
CEDAW/C/SR.843  األمــم املتحـدة 

 

 اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
22 September 2008 
Arabic 
Original: English 

 

 

 .هذا احملضر قابل للتصويب
مــذكرة وإدخاهلــا علــى نــسخة مــن كمــا ينبغــي تبياهنــا يف . وينبغــي تقــدمي التــصويبات بإحــدى لغــات العمــل

 Chief, Official Records:يف غضون أسبوع واحد من تاريخ هذه الوثيقـة إىل كذلك ينبغي إرساهلا . احملضر

Editing Section, room DC2-750, 2 United Nations Plaza. 
رة بفتـرة  وستصدر أية تصويبات حملاضر جلـسات هـذه الـدورة يف وثيقـة تـصويب واحـدة، عقـب هنايـة الـدو              

 .وجيزة
 

08-41730 (A) 
*0841730* 

  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة
  احلادية واألربعون الدورة
 ٨٤٣ موجز للجلسة حمضر
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٨يوليه / متوز١٠ ،اخلميس يف املقر، نيويورك، يوم املعقودة

 
.ة سيمونوفيتش       السيد  :ةالرئيس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )إسبانيا(.

   
 احملتويات

 

 )تابع( من االتفاقية ١٨طراف مبوجب املادة النظر يف التقارير املقدمة من الدول األ
 التقريران الدوريان اخلامس والسادس للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية



CEDAW/C/SR.843
 

2 08-41730 
 

 ٠٠/١٠ اجللسة الساعة افتتحت 

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         
 )تابع( من االتفاقية ١٨

ــدوريان اخلـــ  ــران الـ ــدة  التقريـ ــة املتحـ ــسادس للمملكـ امس والـ
 لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 (CEDAW/C/UK/5 and Add.1 and 2, CEDAW/C/UK/6 and Add.1 

and 2, and CEDAW/C/UK/Q/6 and Add.1) 

بناء على دعوة الرئيسة، جلـس وفـد اململكـة املتحـدة              -١
 .ةلربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إىل طاولة اللجن

قـدمت التقريـران    ): اململكـة املتحـدة    (السيدة فوليت  -٢
الدوريان اخلامس والسادس لبلـدها، وقالـت إن حكومتـها قـد            
نــشرت هنجــا يراعــي املنظــور اجلنــساين يف مجيــع هيئاهتــا، وأن   
ــستعمرات       ــا، وم ــة هل ــه اإلدارات التابع ــشارك في ــهج ت ــذا الن ه

ــاليم الواقعــة وراء البحــار  ــاج، واألق ــه بــسبب  وأضــافت . الت أن
ــا    ــة، فــــإن بعــــض ممثليهــ العــــدد الكــــبري مــــن اإلدارات املعنيــ
سيشاركون يف االجتماع عـن طريـق الفيـديو، وأن هـذا احلـل              

 .رمبا يطرح نفسه كنموذج للدول األخرى

وأضافت أن مبادئ حقوق اإلنسان الـشاملة املكرسـة          -٣
يف االتفاقية هي األسـاس جلميـع تـشريعات املـساواة يف الدولـة             

 وهـــي التـــشريعات املعتـــادة يف مجيـــع أحنـــاء إنكلتـــرا الطـــرف،
واسكتلندا وويلز، مع مساحها يف نفس الوقت باملرونة الالزمـة        

وأوضـحت أن االتفاقيـة   . لتلبية االحتياجات والتوقعـات احملليـة     
ــا أصــبحت       ــا، وأهن ــوقعني عليه ــع امل ــة جلمي ــة هام ترســي عالم

عـن حقـوق    مصدرا لإلهلام يف اجلهود الـيت تبـذل اآلن للـدفاع            
. املرأة والترويج هلا، وهـو مـا يـنعكس يف كـثري مـن اإلجنـازات        

فلم يعد مشروعا التمييز ضد املـرأة سـواء يف اختيارهـا لعملـها              
أو يف أجرهــا عنــه كمــا كــان األمــر يف الــسبعينات مــن القــرن   
املاضي، بـل إنـه يف ظـل قـانون املـساواة اجلديـد الـذي أعلنـت                  

مكن أن ننتظر عمال إجيابيـا      عنه احلكومة مؤخرا، أصبح من امل     
ملواصلة تعزيز مركـز املـرأة، لتـصبح الدولـة الطـرف أقـرب إىل               

 .حتقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل

واســتطردت تقــول إنــه يف داخــل اململكــة املتحــدة،       -٤
أصبحت اللجان املشتركة بني الوزارات املعنية بقضايا رئيـسية         

رأة، تـضمن إدراج املنظـور      مثل سياسة األسرة والعنف ضد املـ      
النسائي عند وضـع الـسياسات وعنـد تقـدمي اخلـدمات العامـة،         
ــشاركتها      ــالل مـ ــن خـ ــدة مـ ــة املتحـ ــتطاعت اململكـ ــا اسـ بينمـ
ــستوى     ــى املـ ــراف علـ ــددة األطـ ــسات املتعـ ــة يف املؤسـ اإلجيابيـ
الــدويل، أن تــساهم يف اآلليــات احلكوميــة الدوليــة للنــهوض      

جلنـسني، وعلـى األخـص يف إطـار         باملرأة وحتقيق املساواة بـني ا     
 .األمم املتحدة

وأردفــت تقــول إن واجــب املــساواة بــني اجلنــسني،       -٥
، يتطلـب   ٢٠٠٧الذي أصـبح جـزءا مـن قـانون املـساواة لعـام              

من مجيع األجهزة العامة أن تضع خطة للمساواة بني اجلنـسني           
ملدة ثالث سنوات، حتتوي على أهداف نوعية تفصيلية وعلـى          

ري مجيــع الــسياسات والتــشريعات اجلديــدة علــى  تقــديرات لتــأث
ففـــي أيرلنـــدا الـــشمالية، قامـــت مجيـــع اإلدارات     . اجلنـــسني

احلكومية بإعداد خطط جنسانية ملدة ثـالث سـنوات، تـشتمل           
ــيت       ــسني، ال ــني اجلن ــساواة ب ــدابري لرصــد اســتراتيجية امل ــى ت عل

ــرة    . ٢٠١٦-٢٠٠٦أخــذت هبــا اإلدارات التابعــة خــالل الفت
ك أيضا أعمـاال موازيـة جتـري اآلن يف اسـكتلندا            وقالت إن هنا  

 .وويلز
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واســـتطردت تقـــول إن احلكومـــة ملتزمـــة بعـــدد مـــن   -٦
اتفاقيات اخلدمات العامـة، كانـت أوهلـا الـيت اعتمـدهتا يف عـام           

 هتــدف إىل إدخــال حتــسينات حقيقيــة يف حيــاة النــساء  ٢٠٠٢
وكانــت أهــم جمــاالت . مــن خــالل زيــادة املــوارد يف اإلدارات

ل هي زيادة املشاركة االقتصادية للمرأة، ودعم اندماجها         العم
ويف . يف احلياة املدنية واالجتماعيـة، واحلـد مـن العنـف ضـدها            

اآلونة األخرية، قامت اتفاقية للخدمات العامـة املتـساوية علـى           
األهداف اجلنسانية األساسية وتوسـعت فيهـا، وعلـى األخـص           

ــني      ــوارق ب ــل الف ــود لتقلي ــز اجله ــن خــالل تعزي ــسني يف م  اجلن
األجور، ومعاجلة التمثيل غري الكايف للمرأة واألقليـات العرقيـة          

وأعلنت أنـه باإلضـافة إىل ذلـك، فإهنـا قامـت            . يف احلياة العامة  
هــي ووزيــر شــؤون املــرأة مــؤخرا بتحديــد ثالثــة جمــاالت هلــا    
ــرا عــن ذلــك إىل     أولويتــها للعمــل العاجــل، وأهنــا ســترفع تقري

كمــا أعلنــت أهنمــا ركــزا علــى  . القريــبالربملــان يف املــستقبل 
دعـــم األســـر، والعنـــف ضـــد املـــرأة، ومتكـــني النـــساء الـــسود  

 .واملنتميات إىل األقليات العرقية

ــا زال       -٧ ــستمر، فم ــدم امل ــم التق ــه رغ ــول إن ومــضت تق
وأوضــحت أن . هنــاك فــارق يف األجــور بــني النــساء والرجــال

ــتمك      ــذه الفجــوة ألن ال ــسد ه ــذل اآلن ل ــضنية تب ــودا م ني جه
ــوأن مكــاهنن      ــأن يتب ــساء ب ــذي سيــسمح للن االقتــصادي هــو ال

وأوضـحت أن احلكومـة قـد سـنت أيـضا           . الصحيح يف اجملتمع  
تشريعا لتمكني األحزاب السياسية من اختـاذ إجـراءات إجيابيـة           
لتحــسني متثيـــل النـــساء نظـــرا ألنــه، رغـــم وجـــود نائبـــات يف   

ن أقـل  الربملان الربيطاين أكثر من أي وقـت مـضى، فـإهنن مـازل     
 . يف املائة من عدد األعضاء٢٠من 

ــه رغــم ذلــك، فــإن التــشريعات ال     -٨ وأردفــت تقــول إن
فقــانون األجــور املتــساوية، علــى . ميكــن أن تعــاجل كــل مــسألة

سبيل املثال، مل يعاجل التفرقة يف العمل، واالختالف يف التعلـيم           
ــة   ــز واحلــواجز الثقافي ــه يف  . واملــؤهالت، والتميي وأوضــحت أن

توصيات جلنة املرأة والعمل اليت شكلتها احلكومة عـام         أعقاب  
، اعتمدت خطة عمـل تتـضمن إنـشاء صـندوق لزيـادة             ٢٠٠٥

فـــرص العمـــل اجليـــد لـــبعض الوقـــت، ووضـــع معـــايري وطنيـــة 
لضمان حصول مجيع الفتيات على معلومات وتوجيهـات عـن      

 .مستقبلهن املهين دون أي تنميط جنساين

سـتطاع أكثـر مـن      ، ا ١٩٩٩وأوضحت أنـه منـذ عـام         -٩
ستة ماليني أب وأم للفتيـات أو األطفـال املعـوقني أن حيـصلوا              
علــى حقهــم يف طلــب ظــروف عمــل مرنــة، وتــضاعف األجــر 
عن رعاية األطفال، ودخل نظـام احلـصول علـى إجـازة وأجـر              
لرعاية األطفال وتبنيهم وإقرار حد أدىن لألجور يف البالد، ممـا           

ني اجلنـسني، بـل وجعلـها    أدى إىل تقليل الفجـوة يف األجـور بـ    
ومـع ذلـك، فمـازال هنـاك الكـثري الـذي ينبغـي              . أقل ما تكون  

عملـــه ملعاجلـــة بعـــض املـــسائل مثـــل القتـــل بـــسبب اخلالفـــات 
. املرتلية، واالغتـصاب وجتـارة األشـخاص لالسـتغالل اجلنـسي          

وقـد انطـوى قـانون العنــف األسـري واجلـرائم والـضحايا لعــام       
ــدابري هلــذا الغــرض،   ٢٠٠٤ ــه    علــى ت ــام في يف الوقــت الــذي ق

 بتحـديث اإلطـار القـانوين       ٢٠٠٣قانون اجلرائم اجلنسية لعـام      
وباإلضــافة إىل ذلــك، بــدأ يف . للتعامــل مــع مثــل هــذه اجلــرائم

 تطبيــق قــانون ملــدة ثــالث ســنوات بــشأن الــزواج ٢٠٠٨عــام 
القسري وجرائم الشرف، ليثري الوعي بقضية ظلـت يف أغلـب           

 .األحيان مسكوتا عنها

واستطردت تقول إن اململكة املتحـدة مركـز للتجـارة           -١٠
العاملية يف االسـتغالل اجلنـسي للنـساء، ولـذا فـإن هـذه اجلرميـة                

وأوضحت أن احلكومـة  . ينبغي أن حتظى باألولوية يف عالجها   
ملتزمــة بالتعــاون مــع مجيــع الــشركاء لــضمان تنفيــذ اتفاقيــة        

التفاقيـة  اجمللس األورويب ملكافحة االجتـار باألشـخاص، وهـي ا         
كمــا أن اململكــة . الــيت ستــصدق عليهــا اململكــة املتحــدة قريبــا

املتحدة تعمل يف الوقت احلاضر على وضع خطـة عمـل بـشأن        
االجتار يف األشخاص تسعى هبا إىل حتقيق التـوازن الـسليم بـني             
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ــن       ــى األخــص م ــذ، وعل ــة والتنفي ــساعدة، والوقاي ــة وامل احلماي
 .خالل املزيد من التعاون عرب احلدود

وأردفــت تقــول إنــه كــان هنــاك تركيــز مــؤخرا علــى    -١١
متكني املـرأة يف اجملتمعـات احملليـة الكـبرية للنـساء مـن األصـول                
األفريقية واآلسيوية واألقليات العرقية، من خالل زيـادة فـرص         

أما مسألة قلـة متثيلـهم فهـي        . العمل واملشاركة يف احلياة العامة    
دمات العامــة املتــساوية، تعــاجل مبوجــب االتفاقيــة اجلديــدة للخــ

كما أن هناك فريق مهام مت تشكيله إلجيـاد طـرق لزيـادة عـدد               
 .النساء اللوايت يعملن كمرشدات حمليات

وأعلنــت أن اجملتــع مــستمر يف تطــوره، وأنــه البــد مــن  -١٢
ــد،    . حتــديث القــوانني ــانون املــساواة اجلدي ــاك ق ــذا كــان هن ول

ــة ضـــد التمييـــز    ــادة احلمايـ ويزيـــد مـــن الـــذي يهـــدف إىل زيـ
فهذا القـانون سـوف يكلـف       . املساواة، وفقا ألحكام االتفاقية   

األجهزة العامة بواجبات جديدة يف جمال املساواة لتقوم بعمـل          
إجيايب يسمح بأخذ عدم التمثيل الكايف للمجموعـات احملرومـة          

وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن التــصريح . يف االعتبــار عنــد التعــيني
 النـــساء الختيـــار املرشـــحات باســـتخدام قـــوائم تقتـــصر علـــى

، مت ٢٠١٥للربملــان، وهــو التــصريح املقــرر أن ينتــهي يف عــام   
ــام   ــده لع ــد   . ٢٠٣٠متدي ــانون املــساواة اجلدي وأوضــحت أن ق

ســوف يــشجع أيــضا علــى املزيــد مــن الــشفافية بــني املقــاولني   
احلكوميني من القطاع اخلاص وأنه سـوف يـساعد املـرأة علـى             

 .ى أجر مساو للرجلالتفاوض من أجل حصوهلا عل

ويف ختــام كلمتــها، أكــدت علــى أمهيــة الــدعم الــذي   -١٣
حتــصل عليــه احلكومــة مــن املنظمــات النــسائية املخلــصة ودور  
. الوســاطة الــذي لــه قيمتــه الــذي تلعبــه اللجنــة الوطنيــة للمــرأة

وقالت إنـه بفـضل هـذه املـساعدة وبفـضل توجيهـات اللجنـة،              
ا لترمجــة مبــادئ فــإن احلكومــة ستواصــل بــذل أقــصى جهودهــ 

االتفاقية إىل حقائق واقعة، سواء داخل اململكـة املتحـدة أو يف            
 .غريها من البلدان

 ٣ إىل ١املواد من 

 ذكر الدولـة الطـرف بـالقلق الـذي          :السيد فلينترمان  -١٤
 بـشأن حتفـظ اململكـة املتحـدة         ١٩٩٩أعربت عنه اللجنة عـام      

حبت وقــال إن بعــض هــذه التحفظــات قــد ســ. علــى االتفاقيــة
فيما بعد، ولكن ليس كلها، مبا يف ذلك عـدد مـن التحفظـات        

وتــساءل . عنــد التــصديق علــى االتفاقيــة، كإعالنــات تفــسريية 
عمـــا إذا كانـــت الدولـــة الطـــرف قـــد أعطـــت اهتمامـــا جـــادا 

وأعلن أن اللجنـة ترحـب بالتـصديق        . للتحفظات اليت سحبتها  
 على الربوتوكول االختياري، وإن كانت تأسف لعـدم وجـود         

أي برنـــامج يتعلـــق بالتوعيـــة العامـــة، مؤكـــدا علـــى التزامـــات 
وتــساءل عــن اإلجــراءات املقــرر أن . احلكومــة يف هــذا الــصدد

تتخذها احلكومة لنشر االتفاقية وبروتوكوهلـا، مبـا يف ذلـك يف            
وأضاف أن اللجنـة تـود أيـضا أن      . األقاليم الواقعة وراء البحار   

فاد التـدابري العالجيـة     تعرف ما إذا كان من املمكن، إزاء اسـتن        
املرتليــة، أن يــشري املــدعني بــصورة مباشــرة أو غــري مباشــرة إىل 

 .االتفاقية يف إجراءات احملاكم

أثنـت علـى الدولـة الطـرف ملبادراهتـا          : السيدة ديريام  -١٥
العديـــدة للنـــهوض بـــاملرأة، ولكنـــها أعربـــت عـــن رغبتـــها يف  

. بـادرات احلصول على مزيد من املعلومـات عـن نتـائج هـذه امل      
وقالــت إن اللجنــة يــسرها احلــصول علــى أي عمليــات تقــدير   
أجريت ملعرفة األثر اجلنساين، وعـن أيـة أحكـام يف القـانون مت              

كمــا أنــه يهمنــا أن . إلغاؤهــا أو تعديلــها علــى أســس جنــسانية
تعرف ما إذا كان هناك أي تقييم قـد أجـري لنتـائج اتفاقيـات               

 كانـــت هنـــاك أي  اخلـــدمات العامـــة املـــشار إليهـــا ومـــا إذا    
ــى      ــدريبات عل ــوظفني باإلرشــادات والت ــد امل اســتراتيجية لتزوي

 .معايري املساواة

ذكرت بـالقلق الـذي لـه مـا         : شيلينغ-السيدة شوب  -١٦
 مـن أن عمليـة   ١٩٩٩يربره الذي أعربت عنـه اللجنـة يف عـام         

واعترفـت باحلاجـة    . نقل املسؤولية قد تؤدي إىل عدم املـساواة       
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لحقائق احمللية، يف الوقت الذي تـساءلت فيـه         إىل التنويع طبقا ل   
عما إذا كان هنـاك آليـة هيكليـة لـضمان االتـساق فيمـا يتعلـق            

والحظـت أنـه علـى عكـس        . حبقوق املرأة يف مجيع أحناء البالد     
ــة مل       ــذه االتفاقي ــإن ه ــسان، ف ــوق اإلن ــة حلق ــة األوروبي االتفاقي

ىل وأضــافت أنــه بــالنظر إ. تــدخل بأكملــها يف القــانون الــوطين
ــإن        ــاج، ف ــذا اإلدم ــيح فرصــة هل ــد يت ــساواة اجلدي ــانون امل أن ق
اللجنة تود أن تعرف ما إذا كان هذا اإلدماج موضـع تفكـري،             
وما إذا كان القـانون يتـضمن ترتيبـات خاصـة مؤقتـة، باعتبـار               

وتـساءلت يف   . ذلك أنسب طريقـة لإلسـراع بتحقيـق املـساواة         
الـذي أشـار إليـه    " اإلجراء اإلجيـايب "هناية كلمتها عما إذا كان    

 .وفد اململكة املتحدة ميكن أن يكون موضع نظر

 ٢ و١املادتان 

قالــت إنــه حيــث أن اآلليــة الوطنيــة  : الــسيدة ســينمر -١٧
مسؤولة عن توفري موارد كافية ألقاليمها الواقعة وراء البحـار،          
فإهنــا تــود احلــصول علــى معلومــات عــن الــدعم الــتقين واملــايل  

ليم مثـــل جـــزر تريكيـــزس وكـــايكوس، املقـــدم إىل هـــذه األقـــا
وأضــافت أن اللجنــة ترحــب أيــضا . ضــمانا لالمتثــال لالتفاقيــة

بـــأي معلومـــات عـــن كيفيـــة توعيـــة النـــساء يف تلـــك املنـــاطق 
 .حبقوقهن املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري

قالت إنه من املهـم أن نعلـم أكثـر عـن            : السيدة باتني  -١٨
ــسجونات يف أ   ــساء امل ــة الن ــا    حال ــذات فيم ــشمالية بال ــدا ال يرلن

ــتراتيجيات اجلنــــسانية،    يتعلــــق مبرافــــق عــــزل النــــساء واالســ
. وتــساءلت عــن أولويــات احلكومــة، واإلطــار الــزمين واملــوارد

وقالت إنه من غري الواضح كيفيـة عـرض مـصاحل النـساء علـى               
وزارة العدل، كما أنه يبدو أن هناك نقصا يف مراعـاة املنظـور             

. لق بالنساء املهاجرات اللوايت تطلـنب اللجـوء  اجلنساين فيما يتع  
وأضـــافت أهنـــا ترحـــب بـــأي معلومـــات عـــن اخلطـــوات الـــيت 
تتخذها احلكومة لتحـسني املبـادئ التوجيهيـة اجلنـسانية، كمـا            
أهنا تود أن تعرف ما إذا كانت احلكومة ستنظر يف التوسـع يف       

حقــوق اللجــوء إىل مجيــع النــساء اللــوايت يتعــرض لعنــف قــائم   
جلنس، بدال من قصرها علـى النـساء اللـوايت يـدخلن إىل             على ا 

 .البلد بتأشرية دخول للزواج

حتدث بصفتها أحد أعـضاء اللجنـة، فقالـت        : الرئيسة -١٩
تعقيبا على وضـع االتفاقيـة يف ظـل نظـام التـشريع الـوطين، أن                
ــة       ــور مطلوب ــشريع أم ــدريب والت ــوعي والت ــارة ال ــد مــن إث املزي

اصة باملـسائل اجلنـسانية يف النظـام        إلدخال توصيات اللجنة اخل   
ــوطين ــود أن تعــرف كيــف ختطــط احلكومــة    . ال وقالــت إهنــا ت

ــا      ــدما إذا كانــت التوصــيات مازالــت ذات صــلة، وم للــسري ق
ــاري      ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل ــذ الت ــذي حــدث من . ال

وأعلنت أن األمـر حباجـة إىل مزيـد مـن املعلومـات فيمـا يتعلـق         
ــى الربوتوكــول    ــصديق عل ــى أســاس جتــرييب، وكــذلك   بالت عل

 . عن تنفيذ الربوتوكول٢٠٠٨نتائج تقرير عام 

أشــارت  إىل أن ): اململكــة املتحــدة (الــسيدة فوليــت -٢٠
بعــض أســئلة اللجنــة حتــدثت عــن النظــام احلــايل، وهــو النظــام   

 .الذي يتعرض إلعادة النظر

قالت إن احلكومـة    ): اململكة املتحدة  (السيدة كيلينغ  -٢١
رة الــوعي فيمــا يتعلــق بــالربوتوكول االختيــاري  تعــرف أن إثــا

ليست كافية، وأن هناك خططا لزيادة اجلهـود املبذولـة إلثـارة            
وأعربـت عـن    . الوعي سواء بالربوتوكول أو باالتفاقيـة نفـسها       

أمــل وفــدها يف مناقــشة املــسألة مــع املنظمــات غــري احلكوميــة    
 .ذات الصلة عقب انتهاء االجتماع مباشرة

قالت إن احلكومـة    ): اململكة املتحدة  (ليرتالسيدة كو  -٢٢
ــق       ــا يتعلــ ــة فيمــ ــة ومنتظمــ ــتعراض رمسيــ ــة اســ ــري عمليــ جتــ
بالتحفظات، وأنه إذا كان هنـاك عـدد مـن التحفظـات مـازال              
قائما، فقد مت سحب واحد من هـذه التحفظـات علـى األقـل،              

ــد   ــن بع ــك مل يعل ــذه    . رغــم أن ذل ــستعرض ه ــا ست ــت إهن وقال
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 مبزيد من التفصيالت، كما أن وزارة       املسألة وتعود إىل اللجنة   
 .العدل تستطيع أن تعطي مزيدا من املعلومات

قالـت إن تقـديرات     ): اململكة املتحدة  (السيدة سونغ  -٢٣
التأثري اجلنساين أظهرت أنـه حتققـت مكاسـب للمـرأة مبوجـب             

فالـسلطات  .  يف أيرلنـدا الـشمالية  ١٩٩٨ من قانون  ٧٥الباب  
جيع تكـافؤ الفـرص وإقامـة عالقـات         العامة املعنيـة مطالبـة بتـش      

فلجنـــة املـــساواة بأيرلنـــدا الـــشمالية . ٢٠٠٠طيبـــة منـــذ عـــام 
وتقرير جلنة السياسات اخلاصة بأيرلنـدا الـشمالية دلـيالن علـى            
ــالزم للمــساواة     ــاه ال ــويل االنتب ــد أن ت ــسلطات العامــة الب أن ال
بــشكل عــام ولتــشجيع إقامــة عالقــات جيــدة فيمــا بــني مجيــع   

فت أن مجيـــع الـــسياسات ختـــضع لتقـــديرات وأضـــا. الـــسكان
ســنوية للتأكــد مــن أهنــا تتماشــى مــع شــروط املــساواة، وأهنــا    

وكمثــال علــى ذلــك، وبنــاء . ختــضع للمراجعــة عنــد الــضرورة
على تقديرات التأثري اجلنساين، قامـت وزارة الزراعـة والتنميـة           
الريفيــة بإدخــال تعــديالت علــى خطتــها إلدخــال املــزارعني       

ها لطلبــات مــن النــساء، كمــا قــررت مجاعــة   الــشبان بتــشجيع
ــة       ــود خارجي ــرام عق ــدم إب ــة ع ــصحية واالجتماعي اخلــدمات ال
خلدمات املطاعم استنادا إىل أحد تقـديرات التـأثري الـذي تـبني             

 -منه أنه سيكون لذلك تأثريه السليب علـى املـوظفني احلـاليني             
 كما أن اجمللـس البلـدي ملدينـة بلفاسـت           -وأغلبهم من النساء    

ع مبادرات موجهة لزيادة استخدام اجملموعات غري املمثلـة         وض
متثــيال كافيــا ضــمن القــوى العاملــة، وهــو مــا أســفر عــن إجيــاد  

. عـــدد أكـــرب مـــن الوظـــائف للنـــساء يف أعمـــال غـــري تقليديـــة 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦وأعلنـــت أنـــه أخـــريا، وطبقـــا لتقريـــر الفتـــرة 

 الــذي اعتمدتــه جلنــة املــساواة، تعــذر التوصــل إىل اســتنتاجات 
تفصيلية عن مدى تأثري األمناط املختلفة للتمييز، ولكـن مل يـتم            
ــأثري علــى وضــع اجلنــسني أو املعــالني أو املتــزوجني،     معرفــة الت
حيــث كــان هــذين األخرييــن يــؤثران علــى النــساء بــأكثر مــن   

 .الرجال

قالت إن اتفاقيات   ): اململكة املتحدة  (السيدة كوليرت  -٢٤
-٢٠٠٢ اجلنـسني يف الفتـرة       اخلدمات العامة اليت تساوي بـني     

 قــــد حــــددت أهــــدافا راســــخة ألولويــــات اإلدارات ٢٠٠٥
ــرأة     ــز ضــد امل ــافح التميي ــيت تك ــة ال ــذه  . احلكومي ــت إن ه وقال

 هــدفا تراجــع كــل ثالثــة شــهور، ١٢األهــداف البــالغ عــددها 
وأوضـحت  . ويرفع تقرير عن مـدى التقـدم فيهـا إىل احلكومـة           

ــر   ــة يف الفتــ ــدمات العامــ ــات اخلــ  ٢٠٠٨-٢٠٠٥ة أن اتفاقيــ
ــى   ــوي عل ــى     ١٩حتت ــسني عل ــني اجلن ــساواة ب ــدفا لتعمــيم امل  ه

نطاق أوسع، وأن االتفاقيات الـيت سـتعقد يف املـستقبل سـوف             
ــضييق الفجــوة يف األجــور      ــشمل ت ــيت ت ــسائل ال ــى امل تركــز عل

 .وزيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية

ــشان -٢٥ ــسيدة ستراتـ ــدة (الـ ــة املتحـ قالـــت إن ): اململكـ
طار التشريعي لعدم التمييز وتشجيع املساواة بـني اجلنـسني،          اإل

. مــسألتان متــسقتان يف مجيــع أحنــاء انكلتــرا وويلــز واســكتلندا 
فتفـــويض املـــسؤوليات يزيـــد مـــن عمليـــة اإلنـــدماج، إذ أنـــه،  
استجابة لالحتياجات اخلاصـة يف كـل إقلـيم، يعطـي اسـتقالال             

 وهــو مــا ذاتيــا يف بعــض املــسائل عنــدما يكــون ذلــك مناســبا، 
ــشريعية األساســية   ــضيف إىل األحكــام الت ــه يف  . ي وأضــافت أن

حماولة لكفالة االتساق، قامت جلنة املساواة وحقـوق اإلنـسان          
الــيت شــكلت يف أعقــاب اختفــاء جلنــة تكــافؤ الفــرص يف عــام   

 وأصــبحت مــسؤولة عــن تنفيــذ التــشريعات وتقــدمي      ٢٠٠٧
وقـد  . الدعم، نشرت هذه اللجنة عددا من مدونات املمارسـة         

تكفلت بعض املبادرات بإدماج واجب املساواة بني اجلنـسني،         
مبــا يف ذلــك البيانــات املرتبــة جنــسانيا املقدمــة إىل احلكومــات   
واألجهزة العامـة السـتخدامها يف وضـع خطـط للمـساواة بـني        

كمـــا أن هنـــاك وســـيلة لتقـــدير التـــأثري العـــام علـــى . اجلنـــسني
املــساواة بــني  املــساواة بــشروط معينــة تتماشــى مــع واجــب      

اجلنـــسني، وباإلضـــافة إىل جلـــسات االســـتماع مـــع املـــوظفني 
ــأثري     ــدير التــ ــروطها، وتقــ ــساواة، وشــ ــة املــ ــة بتجربــ والتوعيــ

ــه ــة تــشتمل علــى حــوار    . وتطبيقات وأوضــحت أن هــذه العملي



CEDAW/C/SR.843  
 

08-41730 7 
 

وتــدريب مــستمرين، باإلضــافة إىل وضــع ضــوابط وتوازنــات   
 .لرصد التأثريات

ــباي  -٢٦ ــسيدة شريسـ ــة امل (الـ ــدةاململكـ ــت إن ): تحـ قالـ
العالقــة بــني االتفاقيــة والتــشريعات الوطنيــة عوجلــت يف قــانون 

وأضــافت أن القــانون يعــاجل أيــضا التمييــز     . املــساواة اجلديــد 
الدويل وكيفية تسجيل مثل هذه الشكاوى دون أي تعقيـدات   

 .ال داعي هلا

قالــت إن الــربامج ) اململكــة املتحــدة (الــسيدة بــويس -٢٧
بني اجلنسني يف جزر تريكـيس وكـايكوس قـد          احمللية للمساواة   

. طبقــت، وأن مجيعهــا متــول مــن احلكومــات الوطنيــة احملليــة      
، نفــذت أنــشطة ٢٠٠٦وأعلنــت أنــه منــذ إقــرار دســتور عــام  

كـثرية بالتعـاون مــع بعـض املنـاطق األخــرى فيمـا وراء البحــار      
ومستعمرات التاج وبلدان الكارييب، بشأن عـدد مـن القـوانني           

ســـرة، والعنـــف األســـري، ومحايـــة األطفـــال، مثـــل حمـــاكم األ
ــال  ــة األطفـ ــانون رعايـ ــوق   . وقـ ــانون حقـ ــا أعلنـــت أن قـ كمـ

 أنشأ جلنة لتـضمن متويـل بـرامج املـساواة       ٢٠٠٨اإلنسان لعام   
 .بني اجلنسني أيضا

قالت إن هناك عدد    ): اململكة املتحدة  (السيدة ميللر  -٢٨
ري مـن   قليل من النساء املسجونات، وأنه مت تـشكيل فريـق صـغ           

اخلرباء لوضع استراتيجيات جديـدة بـشأن الـسياسات اخلاصـة           
باجلنــسني، مبــا يف ذلــك الــسماح لألطفــال بقــضاء ليلــة مــع        

وأعلنت أنه مت اختيار ستة أماكن حمتملة إلقامـة هـذه           . أمهاهتم
ــة     ــة والعالجي ــة الودي ــصميمها علــى البيئ . املرافــق، الــيت ركــز ت

ســتراتيجية كليــة وأعلنــت أن هنــاك خطــة حمــددة تؤكــد علــى ا
وشــاملة لنــهج جنــساين جتــاه الــسياسات املتعلقــة مبــن يعتــدون   
على النساء أما تكاليف هذه اخلطة ومواعيدها فـسوف ينتـهي          

وأوضـحت أن وحـدة العدالـة       . ٢٠٠٨العمل فيها بنهاية عـام      
اجلنائيــة يف أيرلنــدا الــشمالية ال متثلــها الوحــدة اخلاصــة مبعــايري   

نـسانية وهـي الوحـدة الـيت تـشارك          والتدريب علـى املـسائل اجل     

فيها احلكومة، وإن كانت وحدة العدالـة اجلنائيـة علـى اتـصال      
 .هبذه األخرية

قالت إنه ليست   ): اململكة املتحدة  (السيد دانوورث  -٢٩
هناك خطة لتعديل القـانون اخلـاص بـاحلق املطلـق يف البقـاء يف               

 علـى   البالد، ولكن املادة اخلاصـة بـالعنف األسـري ضـد املـرأة            
أســـاس تأشـــرية دخـــول للـــزواج أضـــيفت نتيجـــة العمـــل مـــع  
املنظمات غري احلكومية، وأعلنـت أن مثـل هـذا العمـل سـوف             
ــشريعات     ــسياسات والتــ ــتعراض الــ ــستقبل الســ ــزداد يف املــ يــ
وإدخال حتسينات عليها هبدف كفالـة املعاملـة املنـصفة للنـساء            

 .املهاجرات

 ٤ و٣املادتان 

لــت إهنــا قلقــة بــشأن مكانــة  ، قاتافاريزســيلفاالــسيدة  -٣٠
ــسان وأولوياهتــا يف جمــال القــضايا     ــة املــساواة وحقــوق اإلن جلن

ــز هيكلــي ال    . اجلنــسانية ــالتمييز القــائم علــى اجلــنس هــو متيي ف
فواليــة اللجنــة ومهامهــا مل . يقــارن بغــريه مــن أشــكال التمييــز 

تـــشر إىل اجلنـــسانية، كمـــا أن األهـــداف املختلفـــة مل تعتـــرف 
ــوات   بالشخـــصية املزدو ــن اللـ ــساء، وهـ ــد النـ ــز ضـ ــة للتمييـ جـ

وأضـافت أنـه   . يشكلن جزءا من كل جمموعـة تتعـرض للتمييـز     
ــة حبقــــوق اإلنــــسان مل تتــــصدى للمــــسائل    يبــــدو أن التوعيــ
ــسانية      ــسياسات اجلن ــى ال ــدريب عل ــدا، وأن الت ــسانية حتدي اجلن
وتفـــسري لـــوائح املـــساواة بـــني اجلنـــسني يهـــدفان إىل املـــساواة 

ا تريـد إيـضاحا للكيفيـة الـيت تـرتبط هبـا             وأوضحت أهن . الرمسية
 .لوئح املساواة اجلنسانية باملساواة احلقيقية

قالت إهنا تشعر بـالقلق إزاء قـدرات        : السيدة نيوباور  -٣١
وســـلطات ودور وحـــدة املـــرأة واملـــساواة، باعتبارهـــا اجلهـــاز 

واسـتطردت تقـول    . احلكومي احملوري للمساواة بـني اجلنـسني      
كيــف أن هــذه الوحــدة تتكفــل بــالنظر  إنــه مــن غــري الواضــح  

ــيت       ــسني ال ــني اجلن ــساواة ب ــسليم يف خطــط وهنــج وطــرق امل ال
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تـــضعها اإلدارات احلكوميـــة لكفالـــة املـــساواة الفعليـــة بـــني      
ــة   . اجلنــسني وتــساءلت عمــا إذا كانــت املــوارد البــشرية واملالي

ــوافرة بالفعــل حــىت ميكــن للوحــدة أن تلعــب دورا     الالزمــة مت
ــا يف تـــشجيع  ــذ   قياديـ ــل بتنفيـ ــساواة بـــني اجلنـــسني والتكفـ املـ

وأضــافت أن وفــد اململكــة املتحــدة قــال إنــه عنــدما  . االتفاقيــة
يعود إىل بلده سوف يشكل جهازا ملتابعة املالحظات اخلتاميـة          
للجنة وتوصياهتا، ولكنها تود مرة أخرى أن تعرف مـن الـذي        

 .سيتوىل القيادة يف تنفيذ التزامات الدولة

 ٢٠٠٦ قالـت إن قـانون املـساواة لعـام      :السيدة شـني   -٣٢
يطالب السلطات العامـة بالقـضاء علـى التمييـز والتحـرش غـري              

ــساء والرجــال    ومــع . املــشروعني وتــشجيع تكــافؤ الفــرص للن
ذلك، فإن االتفاقية ال تـدعو إىل تكـافؤ الفـرص فحـسب، بـل               

وبنــاء علــى ذلــك،  . وإىل مــساواة حقيقيــة بــني الرجــل واملــرأة 
فيــد معرفــة مــا إذا كــان قــانون املــساواة   ســوف يكــون مــن امل 

ــساواة      ــق امل ــسهمان يف حتقي ــساواة بــني اجلنــسني ي وواجــب امل
وأعلنـت أنـه طبقـا ملـا جـاء يف التقريـر، فـإن               . الفعلية يف الواقع  

واجب املساواة بني اجلنسني يفرض على كـل سـلطة عامـة أن             
. تــضع خطـــة للمـــساواة بـــني اجلنـــسني متتـــد لـــثالث ســـنوات 

للجنــة ترحـب باملزيــد مــن املعلومـات عــن كيفيــة   وأعلنـت أن ا 
ــيم     ــة، مثــل قطــاع التعل ــزام يف قطاعــات معين ــذ هــذا االلت . تنفي

وأوضـــحت أن التقـــارير األوىل قـــد قـــدمت يف أوائـــل العـــام،  
وأعربت عن رغبتـها يف معرفـة مـا إذا كانـت مجيـع الـسلطات                

 .العامة قد قدمت تقريرها، وما هي النتائج األولية لذلك

قالــت إن التوصــية العامــة  : شــيلينغ-يدة شــوبالــس -٣٣
 للجنــة أشــارت إىل ضــرورة تطبيــق ترتيبــات خاصــة   ٢٥رقــم 

مؤقتـــة يف مجيـــع اجملـــاالت، وتـــساءلت عمـــا إذا كـــان قـــانون  
املساواة اجلديد سوف يغطي مثل هذه الترتيبـات يف القطـاعني           

وقالـت إن أي تفاصـيل عـن هـذه          . العام واخلاص على الـسواء    
عمول هبا بالفعل سـيكون أمـرا مفيـدا، مثـل مـا إذا              الترتيبات امل 

كانت هذه الترتيبات سوف تشتمل على األهداف واجلـداول         
 .الزمنية، وعلى آليات للرصد أيضا

ومــضت تقــول إن اللجنــة تــشعر بــالقلق مــن أن جلنــة   -٣٤
املساواة وحقوق اإلنسان ليـست هلـا واليـة حمـددة فيمـا يتعلـق         

ييز ضد املرأة علـى  جنة ترى أن التمفالل. باملساواة بني اجلنسني  
أساس نوع اجلنس له طبيعة خمتلفة عن املـساواة بـني اجلنـسني،         
وأوضحت أن الصعوبة تكمن يف كيفية التصدي للتمييـز فيمـا           
بني اجلنـسني دون فقـدان الرؤيـة بالنـسبة للتمييـز النـوعي ضـد                

كما أوضحت أن اململكة املتحدة كانت رائـدا يف هـذا           . املرأة
ة الـسابقة لتكــافؤ الفـرص، معربــة عــن   اجملـال مــن خـالل اللجنــ  

أملـــها يف أن تتبـــوأ القيـــادة مـــرة أخـــرى، ســـواء فكريـــا أو       
ــى       ــل عل ــل يف التعام ــد املتمث مؤســسيا، ملعاجلــة التحــدي اجلدي
األرضيات املتعددة للتمييز دون فقـدان النظـر إىل التمييـز ضـد             

 .املرأة بالذات

 مـن   ٣ومضت تقول إنه يف هناية األمر، ووفقا للمادة          -٣٥
االتفاقية، فإن الدول األطراف عليها أن تتكفل بعـدم اإلضـرار    
ــة     ــسانية بفعــل االلتزامــات الدولي مبــساواة املــرأة وحقوقهــا اإلن
للدولــة أو بفعــل سياســات األجهــزة الدوليــة، وعلــى األخــص  

وأوضـحت أن   . منظمات التجارة الدولية واملؤسسات النقديـة     
دورا قياديا يف مثـل هـذه       اململكة املتحدة باعتبارها دولة تلعب      

األجهزة، عليها أن توضح ما إذا كانت قد أقامـت أي آليـات             
 .يف هذا الصدد

قالـت إهنـا تفهـم      ): اململكـة املتحـدة    (السيدة فوليـت   -٣٦
قلق اللجنة مـن أن مجـع اخليـوط املختلفـة يف جهـاز واحـد قـد                  

ولكنـها  . يضعف من القضايا اجلنسانية أو حيجبها عن الظهـور        
 احلكومة تعترب أن التغيريات اليت دخلت علـى اآلليـة           أعلنت أن 

فاحلكومــة . الوطنيــة قــد عــززت مــن املــساواة بــني اجلنــسني      
نظــرت  إىل التمييــز املتعــدد الوجــوه، ورأت أن جتميــع كــل      
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األشــياء معــا داخــل جلنــة املــساواة وحقــوق اإلنــسان، ســوف   
 .يعزز محاية هذه احلقوق

قالـت إن اململكـة   ): دةاململكة املتح (السيدة كيلينيغ  -٣٧
ــدان أخــرى   -املتحــدة تتجــه   ــع بل ــن    - م  حنــو هنــج أوســع م

املساواة، وأن التحدي أصـبح يتمثـل يف حتديـد كيفيـة احملافظـة              
وأضـافت أن اآلليـة     . على التركيز علـى املـساواة بـني اجلنـسني         

الوطنية اخلاصة بـاملرأة أصـبحت اآلن هـي مكتـب املـساواة يف               
ــار   ــع تق ــذي يرف ــساواة،  احلكومــة، ال ــرأة وامل ــريت امل يره إىل وزي

ــشائه        ــى إن ــام عل ــرور ع ــوه مب ــل لت ــذي احتف ــب ال ــو املكت . وه
واســتطردت تقــول إن املكتــب لــيس وحــدة لتــسليم الــربامج،   
وإمنا هو فرع لـسياسة املـساواة بـني اجلنـسني وعنـصر حتفيـزي               
هلــا، ودوره مماثــل متامــا للــدور الــذي كانــت تقــوم بــه وحــدة   

وهـو يتنـاول قـضايا معينـة للمـساعدة          . سابقةاملرأة واملساواة ال  
ــوزيرتني ــه بعــد   . يف عمــل ال ــة إن وشــرحت عمــل الوحــدة قائل

مشاورات مستفيضة مع احلكومـة، اسـتطاعت الوحـدة حتديـد           
ــشكل خــاص     ــا ب ــز عليه ــة جمــاالت للتركي دعــم األســر،  : ثالث

والعنــف ضــد املــرأة وعـــن طريقهــا، ومتكــني النــساء الـــسود       
وأوضحت تقـول إن املكتـب      . ت العرقية واملنتميات إىل األقليا  

ســيتوىل القيــادة يف أعمــال التخطــيط اســتجابة للمالحظــات      
كمــا أوضــحت أن اســكتلندا وويلــز وأيرلنــدا . اخلتاميــة للجنــة

الشمالية تعكس كلها اهلياكل اإلنكليزية داخل أجهزة اإلدارة        
 .اخلاصة هبا

حتـدثت نيابـة    ): اململكـة املتحـدة    (السيدة ستراتـشان   -٣٨
عن اسكتلندا، وقالـت إنـه منـذ تفـويض الـسلطات، أصـبحت              
مجيع قضايا املساواة تتجمع داخل وحدة املـساواة يف حكومـة           

وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن الربملـان االسـكتلندي بـه             . اسكتلندا
. جلنة لتكافؤ الفـرص تنظـر يف مجيـع األبعـاد اخلاصـة باملـساواة              

ديــدا عــن كمــا أن هنــاك فريــق يف وحــدة املــساواة مــسؤول حت 
املسائل اجلنـسانية وتيـسريها، باإلضـافة إىل فريـق آخـر لقـضايا           

وأضـافت أن اسـكتلندا تـرى أنـه مـن املهـم             . العنف ضد املـرأة   
للغاية االحتفاظ بالتركيز على املـسائل اجلنـسانية، وإن كانـت           
ترى أنه من املهـم إسـناد هـذه املـسألة إىل تلـك الوحـدة، الـيت                  

ــب واســعة للتمييــ   ــة   تغطــي جوان ــا النظــر يف العالق ز، وبإمكاهن
البينية بـني خمتلـف أمنـاط التمييـز، حيـث أن املـرأة تعرضـت يف                 

 .أغلب األحيان إىل أمناط متعددة من التمييز

حتـدثت نيابـة عـن      ): اململكـة املتحـدة    (السيدة سـونغ   -٣٩
أيرلنــدا الــشمالية، فقالــت إن احلكومــة متــر مبرحلــة تعلــم فيمــا   

 ١٩٩٨امس والـسبعني مـن قـانون عـام          يتعلق بتنفيذ الباب اخل   
ويف . يف أيرلنــدا الــشمالية فيمــا يتعلــق بتــشجيع تكــافؤ الفــرص

ــيم    ٢٠٠٦عــام  ــشمالية بتقي ــدا ال ــة املــساواة أليرلن ، قامــت جلن
مدى فعالية البـاب اخلـامس والـسبعني، وخلـصت إىل أنـه غـري             
ــسينات عــن        ــسياسات وأدخــل حت ــن كيفيــة وضــع ال ــثريا م ك

.  إىل عمليــة شــاملة لــصنع الــسياساتاملــشاورات الــيت أفــضت
ومع ذلك، فـإن التقيـيم خلـص إىل أن هـذا التـشريع مل حيـدث        
بعـد األثـر والنتـائج املرجــوة، وأن األمـر حباجـة  إىل مزيـد مــن       

كما أعلنت اللجنـة أن خطـط املـساواة    . العمل يف هذا اجلانب   
مازالــت هــي أفــضل طريقــة لتنفيــذ هنــج للمــساواة موجــه حنــو  

 .العمل

ومــضت تقــول إن اســتراتيجية املــساواة بــني اجلنــسني   -٤٠
حمفورة يف برامج احلكومة، وأن املعلومـات الـيت أدىل هبـا ممثلـو              

. أيرلندا الشمالية إىل اللجنة كانت معتمـدة مـن مجيـع الـوزراء            
وأكدت وجود برامج منتظمـة للتـدريب علـى قـضايا املـساواة             

بـني اجلنـسني   واجلنسني، ومع ذلك، فإن مـسائل اللغـة احملايـدة      
وأضـافت أن   . مازالت حباجة إىل عالجها من خـالل التـدريب        

مجيـــع اإلدارات احلكوميـــة هبـــا منـــسقون يف شـــؤون املـــساواة  
يلعبــون دورا استــشاريا، وأن مجيــع اإلدارات مطالبــة بــأن تعــد 
خطة عمل للمساواة بني اجلنسني متتـد لـثالث سـنوات، وهـي             

 .املدةاخلطة اليت ستخضع لالستعراض يف منتصف 
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ــة املتحــــدة (الــــسيدة مانــــسون -٤١ قالــــت إن ): اململكــ
حكومــة ويلــز هبــا وزيــرة لــشؤون املــساواة وحقــوق اإلنــسان، 
ــساواة       ــة امل ــضايا، باإلضــافة إىل جلن ــذه الق ــة هل ووحــدة مركزي
ــضايا      ــن قـ ــسؤوال عـ ــا مـ ــضم فريقـ ــيت تـ ــسان الـ ــوق اإلنـ وحقـ

 كما أن احلكومة لديها جلنـة لتكـافؤ الفـرص تتنـاول           . اجلنسني
 حلكومة ويلـز يتـضمن      ٢٠٠٦قضايا اجلنسني، فإن قانون عام      

مــادة فريــدة تــنص علــى ضــرورة إتاحــة فــرص متــساوية فيمــا    
 .يتعلق بنوع اجلنس والنوع واإلعاقة على وجه التحديد

قالـت إن جلنـة     ): اململكة املتحدة  (السيدة شريسيباي  -٤٢
واجـب  املساواة وحقوق اإلنسان عليها التزام بتنفيذ االمتثـال ل        

املــساواة بــني اجلنــسني، كمــا أهنــا ســتقوم بتقــدير اخلطــط الــيت  
يعــدها القطــاع العــام ملــدة ثــالث ســنوات، مبــا يف ذلــك خطــة  

وأوضـحت أن اللجنـة سـتتخذ إجـراءات ضـد           . اللجنة نفـسها  
وأعلنـــت أن أعـــضاء اللجنـــة لـــديهم  . مـــن ال ميتثلـــون لـــذلك

ــسني    ــضايا اجلن ــبرية بق ــشروعات  . خــربات ك ــني امل ــن ب  وأن م
األوىل اليت وضعتها اللجنة، مشروع بشأن العنف ضـد املـرأة،           
أي أنه من الواضح أهنا كانت تطور بالفعل عملها فيما يتعلـق            

 .بقضايا اجلنسني

واســتطردت تقــول إن مرســوم املــساواة بــني اجلنــسني   -٤٣
، وأنه يلزم الـسلطات العامـة بالقـضاء         ٢٠٠٧قد دخل يف عام     

شروعني وتـــشجيع الفـــرص علـــى التمييـــز والتحـــرش غـــري املـــ 
وهـذا الواجـب مطبـق علـى مجيـع      . املتكافئة بني الرجل واملـرأة    

السلطات العامة ما مل تكن معفاة صراحة بفعل القـانون، مثـل            
االســتثناءات املتعلقــة باالســتقالل القــضائي، واألمــن القــومي،  

وأوضـحت انـه يف جمـال التعلـيم،         . والوضع الدستوري للربملان  
اة بني اجلنسني ميتد حىت مـستوى املـدارس،   فإن واجب  املساو  

كما أن جلنة تكافؤ الفرص قد صاغت مبادئ توجيهية حمـددة           
ومضت تقـول إن مكتـب املـساواة بـني        . للمؤسسات التعليمية 

اجلنسني سيقوم بتقـدير مـا إذا كانـت اخلطـط األوىل الـيت متتـد         

لثالث سنوات هلا تأثريها على املساواة بني اجلنـسني يف مـسار            
كما أن اجملموعـة األوىل     . ملها لوضع قانون جديد للمساواة    ع

ــة املــساواة      ــها مــن جانــب جلن ــتم متابعت مــن التقــارير ســوف ي
 .وحقوق اإلنسان

 ٦ و٥املادتان 

تناولــت مــسألة التنمــيط، وقالــت إن  : الــسيدة جــابر -٤٤
التقارير أشارت إىل أنه مت إجراء استعراض للمنـاهج، وخاصـة           

.  سـنة  ١٨ و ١٦ذين تتـراوح أعمـارهم بـني        بالنسبة للبالغني الـ   
كمــا اختــذت إجــراءات إلدمــاج تنــوع الثقافــات واألديــان يف   
اجملتمـــع، ولكـــن هـــذه اإلجـــراءات ليـــست كافيـــة ألن املـــرأة   
مازالت ختصع للتنمـيط، وخاصـة يف اإلعالنـات ويف الوسـائط         

وأعلنت أنه مـن املفيـد معرفـة مـا تنويـه احلكومـات              . اإلعالمية
ــة املتحــدة شــغلت مناصــب   . يف هــذا الــصدد فــاملرأة يف املمكل

. رفيعة لسنوات عديدة، ولكن ذلك ال يعكس مساواة كاملـة         
ــن      ــثري مـ ــة يف كـ ــة الثانيـ ــن الدرجـ ــا مـ ــاملرأة مازالـــت مواطنـ فـ

ومــن املفيــد معرفــة  . اجلوانــب، وخاصــة فيمــا يتعلــق بــاألجور 
وأخريا، فإن اللجنـة تـود      . خطط احلكومة يف هذا الصدد أيضا     

الكيفيــة الــيت تعامــل هبــا النــساء املهــاجرات، وعلــى  أن تعــرف 
 .األخص النساء القادمات من جمتمعات إسالمية

 قالت إنه رغـم وجـود جلنـة ملكافحـة           :السيدة بيجوم  -٤٥
العنف ضد املـرأة، فـإن العنـف مـازال مـستمرا وأخـذ أشـكاال                

وأعلنــت أن اللجنــة تــود أن تعــرف مــا إذا كانـــت      . جديــدة 
تراتيجية وطنيـة ملكافحـة العنـف ضـد         احلكومة قد أخـذت باسـ     

املــرأة والقــضاء عليــه، مــع جــدول زمــين حمــدد وخمصــصات يف 
وأضــافت أنــه مــن املفيــد أيــضا معرفــة مــا إذا كانــت  . امليزانيــة

اخلـــدمات املعاونـــة واملـــساعدات القانونيـــة متـــوافرة لـــضحايا   
. العنـف مـن النـساء املهــاجرات والنـساء مـن األقليـات العرقيــة      

ــانون العنــف األســري      وأوضــحت أنــه   ــا للتقريــر، فــإن ق طبق
وأضـافت أنـه مـن      . ٢٠٠٤واجلرائم والضحايا قد أقر يف عـام        
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املفيد معرفة الكيفية اليت عوقب هبا الكثريين مـن املعتـدين منـذ             
ذلك احلني، ومـا إذا كانـت اجلـرائم قـد زادت، ومـا إذا كـان                 

 .للقانون تأثري إجيايب على احلد من العنف األسري

 تساءلت عن السبب يف عدم وجود       :يدة بيمنتال الس -٤٦
ــة موحــدة ومتعــددة األوجــه بــشأن العنــف ضــد     سياســة وطني
املرأة، مبا يف ذلك التوعية القانونيـة والـدعم للـضحايا يف مجيـع              

وأثنـت علـى قـانون      . أرجاء اململكة املتحدة  وأيرلندا الشمالية     
، وإن كانـت اللجنـة قـد مسعـت أن           ٢٠٠٣ختان اإلناث لعـام     

ختــان اإلنــاث مــازال ميــارس وأن النــساء قلمــا جتــدن الرعايــة    
املتخصــصة الــيت حيتجنــها، نظــرا ألن أعــداد قليلــة مــن اهليئــات  

ــالزم   ــدريب ال ــة قــد تلقــت الت ــاك نقــصا يف  . الطبي كمــا أن هن
املعلومــات عــن انتــشار هــذا املوضــوع، وأهنــا تــود أن تعــرف    

ات الـيت   مدى إدراك احلكومة هلذه املشكلة، ومـا هـي اإلجـراء          
اختــذهتا للقــضاء عليهــا، ومــا إذا كانــت هنــاك أي حبــوث قــد    
ــري      ــات غـ ــدور املنظمـ ــة لـ ــيم احلكومـ ــو تقيـ ــا هـ ــت، ومـ أجريـ

 .احلكومية يف هذا اجملال

واستطردت تقول إن اللجنة تلقت معلومات تفيـد أن          -٤٧
وسائط اإلعـالم صـورت املـرأة بـصورة منطيـة وبطريقـة يغلـب               

م يف التـسامح مـع عنـف الرجـل          عليها الطابع اجلنسي مما سـاه     
وأضـافت أنـه نظـرا ألن مجيـع وسـائط اإلعـالم يف              . ضد املـرأة  

اململكــة املتحــدة ختــضع لــإلدارة الذاتيــة، فإهنــا تــود أن تعــرف   
ــرأة     ــم اإلعالنـــات للمـ ــدم وصـ ــة بعـ ــتتكفل احلكومـ كيـــف سـ
ــرأة يف       ــا امل ــنمط هب ــيت ت ــة ال ــا، وكيــف ترصــد الطريق وتنميطه

انــت هنــاك أي حــاالت تتعلــق    وســائط اإلعــالم، ومــا إذا ك  
. بـــصورة املـــرأة يف وســـائط اإلعـــالم مطروحـــة أمـــام احملـــاكم 

وأخريا، تساءلت مـا إذا كـان وفـد اململكـة املتحـدة يـدرك أن                
هناك مستويات خمتلفة للفهم بـني األجهـزة العامـة بـشأن عـدم       
املــساواة، األمــر الــذي أفــضى إىل صــعوبات يف تنفيــذ واجــب   

 .وأبرز أمهية اللغة احملايدة بني اجلنسنياملساواة بني اجلنسني، 

 رحبت بظهـور مفهـوم القـدرة فيمـا          السيدة حاياشي  -٤٨
يتعلق بعدم املوافقة على قـانون االعتـداءات اجلنـسية، وسـألت          
عما إذا كان هذا اإلصالح قد ساهم يف التغلـب علـى إفـالت              

وأوضـحت أن اإلحـصاءات الـواردة يف        . املغتصبني من العقوبة  
لف من االستجابات لقائمة القـضايا واألسـئلة، يظهـر          امللحق أ 

فــرغم اجلهــود الــيت  . اخنفاضــا يف عــدد احملاكمــات واإلدانــات 
بذلتها احلكومة لتحسني إجراءات التحقيق ورفع الـدعاوي يف         
مثل هذه اجلـرائم، فـإن املعلومـات الـيت قدمتـها املنظمـات غـري           

ائــة مــن  يف امل٨٠احلكوميــة واملــصادر األخــرى، تــشري إىل أن  
شكاوى االغتصاب، مل تسفر عـن إقامـة دعـاوى، وأن معـدل             
ــو أدىن      ــة املتحــدة ه ــصاب يف اململك ــة يف حــاالت االغت اإلدان

 .معدل يف أوروبا

وأردفت تقول إن التقارير املتعلقـة باالغتـصاب ظلـت         -٤٩
تتزايد على امتداد ثالثة عقود، بينما ظل عدد حـاالت اإلدانـة            

 التحقيقــات واإلجــراءات والقــانون وظلــت أطــر. ثابتــا بالفعــل
تقوم على منـوذج االغتـصاب مـن الغريـب ومعتقـدات التمييـز              

ــق للمــرأة والرجــل       ــسلوك اجلنــساين الالئ ــساين بــشأن ال . اجلن
وتــساءلت مــا إذا كانــت التوجيهــات املتعلقــة بالتحقيقــات يف  
اجلــرائم اجلنــسية وبــرامج التــدريب الــيت وضــعها احتــاد ضــباط   

ــد أدت إىل  ــشرطة ق ــشرطة يف  ال  أي حتــسينات يف ممارســات ال
ــة تتــساءل عــن   . حــاالت االغتــصاب وأخــريا، قالــت إن اللجن

الــسبب يف عــدم حــدوث حتــسن يف املعــدل املــنخفض لإلدانــة   
رغــــم تعــــيني مــــدع خــــاص حلــــاالت االغتــــصاب يف شــــهر 

، ومــا إذا كــان لــدى احلكومــة ٢٠٠٢كــانون األول /ديــسمرب
ــة لالتـــ   ــة تكفـــل لـــضحايا االغتـــصاب فرصـ ــة خطـ صال بطبيبـ

 .شرعية

قالـت إن وفـد اململكـة املتحـدة         : السيدة تـشوتيكول   -٥٠
ينبغــي أن يــضمن تقــاريره التاليــة معلومــات عــن العنــف الــذي  
تتعرض لـه الفتيـات، كمـا طلبـت معلومـات عـن مـدى فعاليـة                 
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القانون يف العقاب اجلسدي، باعتباره أيضا شكال من أشـكال       
ــدارس     ــدث يف املـ ــان حيـ ــا إذا كـ ــف، ومـ ــره العنـ ــم حظـ .  رغـ

وأضافت أن اللجنة تود أن تعرف سبب عدم تصديق اململكـة           
املتحدة حـىت اآلن علـى اتفاقيـة اجمللـس األورويب بـشأن العمـل               

كمــا . ملكافحــة االجتــار يف البــشر ومــىت تنــوي أن تفعــل ذلــك 
أضافت أن الدولة الطرف قد اعتمدت بالفعل تـشريعا لتجـرمي         

وتـساءلت عمـا    . ائمني بـه  اإلجتار يف البشر، يؤكد حماكمـة القـ       
إذا كــان هــذا القــانون يــشتمل علــى أحكــام حلمايــة الــضحايا   
وإعادة تأهيلهم، وإذا مل يكن األمر كذلك، فهل سيعاد النظـر           

وأضا فت أنـه مـن املفيـد أيـضا مسـاع أي أحكـام               . يف التشريع 
خاصة عن محاية األطفال ومساندهتم، ومعرفة ما إذا كـان قـد            

شرطة النـسائية للعمـل مـع الـضحايا مـن           مت تدريب أفراد من ال    
 .األطفال

وتساءلت أيضا عما  إذا كـان هنـاك حـاالت لالجتـار              -٥١
يف البشر الستغالهلم يف العمل، كما تـساءلت عمـا إذا كانـت             
املنظمات غري احلكومية قـد شـاركت يف صـياغة خطـة العمـل              

 ملعاجلة االجتـار يف البـشر، ومـا هـو اإلطـار الـزمين        ٢٠٠٧لعام  
وقالـت إنـه مـن املفيـد معرفـة املـسؤول عـن تنفيـذ         . ه اخلطة هلذ

. اخلطة ومتابعتها، وما هو نوع املؤشرات املستخدمة يف ذلـك         
واستطردت تقول إنه كانت هناك مؤخرا حاالت عـن االجتـار    
يف النساء املهاجرات إىل اململكة املتحدة السـتغالهلن يف جتـارة           

ــساءل عمــ   . اجلــنس ــة تت ــول إن اللجن ا إذا كانــت وأردفــت تق
الــسلطات تتعــاون عــن كثــب مــع ســفارات البلــدان الــيت يــأيت  
منها الضحايا لكفالة أال تؤدي عملية إعـادهتن إىل الـوطن  إىل             
وقــوعهن ضــحايا مــرة ثانيــة، ولتيــسري عمليــة معاقبــة املتــهمني   

 .الذين يكونون يف أغلب األحيان من مواطين البلدين

 متــسائلة عمــا حتــدثت كعــضوة يف اللجنــة،: الرئيــسة -٥٢
إذا كانــت املالحظـــات اخلتاميــة للجنـــة ســوف تطـــرح علـــى    
اللجنة الربملانيـة املـشتركة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان حـىت تـسلط               

عليها األضواء بشكل أكـرب وإلشـراك الربملـان يف خطـة العمـل          
وأوضــحت أنــه ليــست هنــاك اســتراتيجية     . اخلاصــة بالتنفيــذ 

ــرأة يف    ــة ملكافحــة العنــف ضــد امل ــع أحنــاء اململكــة  متكامل مجي
وأضافت أن اململكة املتحـدة  . املتحدة، رغم أمهية هذه القضية   

قــد شــاركت يف فريــق املهــام يف احلملــة ملكافحــة العنــف ضــد  
املرأة اليت بدأها جملس أوروبا وتـساءلت عمـا إذا كانـت لـدى          
ــا املنظمــات غــري       ــيت تثريه ــسائل ال ــة خطــط ملعاجلــة امل احلكوم

ة بـــشأن اســـتراتيجية شـــاملة تعـــىن  احلكوميـــة وأعـــضاء اللجنـــ
 .بالعنف ضد املرأة

قالت إنـه سـيكون    ): اململكة املتحدة  (السيدة كيلينغ  -٥٣
هناك قـدر أكـرب مـن التركيـز يف التقـارير القادمـة علـى العنـف                  

 .ضد املرأة

قال إن احلكومة   ): اململكة املتحدة  (السيد دانوورث  -٥٤
كافحـة العنـف ضـد      تعتقد أنه ليس لـديها اسـتراتيجية شـاملة مل         

وأوضح أن هناك خطط عمل رئيـسية       . املرأة  إال باالسم فقط    
ــشر       ــسي، واالجتــار بالب ــف اجلن ــف األســري، والعن ــشأن العن ب

وأعلــن أنــه مــن  . والبغــاء، تغطــي أغلــب القــضايا ذات الــصلة  
املهــم البــدء بنظــام العدالــة اجلنائيــة وبتــشريع يبعــث برســالة        

ومـضى  . لوكيات معينـة واضحة إىل اجملتمع بعـدم الـسماح بـس    
يقول إن احلكومة تتعامل مع هذا العنف بصورة جادة للغايـة،           
ــري        ــات غ ــن املنظم ــد م ــع العدي ــشات م ــشارك يف املناق ــا ت وأهن

. احلكومية، السيما فيمـا يتعلـق حبملـة إهنـاء العنـف ضـد املـرأة             
ــذه     ــود هـ ــة أن تقـ ــسبة للحكومـ ــم بالنـ ــن املهـ ــه مـ وأوضـــح أنـ

جـة إىل بـذل جهـود إلشـراك         املداوالت، وإن كانت هنـاك حا     
اجملتمــع بــشكل عــام، واجملتمعــات احملليــة واألفــراد، وملعاجلــة       

 .مواقف الرجال بالذات

ومــضى يقــول إنــه كانــت هنــاك مفاوضــات ومــساع    -٥٥
ــة بـــشأن النـــساء    قويـــة مـــن جانـــب املنظمـــات غـــري احلكوميـ
املقيمــــات يف اململكــــة املتحــــدة بتأشــــريات دخــــول للــــزواج 



CEDAW/C/SR.843  
 

08-41730 13 
 

يدة مـــع شـــريك خمـــادع، دون أن ووجـــدن أنفـــسهن يف مـــص
وعـاجزات عـن    " اللجوء إىل الـصناديق العامـة     "يكون هلن حق    

ــدة ســنتني   ــيري أوضــاعهن مل ــك إصــدار   . تغ وكانــت نتيجــة ذل
قاعدة جديدة  تسمح هلاته النسوة بطلب إجازة إىل أجل غـري            

وحيـث  . حمدود للبقاء يف البالد، وتلقي شيئا من الدعم املادي        
بعد، فإن عبء اإلثبـات مـازال يقـع علـى           أن القانون مل يعدل     

ــة إلجيــاد   . عــاتق الــضحية  وأضــاف أن اجلهــود مازالــت مبذول
حل، وأن جلنة الشؤون الداخلية قد أعلنت عـن خطـة جديـدة         

. سيبدأ تنفيذها خالل العام احلايل لتحل بعـض املـسائل املعلقـة     
أمــا فيمــا يتعلــق بتمويــل املنظمــات غــري احلكوميــة الــيت تقــدم    

مرأة وللنساء السود والنساء مـن األقليـات العرقيـة،          خدمات لل 
ــسبة للحاجــة إىل وضــع سياســة      ــاك عــدم وضــوح بالن فــإن هن
وتوجيــه مركــزيني يف الوقــت الــذي يــسمح فيــه لألولويــات       

فــبعض القــضايا الــيت . احملليــة بــأن تتقــرر علــى املــستوى احمللــي 
أثارها قطاع املنظمات غـري احلكوميـة قـد تـسربت مـن خـالل               

 .الشقوق

ــة احلــايل يف جــرائم      -٥٦ ــدل اإلدان ــول إن مع واســتطرد يق
 يف املائة مـن احلـاالت املبلـغ عنـها ال ميكـن              ٦االغتصاب وهو   

. الدفاع عنه، وأن اجلهود مازالت تبذل لتحـسني هـذا الوضـع           
ــاك اتفــاق بــشأن اخلــدمات العامــة يــشتمل علــى ترتيبــات      فهن

ليـة، مبـا يف     ملعاجلة حاالت العنف اخلطرية داخـل اجملتمعـات احمل        
ذلك العنف األسري والعنف اجلنـسي، علـى امتـداد الـسنوات            

وقال إنه يعتقد أن هـذه االتفاقيـة سـتثبت أهنـا            . الثالث القادمة 
وأضــاف أن . نقطــة حتــول يف التعامــل مــع مثــل هــذه اجلــرائم   

ــع      ــشرطة ومـ ــوات الـ ــع قـ ــق مـ ــاون الوثيـ ــذل بالتعـ ــود تبـ اجلهـ
إقامــة الــدعاوى، املنظمــات غــري احلكوميــة لتحــسني معــدالت 

 يف املائة فقط من شكاوى االغتـصاب تـصل إىل   ٣٠حيث أن  
ــراهن   ــت ال ــاكم يف الوق ــاك اآلن رد    . احمل ــه أصــبح هن ــال إن وق

منسق مـن جانـب اجملتمـع لكفالـة حـصول النـساء املتـضررات               
ــة والــدعم مــع اشــتداد حاجتــهن إليــه   وأعلــن أن . علــى احلماي

سي سـيكون عنـصرا     إنشاء مراكز إلحالة حاالت االعتداء اجلن     
هاما يف الـسنوات الـثالث القادمـة، وأهنـا الشـك ستـسفر عـن                

فمجرد وصـول النـساء إىل      . حتسن يف معدالت إقامة الدعاوى    
 يف املائـة، وهـي      ٣٠احملاكم، زادت مـن معـدالت اإلدانـة عـن           
 .أعلى معدالت يف السنوات العشر املاضية

عـام  وأردف يقول إن قانون ختان اإلناث قد نظر يف           -٥٧
وأن اجلهود تبذل اآلن إلثارة وعـي املهنـيني العـاملني           . ٢٠٠٣

يف جمــال الــصحة، وخاصــة يف مرحلــة مــا بعــد الــوالدة حيــث   
وأوضــح أنــه كانــت هنــاك . تظهــر هــذه املــشكلة للمــرة األوىل

ــصعب      ــه مــن ال ــدعاوى، حيــث أن ــة ال حــاالت معــدودة إلقام
اص وقـد منـع أحـد األشـخ       . للغاية حماكمة الناس على نواياهم    

مــن مغــادرة الــبالد عنــدما حامــت حولــه الــشكوك بأنــه ينــوي 
 .أخذ فتاة إىل اخلارج خلتاهنا

ــور  -٥٨ ــسيدة م ــوم  ): اململكــة املتحــدة  (ال ــت إن مفه قال
سيـصبح  ) أيرلنـدا الـشمالية    (٢٠٠٨االعتداءات اجلنـسية لعـام      

ــام   ــة الع ــا يف هناي ــة إصــالح شــامل    . قانون ــه مبثاب وأوضــحت أن
نسية يف أيرلنـدا الـشمالية، الـذي مـازال          لقانون االعتداءات اجل  

يضم العديد مـن األحكـام مـن القـرن التاسـع عـشر، كمـا أنـه                  
وأضـاف  . ينسق القوانني اخلاصـة هبـذا اجملـال ويقـوم بتحـديثها           

أنه كانت هناك عملية مراجعة دقيقة للتشريع احلـايل باإلضـافة         
وأضـاف أن مكتـب أيرلنـدا الـشمالية     . إىل مشاورات تفـصيلية   

الــذي قــدم هــذا القــانون حيــث أن احلكومــة اإليطاليــة مل   هــو 
تفـــوض بعـــد بالقـــانون اجلنـــائي، وإن كـــان قـــد جـــرى معهـــا 
مــشاورات كاملــة وأن جلنــة خمصــصة مــن مجيــع األطــراف قــد  

وأوضــحت . نظــرت يف مــشروع القــانون وأعلنــت تأييــدها لــه
ــع      ــة املناســبة جلمي ــسي يكفــل التجــرمي والعقوب ــشريع رئي ــه ت أن

نسية دون تراض، أو األفعـال اجلنـسية مـع األطفـال         األفعال اجل 
 .أو أفراد اجملموعات الضعيفة األخرى
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ومـــضت تقـــول إن أيرلنـــدا الـــشمالية لـــديها أيـــضا       -٥٩
استراتيجية إقليمية جديدة للتعامـل مـع العنـف اجلنـسي وسـوء             

وأوضـحت أن هـذه االسـتراتيجية وخطـة         . االستغالل اجلنسي 
كة مكتــب أيرلنــدا الــشمالية، العمــل األوىل قــد وضــعتا مبــشار 

ــة    . واإلدارة املفوضــة ــارير منتظم ــاك تق ــا أوضــحت أن هن كم
ستصدر جملموعة وزارية مـشتركة بـني اإلدارات برئاسـة وزيـر            

 .الصحة والسالمة العامة

قالــت إن هنــاك ): اململكــة املتحــدة (الــسيدة فوليــت -٦٠
ــة املنخفــضة عــن       ــضا ملعاجلــة معــدالت اإلدان ــذل أي جهــودا تب

ت االغتــصاب، بتقــدمي إرشــادات للــضحايا علــى امتــداد  حــاال
ــز أزمـــات االغتـــصاب  . فتـــرات طويلـــة وأوضـــحت أن مراكـ

سوف تبقـى كمـا هـي وسـتدخل عليهـا حتـسينات ألهنـا تقـدم                 
الــدعم الطويــل األجــل الــذي يكمــل املــدد القــصرية لتقــدمي        

. اإلرشادات اليت تقوم هبا مراكز اإلحالة لالعتـداءات اجلنـسية         
ــه  ــام   وأعلنــت أن ــهاء ع ــل انت ــاك   ٢٠٠٨ قب ، ســوف تكــون هن

مداولة برملانية بشأن التقرير الـذي تنظـر فيـه اللجنـة اآلن، مـع               
 .املالحظات اخلتامية للجنة

قالت إن اململكة   ): اململكة املتحدة  (السيدة مورجان  -٦١
املتحدة من بني الدول اليت وقعـت علـى اتفاقيـة جملـس أوروبـا               

باألشـــخاص، وأهنـــا ســـوف  بـــشأن العمـــل ملكافحـــة االجتـــار  
ــام     ــة الع ــة مــع هناي ــى هــذه االتفاقي ــصدق عل وأوضــحت أن . ت

التــأخري يرجــع إىل اشــتراط النظــام القــانوين الربيطــاين تنفيــذ       
كمـا أوضـحت    . أحكام االتفاقية بالكامل قبل التصديق عليهـا      

ــا      ــسابق أهنـ ــبوع الـ ــد أعلنـــت يف األسـ ــدة قـ ــة املتحـ أن اململكـ
 ٤٥ بفتـرة نقاهـة وراحـة ملـدة          ستسمح لضحايا االجتار بالبشر   

ــه يف     ــرة تزيــد علــى احلــد األدىن املنــصوص علي يومــا، وهــي فت
ــة، وهــو  كمــا ســيكون مــن حــق الــضحايا   .  يومــا٣٠االتفاقي

احلــصول علــى تأشــرية إقامــة مؤقتــة ملــدة عــام، قابلــة للتجديــد  

وأوضـحت أن هـذا يفـوق أيـضا         . حبسب كل حالة على حدة    
 .التفاقيةاحلد األدىن املنصوص عليه يف ا

ــار يف    -٦٢ ــة باالجتـ ــة العمـــل اخلاصـ ومـــضت تـــشرح خطـ
البشر، فقالت إن هناك جزءا حيتوي على تفـصيالت ملنـع هـذا            

وقالـت إن   . االجتار وكيفية التعامل مـع ضـحاياه مـن األطفـال          
االجتار باألطفال يف اململكة املتحدة ينظر إليـه كمـشكلة، وأن           

 قــد Pentameter 2 العمليــة األخــرية للــشرطة الــيت أطلــق عليهــا  
 طفال كانوا ضحية االجتار بالبشر وأحالتـهم إىل      ١٣استعادت  

وأضـــافت أن . الـــسلطات احملليـــة لتقـــدمي املـــساعدات املناســـبة
 ضباط من شرطة احلماية موجودون يف حماكم لنـدن،          ٥هناك  

وأن هنــاك فــريقني مــن األخــصائيني يعملــون يف مطــاري لنــدن 
املعرضــني للخطــر الــذين  ومانشــستر، للتعــرف علــى األطفــال  

 .يدخلون إىل اململكة املتحدة

واســـــتطردت تقـــــول إن اجملموعـــــة املـــــشتركة بـــــني  -٦٣
الــوزارات تقــوم برصــد خطــة العمــل اخلاصــة مبكافحــة االجتــار 
بالبـشر، وهـي اجملموعــة الـيت تتكفـل باالمتثــال لـشروط اخلطــة      

ــا باســتمرار     ــادة النظــر فيه ــدر اإلمكــان، وإع ــت أن . بق وأعلن
ــسخة م ــد صــدرت يف األســبوع املاضــي    ن نقحــة مــن اخلطــة ق

. آخذة يف االعتبار الدروس املستفادة من الـسنة األوىل للتنفيـذ          
كما أن هناك نظم للدعم ملساعدة ضحايا االجتـار بالبـشر مـن             

 .البالغني يف إعادهتم إىل أوطاهنم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع
 .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  

 


