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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة

 الدورتان األربعون واحلادية واألربعون
   ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠-١٦

 قائمة القضايا واألسئلة املطروحة يف ما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية  
 

 شمالية املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الاململكة  
 

 مقدمـة  
 CEDAW/C/UK/5(نظــر الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة يف التقريــر الــدوري اخلــامس   

ــسادس ل  ) 2 و Add.1 و ــدوري ال ــر ال ــدا    لمملكــةويف التقري ــا العظمــى وأيرلن  املتحــدة لربيطاني
 ).2 و Add.1 و CEDAW/C/UK/6(الشمالية 

 
 حملة عامة  

قد اعتمدت التقريرين الـدوريني اخلـامس والـسادس    ُيرجى بيان ما إذا كانت احلكومة     - ١
 .وما إذا كانا قد قُدما إىل الربملان

 
 اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي  

يــشري التقريــر الــدوري الــسادس إىل أن احلكومــة قــد شــرعت يف إجــراء اســتعراض          - ٢
تعلقـة باملـساواة    لقوانني مكافحة التمييز مـن أجـل إجـراء مراجعـة جوهريـة لكـل التـشريعات امل                 

هبدف تبسيط قوانني مكافحة التمييـز وحتـديثها، وإىل أن احلكومـة عاكفـة علـى تعـديل قـوانني                  
). ١٥٠ و ١٤٩الفقرتــان (مكافحــة التمييــز ملواءمتــها مــع مبــادئ االحتــاد األورويب التوجيهيــة  
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لدولـــة ، ا)٣٠١، الفقــرة  A/54/38/Rev.1 ()١(هــذا وقــد حثــت اللجنـــة، يف تعليقاهتــا اخلتاميــة     
ضـد املـرأة يف القـانون    الطرف على أن تنظر يف إدراج اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز        

احمللي، أسوة باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية، وحثـت اللجنـة الدولـة                
ا يف الطرف علـى سـّن أحكـام تـشريعية للحمايـات الـواردة يف االتفاقيـة، والـيت ال تـرد بكاملـه                     

ُيرجـى بيـان    .  مـن االتفاقيـة    ٢ و   ١يف املـادتني    القوانني احمللية، من مثل احلماية املنصوص عليها        
كيف سيأخذ استعراض قوانني مكافحة التميز والتشريعات املعدِّلة أو الـيت متّ سـّنها منـذ النظـر              

 مبوجــب ، التزامــات الدولــة الطــرف٢٠٠٦يف التقريــر األخــري، مــن مثــل قــانون املــساواة لعــام  
 .االتفاقية يف االعتبار، وكيف سيقوم مبواءمة قوانني مكافحة التمييز احمللية مع هذه االلتزامات

ــن         - ٣ ــسؤولة ع ــسية امل ــة الرئي ــة احلكومي ــسادس إىل أن الوكال ــدوري ال ــر ال ــشري التقري وي
القضاء على التمييز على أساس اجلنس، أال وهي جلنـة تكـافؤ الفـرص، سـتتم االستعاضـة عنـها            

ــة املــساواة    ٢٠٠٧أكتــوبر / األولتــشرينيف  ــة جديــدة للمــساواة، أال وهــي جلن ، بلجنــة قانوني
وكــذلك يــذكر التقريــر أن جلنــة املــساواة وحقــوق اإلنــسان ســتتوىل مهــام  . وحقــوق اإلنــسان

اللجنة املعنية بالعجز وجلنة املساواة بني األعراق، وأهنا، عالوة على ذلك، سـتتوىل مـسؤوليات            
). ٨٥-٧٩الفقـرات   ( بالتمييز على أساس السن والدين واملعتقد وامليـل اجلنـسي            جديدة تتعلق 

أال ُيـسفر إنـشاء اللجنـة اجلديـدة، أال وهـي جلنـة       ُيرجى وصف اإلجراءات اليت سُتتخذ لكفالـة     
املساواة وحقوق اإلنسان، وتوسيع واليتها مقارنة مع والية جلنة تكافؤ الفـرص، عـن وهـن يف                

وُيرجــى إدراج معلومــات عــن تكــوين جلنــة . قــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأةاجلهــود املبذولــة لل
املساواة وحقوق اإلنسان وعن املوارد، اليت ستخصص هلذه اللجنـة، لقيامهـا بعملـها مـن أجـل              

اليت ستكون متاحـة للمـرأة      وكذلك ُيرجى بيان ما هي اآلليات       . القضاء على التمييز ضد املرأة    
اجلنس أمام اللجنة، كذلك بيـان الترتيبـات املعمـول هبـا لكفالـة        لرفع شكاوى متييز على أساس      

أن تنظر اللجنة يف خمتلف ضروب التمييـز الـذي تواجهـه املـرأة، وال سـيما املـرأة املتحـدرة مـن                    
 .أقليات عرقية أو إثنية أو دينية

 قـد فـرض واجبـا       ٢٠٠٦ويشري التقرير الدوري الـسادس إىل أن قـانون املـساواة لعـام               - ٤
نيــا باملــساواة بــني اجلنــسني علــى الــسلطات العامــة؛ ومبوجــب هــذا القــانون، وجــب علــى    قانو

ــن    ــدءا م ــة، ب ــسلطات العام ــسان٦ال ــل / ني ــني    ٢٠٠٧أبري ــامج للمــساواة ب ــشر برن ، وضــع ون
اجلنسني له أهداف حمددة وخطـوات لبلـوغ هـذه األهـداف، وكـذلك إجـراء تقييمـات جلميـع                    

ــا يف    ــدة، مب ــشريعات اجلدي ــسياسات والت ــدمي     ال ــة وتق ــتغريات احلاصــلة يف جمــال العمال ــك ال  ذل

__________ 
، اجلـزء  )A/54/38/Rev.1( ٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامـة، الـدورة الرابعـة واخلمـسون، امللحـق رقـم       انظر   )١( 

 .٣٠١فقرة الثاين، ال
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وامتثاال هلذا الواجب، جيب علـى الـسلطات العامـة أن جتـري             . اخلدمات من آثار على اجلنسني    
ــة مــــع ذوي الــــشأن   ــدا ). ١١٣ و ١١٢ و ١٠ و ٩الفقــــرات (مــــشاورات كاملــ ويف أيرلنــ

انظـر  (ثـل بتحقيـق املـساواة       واسكتلندا ُتفرض على السلطات العامة واجب قـانوين مما         الشمالية
CEDAW/C/UK/5   و   ١٥، الفقرة CEDAW/C/UK/6   ُيرجى تقـدمي   ). ١٤٦ و   ١٤٥، الفقرتان

تقييم أّويل لكيفية عمل نظام واجب املـساواة بـني اجلنـسني؛ مبـا يف ذلـك املعلومـات عـن نـوع                       
هتا علـى فهـم     آلية التنفيذ املعمول هبـا، وعمـا إذا كانـت الـسلطات العامـة ُتـدرَّب تعزيـزا لقـدرا                   

بني اجلنسني وعن مدى تواتر املشاورات مع ذوي الـشأن، وعـن كيفيـة إجـراء                وتنفيذ املساواة   
ــساء     ــا يف ذلـــك النـ ــشاورات، مبـ ــذه املـ ــة هـ ــسلطات العامـ ــسائية  الـ ــات النـ ــامالت واملنظمـ العـ

 .احلكومية غري
ــسابقة   - ٥ ــة الـ ــات اخلتاميـ ــان A/54/38 ()٢(ويف التعليقـ ــت ، أعر)٢٩٧ و ٢٩٦، الفقرتـ بـ

اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة عـن قلقهـا مـن أن إنـشاء ُنظـم خمتلفـة يف ويلـز،                            
واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية، ُيعهد إليهـا باملـسؤولية عـن مـسائل املـساواة املتعلقـة بـاملرأة، قـد                

لـى كفالـة   ؛ وحثت اللجنـة حكومـة اململكـة املتحـدة ع    ُيفضي إىل مفارقة يف محاية حقوق املرأة   
أن تكون هناك استراتيجية وسياسة وطنيتان موحـدتان لتنفيـذ مجيـع أحكـام االتفاقيـة يف مجيـع                   

ــرف   ــة الطــ ــاء الدولــ ــسادس،     . أرجــ ــامس والــ ــدوريان، اخلــ ــصف التقريــــران الــ آليــــات ويــ
املساواة بني اجلنسني املعمول هبـا يف أيرلنـدا الـشمالية، واسـكتلندا، وويلـز، ويف أقـاليم                   وأنظمة
، الفقـرات   CEDAW/C/UK/6 و   ١٨-١٤، الفقـرات    CEDAW/C/UK/5انظر  ( البحار   ما وراء 

، لكـــن التقريـــرين ال يناقـــشان التـــدابري املوضـــوعة موضـــع التطبيـــق )2 و Add.1 و ١٠٤-٨٦
ُيرجـى  . يكفـل تنفيـذ مجيـع أحكـام االتفاقيـة بـصورة موحـدة يف مجيـع أرجـاء هـذه املنـاطق                       مبا

توصـيات اللجنـة، مبـا فيهـا مـا إذا كانـت هنـاك اسـتراتيجية                 وصف التدابري املتخذة لالستجابة ل    
وخطة موحـدتان تـضعان املعـايري واألهـداف لتحقيـق املـساواة للمـرأة وتعمـيم مراعـاة املنظـور                     

 .اجلنساين ورصد تنفيذ ذلك عرب مجيع النظم واهليئات يف اململكة املتحدة
ن أقليـات عنـصرية، أو عرقيـة،        مـ ويسلّم التقرير الدوري السادس بـأن املـرأة املتحـدرة            - ٦
قيودا شـديدة يف العمـل، مبـا يف ذلـك أرجحيـة بطالـة أعلـى نـسبة، وأجـر أدىن             دينية، تواجه    أو

مستوى، وسقف زجاجي أقل ارتفاعا، ومزيدا من الفـصل يف أمـاكن العمـل، وينـاقش التقريـر        
ُيرجــى ). ٢١٤-١٩٧الفقــرات (اجلهــود املبذولــة لتوعيــة النــساء املتحــدرة مــن تلــك األقليــات 

تقدمي عرض حلالة املرأة املتحدرة مـن أقليـات عرقيـة، أو إثنيـة، أو دينيـة، مبـا يف ذلـك العقبـات                   
ــة        ــصادية واالجتماعي ــاة االقت ــاحي احلي ــشاركتهن يف من ــشأن م ــسوة ب ــا هــؤالء الن ــيت تواجهه ال

__________ 
 .٢٩٧ و ٢٩٦املرجع نفسه، الفقرتان  )٢( 
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والتـدابري  والعامة، وحلالة العنف ضد هؤالء النسوة، والتدابري املوضوعة، من مثـل التـشريعات،              
على صعيد السياسة العامة، والتدابري اخلاصة املؤقتة، واجلـزاءات، وخـدمات الـدعم، مـن أجـل                 

 .تذليل هذه العقبات ومعاجلة القوالب النمطية
وُيرجى بيـان وسـيلة التعـاون مـا بـني وحـدة املـرأة واملـساواة واملنظمـات النـسائية غـري                     - ٧

 إىل املنظمـات غـري    التمويـل املقـدم مـن احلكومـة       وكذلك ُيرجـى تقيـيم بيانـات عـن          . احلكومية
 .٢٠٠٠احلكومية يف جمموعها وإىل املنظمات النسائية غري احلكومية منذ عام 

 
 العنف ضد املرأة  

ُيرجى وصف التدابري القائمـة املوجهـة إىل الرجـال والفتيـان والراميـة إىل إشـراكهم يف              - ٨
ضاء عليـه، مبـا يف ذلـك العنـف املنــزيل، ووصـف أثـر        اجلهود املبذولة ملنع العنف ضد املرأة والق      

 .تلك التدابري والنتائج احملققة
 أصـلح كليـاً     ٢٠٠٣ويذكر التقرير الدوري الـسادس أن قـانون اجلـرائم اجلنـسية لعـام                - ٩

ــسية     ــانوين للتعامــل مــع اجلــرائم اجلن ــرة (اإلطــار الق ــر أن  ). ١٣٥الفق وكــذلك يالحــظ التقري
 القــانون املتعلــق باألهليــة يف مــا يتــصل بــالقبول يف حالــة االغتــصاب اجلهــود ُتتخــذ الســتعراض

ومقبولية شـهادة اخلـرباء وغـري ذلـك مـن األدلـة والبيانـات، ولتحليـل البيانـات اإلحـصائية الـيت                       
نـاول قـانون اجلـرائم اجلنـسية        ُيرجـى بيـان كيـف يت      . ُجمعت منذ أن دخـل القـانون حيـز النفـاذ          

إلثبات يف اجلـرائم اجلنـسية، واألهليـة والرضـا القـانونيني، وحالـة        معايري البّينات وا  ٢٠٠٣ لعام
وُيرجى أيضا تقدمي نتائج التحليالت اإلحصائية املتعلقـة هبـذا          . أي تعديالت بشأن هذه املسائل    

القانون، وتقدمي أي بيانات ُجمعت خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، وأي بيانـات عـن حـاالت               
 .ة ومعدل أحكام اإلدانةاالعتداء اجلنسي على املرأ

ويوضح التقرير الدوري اخلامس أنه قد أدخل حكم يتم مبوجبـه التغاضـي عـن العنـف                  - ١٠
املنـزيل ملرة واحدة يف قوانني اهلجرة، وذلك حلمايـة األشـخاص الـذين خيـضعون ملراقبـة اهلجـرة                

يل االختبـار،  والذين قد تنفرط ُعرى الزوجية بينهم، خالل فتـرات التـسوية املمنوحـة علـى سـب             
ويشري التقرير الدوري الـسادس إىل أن عمـل حكـم التغاضـي عـن العنـف       . جّراء العنف املنـزيل 

ـــد ُرصــد علــى مــدى الــسنتني األولــيني مــن تطبيقــه، وإىل أن النتــائج قــد روجعــت      املنـــزيل قـــ
ــان     ). ٣٧٤الفقــرة ( ــائج املتحققــة، وبي  الرجــاء تقــدمي معلومــات عــن تلــك املراجعــة وعــن النت
كــان ُينظــر يف اختــاذ أي تــدابري إضــافية حلمايــة النــساء املهــاجرات الالئــي يقعــن ضــحايا  إذا مــا

أي تقيـيم ألثـر   والرجاء أيضا إيضاح ما إذا كان قد أُجـري     . زيليف ذلك العنف املنـ    للعنف، مبا 
ف قاعدة عدم اللجوء إىل املال العام على قدرة املرأة املهـاجرة علـى أن تنجـو بنفـسها مـن العنـ                     

 .املنـزيل؛ وُيرجى، إذن، إعطاء التفاصيل
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 االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء  

ــة ببيــع األطفــال واســتغالهلم يف البغــاء ويف إنتــاج املــواد      - ١١ أعربــت املقــررة اخلاصــة املعني
اإلباحيــة عــن القلــق مــن التقــارير الــواردة بــشأن ازديــاد أعــداد الفتيــات الالئــي ُيّتجــر هبــن إىل    

لكة املتحدة ألسباب منها العنف املنـزيل، واحلصول على االسـتحقاقات عـن طريـق الغـش،                املم
علـــى أن التقريـــر الـــدوري ). ١٥٢، الفقـــرة E/CN.4/2006/67/Add.1(واملمارســـات الثقافيـــة 

عــن النــساء الالئــي ُيّتجــر هبــن دخــوالً إىل اململكــة املتحــدة        الــسادس ال يتــضمن معلومــات   
ُيرجــى تقــدمي بيانــات إحــصائية عــن نطــاق  .  غــري االســتغالل اجلنــسيألســباب) عبــورا هلــا أو(

االجتار بالنساء والفتيات دخوال إىل اململكة املتحدة أو عبـورا هلـا وخروجـا منـها، مبـا يف ذلـك                     
ــة        ــسي أو العمــل، أو اخلدم ــضحايا املّتجــر هبــن لالســتغالل اجلن ــات إحــصائية عــن عــدد ال بيان

ـــزلية، وضـــروب أخـــرى لالســـتغالل  ، ومعلومـــات عـــن املالحقـــات القـــضائية واإلدانـــات  املنـ
 .والعقوبات املفروضة

وحسب ما جاء يف التقرير الدوري السادس، فإن احلكومة نشرت اسـتراتيجية منـّسقة            - ١٢
 تتــوىل معاجلــة األضــرار املرتبطــة بالبغــاء، والــيت تتــضمن   ٢٠٠٦ينــاير / الثــاينكــانونللبغــاء يف 

ُيرجــى التوســع يف ). ٣٠٠الفقــرة (تدراجهن إىل البغــاء اســتراتيجيات ملنــع األشــخاص مــن اســ 
 .املعلومات عن هذه التدابري وعن حالة التنفيذ حىت اآلن، وعن أي نتائج أولية قد حتققت

 
 املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة  

يــسلّم التقريــر الــدوري الــسادس بــأن األحــزاب الــسياسية مل ُتفــد مجيعهــا مــن التــدابري   - ١٣
املرشـــحات (اإلجيابيـــة ملـــشاركة املـــرأة املتاحـــة مبوجـــب قـــانون التمييـــز علـــى أســـاس اجلـــنس  

ــرة ) (لالنتخــاب ــا       ). ٣٠٤الفق ــسموح هب ــة امل ــدابري اخلاصــة املؤقت ــضاح ضــروب الت ُيرجــى إي
ر، ووصف اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـة لتوسـيع نطـاق اسـتخدام هـذه                  مبوجب القانون املذكو  

التدابري ولكفالة ازدياد مشاركة املرأة، مبا يف ذلك نـساء األقليـات، يف مجيـع األحـزاب، وعلـى        
 .شىت املستويات احلكومية

 جلنـة تعيينـات قـضائية       ٢٠٠٦ويشري التقرير الدوري السادس إىل أنـه أنـشئت يف عـام              - ١٤
 هلا دورا قانونيا يف التشجيع على ازدياد نطـاق املتقـدمني بطلبـات للمناصـب القـضائية                  وإىل أن 

ــرة ( ــات      ). ٥٥٩الفق ــانوين يف مــسألة التعيين ــة ودورهــا الق ــضاح نطــاق ســلطة اللجن ُيرجــى إي
. القــضائية، والتــدابري الــيت اختــذهتا لتــشجيع النــساء املتقــدمات بطلبــات لــشغل مناصــب قــضائية

مات عن اجلهود املبذولة لتقدمي تدريب بشأن املساواة بـني اجلنـسني ألعـضاء              ُيرجى تقدمي معلو  
 .اجلهاز القضائي
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ويشري التقرير الدوري السادس إىل أن اململكة املتحدة، ما زالـت تبقـي، وإن عـّدلت،                 - ١٥
من حتفظها العام على االتفاقية، يف مـا يتعلـق بـالعرش والقـوات املـسلحة الـيت                ) ج(الفقرة ألف   

ــا مــن التزاماهتــا  ” اآلن علــى أن تــصديق اململكــة املتحــدة  تــنص  مبوجــب خيــضع للفهــم بــأن أي
أي عمـل يـتم القيـام بـه لغـرض كفالـة فعاليـة قتـال         ... االتفاقية لن يعامل على أنه ميتد ليشمل  

ــتحفظ، الــذي   ). ٧١الفقــرة (“ القــوات املــسلحة التابعــة للتــاج  ُيرجــى إيــضاح نطــاق وأثــر ال
ــا، علــى مــا ــادة    .  القــوات املــسلحةزال باقي وُيرجــى وصــف أثــر اجلهــود الــيت جيــري بــذهلا لزي

مشاركة املرأة يف املناصب الرفيعة املستوى والقياديـة يف القـوات املـسلحة، مبـا يف ذلـك بعثـات            
 .حلفظ السالم املتحدة األمم
 األمــن جملــسمــا اخلطــوات الــيت اختــذهتا احلكومــة لكفالــة اختــاذ إجــراءات بــشأن قــرار   - ١٦

 من قـانون أيرلنـدا الـشمالية،    ٧٥ يف أيرلندا الشمالية؟ ُيرجى تقدمي تفاصيل تنفيذ املادة     ١٣٢٥
ــب يف      ــار الواجــ ــرص االعتبــ ــافؤ الفــ ــالء تكــ ــضي إيــ ــيت تقتــ ــسياسات   الــ ــع الــ ــياغة مجيــ  صــ

 .وتنفيذها القانونية
ــشاركة الرجــل يف          - ١٧ ــل م ــرأة مقاب ــشاركة امل ــن م ــات إحــصائية ع ــدمي معلوم الرجــاء تق

 الدولية واملناصب العامة على الصعيد الدويل، وسلك اخلدمة اخلارجيـة، مبـا يف ذلـك                املنظمات
ــسفراء،          ــل ال ــن مث ــستوى، م ــة امل ــشغلن مناصــب رفيع ــي ي ــساء الالئ ــداد الن ــات عــن أع معلوم

 .واالجتاهات اليت سادت خالل الفترة الزمنية اليت انقضت منذ النظر يف التقرير األخري
 

 طيةالتعليم والقوالب النم  
يشري التقرير الـدوري الـسادس إىل اجلهـود الـيت تتخـذ ملراجعـة املنـاهج الدراسـية، مـن                      - ١٨

، الـذي جتريـه هيئـة الكفـاءات واملنـهج           ١٦ إىل   ١١مثل استعراض املنهاج الوطين لألعمار مـن        
الرجاء تقدمي معلومـات عـن مـدى إدراج التثقيـف حبقـوق اإلنـسان،          ). ٣٦١-٣٥٧الفقرات  (

ثقيـف حبقـوق اإلنـسان للمـرأة، ومعلومـات عـن الـضروب املتعـددة للتمييـز الـذي           وال سـيما الت 
 .تواجهه املرأة، يف املناهج الدراسية على شىت املستويات

ــساء يف        - ١٩ ــسبة الن ــادة ن ــة لزي ــيت تتخــذها احلكوم ــضاح اخلطــوات ال املناصــب الرجــاء إي
. ري التقليدية، وأثـر تلـك التـدابري   األكادميية، من مثل مناصب األستاذية، وال سيما يف امليادين غ  

وُيرجى تقدمي معلومات عن أعداد النـساء املرشـحات لـشغل مناصـب الرئاسـة، الالئـي أفلحـن                  
ات الـــسائدة منـــذ النظـــر يف يف احلـــصول علـــى تعيينـــات يف مناصـــب رئاســـية، وعـــن االجتاهـــ 

 .األخري التقرير
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 العمالة، والتوفيق بني العمل واحلياة األسرية  
ري التقريــر الــدوري الــسادس إىل أن النــساء يــشكّلن معظــم العــاملني املــشاركني يف  يــش - ٢٠

ــة    ــات العمــل املرن ــرة (ترتيب ــا ووضــعت     )٣٩٢الفق ــة تكــافؤ الفــرص أجــرت حبث ، وإىل أن جلن
ــة     ــشأن سياســات العمــل املرن  باللغــة ٣ و ٢املرفــق األول، الــصفحتان  (توصــيات للحكومــة ب

ات عــن اجلهــود املبذولــة لكفالــة أالّ يكــون هنــاك متييــز ضــد  ُيرجــى تقــدمي معلومــ). االنكليزيــة
 العائـدات مـن إجـازات األمومـة،     النساء العامالت وفـق أوقـات عمـل مرنـة، مبـن فـيهن النـساء        

انــب األخــرى للعمالــة، وعــن أثــر  حيــث التعــيني واألجــر والفُــرص واالســتحقاقات واجلو  مــن
 .التدابري تلك
نـشاء اتفاقـات القطـاع العـام لتحقيـق املـساواة بـني        ويصف التقريـر الـدوري اخلـامس إ        - ٢١

اجلنسني، وهي اتفاقات حتدد أهدافا تتعلق مبشاركة املرأة يف املناصب القياديـة وغـري ذلـك مـن                  
). ١٣، الفقــرة CEDAW/C/UK/5انظــر (اجملــاالت مــن مثــل تكــافؤ األجــور يف القطــاع العــام   

ام لتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني قـد متّ            ويوضح التقرير الدوري السادس أن اتفاق القطاع العـ        
وكـذلك  ). ٢٣٥-٢٢٧ و ٢٠الفقـرات  (توسيع نطاقه، ويشمل استعراضـات تكـافؤ األجـور        

ــددها       ــالغ ع ــة الب ــع اإلدارات والوكــاالت احلكومي ــر إىل أن مجي ــشري التقري ــت  ٨٨ي ــد أكمل  ق
م بالتثبـت مـن    وإىل أن اإلدارات تـشجَّع علـى القيـا     ٢٠٠٣استعراضات تكافؤ األجور يف عـام       

ُيرجـى وصـف    ). ٤٠٦الفقـرة   (بـع مـن سياسـات وممارسـات للجـزاء           املساواة الكاملة يف مـا تتْ     
كذلك ُيرجى وصـف التـدابري املتخـذة ملواصـلة التثبـت            . تكافؤ األجور هذه  نتائج استعراضات   

 فـــــصاعدا، ٢٠٠٣يـــــة يف عـــــام مـــــن املـــــساواة الكاملـــــة يف اإلدارات والوكـــــاالت احلكوم
 .تحققةامل والنتائج

ويشري التقرير الدوري السادس إىل أنه يف حني حيق للمـرأة إجـازة أمومـة تتـراوح بـني                    - ٢٢
 أسبوعا وعام كامل، فإنه حيق للرجل إجازة أبوة تتراوح بـني أسـبوعني وأكثـر إذا مـا عـاد         ٢٦

ال يـستخدمون   )  يف املائـة   ٥٥(الشريك اآلخر إىل العمل يف وقت مبكـر، لكـن أغلبيـة الرجـال               
ُيرجـى بيـان األسـباب الكامنـة وراء قلـة اسـتخدام       ). ٣٩٢الفقـرة  (زة األبوة الـيت حتـق هلـم     إجا

إجــازة األبــوة واالجتاهــات الــسائدة مبــرور الوقــت، واإلشــارة إىل التــدابري الــيت ُتتخــذ لتــشجيع   
 .الرجال على مشاركة نسائهم مسؤولية رعاية أطفاهلم

 
 الصحة  

اهــات الــسائدة بــشأن معــدالت اإلصــابة بفــريوس   ُيرجــى تقــدمي إحــصاءات عــن االجت  - ٢٣
اإليدز وغري ذلك من األمراض الـيت تنتقـل عـن طريـق االتـصال اجلنـسي،                 /نقص املناعة البشرية  

، موزعـة حـسب فئـات النـساء، وال سـيما الفئـات       ٢٠٠٠يف النساء مقارنة بالرجال، منذ عام    
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طـوات الـيت ُتتخـذ للحـد مـن      وكذلك ُيرجى تقدمي معلومات عن اخل . املعّرضات خلطر اإلصابة  
الـيت تنتقـل   هذه املعدالت، ولزيادة فُرص الوصول إىل املعلومات واخلدمات املتعلقـة بـاألمراض            

 .عن طريق االتصال اجلنسي
ويذكر التقرير الدوري السادس أن احلكومة أجرت أول اسـتعراض أساسـي خلـدمات               - ٢٤

ــام    ــع احلمــل يف ع ــا ألفــ   ٢٠٠٦من ــات، يــشمل ســبل   ، وأصــدرت دلــيال توجيهي ضل املمارس
الوصول إىل خـدمات منـع احلمـل، وأسـاليب منـع احلمـل، والوصـول إىل خـدمات اإلجهـاض                     

ُيرجى تقـدمي معلومـات عـن نتـائج ذلـك االسـتعراض، وعـن اسـتخدام الـدليل                   ). ٤٧٠الفقرة  (
ريعية أو غـــري تـــشريعية، أســـفر التـــوجيهي وعـــن أي إصـــالحات أخـــرى، ســـواء كانـــت تـــش 

 .االستعراض عنها
ويشري التقرير إىل أن حمكمة االستئناف كانت قـد طلبـت دلـيال توجيهيـا بـشأن مـدى             - ٢٥

صــدور مــشروع كفايــة خــدمات إهنــاء احلمــل يف أيرلنــدا الــشمالية، وإىل أنــه كــان مــن املقــرر  
ُيرجـى  ). ٤٨٥الفقـرة   (٢٠٠٧الدليل التوجيهي بشأن إهناء احلمل يف أيرلندا الشمالية يف عـام          

ت عــن نتــائج هــذا الــدليل التــوجيهي، أو عّمــا آلــت إليــه حالــه، وكــذلك تقــدمي  تقــدمي معلومــا
، والوفيات، واملضاعفات النامجـة عـن       إحصاءات عن معدالت عمليات اإلجهاض غري القانوين      

 .٢٠٠٠ يف أيرلندا الشمالية واالجتاهات السائدة منذ عام عمليات اإلجهاض غري القانوين
 

 النساء ضعيفات احلال  
شري التقريـران الـدوريان اخلـامس والـسادس إىل أن احلكومـة قـد أنـشأت جلنـة فرعيـة                  ي - ٢٦

 لتتـوىل النظـر يف حـال املـسّنات واملـسنني            تابعة جمللس الـوزراء ُتعـىن بالـسياسة املتعلقـة باملـسنني           
ُيرجـــى تقـــدمي ). ١٩٦، الفقـــرة CEDAW/C/UK/6 و ١٤، الفقـــرة CEDAW/C/UK/5انظـــر (

ات، ومصنفة حـسب العنـصر واألصـل العرقـي، مـن الدولـة الطـرف،                معلومات عن حال املسنّ   
ويف كـل أقاليمهـا؛ مبـا يف ذلـك يف مـا يتعلـق بـصحة املـسّنات وعمالتـهن، وسـبل وصــوهلن إىل           
اخلدمات واالسـتحقاقات االجتماعيـة، وسـبل احلـصول علـى الـسكن، ومعلومـات عـن إسـاءة                   

 .ية األخرى املتاحة للمسّناتمعاملة املسّنات، واحلماية القانونية، وضروب احلما
ويقول التقرير الدوري السادس إنه وإن كانـت سياسـة الـسكن امليـسور املنـال ال يـتم                    - ٢٧

تقريرهـا علـى أسـاس املـساواة بـني اجلنــسني، فـإن البيانـات تـشري إىل أن النـساء يـشكّلن جانبــا           
 يذكر، علـى سـبيل      كبريا من األشخاص الذين ُهم يف حاجة إىل دعم للسكن، ذلك أن التقرير            

ــال، أن  ــشردين اجلـــ   ٥٧املثـ ــول املـ ــاالت قبـ ــن حـ ــة مـ ــديهم يف   يف املائـ ــأوى لـ ــذين ال مـ دد الـ
ــه /متـــوز ــبتمرب /أيلـــول - يوليـ ــا   كانـــت للنـــساء العازبـــ ٢٠٠٦سـ ات، ممـــن هلـــن أطفـــال غالبـ

ُيرجى وصف التـدابري املتخـذة إلدراج املنظـورات اجلنـسانية ومبـادئ املـساواة            ). ٥٢٦ الفقرة(
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وكـذلك ُيرجــى تقــدمي إحــصاءات عــن تــوفري  . نــسني يف سياســة الــسكن امليــسور املنــالبـني اجل 
 .السكن امليسور املنال للنساء

ُيرجى تقدمي بيانات عـن االجتاهـات الـسائدة يف صـفوف النـساء املُـدانات جبـرائم منـذ                     - ٢٨
صـل العرقـي    يف ذلك تقدمي تفاصيل عن أنواع اجلرائم مفصلة حسب فئـة األ      ا، مب التقرير األخري 

وُيرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات عــن حالــة وظــروف النــساء  . والفئــة العمريــة وحــسب املنطقــة
ومـا هـي اخلطـوات      . املعتقالت يف السجون، وعن اخلطـوات املتخـذة ملعاجلـة األوضـاع الـسيئة             

، ٢٠٠٧مــارس /الــيت ُتتخــذ لتنفيــذ التوصــيات الــواردة يف تقريــر كورســتون، الــصادر يف آذار  
بنهج مشويل للنظر يف مسألة النساء املعتقالت يف السجون، وكـذا احلكـم الـصادر           بشأن األخذ   

عن احملكمة العليا يف اململكة املتحدة، الذي يقـضي بـأن إيـداع الفتيـات يف سـجون الراشـدات                    
 .إجراء غري مشروع

 
 الربوتوكول االختياري  

ق واسع عن الربوتوكـول     ُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لإلعالن على نطا         - ٢٩
 املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية           اململكـة االختياري لالتفاقية، الذي صّدقت عليه      

 .٢٠٠٤ديسمرب / األولكانون ١٧يف 
 


