلهود للقـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة                ”         بشأن      ١٨٧ /  ٦٥           اهلام رقم   

ــة لألمــم املتحــدة يف     ــة العام ــه اجلمعي ــذي اعتمدت ــسمرب  /  ول            كــانون األ  ٢١                                                        ال       ومــن   .     ٢٠١٠        دي
ــى           ــة املتحــدة عل ــم املتحــدة، ضــغطت اململك ــشامل لألم ــدوري ال ــتعراض ال ــة االس                                                                                                    خــالل آلي

         بـشأن       قلـق                                                                                    احلكومات األخـرى للتـصديق علـى االتفاقيـة والربوتوكـول االختيـاري، وأثـارت ال           
   .                                        تنفيذ املعايري الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

                                                                ع بـدور قيـادي يف تعزيـز قـرار جملـس األمـن التـابع                                               وتواصل اململكة املتحدة االضطال    -     ٣٠٠
                                                              بـشأن املـرأة والـسالم واألمـن يف جملـس األمـن وكانـت                 )     ٢٠٠٠   (    ١٣٢٥                       لألمم املتحـدة رقـم      

ــة لتتبـُـ     ــق باملؤشــرات العاملي ــشطة يف التوصــل إىل اتفــاق فيمــا يتعل ــرارات                                                         ُ                  ن                                ع التقــدم احملــرز والق
ــصلة    ١٩٦٠    و     ١٨٨٩    و     ١٨٨٨    و     ١٨٢٠ ــشرين   .                ذات الــ ــاين             ويف تــ ــوفمرب  /         الثــ   ،     ٢٠١٠          نــ
           ، أطلقـت       ١٣٢٥                                                                                    بالذكرى السنوية العاشـرة لقـرار جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة                   ال     احتفا

  .                                                                                                        احلكومة خطة عمل وطنية منقحة حديثا لتنفيذها يف عملنـا املتعلـق بـالرتاع فيمـا وراء البحـار                  
           وتعزيـز         الفتيات     اء و                                                                             ويقصد خبطة العمل الوطنية تعزيز قدرتنا على ختفيف آثار الرتاع على النس           

                                      ة، فإهنــا تــوفر إطــار عمــل لــضمان                                 وبوصــفها خطــة شــاملة للحكومــ  .             حــل الــرتاع            إدمــاجهن يف 
                                                                  مدرجــة يف أعمـــال احلكومــة املتعلقـــة بــالرتاع يف أنـــشطتنا        ١٣٢٥                           تكــون أحكــام القـــرار      أن

                                                                 وسـيجري اسـتعراض خطـة العمـل الوطنيـة سـنويا، وإدراج               .                                      الدفاعية، والدبلوماسـية واإلمنائيـة    
                         وســيجري إبــالغ الربملــان   .               اجملتمــع املــدين  يف         ناقــشة   امل                                           الحظــات التقييميــة املقدمــة مــن أفرقــة    امل

  .                                               املشارك املعـين بـاملرأة والـسالم واألمـن                     فريق الربملاين   ال                                       واجملتمع املدين بالتقدم احملرز عن طريق       
   .  ُ                                   وسُيجرى تقييم كامل للخطة بعد ثالث سنوات

     ُ                                                  تحدة ُتطبق علـى اململكـة املتحـدة بأكملـها وتتنـاول                                          وخطة العمل الوطنية للمملكة امل     -     ٣٠١
                                         التشغيلية لضمان إدماج املرأة والـسالم                  التدريبية و      ُ  ّ                                     كيف سُنكّيف سياستنا، وبراجمنا، وإجراءاتنا      

                                         وعلى هذا النحـو، ال توجـد خطـط إلدمـاج       .                                                 واألمن يف عملنا املتعلق بالرتاع فيما وراء البحار    
              يف أيرلنــدا     ١٣٢٥                                        س األمــن التــابع لألمــم املتحــدة رقــم                                          األحكــام ذات الــصلة بتنفيــذ قــرار جملــ

                                        ومـع ذلـك، فـإن بعـض جوانـب قـرار         .                                                   يف خطة العمـل الوطنيـة للمملكـة املتحـدة           )  ٦١ (        الشمالية
                                                             ، مثـل اشـتراك املـرأة يف بنـاء الـسالم والعمليـات                  ١٣٢٥                                        جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقـم        
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                                                    واصـل احلكومـة الربيطانيـة العمـل مـن أجـل                        وأيـضا، ست    .                                            السياسية، وثيـق الـصلة جبميـع الـدول        
   .                                                                  زيادة متثيل املرأة يف احلياة العامة واحلياة السياسية يف أيرلندا الشمالية

ــة العنــف ضــد النــساء و    -     ٣٠٢ ــة الدولي            الفتيــات                                                                                    وألول مــرة، حتــدد خطــة عمــل إدارة التنمي
                     والنـساء إحـدى           لفتيات ا                      وميثل منع العنف ضد       .                                                  كأولوية عليا لعملها اإلمنائي فيما وراء البحار      

   .                            اجلديدة إلدارة التنمية الدولية  “                                  الرؤية االستراتيجية للبنات والنساء ”                 األولويات األربع يف 
     ً                                       بلداً علـى األقـل ملعاجلـة العنـف البـدين        ١٥                                            وهتدف إدارة التنمية الدولية إىل العمل يف      -     ٣٠٣

                                كنـهن احلـصول علـى العـالج            مي        الالئـي                                       والنساء، وزيادة أعداد الناجيات             الفتيات            واجلنسي ضد   
  ُ     ُنهــج                   وســيجري استكــشاف   .       رضــية                            ُ          جــرى التحقيــق يف حــاالهتن بــصورة ُم       الالئــي            واملــشورة، و

                                                                                                                ابتكارية إلجيـاد أمـاكن مأمونـة للبنـات والنـساء، إىل جانـب العمـل علـى دعـم تغـيري الـسلوك،                        
ــة   ب ــاهيم االجتماعي ــصدي للمواقــف واملف ــاء قاعــدة األ    .                                            الت ــة                                               وســتعمل اإلدارة يف شــراكة لبن       دل

  .                                           فــضال عــن التــدخالت الفعالــة ملعاجلتــه          الفتيــات                                                  املتعلقــة مبــدى وطبيعــة العنــف ضــد النــساء و  
                                                                                                   وسترصــد عــن كثــب الــربامج التجريبيــة القطريــة لتحديــد التــدخالت الــيت ميكــن تنفيــذها علــى  

   .         نطاق واسع
   :                                                                 وبعض األمثلة ألعمال إدارة التنمية الدولية يف أعايل البحار تشمل ما يلي   -     ٣٠٤
        ، وهـو   “        كل طفـل  ”                                                         من خالل صندوق حتديات اجملتمع املدين التابع هلا، تدعم اإلدارة       -  

              مــن علــيهم              علــى أيــدي                                                            مــشروع يف كمبوديــا يهــدف إىل محايــة األطفــال مــن العنــف  
                                                                     الوالــدان، وموظفــو إنفــاذ القــانون، وضــباط الــسجون، والــشبكات  (                 واجــب رعايتــهم 

    ُ            ي ُيعزز حقوقهم؛                   وبتدعيم التشريع الذ  )                     اجملتمعية حلماية األطفال
                                                                                              يف ماالوي، ينـصب تركيـز أعمـال احلوكمـة علـى العنـف ضـد النـساء، وجيـري ذلـك                        -  

                                         اجلمعية اخلريية لألطفـال، مبـا يف ذلـك                ُ                    برنامج ُتديره اليونيسيف،      ‘  ١ ’   ق                حاليا عن طري  
                                                                                           تنفيذ تشريع جديد والعمل مـع الـشرطة وجهـات أخـرى لكـي تـنجح وحـدات دعـم                    

        اجملتمــع  /                   تنــاول الرؤســاء                                 العدالــة األوليــة الــيت تــشمل                برنــامج لتحــسني  ‘  ٢ ’            الــضحايا و 
                    االت العنف العائلي؛      احمللي ح

                                            املدرسـة كجـزء مـن جمموعـة بـرامج            يف                                                ويف غانا، جيري دعم مبادرات ملعاجلـة العنـف            -  
                                                               يف املدرسة وحتسني أدائهـن وفـرص حيـاهتن جبعـل املـدارس                     الفتيات                 واسعة لالحتفاظ ب  

             ة للبنات؛ و   فيد م
ــ  -   ــيت ُتلــيب               ويف مجهوري ــشاريع ال ــة امل ــة الدولي ــدعم إدارة التنمي ــة، ت                                                              ُ                        ة الكونغــو الدميقراطي

          وحــده،     ٢٠٠٩         ويف عــام   .                  يف شــرق البلــد       غالبــا                                    احتياجــات ضــحايا العنــف اجلنــسي، 
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ــر مــن     ــة ألكث ــة الطارئ ــة الطبي ــدعم   ٢٧     ٠٠٠                                                                   وفــرت هــذه املــشاريع الرعاي                     إمــرأة، وال
   .       إمرأة ٣     ٥٠٠                       النفسي االجتماعي لقرابة 

                                                                                                أوغندا، متول إدارة التنمية الدولية مركز منع العنـف العـائلي ملعاجلـة العنـف ضـد                      ويف -     ٣٠٥
                              ولتحقيق هـذا، زاد املركـز        .      فتيان                                              على صعيد اجملتمع احمللي بإشراك الرجال وال              الفتيات         النساء و 

         ونتيجـة    .        ُّ      ركـز تعلُّـم    مل   ا       برناجمـ        وضـع                                                                     أنشطة منع العنف العائلي مثل حلقـات العمـل التدريبيـة، و           
                                                       رجل للتكاتف ملنع العنف العـائلي وشـكلوا أكثـر مـن      ١     ٠٠٠          ع أكثر من  ي   تشج    رى   ج       لذلك،  

   .         والنساء       الفتيات                       فريق عمل لتعزيز حقوق   ٣٠
                                                                                           وإدارة التنمية الدولية مشتركة يف مبادرة إقليميـة مـع األمـم املتحـدة وشـركاء اجملتمـع          -     ٣٠٦

               عاجلـة العنـف    مل             ل والفتيـان                                                                              املدين يف مجيـع أحنـاء جنـوب آسـيا وتركـز هـذه املبـادرة علـى الرجـا              
      ً                                  برناجمـاً مـشتركا لألمـم املتحـدة يف           “                             شـركاء مـن أجـل املنـع        ”        وميثـل     .                         القائم على نوع اجلـنس    

  .                                                    ، وهي شبكة قوية مـن منظمـات اجملتمـع املـدين            “                   حتالف إشراك الرجال   ”                   جنوب آسيا، يدعم    
ــق          ــن طريـ ــثال عـ ــان، مـ ــال والفتيـ ــلوكيات الرجـ ــف وسـ ــيري مواقـ ــى تغـ ــامج علـ ــل الربنـ                                                                                                             ويعمـ

   .       التوعية  ري   داب ت
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   ١      املرفق 
                اإلدارات املفوضة    

ــة                        ُ      يف اململكــة املتحــدة، أُ    ــتفتاءات باألغلبي ــة املفوضــة عقــب إجــراء اس ــشئت احلكوم                                                                    ن
       مــايو  /  ار                                  ويف أيرلنــدا الــشمالية يف أيــ      ١٩٩٧        ســبتمرب  /                                           البــسيطة يف ويلــز واســكتلندا يف أيلــول   

          أيرلنـدا         مجعيـة                   وطنيـة لـويلز و                                      الربملـان األسـكتلندي، واجلمعيـة ال          ، بـدأ     ١٩٩٩        ويف عام    .     ١٩٩٨
                   طة إلمكـان صـنع       سل              مركزيـة الـ    ال        حتقيـق                              والغرض من التفـويض هـو         .                        الشمالية ممارسة سلطاهتم  
                                 قلـت إىل اهليئـات التـشريعية            ُ  اليت نُ   )                               مثل الصحة، والتعليم والبيئة    (      سائل                           قرارات تنفيذية بشأن امل   

                     علـى وحيـتفظ حبـق        األ      سلطة      الـ    ) “         ويستمنستر ” (                           وما زال الربملان الربيطاين       .                 واإلدارات املفوضة 
            ي والــشؤون      قــوم                          مثــل الــدفاع، واألمــن ال (                                                      التــشريع يف مجيــع املــسائل، املفوضــة أو احملــتفظ هبــا  

                                                                         بـذلك فيمـا يتعلـق باملـسائل املفوضـة بـدون أن يطلـب أوال                                عـدم القيـام      ر      آثـ           ، ولكنه    )       اخلارجية
   .                            التشريعية املفوضة ذات الصلة )      اهليئات (             موافقة اهليئة 

    ٧٣                                         ، يتـألف الربملـان االسـكتلندي مـن              ١٩٩٨                               ام قانون اسـكتلندا لعـام                 ومبوجب أحك   
          طبقـا    ا                عضوا منتخبـ     ٥٦                            ميثلون الدوائر االنتخابية و     “                          الفائزين بأكثرية األصوات   ”            من األعضاء   

   .    ناطق     من امل                           لنظام األعضاء اإلضافيني يف مثان 
ــام      ــز لعـ ــة ويلـ ــانون حكومـ ــة     (    ١٩٩٨                                             وعمـــال بقـ ــانون حكومـ ــه قـ ــز                                     الـــذي أعقبـ         ويلـ

            ً              عـضوا منتخبـاً بنظـام      ٤٠                 عـضوا، منـهم     ٦٠                                         ، أنشئت اجلمعية الوطنية لـويلز مـن         )    ٢٠٠٦   ام  لع
   .            ً                      عضوا منتخباً بنظام األعضاء اإلضافيني  ٢٠  و   “                      الفائز بأكثرية األصوات ”

                                                                      أمام تفـويض الـسلطة أليرلنـدا الـشمالية مـن خـالل قـانون                 باب                       وفتح اتفاق بلفاست ال     
ــام   ــشمالية لع ــدا ال ــشئت مج  .     ١٩٩٨                             أيرلن ــة مــن            وأن ــل مــن       ١٠٨            عي ــع بنطــاق مماث                                          أعــضاء تتمت

   .                                             السلطات التشريعية والتنفيذية للربملان األسكتلندي
ــان           ــسائل املفوضــة، للربمل ــه، يف امل ــستر بأن ــان ويستمن ــرف برمل ــويض، اعت                                                                                              ونتيجــة للتف

                                                               عا فيما يتعلق باملسائل املندرجة يف اختصاصاهتما، مـع أنـه             َّ شرَّ                          ُ     املفوض واجلمعيات املفوضة أن يُ    
ــت ــشريع إذا أراد     حي ــشؤون        .                            فظ حبــق الت ــى ال ــسيطرة عل ــستر احــتفظ بال ــان ويستمن ــد أن برمل                                                                     بي

   ة                                                   االقتـــصاد الكلـــي واملـــسائل املاليـــة والعمالـــ         مـــسائل     ي، و      قـــوم                                  اخلارجيـــة، والـــدفاع واألمـــن ال
   .                والضمان االجتماعي

       بوجـه                                    مـن مـسؤولية الربملـان الـوطين                                                          ويف بريطانيا العظمى، ميثل تشريع املساواة مسألة        
                                                                                                     وأليرلندا الشمالية تشريعها اخلاص املـستقل املتعلـق باملـساواة، وتقـع املـسؤولية عنـه علـى                    .   ام ع

       فوضــة   امل        ملــسائل       مــع ا                    تــشريع املــساواة        اتفــاق        وبقــدر   .                                                 عــاتق اللجنــة التنفيذيــة أليرلنــدا الــشمالية
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                       وباإلضـافة إىل ذلـك،       .                       لـإلدارات املفوضـة             ام خـاص     مـ  ت ه إ           كون هناك    ي   ،   )                    مثل الصحة والتعليم   (
                                          تبقـى فيهـا سـلطات إصـدار تـشريع            )                   مثل واجب املساواة   (                               اك بعض جماالت تشريع املساواة        هن

   .              اإلدارات املفوضة ب       منوطة      ثانوي 
                   امليــول اجلنــسية يف   يف                                                                      ويف أيرلنــدا الــشمالية، يقــع مقــر وحــدة املــساواة بــني اجلنــسني و   

   . )  ٣٥ (                                  مكتب الوزير األول ونائب الوزير األول
                                                            املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف وحـــدة املـــساواة التابعـــة                                      ويف اســـكتلندا، يقـــع مقـــر فريـــق  

   . )  ٣٦ (                  وكيل الوزير األول       سوؤليات                                  للحكومة االسكتلندية اليت تندرج ضمن م
                                                                                          ويف ويلــز، يقــع مقــر شــعبة املــساواة، والتنــوع واإلدمــاج يف إدارة العــدل االجتمــاعي     

   . )  ٣٧ (          واحلكم احمللي
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   ٢      املرفق 

              لتابعة للتاج                             عالقة اململكة املتحدة باألقاليم ا    
           واألقـاليم    .                                                                                    اململكة املتحدة مسؤولة عن الدفاع والتمثيل الـدويل لألقـاليم التابعـة للتـاج              

   سي    نـ  ري غ          مقاطعـة          وتـشمل     .                  سي وجزيرة مـان    ن ري غ        مقاطعة        جريسي، و         مقاطعة                      التابعة للتاج هي    
     ثـو                                                                                             الواليتني القضائيتني املنفصلتني، ألديرين وسارك، وهي مسؤولة عـن إدارة جـزر هـريم، وجي              

   .                              ومتثل جزيرة بريكهو جزءا من سارك  .      وليهو
       ليـست         أهنـا          كمـا                                                                           التابعـة للتـاج مل تكـن أبـدا مـستعمرات للمملكـة املتحـدة،                          واألقاليم    

                                       واألقـاليم التابعـة للتـاج ليـست          .                                               ، هلا عالقة خمتلفـة مـع اململكـة املتحـدة                                    أقاليم فيما وراء البحار   
                        وهـذا يعـين أن هلـا         .                       متمتعة باحلكم الـذايت    و      لتاج                                                    جزءا من اململكة املتحدة ولكنها أقاليم تابعة ل       

  .                                                                                                      مجعياهتــا التــشريعية املنتخبــة مباشــرة، ونظمهــا اإلداريــة، واملاليــة والقانونيــة وحماكمهــا اخلاصــة
                             يف كــل جزيــرة هــو املمثــل             بالنيابــة                                                                وجاللــة امللكــة هــي رئيــسة الدولــة لكــل جزيــرة واحلــاكم   

                                               اجلزر من خالل اجمللس امللكـي اخلـاص كمـا                                      وميارس التاج مسؤولياته عن     .               الشخصي جلاللتها 
   .    ُ                                          أنه ُيجري التعيينات يف اهليئة القضائية يف كل جزيرة

ــة للحك     ــنظم وزاري ــاليم التابعــة للتــاج ب ــ و                                                          وتأخــذ األق ــة   ة   م                                    مــع هيئــات تــشريعية منتخب
            ، واهليئـــة  )       جريســـي (                           برملـــان وحكومـــة جريســـي   :  ُ                                      وُتعـــرف اهليئـــات التـــشريعية بأهنـــا  .          مباشـــرة

                              ، وبرملـان سـارك وبرملـان        ) ين ر  دي   لـ  أ (   ين   ر  دي   لـ                            ، واهليئـة التـشريعية أل      )       غرينـسي  (     نسي                التشريعية لغري 
ــرة مــان  ــ  ات                                                وتــصدر اهليئــات التــشريعية للجــزر التــشريع    .               جزي ــزم   ة        اخلاصــ ة        احمللي                       هبــا ولكــن يل

                                       واألقـاليم التابعـة للتـاج ليـست          .         ألساسـية                                                        احلصول على املوافقة امللكية على مجيـع التـشريعات ا         
                         ومـع ذلـك، قـد تطلـب       .                                  ليهـا عـادة التـشريع الربيطـاين     ع      نسحب              الربيطاين وال ي               ممثلة يف الربملان  

                          وحتتــرم اململكــة املتحــدة   .                      التــشريع الربيطــاين                  أن ينــسحب عليهــا                                      أحيانــا األقــاليم التابعــة للتــاج  
                      تكـون ممارسـة سـلطة                عـادة مـا                                                                 حقوق األقاليم التابعة للتاج يف االستقالل يف شؤوهنا الداخلية و       

                                          ومــع ذلــك، حتــتفظ احلكومــة الربيطانيــة    .                                         املنــاطق خمالفــة للتقاليــد الدســتورية                  لتــشريع يف هــذه  ا
   .                       لألقاليم التابعة للتاج                  صاحل احمللية والدولية  امل                                    بسلطة القيام بذلك بغية محاية مصاحلها و
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   ٣      املرفق 

                                           عالقة اململكة املتحدة بأقاليم ما وراء البحار    
                                                ا؛ وإقلــيم أنتاركتيكــا الربيطانيــة؛ وإقلــيم                                                      أقــاليم مــا وراء البحــار هــي أنغــيال؛ وبريمــود    

                                                                                                 احمليط اهلندي الربيطـاين؛ ومنطقتـا قاعـديت أكـروتريي وديكيليـا اخلاضـعتني للـسيادة الربيطانيـة؛            
ــد؛ وجبــل طــارق، ومونتــسريات؛      ــة؛ وجــزر كاميــان؛ وجــزر فولكالن                                                                                              وجــزر فريجــن الربيطاني

ــانت هيال   ــو؛ وسـ ــزر دوســـي وأوينـ ــون، وجـ ــتكرين هنديرسـ ــة؛ وأس                                                                 وبيـ ــستان           نـ ــسيون وتريـ                       انـ
      وهــي   .                                                                                 كوهنــا؛ وجورجيــا اجلنوبيــة وجــزر ســاندويتش اجلنوبيــة؛ وجــزر تــركس وكــايكوس   دا

   .                                       بريطانية ما دامت ترغب يف البقاء بريطانية
  .                                                                                               ومــن الناحيــة الدســتورية، ليــست أقــاليم مــا وراء البحــار جــزءا مــن اململكــة املتحــدة   

                                  وتوجـد جلميعهـا دسـاتري مـستقلة       .         البحـار                                                         وجاللة امللكة هي امللكة علـى مجيـع أقـاليم مـا وراء         
  .                                           ا مجيعــا حمــافظون، أو مفوضــون أو مــديرون   هلــ        ويوجــد   .                     مــن جملــس الــوزراء          ت مبرســوم      صــدر

   .                                                                   وهم ميثلون جاللة امللكة يف اإلقليم؛ ومصاحل اإلقليم لدى حكومة جاللتها يف لندن
       ليــة                                                                                          واململكــة املتحــدة مــسؤولة بوجــه عــام عــن الــدفاع، واألمــن، والعالقــات الدو          

            البحـار             مـا وراء       ليم                           وتـضطلع مديريـة أقـا       .                                                        واحلوكمة الرشيدة الشاملة لألقاليم ورفـاه مواطنيهـا       
                                                                                          اخلارجيــة والكمنولــث باإلشــراف الكلــي علــى إدارة عالقــة اململكــة املتحــدة بأقــاليم         يف وزارة

   .            التابعة هلا        البحار    وراء   ما
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   ٤      املرفق 
                             حتفظات وإعالنات اململكة املتحدة    
          شامل ألف         البيان ال    

                                                                                             ذهبت اململكة املتحدة أبعد من كـثري مـن البلـدان يف فـرض واجـب جنـساين إسـتباقي                      
                                                                                  وهذا يعين، من بني أمـور أخـرى، أنـه عنـد التخطـيط، ورسـم الـسياسات                    .                    على اهليئات العامة  

                                                                                                      وتقدمي اخلدمات، جيب على مجيع اهليئات العامـة اخلاضـعة لقـانون التمييـز الربيطـاين أن تراعـي                   
              وباإلضــافة إىل   .                                                                        و الواجــب احلاجــة إىل تعزيــز تكــافؤ الفــرص بــني الرجــال والنــساء              علــى النحــ

                                         من جانب أربـاب العمـل الـراغبني          ة        إجيابي   ات                                                 ذلك، يسمح قانون التمييز الربيطاين باختاذ إجراء      
                                           للفئـات غـري املمثلـة بالقـدر الكـايف،       ة                                            يف تقدمي تدريب خاص، أو توجيه محالت توظيف خاص    

 ُ                                          وُنقلــت هــذه األحكــام وتعــززت يف قــانون    .                  أو مــن أجلــها                  قوهتــا العاملــة             النــساء، يف    هــا  في     مبــا
                                                                                ولذلك يتمثل سبب التحفظ ببساطة يف احملافظة على حريـة اململكـة املتحـدة يف اختـاذ          .        املساواة

   .        نوع اجلنس     أساس                                                                 إجراءات لتوفري تدابري استباقية فضال عن التدابري املناهضة للتمييز على 
  

                   البيان الشامل جيم    
                                                                                                  ما زال هذا التحفظ مطلوبا للمحافظة علـى الفعاليـة القتاليـة للقـوات املـسلحة بـسبب                    

   .                                       أدوار معينة يف القوات املسلحة الربيطانية    أداء                  استبعاد النساء من 
ــستمرة إىل          ــة يف احلاجــة امل ــصورة كامل ــساواة جــرى النظــر ب ــانون امل ــاء صــياغة ق                                                                                               وأثن

      يـة  ن ا  مك إ                          ر العـسكري بـشأهنا يف         دي   قـ  ت                  الـيت يتمثـل ال                                                    استثناء يسمح باستبعاد النساء من الوظـائف        
   .                    بالفعالية القتالية             إىل إحلاق الضرر                    استخدام النساء فيها     ؤدي     أن ي

                                ً                                                            وأجرت وزارة الدفاع أيضا استعراضاً دوريا للسياسة املتعلقة باستبعاد النساء مـن أداء               
                       قــانون االحتــاد األورويب                                         ومت ذلــك ألن اململكــة املتحــدة ملتزمــة ب  .                               أدوار القتــال املــتالحم الــربي

                      ستبعد منـها النـساء                                                                     ُ             بالقيام دوريا، ولكن كل مثاين سنوات على األقل، بإعادة تقييم املهن اليت تُ            
                                        وبالنظر إىل أن نتـائج االسـتعراض األخـري      .                                                      لتقرير ما إذا كان هناك مربر لإلبقاء على االستبعاد       

                               وأن الوقت قـد حـان السـتعراض                              ، فقد تقرر أن من املناسب       ٢٠٠٢            ُ               هلذه السياسة ُنشر يف عام      
   .    ٢٠١٠ /    ٢٠٠٩                 السياسة يف الفترة 

   :          وهي كاآليت                            ومشل االستعراض ثالثة جوانب عمل،  
  )     ٢٠٠٢               شرت منذ عـام           ُ   أي اليت نُ   (                                       اء استعراض للكتابات املتخصصة األخرية         إجر  □  

                                                   بشأن فعالية األفرقة املكونة من اجلنسني يف بيئة قتالية؛
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                     يف العمليات األخرية؛ و                         إجراء تقييم ألدوار النساء   □  
   .                                                             النظر يف خربة الدول األخرى يف نشر النساء ألداء أدوار القتال املتالحم  □  
                                                   العمل الثالثـة متباينـة ومل تـوفر األسـاس                جوانب                          االستنتاجات املستخلصة من          كانت   و  

   اء                                                                                       لتوصية واضحة أيا كان األمر سواء إن كان ينبغي االحتفاظ بالسياسة احلالية السـتبعاد النـس    
         وآراء   ة                                       ويف ضوء نتائج البحـث غـري القاطعـ          .               أو إلغاؤها   ي                                     من أداء أدوار القتال املتالحم األرض     

   .                                                         رؤساء األركان، خلص الوزراء إىل أنه من الضروري األخذ بنهج حذر
  .                                                                               وهذا يعين أن سياسة استبعاد النساء من أداء أدوار القتال املتالحم األرضـي ستـستمر     

                              ُ                                                          بعد منها النـساء هـي تلـك الـيت قـد ُيطلـب إلـيهن فيهـا االشـتباك مـع                                         ُ      وأنواع الوظائف اليت ُتست   
  يف                   املميــزة بــشارات                                               علــى ســبيل املثــال، وظــائف ذوي القلنــصوات  (                              العــدو وجهــا لوجــه وقتلــه 

                                                                                        اخلدمة العامة جلنود البحرية امللكية، وسالح فرسان احلرس اخلاص وسالح املدرعات امللكـي،             
   . )                             واملشاة وسالح الدفاع اجلوي امللكي

         القــوات                                    ً                                   األركــان بــأن النــساء ميــثلن عنــصرا أساســياً يف فعاليــة عمليــات                  وأقــر رؤســاء   
                                                                   املواهب واملهارات بـصورة شـاملة وقـدرهتن يف مجيـع اجملـاالت               ُ      ُيضفن    َّ فهنَّ  .                  املسلحة الربيطانية 

  ة     شجاع                                                                       وهـن يثـبنت أهنـن قـادرات علـى العمـل بـصورة مـستقلة وبـ                   .                         تقريبا ليست موضع شـك    
   . ة   كبري

                                                      ، أعلـن وزيــر أفـراد الـدفاع، والرفـاه واحملــاربني         ٢٠١٠        نـوفمرب   /          ين الثـاين        تـشر   ٢٩   ويف   
   .                      القدماء نتائج االستعراض

  
   ٩                لتحفظ على املادة  ا    

                للمـرأة بنقـل     )                              قـانون اجلنـسية الربيطانيـة       (    ١٩٨١                                        يسمح قانون اجلنسية الربيطانية لعـام         
  /                  كــانون الثــاين ١    ذ يف                                                                                 املواطنــة واكتــساهبا بــنفس الطريقــة مثــل الرجــل، منــذ دخولــه حيــز النفــا

                    تها متامـا بـنفس      ي                                                                             ومنـذ ذلـك التـاريخ، متكنـت املواطنـة الربيطانيـة مـن نقـل جنـس                   .     ١٩٨٣       يناير  
                                                                                وأبطـل هـذا سياسـة طويلـة العهـد متثلـت يف الـسماح فقـط بنقـل اجلنـسية               .                    الطريقة مثل الرجل  

   .                                                                  الربيطانية عن طريق سلسلة نسب الذكور إىل املولودين خارج اإلقليم الربيطاين
ُ                                                              وعند صياغة التشريع احلايل، ُدرست بصورة دقيقة إمكانية جعل التغـيري بـأثر رجعـي                                           .  

                                                  جلميـع أطفـال األمهـات الربيطانيـات املولـودين       ا           ُ                                            بيد أنه أرُتئي أن منح املواطنة الربيطانيـة تلقائيـ        
   إىل                     تـاريخ املواطنـة    ُ     أُرجـع                                                  سيسبب صعوبات يف بعض احلاالت، وال سيما إذا              ١٩٨٣          قبل عام   
       رمبــا                                              رغــب يف احلــصول علــى املواطنــة الربيطانيــة؛ و     قــد                    ال يكــون الــبعض      رمبــا و  .    يالد    املــ        تــاريخ 

        واعتـرب    .                                                                                              يكون آخرون قد فقدوا مواطنتهم لبلـد مولـدهم نتيجـة الكتـساب املواطنـة الربيطانيـة                
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                                                                                                         هـذا أيـضا خمالفـا خلطــة قـانون اجلنـسية الربيطانيـة بزيــادة عـدد املـواطنني الربيطـانيني فيمــا وراء          
                                                      أما الـذين جـاءوا للعـيش يف اململكـة املتحـدة، مـن         .      اخلارج                       الذين أمضوا كل حياهتم يف         البحار  

                                    املواطنة الربيطانيـة بـالتجنس أو                                                                     املفترض على أية حال أن يكون عدد منهم قد اكتسب بالفعل          
   .                       ، أو له اخليار يف اكتساهبا       التسجيل
                     يـات بـالوالدة مـن                       طفال ألمهـات بريطان   األ        ، متكن       ١٩٧٩       فرباير   /       شباط  ٧              واعتبارا من     

  ر      ً    َّ    عاماً وأثَّـ     ١٨                                   وانطبق هذا على األطفال دون سن         .                                        اكتساب املواطنة بالتقدم بطلب للتسجيل    
                                           واســتمر هــذا يف إطــار قــانون اجلنــسية     .     ١٩٦١        فربايــر  /        شــباط  ١٧                              ذلــك علــى املولــودين بعــد  

   .       القانون  يف      تغيري   ال                       عاما الذين ولدوا قبل   ١٨                        الربيطانية لألطفال دون سن 
                                                                 ، أضــيفت حينئــذ مــادة جديــدة لقــانون اجلنــسية الربيطانيــة       ٢٠٠٣        أبريــل  /          ويف نيــسان  

ــد      ــودين بع ــسجيل املول ــى ت ــصت عل ــباط ٧                                         ن ــر  /        ش ــل     ١٩٦١        فرباي ــاين  ١         وقب ــانون الث ــاير  /                  ك         ين
          بـنفس    ا                           علـى نقـل مواطنيتـه       ة      قـادر      رأة                                                  ، الذين كانوا سيصبحون بريطانيني لو كانت املـ            ١٩٨٣
                               ألن سـن أي واحـد ولـد             ١٩٦١         فربايـر    /  اط       شـب   ٧                           وجـرى اختيـار تـاريخ         .        الرجـل      مثل           الطريقة  

   .      أعاله      ستحقاق                        عاما عند بدء العمل باال  ١٨                          بعد ذلك التاريخ سيكون دون 
                   املولـودين قبـل        علـى                   هـذا احلكـم             ينـسحب                         ت احلكومـة تـشريعا ل         َّ    ، سـنَّ      ٢٠٠٩         ويف عام     

                                                                                        ليتمكن اآلن مجيع أطفال األمهات الربيطانيـات مـن اكتـساب املواطنـة بالتـسجيل                    ١٩٦١     عام  
   .                                                                    ن بإمكان النساء نقل املواطنة بنفس الطريقة كالرجال عند والدة مقدم الطلب    كا  لو

ــة معينــة يف قــانون اجلنــسية        ــة تغطيــة أحكــام انتقالي                                                                                                 وكــان املقــصود بــالتحفظ يف البداي
ــة   )  ٢   (  ٢٧    و   ٢١    و  ٩                                                          بيــد أنــه، مــن بــني هــذه األحكــام، مل تعــد املــواد      .            الربيطانيــة            ذات أمهي

           واملــادة   ١٠                                   أمــا احلكمــان الباقيــان، املــادة   .                           لنــهائي لتقــدمي الطلبــات                              بــالنظر إىل انقــضاء املوعــد ا
                                                                                                  ، فإهنما مييزان لصاحل املرأة، حيث يسمحان باستعادة املواطنـة، عقـب التخلـي عنـها، علـى                    ٢٢

             وعلــى هــذا   .                                                          ل هــذا اآلن ليــشمل الرجــال بــنفس الطريقــة كالنــساء         َّ     وقــد تعــدَّ  .                أســاس الــزواج
   .     تبقية م  “         انتقالية ”                    النحو، ال توجد أحكام 

                                        التمييــز كليــة بــالنظر إىل أن أطفــال          علــى       لنطــاق ل        توســيع   ال             قــضي هــذا                ومــع ذلــك، ال ي  
ــل         ــا قب ــة تلقائي ــة الربيطاني ــسبون املواطن ــانوا سيكت ــذكور ك ــانيني ال ــواطنني الربيط ــانون  ١                                                                                               امل           ك

                                                                                             ولكنه زاد تعزيز التزام احلكومة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف قـانون                       ١٩٨٣       يناير   /     الثاين
         اكتـساب                           التعقيـدات املتعلقـة ب                         ظ يف ضـمان جتنـب                         ُّ       وتتمثل فائـدة الـتحفُّ      .  ة  كن مم              نسية بوسائل     اجل

                                                             بالتمييز السابق يف قانون اجلنسية للمواطنة الربيطانيـة                 تأثرن      الالئي                           أطفال األمهات الربيطانيات    
                                                                         ظ، فــإن هــذا ســيقوض قــدرة احلكومــة الربيطانيــة علــى احملافظــة علــى               ُّ     وإذا ألغــي الــتحفُّ  .          تلقائيــا

                                                                                           الوضع املتمثل يف كفاية اإلطار القانوين احلايل وسيدعم، علـى العكـس مـن ذلـك، احلملـة الـيت          
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                                                   مفادهـا أنـه ينبغـي احلـصول علـى مجيـع احلقـوق                            الـذي يقـود محلـة       ل                              أمثـال مايكـل تريبفيـ       م   يقو
   .                     تلقائيا وليس بالتسجيل

  
    ١١      املادة            التحفظ على     

                                               ملـة بـني الرجـل واملـرأة عنـد تطبيـق                                                                ما زال التحفظ مطلوبـا بـسبب االخـتالف يف املعا            
                                  وسـتحدث املـساواة يف املعاملـة         .  ة        احلكوميـ                                                          الشروط التشريعية فيما يتعلق باملعاشـات التقاعديـة         

                                                    طبقـا جملموعـة التـدابري املتـصلة باملـساواة               ٢٠١٠         أبريـل    /        نيسان  ٦                      ً         يف معظم النواحي اعتباراً من      
   .      احلكومي   ي       التقاعد      املعاش      يف سن 
                                                    ة الراشـدين ضـروريا لفتـرة أطـول وسيـستمر              لـ   عا إل                ق بالزيـادات         تعلـ   امل               وسيظل التحفظ     

          ، فيمـا       ٢٠٢٠         أبريـل    /                                                                             االختالف يف املعاملة بـني الرجـل واملـرأة يف بعـض احلـاالت حـىت نيـسان                 
                                                                     واملساواة يف املعاملة اليت كان مـن املقـرر أن تبـدأ اعتبـارا                .  ة      احلكومي                            يتعلق باملعاشات التقاعدية    

ــل  /             مــن نيــسان        اآلن                فوقــت عليهــا    ة ت        احلكوميــ                              لــق باملعاشــات التقاعديــة               فيمــا يتع    ٢٠١٠        أبري
  ت                                     الـذي يـنص علـى أن املطالبـا           ٢٠٠٧                                                                 التغريات اليت أدخلـها قـانون املعاشـات التقاعديـة لعـام             

  .     ٢٠١٠         أبريـل    /          نيـسان   ٦                                         ة الراشدين ستـستبعد اعتبـارا مـن                                         اجلديدة للحصول على زيادة إلعال    
        قـد       ٢٠١٠         أبريـل    /          نيـسان   ٦               تقـرر قبـل              اشـدين       ة الر    لـ                                        وأي استحقاق للحصول على زيـادة إلعا      

                                                           رهنــــا باســــتمرار تــــوافر شــــروط احلــــصول علــــى    (    ٢٠٢٠          أبريــــل  /           نيــــسان ٥                 يــــستمر حــــىت 
        ولـذلك    .     ٢٠٢٠       بريـل   أ /         نيـسان  ٦                            الة الراشدين اعتبـار مـن                       وستتوقف زيادات إع     ).         االستحقاق

   /         نيــسان                                           حلمايــة الوضــع احلــايل وللفتــرة لغايــة   ١١                                             حنتــاج إىل االحتفــاظ بــالتحفظ علــى املــادة  
   .    ٢٠٢٠      أبريل

                                                         ، سـيتوقف اسـتحقاق احلـصول علـى زيـادة إعالـة                 ٢٠٢٠       أبريل   /        نيسان  ٦              واعتبارا من     
        ولــذلك   .                                             ة ولــن يكــون الــتحفظ مطلوبــا بعــد ذلــك        احلكوميــ                                   الراشــدين يف املعاشــات التقاعديــة 

   .                                     هذا التحفظ عند االقتراب من هذا التاريخ        النظر يف                    احلكومة الربيطانية   يد   ستع
  

    ١٥                  التحفظ على املادة    
ــادة       ــسريها للم ــة أن تف ــة الربيطاني ــرى احلكوم ــادة،     ١٥                                                   ت ــصد وراء امل ــع الق                                        يتمــشى م

   .                                                                   ولذلك ترغب، استنادا إىل سياسة قانون العقود، يف االحتفاظ باإلعالن التفسريي
  

    ١٦                 التحفظ على املادة     
   .  ١٦                                                     تقوم احلكومة الربيطانية بإعادة النظر يف حتفظها على املادة   
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                     مة إىل اململكة املتحدة             التوصيات املقد
ــة اخلتاميــة عــام           -   ١ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن

                                                                     أن تنظـر الدولـة الطـرف بـصورة نـشطة يف سـحب التحفظـات                  :   ١١                    التوصية، الفقـرة    
   .                    املتبقية على االتفاقية

ــة اخلت        -   ٢ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨              اميــة عــام                                                                              اللجن
                  وسياسـة وطنيـة                     اسـتراتيجية          عتمـد                           أن تضع الدولة الطرف وت       ):  أ   (  ١٦                  التوصية، الفقرة   

                                                                                                 موحدة وشاملة لتنفيذ االتفاقيـة يف مجيـع أحنـاء اململكـة املتحـدة مبـا يف ذلـك اإلدارات                    
   .        البحار       ما وراء                                       املفوضة، واألقاليم التابعة للتاج وأقاليم 

ــضاء علــ     -   ٣ ــة املعنيــة بالق ــة اخلتاميــة عــام                                         اللجن   -    ٢٠٠٨                                                        ى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ
                                                       دمج الدولة الطرف وتعمم منظورا جنـسانيا يف مجيـع              ُ  أن تُ    ):  ب   (  ٢٤                  التوصية، الفقرة   

   .                                                                  السياسات والربامج املتعلقة بقضايا املساواة وعدم التمييز على نطاق أوسع
ــة اخل        -   ٤ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨               تاميــة عــام                                                                             اللجن

                               اآلليــة الوطنيــة لتحقيــق         إيــالء                             أن تكفــل الدولــة الطــرف      ):  أ   (  ٢٤                     التوصــية، الفقــرة  
   .                                           املساواة اهتماما ذا أولوية للمساواة بني اجلنسني

ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة،         -   ٥ ــة املعنيــة بالق ــة                                                                اللجن   -    ٢٠٠٨                   اخلتاميــة عــام          املالحظ
                  مجيـع الـوزارات        إىل         تامية    اخل   ت        املالحظا   ف                        أن تقدم الدولة الطر     :   ١٢                  التوصية، الفقرة   

                                                                                      واهلياكل احلكومية األخرى ذات الصلة علـى مجيـع املـستويات، وأقـاليم أعـايل البحـار           
   .                             لتاج، والربملان واهليئة القضائية ل                 واألقاليم التابعة 

ــة اخلتاميــة عــام           -   ٦ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن
              تنفيــذ هــذه  ب  ُ     ُتعــىن      رصــد   ال         تنــسيق و          فعالــة لل                 أن تنــشئ آليــة    ):  ب   (  ١٦        لفقــرة             التوصــية، ا

    .                 مجيع أحناء أراضيها    يف       تماسكة    وم ة    متسق        بطريقة            االستراتيجية 
ــة اخلتاميــة عــام           -   ٧ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن

           االتفاقيـة            لتعريـف ب    ة ل    ليـ   عم                                      أن تتخـذ الدولـة الطـرف تـدابري           ):  د   (  ١٦                    التوصية، الفقـرة    
                                                                                      وبروتوكوهلا االختياري على نطاق واسع بـني اجلمهـور ومجيـع فـروع احلكومـة، وأن                

                االتفاقيـــة،                       والتـــدريب بـــشأن            جلمهـــور   ا          توعيـــة   ل                                       تـــضطلع يف هـــذا الـــصدد بـــربامج    
   .             توصيات اللجنة          كذلك بشأن  و    ي،                  والربوتوكول االختيار

ــضاء علــى التمييــز ضــد املــر        ‐   ٨ ــة املعنيــة بالق ــة اخلتاميــة عــام                                                               اللجن   -    ٢٠٠٨                               أة، املالحظ
                                                                    أن تـضطلع الدولـة الطـرف بزيـادة وعـي النـساء حبقـوقهن                  ):     هــ    (  ١٦                  التوصية، الفقرة   
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ــيت يوفرهــا الربوتوكــول       ــق ال ــإجراءات تقــدمي البالغــات والتحقي ــة وب                                                                                           مبوجــب االتفاقي
   .        االختياري

ــة اخلتاميــة         -   ٩ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨        عــام                                                                                    اللجن
ــرة   ــذ محــالت تثقيــف        ):  أ   (  ١٨                     التوصــية، الفق ــة الطــرف بإعــداد وتنفي ــوم الدول                                                                أن تق

   .                    فهم أحكام االتفاقية    عميق         وتوعية لت
ــة اخلتاميــة عــام           -    ١٠ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن

                   ميــة علــى نطــاق                                          أن تنــشر الدولــة الطــرف املالحظــات اخلتا   ):  أ   (  ٥٢                    التوصــية، الفقــرة 
   .    واسع

ــة اخلتاميــة عــام           -    ١١ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن
                                                                  أن تواصــــل الدولــــة الطــــرف تعزيــــز نــــشر االتفاقيــــة     ):  ب   (  ٥٢                        التوصــــية، الفقــــرة 

                                                                                         وبروتوكوهلــا االختيــاري، وإعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني ونتــائج الــدورة االســتثنائية    
   .            جمعية العامة                   الثالثة والعشرين لل

ــة اخلتاميــة عــام           -    ١٢ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن
                            تقنيــة وماليــة ألقــاليم   ات                                  أن تقــدم الدولــة الطــرف مــساعد   ):  ج   (  ١٦                    التوصــية، الفقــرة 

   .                                         وراء البحار وأقاليم التاج لتنفيذ االتفاقية   ما
ــضاء علــى التمييــز ضــد       -    ١٣ ــة املعنيــة بالق ــة اخلتاميــة عــام                                                         اللجن   -    ٢٠٠٨                                       املــرأة، املالحظ

ــرة   ــا       ):  و   (  ١٦                     التوصــية، الفق ــة، وبروتوكوهل ــة الطــرف جعــل االتفاقي                                                              أن تكفــل الدول
                                                                                                االختيــاري وتوصــيات اللجنــة جــزءا ال يتجــزأ مــن املنــاهج التعليميــة، مبــا يف ذلــك          

    دعني                                                          وتدريب املوظفني القضائيني، والقـضاة، واحملـامني واملـ                         التعليم القانوين        يتصل ب    ما
   .      العامني

ــة اخلتاميــة عــام           -    ١٤ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن
ــرة   ــية، الفقـ ــة       ):  ج   (  ٣٤                       التوصـ ــشطة التدريبيـ ــاق األنـ ــرف نطـ ــة الطـ ــع الدولـ                                                                 أن توسـ

                                                                                         للربملانيني، ورجال القـضاء، واملـسؤولني العـامني لـضمان اإلحـساس بـضحايا العنـف،                
   . ن هل        الكايف    دعم       توفري ال و

ــة اخلتاميــة عــام           -    ١٥ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن
ــرة   ــضمان       :   ١٤                     التوصــية، الفق ــساواة ل ــانون امل ــة الطــرف مــشروع ق ــستغل الدول                                                                   أن ت

   .                        إدماج مجيع أحكام االتفاقية
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ــة اخلتاميــة عــام           -    ١٦ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -  ٠٨  ٢٠                                                                                           اللجن
                                                     الدولــة الطــرف وتنفــذ واجــب مــساواة بــني            بلــور    أن ت   ):  ب   (  ١٨                     التوصــية، الفقــرة  

                                                                                   اجلنسني بصورة شاملة ومنسقة وموحدة يف مجيع أحناء إقليمها، على مجيـع مـستويات              
    .                  احلكومة ويف وزاراهتا

ــة اخلتاميــة عــام           -    ١٧ ــرأة، املالحظ ــضاء علــى التمييــز ضــد امل ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن
                                   مناسـبة وقـدرة علـى رصـد           ات                  الدولة الطرف آلي       نشئ     أن ت    ):  ج   (  ١٨           الفقرة           التوصية،

                                                                                              التنفيذ، لتقييم النتائج اليت حتققت، ولضمان املساءلة فيما يتعلق بواجـب املـساواة بـني               
   .     اجلنسني

ــة اخلتاميــة عــام           -    ١٨ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن
                                                                   أن تقدم الدولة الطرف التمويـل بـصورة متزايـدة ومـستدامة              :  ) أ   (  ٢٦                  التوصية، الفقرة   

   .                            للمنظمات غري احلكومية النسائية
ــة اخلتاميــة عــام           -    ١٩ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن

                                                                     أن تصدق الدولـة الطـرف علـى مجيـع معاهـدات األمـم املتحـدة                :   ٢١                  التوصية، الفقرة   
   .        حىت اآلن                  اليت ليست طرفا فيها

ــة اخلتاميــة عــام           -    ٢٠ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن
ــساء       ):  أ   (  ٢٠                    التوصــية، الفقــرة  ــة الطــرف جهودهــا خلفــض عــدد الن                                                             أن تكثــف الدول

   .            الفن القانون خي     الآليت 
ــة اخلتاميــة عــام           -    ٢١ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -  ٠٨  ٢٠                                                                                           اللجن

                    وضـع اسـتراتيجيات                                        أن تكثـف الدولـة الطـرف جهودهـا ل       ):  ب   (  ٢٠                   التوصية، الفقـرة   
   .          واالحتجاز                              بديلة فيما يتعلق باصدار األحكام

ــة اخلتاميــة عــام           -    ٢٢ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن
             شاء وحـدات       إلنـ           إضـافية                                     أن تتخذ الدولة الطرف خطـوات          ):  و   (  ٢٠                  التوصية، الفقرة 

ــساء، ال     ــق منفــصلة للن ــة، باإلضــافة إىل مراف          ســيما يف                                                                               احتجــاز صــغرية وســجون حملي
   .                أيرلندا الشمالية

ــة اخلتاميــة عــام           -    ٢٣ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن
    ات    رمـ   اجمل                                                     أن تضمن الدولة الطرف عـدم احتجـاز الفتيـات              ):  ج   (  ٢٠                  التوصية، الفقرة   

   .     اشدات      ون الر    يف سج
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ــة اخلتاميــة عــام           -    ٢٤ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن
                    لزيـادة وتعزيـز                                                            أن تتخـذ الدولـة الطـرف مزيـدا مـن التـدابري              ): د   (  ٢٠                  التوصية، الفقرة   
   .                                   عادة التأهيل وإعادة التوطني للسجينات                 برامج التعليم، وإ

ــضاء علــى      -    ٢٥ ــة املعنيــة بالق ــة اخلتاميــة عــام                                           اللجن ــز ضــد املــرأة، املالحظ   -    ٢٠٠٨                                                      التميي
                                          ً                     أن تقدم الدولة الطرف متويال متزايدا ومـستداماً للمنظمـات             ):  أ   (  ٢٦                  التوصية، الفقرة   

   .                   غري احلكومية النسائية
ــة اخلتاميــة عــام           -    ٢٦ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن

                                                       كفــل الدولــة الطــرف أال يــنعكس تفــسري وتطبيــق          أن ت   ):  ب   (  ٢٦                     التوصــية، الفقــرة  
       أو أن    “       ملـرأة                  تقتـصر علـى ا     ”                                                              واجب املساواة بـني اجلنـسني سـلبا علـى تـوفري خـدمات               

   .                        أنشطة املنظمات النسائية   قيد ي
ــة اخلتاميــة عــام           -    ٢٧ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن

ــة   :   ٢٢                    التوصــية، الفقــرة                                                    الطــرف يف تنفيــذ مزيــد مــن التــدابري اخلاصــة                      أن تنظــر الدول
                                                                    التـدابري التـشريعية واإلداريـة، وبـرامج التوعيـة والـدعم،                     من خالل                        املؤقتة، مبا يف ذلك     
                                                        احلوافز، والتوظيف املوجه، وحتديد أهـداف وحـصص ختـضع          خلق                وختصيص املوارد و  
   .                جلداول زمنية حمددة

ــضاء علــى التمييــز ضــد املــر        -    ٢٨ ــة املعنيــة بالق ــة اخلتاميــة عــام                                                               اللجن   -    ٢٠٠٨                               أة، املالحظ
                                                               أن تستعرض الدولة الطرف دوريـا التـدابري املتخـذة هبـدف               ):  ج   (  ٢٨                  التوصية، الفقرة 

                                                                               واختاذ اإلجراءات املناسبة وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اللجنـة يف تقريرهـا               ،             تقييم آثارها 
   .     املقبل

ــة        -    ٢٩ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                   اخلتاميــة عــام                                                                          اللجن
         اكمـات      وحم          اجلنائيـة                                               تتناول الدولة الطرف تـدابري العدالـة          ن أ   ):  أ   (  ٣٦                  التوصية، الفقرة   

   .             ضحايا االجتار           إعادة تأهيل         ، فضال عن  ر ا  تج ل ا
ــة اخلتاميــة عــام           -    ٣٠ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن

                            ضــحايا االجتــار إمكانيــة  ح      مــن يف               دولــة الطــرف     ال     نظــر    أن ت   ):  ج   (  ٣٦                    التوصــية، الفقــرة 
   .                     البقاء إىل أجل غري مسمى

ــة اخلتاميــة عــام           -    ٣١ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن
                                  ف تــوفري مــا يكفــي مــن خــدمات                          أن تكفــل الدولــة الطــر   ):  ب   (  ٣٦                    التوصــية، الفقــرة 

   .            مع السلطات            َّ  من ال يتعاونَّ ن        ، مبن فيه       اإلجتار      لضحايا      الدعم 
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ــة اخلتاميــة عــام           -    ٣٢ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن
                               مــع بلــدان املنــشأ والعبــور   ا                                   أن تزيــد الدولــة الطــرف تعاوهنــ   ):  د   (  ٣٦                    التوصــية، الفقــرة 

                                                      االجتـار وتقـدمي مـرتكيب هـذه األفعـال إىل العدالـة        ع    ملنـ                         يف اجلهـود الـيت تبـذهلا             واملقـصد  
   .                    برامج إعادة اإلدماج    وحتسني

ــام           -    ٣٣ ــة اخلتاميــة ع ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن
                                                                  أن تتخـذ الدولـة الطـرف تـدابري خاصـة مؤقتـة لتعزيـز                 :  ) ب   ( ) أ   (  ٣٨                    التوصية، الفقـرة  

   .                      تويل املرأة مناصب قيادية
ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، امل        -    ٣٤ ــة املعنيــة بالق ــة اخلتاميــة عــام                                                                     اللجن   -    ٢٠٠٨                         الحظ

                                                                   أن تتخـذ الدولـة الطـرف تـدابري، تـشمل معـايري قياسـية                  ):  أ   ) ( أ   (  ٣٨                    التوصية، الفقـرة    
                                                                                              وجــداول زمنيــة حمــددة، لزيــادة عــدد النــساء يف احليــاة الــسياسية والعامــة، علــى مجيــع  

ُ                الُصعد ويف مجيع اجملاالت   .   
ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، امل        -    ٣٥ ــة املعنيــة بالق ــة اخلتاميــة عــام                                                                     اللجن   -    ٢٠٠٨                         الحظ

ــادة       ):  ب   (  ٤٦                    التوصــية، الفقــرة  ــة مــن أجــل زي ــدابري فعال ــة الطــرف ت                                                                  أن تتخــذ الدول
ــ ا ــة يف ســوق العمــل،       ا ر ت   ش ــات اإلثني ــات لألقلي ــسود واآلســيويات واملنتمي ــساء ال                                                                                     ك الن
   .                                           مبا يف ذلك عن طريق استخدام تدابري خاصة مؤقتة‐                       احلياة السياسية والعامة  و

ــة امل  -    ٣٦ ــة اخلتاميــة عــام                   اللجن ــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــضاء عل   -    ٢٠٠٨                                                                               عنيــة بالق
                                                                أن تعــزز الدولــة الطــرف محالهتــا للتوعيــة بــشأن أمهيــة          ):  ج   (  ٣٨                     التوصــية، الفقــرة  

   .        السياسية        العامة و                     مشاركة املرأة يف احلياة 
ــة اخلتاميــة عــام           -    ٣٧ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن

ــرة   ــاء         ):  ب   (  ٣٨                     التوصــية، الفق ــدريب وبن ــرامج الت ــوافر ب ــة الطــرف ت ــد الدول                                                                   أن تزي
   .                                        يف شغل الوظائف العامة أو يشغلنها بالفعل  ات  غب ا ر ل ا               القدرات للنساء 

ــة اخلتاميــة عــام           -    ٣٨ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن
                                                    الطرف تـدابري فعالـة للقـضاء علـى التمييـز                             أن تتخذ الدولة       ):  ج   (  ٤٨                  التوصية، الفقرة   

   .                    ضد املهاجرات والالجئات
ــة اخلتاميــة عــام           -    ٣٩ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن

                                                               أن تعيـد الدولــة الطـرف النظــر يف سياسـتها القائمــة علــى       ):  ب   (  ٤٨                    التوصـية، الفقــرة  
   . “             األموال العامة ب          االستعانة    عدم  ”
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ــة اخلتاميــة عــام            الل  -    ٤٠ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                        جن
                                                            أن تــويل الدولــة الطــرف اهتمامــا خاصــا لــضعف طالبــات     ):  د   (  ٤٨                    التوصــية، الفقــرة 

                                         تكفــل تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة         ، وأن     بحــث                                             اللجــوء حينمــا تكــون طلبــاهتن قيــد ال    
   .                        نسانية للجوء تنفيذا كامال  اجل

ــة امل  -    ٤١ ــة اخلتاميــة عــام                   اللجن ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ   -    ٢٠٠٨                                                                               عنيــة بالق
      بـدء   ب          األجـور،      يف          فجـوة           سـد ال                     الدولـة الطـرف           واصل       أن ت    ):  ب   (  ٤٠                  التوصية، الفقرة   
   .                   إلزامية خاصة باألجور        تصحيحية               عمليات مراجعة 

ــة اخلتاميــة عــام           -    ٤٢ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة بالق ــة املعني   - ٨   ٢٠٠                                                                                           اللجن
                     للنـساء والرجـال                                                    أن تـضمن الدولـة الطـرف تكـافؤ الفـرص               ):  أ   (  ٤٠                    التوصية، الفقـرة    
   .                  تدابري خاصة مؤقتة   دام خ   است         ا يف ذلك              يف سوق العمل، مب

ــة اخلتاميــة عــام           -    ٤٣ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن
                  ارتفاع معـدل     ة  اجل ع    ة مل    حمدد                                  أن تتخذ الدولة الطرف تدابري       ):  ج   (  ٤٦                  التوصية، الفقرة   

ُ           الوفيات النفاسية يف جمتمعات الُرحل، مب                         ة لزيـادة فـرص           كافيـ                 ختصيص موارد             ا يف ذلك                              
        بعـدها                                                                            احلصول على خدمات صحية ميسورة، وال سيما خدمات ما قبل الوالدة ومـا            

                                                                                      ويف أثنائهــا، باإلضــافة إىل غريهــا مــن أشــكال املــساعدة الطبيــة واملــساعدة يف حــاالت 
   . ئ      الطوار

ــة اخلتاميــة عــام           -    ٤٤ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن
                                                       أن تشجع الدولة الطرف التربية اجلنسية على نطـاق واسـع       ):  ج   (  ٤٢                  التوصية، الفقرة   

   .                            وتوجهها إىل املراهقات واملراهقني
ــة اخلتا        -    ٤٥ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨             ميــة عــام                                                                               اللجن

          يف ســن    مــل  احل         حــاالت        معاجلــة                            أن تواصــل الدولــة الطــرف    ):  أ   (  ٤٢                    التوصــية، الفقــرة 
                                                                          حتسني خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية من حيث توافرهـا والقـدرة علـى              و   ،   ة      املراهق
   .         تكلفتها     حتملها

ــة اخلتاميــة عــام           -    ٤٦ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة بالق ــة املعني   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن
                                                                   أن تـشرع الدولـة الطـرف يف إجـراء عمليـة تـشاور عـام يف                 ):  د   (  ٤٢                   لتوصية، الفقـرة     ا

ــ ب ا            حكـــام العق  األ                                                                            أيرلنـــدا الـــشمالية بـــشأن قـــانون اإلجهـــاض، وأن تنظـــر يف إلغـــاء      ة     يـ
   .             خيضعن لإلجهاض     الالئي                   املفروضة على النساء 
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ــة اخلتاميــة عــ          -    ٤٧ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨   ام                                                                                         اللجن
      هــا                                                         أن تــدمج الدولــة الطــرف املنظــور اجلنــساين يف مجيــع جهود  :   ٥٠                    التوصــية، الفقــرة 

ــة   ــة لأللفي ــة إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائي ــة يف هــذه   ،                                                 الرامي                                          وأن تعكــس أحكــام االتفاقي
   .           اجلهود صراحة

ــة اخلتاميــة عــام           -    ٤٨ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن
                                                            ث الدولـــة الطـــرف علـــى التنفيـــذ الكامـــل للمبـــادئ َ  َحـــ   ):  ب   (  ٣٢                  صـــية، الفقـــرة     التو

   .                      ، ونشرها على نطاق واسع  ري س        زواج الق  ال               التوجيهية بشأن 
ــة اخلتاميــة عــام           -    ٤٩ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن

            اجلمهــور                                               أن توســع الدولــة الطــرف نطــاق محــالت توعيــة   ):  ج   (  ٣٠                    التوصــية، الفقــرة 
                                                اليت تستهدف بشكل خـاص اجملتمعـات احملليـة األكثـر           وخباصة    ،                      بشأن الزواج القسري  

   .       للخطر ا   عرض ت
ــة اخلتاميــة عــام           -    ٥٠ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن

                                                                 أن تــضمن الدولــة الطــرف التنفيــذ الكامــل لقــانون الــزواج     ):  أ   (  ٣٠                    التوصــية، الفقــرة 
         ة هـذه        عاجلـ                                            وأن تستخدم التدابري اجلنائية القائمـة مل         )    ٢٠٠٧   ( )              احلماية املدنية  (        القسري  
   .       الظاهرة

ــة اخلتاميــة عــام           -    ٥١ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن
ــرة   ــشورة         ):  د   (  ٣٠                     التوصــية، الفق ــن خــدمات امل ــدا م ــة الطــرف مزي ــشئ الدول                                                               أن تن

                                                          لـزواج القـسري وأن تعـزز دعمهـا للمنظمـات غـري                                            وغريها من خدمات دعم ضحايا ا     
   .                            احلكومية العاملة يف هذا امليدان

ــة اخلتاميــة عــام           -    ٥٢ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن
                حتديــد الــسن           ذي يرتبــه                               يم الدولــة الطــرف األثــر الــ ِّ قِّــ    ُ أن ُت   ):     هـــ   (  ٣٠                    التوصــية، الفقــرة 

                                                   منـع الـزواج القـسري وأن تعيـد النظـر                 علـى                   ما وراء البحار       في  ني        ج املقيم  ا  زو  لأل      األدىن  
   .                     يف سياستها يف هذا الصدد

ــة اخلتاميــة عــام           -    ٥٣ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن
ــرة   ــشورة          ُ أن ُت   ):  د   (  ٣٠                     التوصــية، الفق ــن خــدمات امل ــدا م ــة الطــرف مزي ــشئ الدول                                                           ن

                                                    ج القـسري وأن تعـزز دعمهـا للمنظمـات غـري                                                 وغريها من خدمات دعم ضحايا الـزوا      
   .                            احلكومية العاملة يف هذا امليدان
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ــة اخلتاميــة عــام           -    ٥٤ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن
   .                                                 أن حتظر الدولة الطرف العقوبة املدنية لألطفال يف البيت   ):  و   (  ٣٤                التوصية، الفقرة 

ــضاء     -    ٥٥ ــة املعنيــة بالق ــة اخلتاميــة عــام                                     اللجن   -    ٢٠٠٨                                                             علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ
                                                              أن تعتمد الدولة الطرف وتنفذ استراتيجية وطنيـة موحـدة             ):  ب   (  ٣٤                  التوصية، الفقرة   

                                                                                         ومتعددة اجلوانب للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وتتـضمن عناصـر قانونيـة              
   .                         وتعليمية ومالية واجتماعية

ــضاء ع    -    ٥٦ ــة املعنيــة بالق ــة اخلتاميــة عــام                                      اللجن   -    ٢٠٠٨                                                            لــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ
        مهــور                محــالت توعيــة اجل       نطــاق                              أن توســع الدولــة الطــرف   ): د   (  ٣٤                    التوصــية، الفقــرة 

   .                                  ميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات جب
ــة اخلتاميــة عــام           -    ٥٧ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن

                          للتـشريعات املتعلقـة           كامـل                                     أن تكفل الدولة الطرف التنفيذ ال        ):  أ (    ٣٤                  التوصية، الفقرة   
   .                  مرتكبيه وإدانتهم    اكمة                           بالعنف ضد املرأة، إضافة إىل حم

ــام           -    ٥٨ ــة اخلتاميــة ع ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن
          ومناســبة                                                    أن تعتمــد الدولــة الطــرف اســتراتيجيات موجهــة     ):  د   (  ٤٦                    التوصــية، الفقــرة 

            اجملتمعــات  يف                                                                                 ثقافيــا مــن أجــل التــصدي ملــسائل الــصحة العقليــة الــيت تواجههــا النــساء  
   .                              اإلثنية وجمتمعات األقليات املختلفة

ــة اخلتاميــة عــام           -    ٥٩ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن
                        ل للتشريعات املتعلقـة                                           أن تضمن الدولة الطرف التنفيذ الكام        ):  أ   (  ٣٢                  التوصية، الفقرة   

   .                                                        حبظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، مبا يف ذلك حماكمة مرتكبيه
ــة اخلتاميــة عــام           -    ٦٠ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن

            هادفـة،        منـع                                                     أن تضع الدولـة الطـرف وتنفـذ اسـتراتيجيات              ):  ج   (  ٣٢                  التوصية، الفقرة   
                                                                      الزعماء الدينيني وقادة اجملتمعات احمللية، ملعاجلـة قـضية تـشويه               شمل    يت ت                  مبا فيها تلك ال   

   .                      األعضاء التناسلية لإلناث
ــة اخلتاميــة عــام           -    ٦١ ــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املالحظ ــة املعنيــة بالق   -    ٢٠٠٨                                                                                           اللجن

                                    قــرار جملــس األمــن التــابع لألمــم                      أيرلنــدا الــشمالية           أن تنفــذ    ):  د   (  ٣٨                    التوصــية، الفقــرة 
   .    كامال                                 بشأن املرأة، والسالم واألمن، تنفيذا   )     ٢٠٠٠   (    ١٣٢٥        املتحدة


