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 القضايا واألسئلة املتعلقة بالتقرير الدوري السادس  
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  

 
 حملة عامة  
 ١الفقرة   

خلامس والسادس من خالل العملية اليت قامـت        اعتمدت احلكومة التقريرين الدوريني ا     - ١
ومل يقدَّم أيُّ من التقريرين رمسياً إىل الربملان وذلك علـى الـرغم مـن أن          . هبا جلنة جملس الوزراء   

الوزراء مسؤولون أمام الربملان ومن أن التـزام اململكـة املتحـدة مبوجـب االتفاقيـة خيـضع ملراقبـة                    
 وهذا يشمل عمليات مراقبة من خالل مساءلة منتظمة مـن           .منتظمة من خالل العملية الربملانية    

يف أسئلـــة برملانيــة شفهيــة مـن جانـب وزيــرات شـؤون املـــرأة                 ”جانب آليـات برملانيـة، مثــل      
توجَّـه بـشكل متكـرر بـشأن جمموعـة واسـعة مـن         “ أسـئلة برملانيـة مكتوبـة     ”و  “ جملس العمـوم  

والربملـانيون هلـم أيـضاً      . ة من وزيرات شؤون املـرأة     املسائل اليت تدخل يف جمال االتفاقية وحافظ      
دور من خالل مناقـشات منتظمـة ُتجـرى يف اجمللـسني، مثـل املناقـشات الـيت ُتجـرى لالحتفـال                      

 .بيوم املرأة العاملي ومن خالل أعمال اللجان الربملانية
 ٢٠١١-٢٠٠٨واجمللس التنفيذي أليرلندا الشمالية تعهَّد يف برنـامج احلكومـة للفتـرة              - ٢

، وهـــي اســـتراتيجية ُتقـــر ٢٠١١-٢٠٠٦بتنفيـــذ اســـتراتيجية املـــساواة بـــني اجلنـــسني للفتـــرة  
وقـد تناولـت مجعيـة أيرلنـدا        . باالتفاقية وتوفر إطاراً استراتيجياً ملعاجلـة أوجـه احلرمـان والتمييـز           

اجلنـسني  الشمالية، من خالل أعمال اجلمعية، جمموعة واسعة من املسائل املتعلقة باملساواة بـني              
 .اليت تدخل يف جمال االتفاقية

 اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي  
 ٢الفقرة   

تعلِّــق حكومــة اململكــة املتحــدة أمهيــة كــبرية علــى ضــمان املــساواة بــني الرجــل واملــرأة  - ٣
وقدَّمت تشريعاً جديداً يستند إىل أساس قانوين يتصف بالقوة فعلياً وذلك لوضع أعلى املعـايري               

 .مكنة لتحقيق املساواة بني اجلنسني وضمان االلتزام بتلك املعايريامل
ــر األخــري يف عــام      - ٤ ــذ صــدور التقري ــدمت من ــيت قُ ــشريعات ال ــانون  ٢٠٠٥والت ــل ق ، مث

، ســوف تأخــذ يف االعتبــار التزامــات الدولــة الطــرف مبوجــب االتفاقيــة، ٢٠٠٦املــساواة لعــام 
 قدَّمنا التـشريعات    ٢٠٠٥ومنذ عام   . ع هذه االلتزامات  كما أهنا ستنسق قوانني التمييز احمللية م      

 :التالية
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أبريــل / نيــسان٦وهــذا القــانون مســح لنــا بــأن نقــدم يف  . ٢٠٠٦قــانون املــساواة لعــام  • 
الذي يطلـب أن تعمـل هيئـات القطـاع العـام           “ واجب املساواة بني اجلنسني   ” ٢٠٠٧

 ص املتاحة؛على أن تشجع بنشاط املساواة بني اجلنسني بالنسبة للفر
 الـذي يقـدم مبـدأ املـساواة يف          (EC/2004/113)التوجيه املتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني           • 

وقـانون  . املعاملة بني الرجل واملرأة بالنسبة للحصول على الـسلع واخلـدمات وتقـدميها            
 ينطبــق بالفعــل علــى تقــدمي الــسلع     ١٩٧٥التمييــز علــى أســاس نــوع اجلــنس لعــام      

والتعديالت الالزمة لتنفيذ التوجيه هي، لذلك، تعـديالت        . )١(والتسهيالت واخلدمات 
 :والتغيريات الرئيسية اليت نعمل على إدخاهلا هي كما يلي. طفيفة نسبياً

اإلعالن صراحة بأن التحرش اجلنسي والتحرش على أسـاس نـوع اجلـنس يف الوصـول                 • 
 إىل السلع واملرافق واخلدمات، وتقدميها، غري قانونيني؛

يع نطاق احلمايـة مـن التمييـز علـى أسـاس إعـادة حتديـد نـوع اجلـنس كـي تـشمل                        توس • 
 تقدمي السلع واملرافق واخلدمات؛

اإلعالن صراحة عن أن املعاملة غري الـُمرضية علـى أسـاس أن امـرأة مـا هـي حامـل أو                      • 
 لديها طفل رضيع يف تقدمي السلع واخلدمات هي أمر غري قانوين؛

الية ومنتجات التأمني، توضيح أنه عندما تكـون هنـاك اختالفـات            بالنسبة للمنتجات امل   • 
متناسبة يف األقـساط الـيت يـدفعها فـرد مـا أو يف الفوائـد الـيت حيـصل عليهـا نتيجـةً ألن                         
نوع اجلنس هو عنصر حمدد يف تقيـيم املخـاطر فإنـه جيـب أن تكـون هـذه االختالفـات               

جتميـع هـذه البيانـات ونـشرها        مستندة إىل بيانات منطبقة ودقيقـة، كمـا جيـب أن يـتم              
 وحتديثها بانتظام؛

لوائح حلظر مضايقة العاملني على أساس نـوع اجلـنس مـن جانـب أطـراف ثالثـة، مثـل          • 
 ).٢٠٠٨قُدِّمت يف عام (العمالء 

، بـأن تقـدِّم قانونـاً       ٢٠٠٥وتعهدت احلكومة أيـضا، يف بيـان االنتخابـات العامـة لعـام               - ٥
ولتحقيق ذلك بـدأ يف     . ل استعراض قانون التمييز وتبسيطه وحتديثه     للمساواة يف الربملان من أج    

                                                         
 احلماية من التمييز غري القـانوين للرجـل واملـرأة علـى             ١٩٧٥يوفِّر قانون التمييز على أساس نوع اجلنس لعام          )١( 

 أسـاس نـوع اجلـنس غـري قـانوين يف جمـاالت التوظيـف والتـدريب             وهذا القانون جيعل التمييز على    . حد سواء 
. املهين والتعليم، وتقدمي وبيع السلع واملرافق واخلدمات، وإدارة وتأجري العقارات، وممارسة الوظـائف العامـة              

والتمييز ضد شخص ما على أساس أن الشخص متزوج أو شريك مدين، أو على أسـاس إعـادة حتديـد نـوع          
 . غري قانويناجلنس، هو أيضاً
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 اسـتعراض قـانون التمييـز للنظـر يف الفـرص املتاحـة إلجيـاد إطـار تـشريعي                    ٢٠٠٥فربايـر   /شباط
للمساواة يكون أكثر وضوحاً وتعميماً حبيث يؤدي إىل نتائج أفضل بالنسبة لألشـخاص الـذين      

 بنـشر   ٢٠٠٧يونيـه   /ض قـانون التمييـز ذروتـه يف حزيـران         وقد بلغ اسـتعرا   . يعانون من احلرمان  
. مقترحـــات مـــن أجـــل قـــانون للمـــساواة لربيطانيـــا العظمـــى: إطـــار للعدالـــة: ورقـــة التـــشاور

واحلكومة تنظر يف الوقت احلايل يف ردود تتعلق بتلك املشاورات، وهي ال تزال ملتزمة بتقـدمي                
 .مشروع قانون خالل الدورة الربملانية احلالية

والــسلطات العامــة يف ويلــز ختــضع للواجــب العــام الــذي يتطلــب منــها أن تنظــر بعــني    - ٦
االعتبار للحاجة إىل القضاء على التمييز واملضايقة اللـذين جيّرمهمـا القـانون وتـشجيع املـساواة                 

 .بني الرجال والنساء بالنسبة للفرص املتاحة
ــسني امل      - ٧ ــاد واجــب اجلن ــز اعتم ــة ويل ــة مجعي ــد رفــضت حكوم ــصاحل  وق ــرح ل وضــع قت
وبتقـدمي برنـامج    .  يتالءم على أفـضل حنـو مـع ديناميـات ويلـز            ‘لويلزبالنسبة  واجب للجنسني   ’

العمل هذا تعمل حكومة مجعية ويلـز مـع حكومـة اململكـة املتحـدة وجمموعـة مـن الـشركاء يف                 
 .ويلز يف القطاعني التشريعي والطوعي

/ لمـساواة بـني اجلنـسني يف نيـسان        وقامت حكومة مجعية ويلز بوضـع، ونـشر، خطـة ل           - ٨
وكنمـوذج للممارسـة    . ، وهي خطة حتدِّد كيفية حتقيق الواجـب العـام للجنـسني           ٢٠٠٧أبريل  

 .السليمة، شجعت حكومة مجعية ويلز سلطات عامة أخرى يف ويلز على اتباع هنج مماثل
 أن  ١٩٩٨ مـن قـانون أيرلنـدا الـشمالية لعـام            ٧٥ويف أيرلندا الشمالية، يتطلب البـاب        - ٩

 االعتبار الواجـب يف قيامهـا بوظائفهـا      ٧٥تويل السلطات العامة املكلفة بتحقيق أغراض الباب        
 :املتعلقة بأيرلندا الشمالية للحاجة إىل تشجيع املساواة بالنسبة للفرص املتاحة

بــني أشــخاص خيتلفــون مــن حيــث العقيــدة الدينيــة أو الــرأي الــسياسي أو          )أ( 
 ِسن أو احلالة الزواجية أو التوجُّه اجلنسي؛اجلماعة العرقية أو ال

 بني الرجال والنساء بصفة عامة؛ )ب( 
 بني األشخاص املعوَّقني واألشخاص غري املعوَّقني؛ )ج( 
 .بني األشخاص الذين يعولون واألشخاص الذين ال يعولون )د( 

يامها بوظائفهـا،   ودون اإلخالل هبذه االلتزامات يتعني أيضاً على أية سلطة عامة، يف ق            - ١٠
أن تــويل اعتبــاراً للرغبــة يف تــشجيع إقامــة عالقــات طيبــة بــني األشــخاص املخــتلفني مــن حيــث 

ويتعـيَّن علـى كـل سـلطة عامـة أن تـضع       . العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو اجلماعة العرقيـة      
 املــساواة وجلنــة. خطــة للمــساواة حبيــث حتــدِّد فيهــا الكيفيــة الــيت تقترحهــا للوفــاء بالواجبــات   
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أليرلندا الشمالية هلا دور يف جعل فعالية الواجبات موضـعا لالسـتعراض؛ حبيـث تقـدِّم املـشورة                  
، وإعــداد مبــادئ توجيهيــة بــشأن  ٩للــسلطات العامــة وبالنــسبة لألحكــام الــواردة يف اجلــدول  

خطـط املـساواة، واعتمـاد خطـط للمـساواة، وحبـث الـشكاوى املتعلقـة باالمتنـاع عـن االلتــزام           
 .طة معتمدةخب
ونتيجة للواجب التشريعي يتعني على مجيع الـسلطات العامـة املكلفـة أن تراجـع مجيـع                  - ١١

خططها مقارنة باملعايري احملدَّدة وذلك من أجـل حتديـد مـا إذا كانـت كـل سياسـة هلـا أثـر هـام                         
ا األثـر   والسياسات اليت هلـا مثـل هـذ       . على املساواة يف الفرص املتاحة أو يف إقامة عالقات طيبة         

والغرض من هذا التقيـيم هـو حتديـد مـا إذا كـان للـسياسة                . جيب أن ختضع لتقييم ألثر املساواة     
أو مـا إذا كـان مـن املمكـن أن يـؤدي      /املعنية أثر سيئ على أية مجاعـة مـن مجاعـات املـساواة و          

و تنفيـذ سياسـة بديلــة إىل تـشجيع املـساواة يف الفــرص املتاحـة أو إقامـة عالقــات طيبـة علـى حنــ        
 .أفضل
 يتطلــب أن تعمــل الــسلطات العامــة علــى أن تــشرك متامــاً مستــشارين يف  ٧٥والبــاب  - ١٢

 يـوفر توجيهـاً تـشريعياً بـشأن الكيفيـة الـيت جيـب أن              ٧٥وتـشريع البـاب     . عملية تشاور شـاملة   
وعلـى سـبيل املثـال فإنـه     . تدرج الـسلطات العامـة هبـا التزامـاً بـإجراء مـشاورات وفقـاً للتوجيـه            

 جيـب علـى الـسلطات العامـة أن تقـوم بعمليـة       ٧٥تشاور بشأن أية مسألة تتعلق بالبـاب    لدى ال 
تــشاور ملــدة مثانيــة أســابيع علــى األقــل وأن تنظــر يف اســتخدام منــهجيات تــشاور حمــدَّدة، مثــل  

 .إتاحة استخدام لغات وحتديد الوقت وتقدمي رعاية األطفال
م التمييز وذلك بتكليـف الـسلطات العامـة          يكمِّل التشريع القائم الذي حيرِّ     ٧٥والباب   - ١٣

ومـن املمكـن أن     . بواجب إجيايب هو تشجيع املـساواة يف الفـرص املتاحـة بـني الرجـال والنـساء                
ــاب   ــؤثر الب ــشمل سياســات التوظيــف      ٧٥ي ــا ي ــام مب  علــى جمموعــة مــن سياســات القطــاع الع

مَّم حبيـث يـؤدي      مـص  ٧٥والباب  . وسياسات تقدمي اخلدمات، وكذلك على املشتريات العامة      
إىل تعميم املساواة بالنسبة للفرص املتاحـة والعالقـات الطيبـة يف مجيـع جوانـب وضـع الـسياسة                    

مبتكرة هتـدف إىل    ‘ تعميم’ ُيعترب على نطاق واسع وسيلة       ٧٥والباب  . العامة وتقدمي اخلدمات  
ل مبزيـد مــن  جتـاوز الـُنهج التقليديـة والوصـول إىل قـانون ملكافحـة التمييـز وإىل تـشجيع الـدخو         

لَفت االنتباه وشجَّع على اختاذ إجـراءات علـى املـستوى           ‘ التعميم ’و. النشاط يف جمال املساواة   
والواجبــات اإلجيابيــة املتعلقــة بالــسلطات العامــة ميكــن  . الــوطين واملــستويني اإلقليمــي والــدويل 

صد هبـا أن تكـون     متييزها عن مبادرات التعميم األخرى بكون هذه الواجبات ملزِمة قانوناً وُيقـ           
 .قابلة للنفاذ
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، متاشــياً مــع اختــصاصها   ٢٠٠٦وأجــرت جلنــة املــساواة أليرلنــدا الــشمالية يف عــام       - ١٤
 كــان فعــاالً يف عــدد مــن ٧٥البــاب : ، وذكــرت أن٧٥التــشريعي، حتلــيالً ملــدى فعاليــة البــاب 

الـة املؤديـة إىل     اجملاالت، مثل إحداث تغيري كبري يف كيفيـة وضـع الـسياسة ويف املـشاورات الفعَّ               
وذكرت اللجنة دالئل أقل على أن التـشريع مل حيقـق بعـد اآلثـار               . عملية شاملة لوضع السياسة   

حدَّدت جلنة املساواة أليرلندا الشمالية وضع توجيه جديـد         . (والنتائج املقصودة بالنسبة لألفراد   
 ).بشأن خطط املساواة كأولوية للفترة القادمة

 ٣الفقرة   
ــ - ١٥  جلنـــة املـــساواة ٢٠٠٧أكتـــوبر /ى أســـئلة اللجنـــة، أُنـــشئت يف تـــشرين األول رداً علـ

جلنـة الفـرص املتـساوية؛      : وحقوق اإلنـسان ومجعـت بـني ثـالث جلـان سـابقة لتحقيـق املـساواة                
ــالقوة واالســتقاللية      وجلنــة املــساواة العرقيــة؛ وجلنــة حقــوق املعــوَّقني، يف هيئــة واحــدة تتميــز ب

ــا  لتــشجيع، وإنفــاذ، أعلــى املعــا  ــة للمــساواة وحقــوق اإلنــسان يف بريطاني ــزال . يري املمكن وال ت
واآلن، وقــد . املــساواة بــني اجلنــسني حتتــل مركــز الــصدارة يف جــدول أعمــال اللجنــة اجلديــدة  

أصبحت للجنة والية متكاملة، فإهنا سوف جتدِّد التأكيد على معاجلة املسائل اخلاصة اليت تـؤثر               
 العرقيــة، والنــساء املعوَّقــات، والــسحاقيات، واجلماعــات علــى النــساء الــسود ونــساء األقليــات

ــم مــن خــالل         ــد ال تكــون املــسائل املتعلقــة هبــا قــد انعكــست علــى حنــو مالئ األخــرى الــيت ق
 .الصالحيات الفردية للجان السابقة

وباإلضافة إىل معاجلة املسائل اجلنسانية التقليدية، مثـل املـساواة يف األجـر، واملعاشـات                - ١٦
ية، وأثر مسؤوليات الرعاية، والتمييز، والسقف الزجـاجي، فـإن الواليـة األوسـع نطاقـاً                التقاعد

. هي متكني اللجنة اجلديـدة مـن التركيـز مبزيـد مـن الدِّقـة علـى مـسائل مثـل العنـف ضـد املـرأة                          
وحقـوق اإلنـسان مـن شـأنه أن         ) مبـا يـشمل نـوع اجلـنس       (واجلمع بني جمـاالت املـساواة الـستة         

يت تقوم هبا اللجنة بشأن املسائل املتعلقـة بـاملرأة بـدالً مـن صـرف انتباههـا عـن                    يثري األعمال ال  
 .تلك األعمال

وسوف تواصل اللجنـة العمـل مـع اجلماعـات النـسائية وذلـك كجـزء مـن اسـتراتيجية                - ١٧
أصــحاب املــصلحة األوســع نطاقــاً املنــضمني إليهــا، وهــي االســتراتيجية الــيت جيــري وضــعها يف  

واللجنـة تعتقـد بـأن التفاعـل مـع هـذه            . ليت ستصبح أولويات بالنـسبة للـسياسة      الوقت احلايل وا  
اجلماعات هو أفضل الطرائق الـيت ميكـن هبـا للجنـة أن تتوصـل إىل فهـم حقيقـي للمـسائل الـيت                        

وسـوف تكـون اجلماعـات النـسائية قـادرة أيـضاً، للمـرة األوىل،        . تواجهها يومياً نساء كثريات 
 .اللجنة، وهو ما سيعطيها دعماً إضافياًعلى طلب متويل باملنح من 
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 مليــون ٥٨,٦ ســوف تتلقــى اللجنــة مــوارد قيمتــها  ٢٠٠٧-٢٠٠٦وبالنــسبة للفتــرة  - ١٨
 ماليـني جنيـه اسـترليين مـن مكتـب املـساواة احلكـومي               ٧جنيه استرليين ومتويالً رأمساليـاً قيمتـه        

وحتديـد الكيفيـة الـيت ينبغـي أن     . وذلك للمضي قُدما يف تنفيذ الواجب احملدَّد يف قانون املساواة 
. ُتــستخدم هبــا هــذه األمــوال علــى أفــضل حنــو لتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني يرجــع إىل اللجنــة 

 مليـون جنيـه   ٧٠ من املتوقع أن تتلقى اللجنة أمواالً يف حدود ٢٠٠٨-٢٠٠٧وبالنسبة للفترة   
 .استرليين

، كلَّـف   ٢٠٠٧أبريـل   /ذ يف نيسان  ، الذي دخل حيز النفا    ٢٠٠٦وقانون املساواة لعام     - ١٩
السلطات العامة بواجب عام يتطلـب منـها، كجهـات توظيـف وجهـات لتقـدمي اخلـدمات، أن           

 :تويل االعتبار الواجب ملا يلي
 احلاجة إىل القضاء على التمييز واملضايقة غري القانونيني؛ • 
 .تشجيع املساواة يف الفرص املتاحة بني الرجال والنساء • 
 وهـو ُمنفـذ     ١٩٧٠ القانون يشمل أيضاً انتهاكات قانون املساواة يف األجر لعام           وهذا - ٢٠

وتنفيــذ الواجــب مــن جانــب هيئــات مثــل الــسلطات احملليــة        . يف انكلتــرا واســكتلندا وويلــز  
وسلطات الصحة وسلطات التعليم ووكاالت التنمية اإلقليمية تقع مـسؤوليته علـى عـاتق تلـك             

ية إدارات احلكومـة الـيت تتـوىل تنفيـذ الـسياسات يف املنـاطق               اهليئات نفـسها ولـيس مـن مـسؤول        
وإذا كانت تلـك الـسلطات ال تنفـذ الواجـب علـى حنـو سـليم فـإن جلنـة املـساواة                       . ذات الصلة 

 .وحقوق اإلنسان هلا سلطات بالنسبة لضمان قيامها بذلك
امـة  اخلـاص بلجنـة املـساواة وحقـوق اإلنـسان مـشورة ع            “ الويـب ”وتتوفر على موقع     - ٢١

ــالتمييز علــى أســاس نــوع اجلــنس      . إلبــالغ النــساء اللــوايت تــرغنب يف تقــدمي مطالبــات تتعلــق ب
“ خــط املــساعدة”واملطالبــة املتعلقــة بــالتمييز علــى أســاس نــوع اجلــنس ســتقدَّم يف البدايــة إىل   

وحتال بعد ذلك من جانب موظف إداري إىل أفضل املمارسني املـؤهلني الـذي يكـون بإمكانـه        
 .ساعدةتقدمي امل

ومبوجــب الــسلطات التــشريعية لتلــك اجلهــات يعطــي قــانون املــساواة للجنــة املــساواة    - ٢٢
والـسلطات العامـة املمنوحـة      . وحقوق اإلنسان سلطة القيام بعدد من الوظائف وإنفاذ القـانون         

للجنة املساواة وحقوق اإلنسان تشمل تقدمي املعلومـات واملـشورة، وإجـراء البحـوث، وتقـدمي                
وميكن أيـضاً للجنـة املـساواة وحقـوق اإلنـسان أن تـصدر مـدونات ممارسـة                  .  والتدريب التعليم

ملساعدة اجلهات األخرى على تفسري القوانني املتعلقة بالتمييز وحقوق اإلنسان وعلـى االلتـزام              
ــز علــى أســاس نــوع اجلــنس لعــام    [هبــا  ــانون التميي ــة لعــام   ١٩٧٥ق ــانون العالقــات العرقي ، وق

، ولــوائح املــساواة يف التوظيــف   ١٩٩٥ييــز علــى أســاس اإلعاقــة لعــام     ، وقــانون التم١٩٧٦
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لعـــام ) الـــدين أو العقيـــدة(، ولـــوائح املـــساواة يف التوظيـــف  ٢٠٠٣لعـــام ) التوجُّـــه اجلنـــسي(
٢٠٠٣.[ 

ويف اســكتلندا كــان مطلوبــاً مــن ســلطات عامــة مدرجــة يف قائمــة أن تنــشر خطــة           - ٢٣
، حبيث حتـدِّد اخلطـة األهـداف وخطـة          ٢٠٠٧نيه  يو/ حزيران ٢٩للمساواة بني اجلنسني حبلول     

العمل لكل سلطة بالنسبة للمساواة بني اجلنسني وذلـك مـن أجـل حتقيـق واجـب املـساواة بـني                    
وطُلب أيضاً من السلطات العامة أن تتشاور لدى إعداد خططها مـع املـوظفني ذوي               . اجلنسني

تـضمِّن خططهـا اإلجـراءات      وأن  ) مبـا يـشمل النقابـات     (الصلة ومستخدمي اخلدمات وغريهـم      
وجلنــة الفــرص املتــساوية، الــيت . الــيت اختــذهتا، أو تعتــزم اختاذهــا، للتــشاور مــع هــذه اجلماعــات 

ــها يف تـــشرين األول  ــوبر /حلَّـــت حملـ ــدَّمت   ٢٠٠٧أكتـ ــسان، قـ ــساواة وحقـــوق اإلنـ ــة املـ  جلنـ
فــإن وباإلضــافة إىل هــذا . معلومــات وتوجيهــات إىل الــسلطات العامــة لــدعم تنفيــذ الواجــب   

احلكومة االسكتلندية تقدِّم التمويل إىل عدد من املنظمات لدعم النساء من أجل زيـادة الـوعي                
 .باملسائل املتعلقة باملرأة يف اسكتلندا وللمشاركة يف تطوير السياسات العامة

وجلنة املساواة وحقوق اإلنسان هي هيئة تنفيذ الواجـب وقـد تقـدِّم مالحظـات تتعلـق                 - ٢٤
ولرصـد االلتـزام بالواجـب،    . لنسبة للسلطات العامة اليت ال تفي باشتراطاهتا القانونية بااللتزام با 

حتدِّد جلنة املساواة وحقوق اإلنسان يف اسكتلندا، يف املقام األول، اهليئـات املدرجـة يف القـوائم        
وهذه املعلومات سوف ُتـستخدم بعـد ذلـك لتحديـد اجملـاالت             . اليت أوفت باشتراط نشر خطة    

وهـذا املـشروع    . تاجها األمر بالنسبة هلا إىل القيام باملزيـد مـن عمليـات التقيـيم واإلنفـاذ               اليت حي 
 .جيري تنفيذه

واســتكملت حكومــة مجعيــة ويلــز، مبــشاركة مــن جلنــة الفــرص املتــساوية الــسابقة            - ٢٥
ــز، يف عــام  “ TUC Cymru”ومؤســسة  ــهما املتعلقــة   ٢٠٠٧يف ويل ــة مــن محلت ــة الثالث ، املرحل
وقد حققت احلملة جناحاً كبرياً يف إثارة الوعي مبـسائل املـساواة يف األجـر               .  يف األجر  باملساواة

يف منظمات القطاع العام اليت شاركت يف املرحلـة الثالثـة ويف القطـاع العـام األوسـع نطاقـاً يف                     
وحقَّقت احلملـة جناحـاً أيـضاً يف الـدعوة إىل إجيـاد حلـول ويف تـشجيع حتقيـق فهـم علـى                . ويلز

 .أوسع لعدم املساواة يف األجر وأثره على املوظفنينطاق 
، كان متوسط ما تكسبه يف الساعة النساء املتفرغـات للعمـل يف             ٢٠٠٧وبالنسبة لعام    - ٢٦

كانـت نـسبة الفجـوة يف اململكـة املتحـدة           (ويلز أقل من متوسط ما يكـسبه الرجـال املتفرغـون            
الــسنوات األخــرية بعــد أن كانــت  وقــد ضــاقت الفجــوة يف ويلــز علــى مــدى   ).  يف املائــة١٧

وبالنــسبة ملــا تكــسبه النــساء غــري املتفرغــات فــإن . ١٩٩٩ يف املائــة يف عــام ١٥نــسبتها حــوايل 
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 يف املائـة عـن املتوسـط للرجـال     ٩ كـان يقـل بنـسبة       ٢٠٠٧املعدل املتوسط يف الـساعة يف عـام         
 .غري املتفرغني

. يــدة، بالنــسبة لتــشريع املــساواة وكــان أليرلنــدا الــشمالية دور ريــادي، مــن نــواح عد  - ٢٧
 قـد أكمـل التـشريع القـائم ملكافحـة التمييـز وذلـك بتحديـد                 ٧٥وعلى سبيل املثال فـإن البـاب        

ــشجع املــساواة يف الفــرص املتاحــة بــني الرجــال        ــأن ت ــسلطات العامــة ب واجــب إجيــايب علــى ال
 .والنساء

 ٤الفقرة   
 أصـبح مطلوبـاً مـن       ٢٠٠٦أبريـل   /ن نيـسان  وفقاً ملا أشارت إليه اللجنة فإنـه اعتبـاراً مـ           - ٢٨

السلطات العامة أن تضع، وتنـشر، خطـط للمـساواة بـني اجلنـسني وفقـاً لواجـب املـساواة بـني                      
وكـان  . وسوف ُتستعرض خطـط املـساواة بـني اجلنـسني كـل ثـالث سـنوات               . اجلنسني اجلديد 

تعرض يف  ولــذلك فإهنــا ســوف ُتــس ٢٠٠٧أبريــل /مــن املقــرر أن ُتنــشر اخلطــط حبلــول نيــسان  
ــسان ــل /ني ــسان  . ٢٠١٠أبري ــشرت يف ني ــد ُن ــل /وق ــارير   ٢٠٠٨أبري ــن التق ــة األوىل م  اجملموع
 .السنوية
وسوف تقـوم جلنـة املـساواة وحقـوق اإلنـسان، مـن حيـث دورهـا يف اإلنفـاذ، بتقيـيم                       - ٢٩

خطط السلطات العامة للتعرُّف على الكيفيـة الـيت تـؤدي هبـا تلـك الـسلطات واجـب املـساواة                     
نــسني، كمــا أهنــا ســوف تتــابع التقــدم الــذي حتــرزه اهليئــات العامــة املختلفــة يف تنفيــذ     بــني اجل
. وســوف تتخــذ اللجنــة إجــراءات إنفــاذ هادفــة ضــد الــسلطات العامــة الــيت ال تلتــزم . خططهــا

واللجنة هلا سلطات هامة بالنسبة إلنفاذ واجبـات املـساواة للمنظمـات والـسلطات، مبـا يـشمل              
ــدء   ــر الب ــة األم ــة   يف هناي ــات حبــث رمسي ــات وعملي ــة االضــطالع  . يف إجــراء حتري ــزم اللجن وتعت

 .ببحوث يف قطاعات معينة، مثل تقدمي اخلدمات ذات الصلة بالعنف ضد املرأة
واللجنــة تتوقــع أن تقــوم قبــل اختــاذ تــدابري لإلنفــاذ بتبــادل مراســالت واتــصاالت غــري    - ٣٠

للـسلطات غـري امللتزمـة بـأن تلتـزم دون           رمسية مع الـسلطات العامـة املعنيـة، مـع إتاحـة الفرصـة               
 .اختاذ إجراءات

وعندما تؤدي وسائل االتـصال األوليـة إىل عـدم حتقيـق تقـدُّم أو إىل حتقيـق تقـدُّم غـري                        - ٣١
كــاف فإنــه ميكــن للجنــة أن تفــرض الواجــب اخلــاص عــن طريــق إخطــارات التــزام وأن تنفِّــذ     

وميكـن تقـدمي طلـب مـن        . ت قـضائية  الواجب العـام عـن طريـق إخطـارات التـزام أو استعراضـا             
جانــب شــخص أو جمموعــة مــن األشــخاص ممــن لــديهم اهتمــام باملــسألة، أو مــن جانــب جلنــة  

 .املساواة وحقوق اإلنسان
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وواجــب املــساواة بــني اجلنــسني ُيقــصد بــه تــشجيع زيــادة التركيــز علــى نتــائج وآثــار     - ٣٢
سـيكون   هـم، يف مرحلـة مبكـرة، مـا        والسلطات العامة حباجة إىل التأكد من أهنا تف       . السياسات

وإذا كــان هنــاك أثــر ســيء فإنــه ينبغــي علــى تلــك . لــسياساهتا مــن آثــار علــى النــساء والرجــال
الــسلطات أن تبحــث ذلــك بــشكل كامــل وأن تــسعى مــن أجــل معاجلــة ذلــك األثــر علــى حنــو 

 وينبغي على تلك الـسلطات، عنـد قيامهـا بـذلك، أن تتـشاور مـع اجلهـات ذات الـصلة         . مالئم
من أصحاب املصلحة والعاملني والنقابات ومستخدمي اخلدمات، وهـي جهـات تـضم أعـداداً               

 .كبرية من النساء
وإخطارات االلتزام قد تتطلب قيام السلطات العامة بتقدمي معلومات عن الكيفيـة الـيت           - ٣٣

طـوات  تعتزم أن تفي هبا بالواجبات العامـة أو الواجبـات احملـدَّدة، مبـا يـشمل معلومـات عـن اخل                
 .اليت تعتزم اختاذها أو تقترح اختاذها كي تفي بالواجبات

وقبل البدء يف تنفيذ واجب املساواة بني اجلنسني قامت وحـدة املـرأة واملـساواة التابعـة             - ٣٤
 .للحكومة بعملية إلثارة الوعي يف احلكومة املركزية بكاملها ومع السلطات العامة

ميوغرايف الســكتلندا يعــين أن املــسائل املتعلقــة باألصــل واجملــال الــسياسي والثقــايف والــد - ٣٥
: انظـر هـذا التقريـر     . العرقي والتوظيف ختتلف بدرجة كبرية عمـا هـي بالنـسبة النكلتـرا وويلـز              

http://83.137.212.42/sitearchive/eoc/Defaultbdae.html?page=18694&theme=print. 
وعقدت مؤسسة اتفاقية املرأة االسكتلندية الـيت متوهلـا احلكومـة االسـكتلندية مجاعـات             - ٣٦

 ملناقـشة جمـاالت   ٢٠٠٧مناقشة مع النساء السود والنساء املنتميـات إىل أقليـات عرقيـة يف عـام            
 .ير اليت نتجت عن هذه املناقشاتوجيري النظر يف التقار. خاصة تثري قلقها

وهنــاك جمموعــة واســعة مــن البحــوث الــيت حبثــت العوائــق الــيت تواجــه نــساء األقليــات   - ٣٧
العرقيــة وتطلعــاهتن، وخاصــة َمــن هــن مــن باكــستان وبــنغالديش، اللــوايت يبــدو أهنــن يف أدىن     

اء اجليــل وقـد أوضـح البحـث أن نـس    . مـستويات العمالـة وهلـن أعلـى معـدالت انعـدام النـشاط       
الثاين واألجيـال الالحقـة مـن هـذه اخللفيـات هلـن آراء خمتلفـة بدرجـة كـبرية عـن آراء أقـارهبن                         

وغالبيــة أولئــك النــساء ترغــب يف العمــل ولكنــهن تــذكرن أهنــن تــواجهن عوائــق  . األكــرب ِســناً
 .عديدة، وخاصة اجتاهات أصحاب األعمال

ن السكان الـذين ينتمـون إىل أقليـات    ويف اسكتلندا، يوجد يف غالسغو أكرب جمموعة م        - ٣٨
وهلذا السبب فإن احلكومة االسكتلندية تعمل مع حمفل استراتيجية مدينة غالسغو ومـع             . عرقية

اجملموعة الفرعية للنساء السود والنساء املنتميـات إىل أقليـات عرقيـة يف مؤسـسات األعمـال يف                  
 يف سـوق اليـد العاملـة وتـشغيلها          غالسغو لالتفـاق علـى اسـتراتيجية إلشـراك األقليـات العرقيـة            

 .والنهوض هبا

http://83.137.212.42/sitearchive/eoc/Defaultbdae.html?page=18694&theme=print
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ــة يف       - ٣٩ ــات عرقي ــات إىل أقلي ــساء املنتمي ــسود والن ــساء ال ــة للن ووضــعت اجملموعــة الفرعي
وخطـة العمـل تركـز      . مؤسسات األعمال يف غالسغو خطة عمل بشأن املشاركة وحتقيق تقدم         

قليـات عرقيـة وذلـك ألن    بصفة خاصـة علـى النـساء والـشباب الـذين ينتمـون إىل الـسود وإىل أ        
وهذه اجملموعـة الفرعيـة ممثـل فيهـا جمموعـة           . معدالت النشاط االقتصادي بالنسبة هلم منخفضة     

من الوكاالت االستراتيجية املعنية بالنساء السود والنساء املنتميات إىل أقليـات عرقيـة وكـذلك               
ئـة املنـتمني إىل     اهليكـل األساسـي لفئـة الـسود وف        ”وهـذه الوكـاالت تـشمل       . وكاالت التعمـيم  

احتــاد مكافحــة ”، و “احليــاة الوظيفيــة يف اســكتلندا”، ومنظمــة “أقليــات عرقيــة يف اســكتلندا
مركـز  ”، و   “مؤسسة ختطيط اجملتمع احمللي يف غالسـغو، احملـدودة        ”، و   “العنصرية يف غالسغو  

ؤسـسة  امل”، و “ الوطنية للصحة يف اسـكتلندا لدائرةا”، و (Jobcentre Plus)“ الوظائف وأكثر
 .، و احلكومة االسكتلندية“االسكتلندية

وللمساعدة يف تنفيذ خطـة العمـل، تقـدِّم احلكومـة االسـكتلندية التمويـل إىل مؤسـسة                   - ٤٠
املـدير املـسؤول عـن الـسياسة املتعلقـة      ” من أجل وظيفة (Glasgow Works)“ غالسغو تعمل”

السـكتلندية فرصـة التعـرُّف علـى        وهـذا يتـيح للحكومـة ا      . “بالسود واملنتمني إىل أقليات عرقية    
ميكــن حتقيقــه وعلــى طريقــة إدراجــه ضــمن التغــيريات الــيت ســيتم إدخاهلــا علــى الــسياسة يف  مــا

 .املستقبل
ــشريعي للمــساواة بــني       - ٤١ ــذ الواجــب الت ــة تنفي ــسابقة كيفي وقــد أوضــحنا يف الفقــرات ال

. ذ هــذا الواجــب مــن أثــراجلنــسني يف أيرلنــدا الــشمالية، كمــا أوضــحنا، إىل حــّد مــا، مــا لتنفيــ 
وميكن تقدمي املزيد من املعلومات التفصيلية عن آليـة التنفيـذ يف أيرلنـدا الـشمالية وعـن تـدريب               

 .أفراد السلطات العامة يف أيرلندا الشمالية ومشاوراهتم مع أصحاب املصلحة الرئيسيني
 ٥الفقرة   

سياســة لتنفيــذ أحكــام   ليــست لــدى اململكــة املتحــدة اســتراتيجية وطنيــة موحَّــدة و       - ٤٢
ــة ــاً      . االتفاقي ــشريعية تعكــس متام ــدابري ت ــسلطة جعــل مــن املمكــن وضــع سياســات وت ونقــل ال

ومـن املرتـأى أن تعـاجل خطـة        . احلاجات واألولويـات اإلقليميـة يف مجيـع أحنـاء اململكـة املتحـدة             
ل املمارسـات   العمل اخلاصة اليت ُوضعت بعد اعتماد االتفاقية املسائل املتعلقـة بالتنـسيق وبأفـض             

وذلك لضمان أخذ توصيات اللجنة يف االعتبار ومواءمتها كي تصبح مالئمـة للظـروف احملليـة                
 .املختلفة

ــك         - ٤٣ ــات وذل ــى األولوي ــسني ُتعطــى أعل ــني اجلن ــساواة ب ــشجيع امل ــة بت واألعمــال املتعلق
ــوزيرا        كمــا ــساواة وال ــرأة وامل ــرة شــؤون امل ــه وزي ــوم ب ــذي تق ــادي ال ــدور الري ــى يف ال ت يتجل

وقـد  . اُألخريات اللـوايت تقمـن هبـذه املهـام يف كافـة اإلدارات الـيت مت نقـل الـسلطة بالنـسبة هلـا                     
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جرى نقل السلطة بالنسبة ملسائل عديدة من أجل ضـمان أن تعكـس الـسياسات والتـشريعات                  
غـري أن األعمـال ُيـضطلع هبـا يف كافـة اإلدارات           . بشكل كامل احلاجات واألولويات اإلقليمية    

 املتعلق بـاملرأة    “كورستون”وعلى سبيل املثال فإن تنفيذ تقرير       . ة، حيثما يكون مالئما   املختلف
يف نظام العدالة اجلنائية ال يطبَّق إال يف انكلترا وويلز وذلك ألن العدالـة اجلنائيـة تـشكِّل مـسألة        

أن التقريـر   غـري   . نقل السلطة فيما يتعلق هبا بالنسبة للربملـان االسـكتلندي ويف أيرلنـدا الـشمالية              
متـــاح ملـــوظفي إدارة الـــسجون االســـكتلندية وينبغـــي أن يـــضيف معلومـــات بالنـــسبة لتطـــوير 

 .السياسة، وخاصة أعمال جلنة السجون االسكتلندية، وأُحيط علماً به يف أيرلندا الشمالية
مثـل اتفـاق اخلدمـة العامـة لتحقيـق املـساواة            (ومن خالل استخدام أهداف استراتيجية       - ٤٤

، جيــري تعمــيم املــسائل ٢٠٠٧وفــرض واجــب املــساواة بــني اجلنــسني يف عــام  ) نــسنيبــني اجل
ووزيـرة شـؤون املـرأة تعمـل بانتظـام          . املتعلقة باملساواة بـني اجلنـسني مـن خـالل القطـاع العـام             

لتبادل أفضل املمارسات مع القطاع اخلاص وذلك من خالل اجلهاز الوطين اجلنـساين املوجـود           
 .حقيق املساواةيف املكتب احلكومي لت

، الـذي نـوقش بـشكل كامـل يف     ٢٠٠٧وفرض واجب املساواة بـني اجلنـسني يف عـام       - ٤٥
فقرات سابقة، جيعل اهليئـات العامـة مكلَّفـة بـأن تكـون نـشطة يف تـشجيع املـساواة يف الفـرص                       

وهـذا الواجـب ينطبـق بـشكل خمتلـف إىل حـد مـا يف                . املتاحة بني اجلنسني وتقليل جمال التمييز     
لندا وويلز وانكلترا، ولو أنه ال ينطبق يف أيرلندا الشمالية اليت يوجـد فيهـا بالفعـل تـشريع                   اسكت
 .مماثل
 مبوجــب ٢٠٠٧أكتــوبر /وجلنــة املــساواة وحقــوق اإلنــسان أُنــشئت يف تــشرين األول   - ٤٦

ــام   ــساواة لع ــانون امل ــساواة وحقــوق     ٢٠٠٦ق ــشجيع امل ــد وشــامل لت  وذلــك إلجيــاد هنــج جدي
وجلنــة املــساواة وحقــوق . املزيــد مــن الــدعم الفعــال لتــشريع مكافحــة التمييــزاإلنــسان وتقــدمي 

ويوجـد يف اسـكتلندا وويلـز جلـان تـشريعية           . تشمل انكلترا واسكتلندا وويلز   ) اللجنة(اإلنسان  
واللجـان التـشريعية يف اسـكتلندا وويلـز تقـدم املـشورة إىل اللجنـة                . مسؤولة عن أعمال اللجنـة    

وسـوف تقـوم اللجنـة    . جنـة مـن حيـث تأثريهـا علـى اسـكتلندا وويلـز            بشأن ممارسة وظائف الل   
باســتعراض التقــدم الــذي حتققــه الــسلطة العامــة بالنــسبة لتنفيــذ واجــب املــساواة بــني اجلنــسني، 

 .أهنا ستكون قادرة على مساءلة اهليئات العامة كما
ــرة      - ٤٧ ــشمالية للفت ــدا ال ــة يف أيرلن ــذيني للحكوم ــديرين التنفي ــامج امل  ٢٠١١-٢٠٠٨وبرن

، وهـو   ٢٠١٦-٢٠٠٦يتعهد بتنفيذ استراتيجية املساواة بني اجلنسني أليرلندا الـشمالية للفتـرة            
ما أُشري إليه يف االتفاقية ويوفر إطاراً للسياسة بالنسبة لألعمال الـيت هتـدف إىل تعمـيم املـساواة                    

 . احلكومةبني اجلنسني ومعاجلة عدم املساواة بني اجلنسني وإىل رصد التقدم احملرز يف
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 ٦الفقرة   
ال تزال مواجهة العقبات اليت تواجهها النساء اللوايت هن مـن مجاعـات أقليـة عرقيـة أو              - ٤٨

إثنية أو دينية موضعاً للتركيز بالنسبة للنشاط يف مجيع أحناء اململكة املتحدة، وحنن نقـوم بتنفيـذ    
لـسود والنـساء املنتميـات إىل    وتشجيع مـشاركة النـساء ا  . جمموعة من األنشطة يف مجيع املناطق    

أقليــات عرقيــة يف احليــاة العامــة هــو أحــد األولويــات الــثالث املتعلقــة بالــسياسة لــوزيرة شــؤون 
 (IMKAAN)“ إميكـان ”وقد قدم املكتب احمللي دعماً مباشراً إىل منظمات تـشمل هيئـة             . املرأة

ضـحايا العنـف    لتنفيـذ مـشاريع فرديـة يـستفيد منـها         “أخـوات سـاوث هـول الـسود       ”ومنظمة  
 .أو الالجئون من جمتمعات السود واآلسيويني واألقليات العرقية/املنـزيل و

 :وهذه املشاريع هي مشاريع جارية وتشمل - ٤٩
لوضـع حزمـة إعالميـة تنفَّـذ        “ ل الـسود  هوأخوات ساوث   ”تقدمي التمويل إىل منظمة      • 

 ليات العرقية؛على مراحل لضحايا العنف املنـزيل من السود واآلسيويني واألق
 إلنـشاء قاعــدة بيانـات لرصـد فــرص    (IMKAAN)“ إميكـان ”تقـدمي التمويـل إىل هيئــة    • 

 .وصول السود واآلسيويني واألقليات العرقية إىل أماكن اللجوء
يف بريطانيـا لـدعم     “ احتـاد إعانـة املـرأة     ”ويف املاضي، قـدم املكتـب احمللـي التمويـل إىل             - ٥٠
بع له من أجل املساعدة يف توفري تكاليف املعيـشة لعـدد قليـل مـن                التا“ صندوق املالذ األخري  ”

وطُبقـت ترتيبـات   (“ دعم النـاس ”الضحايا يف أماكن اللجوء اليت ال ميكن أن تشملها ترتيبات          
غـري أن هـذا كـان جمـرد حـل مؤقـت وعمـل العديـد مـن اإلدارات                    ). مماثلة يف أيرلنـدا الـشمالية     

لة األجل للضحايا الذين ال ميكن هلم االسـتعانة بـاألموال           احلكومية معاً للتوصل إىل حلول طوي     
 .العامة
ــيِّن أن معــدل ٢٠٠٧للربــع الرابــع مــن عــام  “ مــسح القــوة العاملــة ”وآخــر نتــائج  - ٥١  تب

 يف  ١٣,٩ يف املائـة وهـو معـدل يقـل بنـسبة             ٦١التوظيف لألقليات العرقيـة هـو، بـشكل عـام،           
وهـذه الفجـوة اخنفـضت نـسبتها عـن النـسبة            .  ككـل  املائة عن املعدل اخلاص باململكـة املتحـدة       

ومعــدل توظيــف الــذكور بالنــسبة  .  يف املائــة١٧,٨ وهــي ١٩٩٧الــيت كانــت عليهــا يف عــام  
 يف املائة، وهي نسبة تقل عن املعدل العـام للـذكور يف             ٧٠,١لألقليات العرقية ثابت عند نسبة      

ــدار    ــدل   ٩اململكــة املتحــدة مبق ــة، يف حــني أن املع ــسبة      يف املائ ــد ن ــت عن ــاث ثاب ــسبة لإلن بالن
واجلماعــات .  يف املائــة١٨,٣يف املائــة مبــا ميثــل فجــوة مــع املعــدل العــام لإلنــاث بنــسبة  ٥٢,١

العرقية اليت ُتعترب معدالت توظيـف اإلنـاث بالنـسبة هلـا أقـل املعـدالت هـي اجلماعـات الـيت هلـا                        
 مـن أصـل بنغالديـشي هـو     فمعدل التوظيف للنساء اللوايت هـن . أصل من بنغالديش وباكستان 

ــة ٢٥,٦ ــوايت هــن مــن أصــل باكــستاين هــو      - يف املائ ــساء الل ــسبة للن  يف حــني أن املعــدل بالن
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، كانــت معــدالت التوظيــف للنــساء الباكــستانيات والنــساء ٢٠٠١ويف عــام . يف املائــة ٢٨,٣
 . يف املائة على الترتيب١٦,٦ يف املائة و ٢١البنغالديشيات 

 عدداً من املبادرات املتعلقـة بالـسياسة الـيت تفيـد نـساء األقليـات        وقد وضعت احلكومة   - ٥٢
وبعض من هـذه املبـادرات موجَّـه حنـو نـساء مـن أقليـات عرقيـة، وبعـضها موجَّـه حنـو                        . العرقية

 .مجاعات أقلية عرقية بصفة عامة
ديــسمرب عزمهــا علــى تــشكيل قــوة عمــل /وأعلنــت هارييــت هارمــان يف كــانون األول - ٥٣

 األحزاب للتوصل إىل طرائـق عمليـة لتحقيـق زيـادة كـبرية يف عـدد اخلـرباء الـذين                     مشتركة بني 
ومـن املقـرر أن تبـدأ     . يقدمون املشورة إىل النـساء الـسود والنـساء املنتميـات إىل أصـل آسـيوي               

بـإجراء حبـوث   “ مجعيـة فوسـيت  ”وقـد كُلفـت منظمـة      . مـايو /قوة العمـل هـذه عملـها يف أيـار         
ــساء املنت  ــشأن مــسارات الن ــرار     ب ــدخول مناصــب صــنع الق ــسبة ل ــة بالن ــات إىل أقليــات عرقي مي

 .وسوف ُتنشر النتائج قريباً. واملرور هبا والترقي فيها واخلروج منها
واحلكومة تعمل على اختاذ إجراءات لـدعم النـساء مـن الـسكان األصـليني كـي تقمـن                    - ٥٤

، الــيت بــدأت يف ‘نــساءفلتــشارك ال’ومحلــة . بــدور أكــرب يف صــنع القــرار علــى املــستوى احمللــي 
 سوف حتدِّد، ألول مرة، ما هو متوفر يف الوقت احلـايل ملـساعدة              ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول 

هؤالء النسوة على أن تكن نشيطات كمحافظات للمـدارس ورائـدات لرابطـات املـستأجرين،               
يكـون  وغري ذلك، والكيفية اليت ميكن لنا هبا أن نضيف إىل هذا ونقدم منـاذج وشـبكات فعالـة       

مايو مؤمتر وطين يهدف إىل التعـرُّف علـى         / أيار ١٣وقد ُعقد يف    . من شأهنا إحداث تغيري دائم    
وهــذا سيــضيف . آراء النــساء واملنظمــات الرئيــسية الــيت توظِّــف أشخاصــاً للقيــام هبــذه األدوار 

 .معلومات إىل التقرير النهائي الذي سُينشر يف أواخر العام
، افتتحت الوزيرات املعنيات بشؤون املرأة واملـساواة منظمـة          أكتوبر/ويف تشرين األول   - ٥٥
، وهـي منظمـة سياسـية غـري حزبيـة رائـدة يتمثـل هـدفها الرئيـسي يف           “عملية تصويت السود  ”

زيــادة عـــدد املنــتمني إىل جمتمعـــات وخلفيـــات عرقيــة خمتلفـــة للقيـــام بــدور أكـــرب يف العمليـــة     
ــارات املتاحــة     ــر عــن اخلي ــة، ووضــع تقري ــسياسيني    االنتخابي ــة للممــثلني ال ــسبة املئوي ــادة الن لزي

والنسبة احلالية ألعـضاء الربملـان الـذين هـم مـن            . املنتَخبني الذين هم من خلفيات أقليات عرقية      
 يف املائـة مـن      ٨ يف املائـة مقارنـة بنـسبة تزيـد قلـيالً عـن               ٢,٣خلفيات غري بيـضاء ال تزيـد عـن          

 .قرير قريباًوسوف ُينشر الت. جمموع سكان اململكة املتحدة
/  تــشرين األول٩ ُنــشر يف ٢٠١١-٢٠٠٨واتفــاق املــساواة يف اخلدمــة العامــة للفتــرة  - ٥٦

واالتفاق يتناول املـساوئ الـيت يتعـرض     . ، وهو حيدِّد أغراض احلكومة وأهدافها     ٢٠٠٧أكتوبر  
ــسي، أو       ــسّن، أو التوجــه اجلن ــة، أو ال ــوع اجلــنس، أو العنــصر، أو اإلعاق ــراد بــسبب ن هلــا األف
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وهذا يعكس تصميم احلكومة على حماربة التمييـز وضـمان أن يـستفيد كـل         . الدين، أو العقيدة  
واتفاق املساواة يف اخلدمة العامـة يركـز       . فرد يف بريطانيا، بأكرب قدر، من مواهب تلك الفئات        

على عدد من اجملاالت الرئيسية الـيت تـشمل متكـني، وتـشجيع، املزيـد مـن النـساء واألشـخاص                     
 إىل أقليات عرقية واملعوَّقني والشباب من االخنراط يف احلياة العامة بالقيـام بـأدوار هامـة           املنتمني

ــستأجرين         ــات امل ــاء مجعي ــُصلح وزعم ــضاة ال ــدارس وق ــافظي امل ــل أدوار حم ــا، مث ــربز جمتمعاتن ت
 .واملستشارين احملليني

ــاين  - ٥٧ ــانون الث ــاير /ويف ك ــة واحلك  ٢٠٠٨ين ــات احمللي ــة  ، شــكلت إدارة اجملتمع ــة احمللي وم
وهـذه اجملموعـة مـن النـساء، اللـوايت هـن يف         . “اجلماعة االستشارية الوطنية للنساء املسلمات    ”

مراكز قيادية، أو أهنن تعملن مع جمتمعات حملية، سوف تعملـن علـى أسـاس أهنـن متـثلن منـاذج                     
 .ُيقتدى هبا وستقدمن املشورة إىل احلكومة بشأن السياسة

تورة بريان غيبونز، وزيرة العدالة االجتماعيـة واحلكومـة احملليـة،           ويف ويلز، تولت الدك    - ٥٨
وأحد األمثلـة العديـدة األخـرية هـو         . مسؤولية برنامج حتقيق املساواة والتنوع وحقوق اإلنسان      

 .“مؤسسة هينا”العمل مع 
بعقــد مناســبات  “ مؤســسة هينــا ”، كلَّفــت حكومــة مجعيــة ويلــز    ٢٠٠٥ويف عــام  - ٥٩

وكان اهلدف من احلملة هـو إتاحـة الفرصـة      .  املسلمات يف مجيع أحناء ويلز     للتباحث مع النساء  
ــة اجمللــس وجمتمــع          ــني حكوم ــصاالت ب ــة ات ــرن عــن آرائهــن وإقام ــسلمات كــي تعبِّ ــساء امل للن

أدلــة كــثرية بــشأن املــسائل الــيت تــؤثر علــى  “ مؤســسة هينــا”ونتيجــة هلــذا، مجعــت . املــسلمني
املؤســسة جمموعــة أدوات للممارســني كــي يعــاجلوا  وقــد وضــعت . النــساء املــسلمات يف ويلــز

العنف القائم على الـشرف، وهـو مـا لقـي ترحيبـاً مـن جانـب العديـد مـن الـسلطات احملليـة يف                   
وأقامــت املؤســسة أيــضا شــراكة أقــوى مــع الــشرطة والــسلطات احملليــة ملواجهــة العنــف   . ويلــز

 .القائم على الشرف
، موَّلــت حكومــة مجعيــة ويلــز مــؤمتر  ٢٠٠٨ وكجــزء مــن اليــوم الــدويل للمــرأة لعــام   - ٦٠
وقد شارك يف املؤمتر متحدثون مـن       . املتعلق بعمليات القتل دفاعاً عن الشرف     “ مؤسسة هينا ”

إدارة االدعــاء امللكــي ومكتــب الــشؤون اخلارجيــة، وكــان املــؤمتر موجَّهــاً حنــو الكــشف عــن      
 .ملتبعةحاالت االعتداء دفاعاً عن الشرف وحتسني اخلدمات واملمارسة ا

وميكن تقدمي مزيد من التفاصيل عن كيفيـة معاجلـة أيرلنـدا الـشمالية للمـسائل املتعلقـة                   - ٦١
 .بالنساء اللوايت تنتمني جلماعات أقلية عرقية أو إثنية أو دينية
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 ٧الفقرة   
واللجنـة الوطنيـة للمـرأة،    . يتوىل مكتب املساواة احلكومي رعاية اللجنة الوطنية للمرأة        - ٦٢

 استـــشارية عامـــة ال تتبـــع أيـــة إدارة، تقـــوم بـــدور رئيـــسي يف إتاحـــة الفرصـــة للنـــساء  كهيئـــة
وللمنظمــات النــسائية يف اململكــة املتحــدة لإلعــراب عــن آراءهــا، كمــا أهنــا تــساعد يف تــسهيل 

 منظمــة ٤٠٠واللجنــة الوطنيــة للمــرأة هلــا مــا يزيــد عــن   . تبــادل اآلراء بــني النــساء واحلكومــة 
 .ثل ماليني النساء وجمموعة متنوعة من مصاحل النساءشريكة، وهي منظمات مت

غـري أن  . واللجنة الوطنية للمرأة تعمل بـشكل مـستقل عـن مكتـب املـساواة احلكـومي                - ٦٣
اللجنة، حبكم دورهـا الفريـد، هلـا اتـصاالت مـع مكتـب املـساواة احلكـومي وإدارات حكوميـة             

ومكتـب املـساواة احلكـومي      . شورةأخرى، كما أن هذا املكتب وتلك اإلدارات تقدم إليها املـ          
ُيعترب شريكاً استراتيجياً رئيسياً للحكومة، كما أنه، على سبيل التوضـيح، يكـون دائمـاً ضـمن                  

واللجنــة الوطنيــة للمــرأة حتــصل علــى  . وفــد اململكــة املتحــدة لــدى اللجنــة املعنيــة مبركــز املــرأة 
 .لسنة جنيه استرليين تقريباً يف ا٣٣٠ ٠٠٠ميزانية حكومية قدرها 

ــى         - ٦٤ ــات للحــصول عل ــدم طلب ــا أن تق ــسائية يف اململكــة املتحــدة حيــق هل واملنظمــات الن
ومـن املعتـاد أن تتلقـى    . جمموعة من املنح من احلكومة احمللية واحلكومة املركزية على حد سواء  

بعـض التمويـل    “ أمـاكن اللجـوء   ”ومنظمة  “ أزمات االغتصاب  راكزم”منظمات مثل منظمة    
ــ. الرمســي تم االحتفــاظ ببيانــات مركزيــة عــن جممــوع التمويــل احلكــومي الــذي قُــدِّم إىل    ومل ي

ــذ عــام     ــسائية من ــة الن ــة مجــع تلــك    ٢٠٠٠املنظمــات غــري احلكومي ــد عملي  وذلــك بــسبب تعقُّ
البيانات من آالف اجلهات اليت من املمكن أن تكون قد قدَّمت منحاً واليت يعتـرب العديـد منـها                   

 .مستقالً عن احلكومة
، أُوصـي بـأن   ٢٠٠٧يف أعقاب إجراء استعراض عابر للجنـة الوطنيـة للمـرأة يف عـام               و - ٦٥

والـسبب يف  . حيصل يف املستقبل مجيع املفوضني على أجر يومي يتماشى مـع التوجيـه املركـزي     
هذا هو أنه من املهم أال ُيمنع األفراد مـن أن يقـدموا طلبـات لـشغل منـصب املفـوض ألسـباب                      

وسـوف ُينفـذ هـذا      . ده الوزراء الذين وافقـوا علـى أن يقـدََّم متويـل إضـايف             وهذا الرأي أيَّ  . مالية
 .٢٠٠٧يونيه /بدءاً بدورة التعيني القادمة املقرر هلا أن تبدأ يف حزيران

ــدا      - ٦٦ ــر اكتمــاالً عــن هــذا النــهج وعــن ترتيبــات التمويــل يف أيرلن وتتــوفر معلومــات أكث
 .لجنةالشمالية، وميكن تقدمي تلك املعلومات إىل ال
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 العنف ضد املرأة  
 ٨الفقرة   

مجيــع األعمــال املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني يف اململكــة املتحــدة هتــدف إىل إشــراك   - ٦٧
وإشـراك الرجـال والفتيـان      . الرجال كصانعي قرارات وأعضاء يف اُألسـرة ومـواطنني مـسؤولني          

دة جـرى إبـرازه بدرجـة أكـرب مـن           يف املسائل املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني يف اململكـة املتحـ              
، وموضـوعه   ٢٠٠٧ركـز املـرأة لعـام       خالل موضوع االستعراض الذي أجرتـه اللجنـة املعنيـة مب          

، كمـا جـرى توسـيع نطـاق العمـل مـن أجـل إشـراك                ‘الرجال والفتيان واملساواة بني اجلنـسني     ’
 .الرجال والفتيان يف املسائل اليت هلا صلة بالعنف ضد املرأة

، استضافت وزيرات شـؤون املـرأة، مـع املنظمـات غـري          ٢٠٠٨يناير  /ون الثاين ويف كان  - ٦٨
الذي جرى تكوينه حـديثاً مناسـبة تـضمنت مخـس     “ حتالف الرجال”احلكومية املعنية باملرأة و     

إهنـاء  اشـترك يف تقـدميها حتـالف        (حلقات عمل رئيسية تتعلـق واحـدة منـها بـالعنف ضـد املـرأة                
مكتـب املـساواة   ونتيجـة هلـذا، أصـدر       ).  يف اململكة املتحـدة    تراماالح ومنظمة   العنف ضد املرأة  

 تكليفاً بإجراء عملية مسح لتحديد الثغرات املوجـودة يف سياسـة احلكومـة والتوصـية                احلكومي
 .بطرائق فعَّالة يعمل هبا الرجال والنساء معاً لتحقيق املساواة بني اجلنسني

حتـالف  ”و “ حمفـل صـحة الرجـال   ”مـات مثـل   واملكتب احمللي يقـدِّم التمويـل إىل منظ      - ٦٩
، وهــي منظمــات تــستهدف الرجــال والفتيــان وتــشركهم يف اجلهــود “االحتــرام”و “ الرجــال

وهذا يشمل مـشاريع إلنـشاء خطـوط        . الرامية إىل منع العنف ضد املرأة وخاصة العنف املنـزيل        
أساسـاً مـع ضـحايا      الـذي يتعامـل     (“ خط تقدمي املشورة إىل الرجال      ”اتصال للمساعدة، مثل    

العنــف املنـــزيل الــذكور، ولكنــه يقــدم املــشورة أيــضاً إىل الرجــال الــذين يــشعرون بــالقلق إزاء   
 .وبرامج ذات صلة“ احترام” التابع ملنظمة “خط اجلناة”، و )سلوكهم العدواين

الستـضافة حلقـتني دراسـيتني بـشأن        “ مركز االبتكـار العـام    ”وقد موَّل املكتب احمللي      - ٧٠
ــيري ــرة    تغ ــدتا يف الفت ــان ُعق ــان  . ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ســلوك الرجــال، ومهــا حلقت وحــضرت احللقت

وهـذا  . الدراسيتان جمموعة كبرية من اجلماعات الـيت هلـا مجيعهـا اهتمـام جبـدول األعمـال هـذا                  
الـذي يـشمل عـدداً      “ حتـالف الرجـال   ”وشكَّال معـاً    “ حمفل صحة الرجال  ”التجمُّع انضم إىل    

ــاً     مــن املنظمــات الــيت تعمــل يف    جمــال صــحة الرجــال وســلوكهم، وجعــل للــذكور صــوتاً قوي
وحنن نقوم يف الوقت احلايل بوضع عمليـات لتحديـد حجـم،            . بالنسبة ملواجهة السلوك العنيف   

 .وطبيعة، املكاملات اليت نتلقاها عن طريق خطوط املساعدة اليت ميوهلا املكتب احمللي
ـــزلية  ’و  - ٧١ ــة املنـ ــاءة املعاملـ ــة إسـ ــها  اال: مواجهـ ــويلز بكاملـ ــة لـ ــتراتيجية الوطنيـ ــي ‘ سـ هـ

االستراتيجية الواسعة النطاق اليت وضعتها حكومة مجعيـة ويلـز ملواجهـة إسـاءة املعاملـة املنــزلية                  
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وهذه االستراتيجية نتجت عـن التعـاون بـني حكومـة مجعيـة ويلـز وقطـاع واسـع مـن                     . يف ويلز 
ها يعتقدون اعتقـاداً راسـخاً بـأن        وحكومة مجعية ويلز وشركاؤ   . الوكاالت واملنظمات يف ويلز   

هو السبيل الـصحيح للمـضي قُـدما يف         ‘ وكالة مشتركة ’تنفيذ هنج استراتيجي وطين من خالل       
وهــدف تلــك احلكومــة هــو تــسهيل وضــع،   . معاجلــة مــشكلة إســاءة املعاملــة املنـــزلية يف ويلــز 

 -ة بــشكل شــامل حلــل املــشكالت حبيــث يعــاجل إســاءة املعاملــة املنـــزلي‘ مــشترك’وتنفيــذ، هنــج 
حبيث تقدِّم احلماية إىل األفراد الذين يعانون من إساءة املعاملة املنــزلية ويعـاجل يف الوقـت نفـسه        

 .أسباب إساءة املعاملة املنـزلية
وتوجــد معلومــات أكثــر تفــصيالً عــن النــهج الــذي تتبعــه إدارة أيرلنــدا الــشمالية جتــاه    - ٧٢

، وسـوف تقـدَّم تلـك املعلومـات بـشكل           ) املنــزيل  مبـا يـشمل العنـف     (العنف ضـد مجيـع النـساء        
 .منفصل
 مليون جنيه استرليين علـى مـدى        ٤٠وخصَّصت احلكومة االسكتلندية مبلغاً يزيد عن        - ٧٣

فترة السنوات الثالث القادمة ملواجهـة العنـف ضـد املـرأة يف اسـكتلندا، وهـي متـوِّل يف الوقـت                      
اء السود والنساء املنتميات إىل أقليـات عرقيـة،         احلايل تقدمي خدمات الدعم املتخصصة إىل النس      

مركــز املــوارد للنــساء ”ه ذ الــذي ينفِّــ“العنــف ضــد املــرأة”، ومــشروع “أمينــة”مثــل منظمــة 
الــذي ينفــذ أعمــاالً تتعلــق  ) اســكتلندا(، وجملــس الباكــستانيني الربيطــانيني  “(PPP) املــسلمات

وجيـري يف الوقـت احلـايل النظـر         . القـسري بإثارة الوعي داخل اجملتمعات اليت قد تتأثر بـالزواج          
يف عــدد مــن الطلبــات الــيت قُــدمت للحــصول علــى متويــل مــن أجــل العمــل مــع النــساء الــسود   
والنــساء املنتميــات إىل أقليــات عرقيــة علــى مــدى الــسنوات الــثالث القادمــة عــن طريــق محلــة    

 .التمويل اخلاصة بالعنف ضد املرأة
حمفـل  ”و  “ منظمـة العفـو الدوليـة يف اسـكتلندا        ”مال  واحلكومة االسكتلندية تدعم أع    - ٧٤

 للرجـال الـذين     ٢٠٠٦، ومها منظمتان قامتا بتنظيم مؤمتر يف عـام          “صحة الرجال يف اسكتلندا   
محلـة الـشريط   ”وقـد نـتج عـن ذلـك بـدء           . كان يساورهم القلق إزاء عنف الرجال ضد النساء       

 وهذه احلملـة هـي جـزء مـن محلـة      .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين  ٣٠يف  “ األبيض يف اسكتلندا  
وقــد عملــت احلكومــة  . عامليــة إلشــراك الرجــال يف العمــل مــن أجــل إهنــاء العنــف ضــد املــرأة    

ضــد العنــف القــائم علــى نــوع النــشاط ”االســكتلندية علــى إثــارة الــوعي باحلملــة خــالل فتــرة 
 . يوما١٦ًاليت دامت “ اجلنس

 ٩الفقرة   
، وهــو قــانون ال ينطبــق إال يف ٢٠٠٣ اجلنــسية لعــام تتعلــق التعليقــات بقــانون اجلــرائم - ٧٥

 ال يؤثر على املسائل العامة املتعلقـة باألدلـة          ٢٠٠٣وقانون اجلرائم اجلنسية لعام     . انكلترا وويلز 
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وهذا القانون يقـدم مفهـوم األهليـة الـذي يـرتبط بـاجلرائم              . واإلجراءات، مثل مستوى اإلثبات   
صاءات الرئيـسية املتعلقـة حبـاالت االعتـداء اجلنـسي           واإلحـ . اليت تنطوي على عدم وجود قبول     

 .“ألف”على النساء ترد يف املرفق 
ومبوجب هذا التعريف ال يكون الـشخص قـد         .  من القانون يعرِّف القبول    ٧٤والباب   - ٧٦

وذلـك  . قَبِلَ إال إذا وافق مبحض اختياره وكانت لـه احلريـة واألهليـة ألن يقـرر ذلـك االختيـار                   
يضاً سلسلة من املواقف اليت تبدأ فيها احملكمـة مـن افتـراض أنـه لـيس مـن املـرجح                     الباب حيدِّد أ  

 ).٧٥الباب (أنه قد أُعرب عن القبول 
، أعلنـت احلكومـة االسـكتلندية أهنـا سـوف تقـدم مـشروع           ٢٠٠٧سـبتمرب   /ويف أيلول  - ٧٧

 التقريـر  قانون إلصالح القانون املتعلق باالغتصاب واجلـرائم اجلنـسية األخـرى وذلـك يف ضـوء              
النهائي للجنـة القـانون االسـكتلندية عـن االغتـصاب واجلـرائم اجلنـسية األخـرى، وهـو التقريـر                     

وجيري يف الوقت احلـايل إجـراء مـشاورات عامـة     . ٢٠٠٧ديسمرب /الذي ُنشر يف كانون األول  
ــة وتقــدمي توصــيات مــن أجــل اإلصــالح     ــهائي للجن ــر الن ــشأن التقري ومــن املتوقــع أن يقــدَّم  . ب

 .٢٠٠٨القانون إىل الربملان يف أواخر عام مشروع 
ــام  - ٧٨ ــا      ٢٠٠٦ويف ع ــام تقريره ــدعي الع ـــَملَِكّية وامل ــة ال ــب احلكوم ــشرت إدارة مكت ، ن

وقــدَّم . النــهائي وتوصــياهتا بــشأن إصــالح إجــراءات التحقيــق يف اجلــرائم اجلنــسية يف اســكتلندا
ائم االغتــصاب واجلــرائم   توصــية لتحــسني إجــراءات التحقيــق واالدعــاء يف جــر     ٥٠التقريــر 

وتقوم اإلدارة يف الوقت احلايل بتنفيذ هـذه التوصـيات الـيت سـتمكِّن              . اجلنسية اخلطرية األخرى  
الـــضحايا مـــن أن يكـــون لـــديهم مزيـــد مـــن الثقـــة يف إجـــراءات التحقيـــق واالدعـــاء بالنـــسبة   

 .لالغتصاب واجلرائم اجلنسية
ــداءات اجل   - ٧٩ ــوفر معلومــات تفــصيلية عــن االعت ــسبة   وتت نــسية علــى النــساء واإلدانــات بالن

 .أليرلندا الشمالية، وسوف تقدَّم تلك املعلومات بشكل منفصل
 ١٠الفقرة   

رداً على أسئلة اللجنة، نعرض أدناه التطورات اليت حدثت بالنسبة للطريقة اليت تعاجل هبا  - ٨٠
يهـا أحكـام العنـف املنــزيل     وكالة احلدود واهلجرة التابعة للمكتب احمللـي احلـاالت الـيت تنطبـق عل          

 .لقواعد اهلجرة وال ميكن اللجوء فيها إىل املال العام
، جــرى تعــديل القواعــد مــن أجــل توســيع نطــاق فئــة األدلــة الــيت قــد    ٢٠٠٢ويف عــام  - ٨١

 :يستخدمها ضحايا العنف املنـزيل كدليل على حدوث عنف منـزيل
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مة من ضحايا العنف املنـزيل أصـبحت       املقد“ لبقاء لفترة غري حمدودة   باالسماح  ”طلبات   • 
 هلا اآلن أولوية؛

إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان مقدِّم الطلب ُمعدم، وهو ما ميكن أن يؤدي إىل اإلعفاء            • 
 .الذي يقدمه“ بالبقاء لفترة غري حمدودةالسماح ”من الرسوم العادية لطلب 

يزالــون خاضــعني لرقابــة اهلجــرة  وعلــى الــرغم مــن أن ضــحايا العنــف املنـــزيل الــذين ال   - ٨٢
ميكن هلم احلصول على أموال عامة إىل أن يتم البت يف طلباهتم فإنه ميكن هلم أن حيصلوا على                ال

وقد أدخلـت احلكومـة خطـوات جديـدة     . “دعم الناس”دعم يتعلق بالسكن من خالل ترتيبات   
 احلــايل بــشأن نظــام وحنــن نتفــاوض يف الوقــت. لتحــسني عمليــة النظــر يف الطلبــات ومجــع األدلــة

للمتابعة السريعة من أجل التعامل مع أي من هذه احلاالت اليت ُتعرض على مـؤمترات الوكـاالت           
وهذه املؤمترات أصبحت متثِّـل حجـر الزاويـة للنـهج الـذي نتبعـه بالنـسبة        . املتعددة لتقييم املخاطر  

حـسبما يتبـيَّن مـن خـالل        لضحايا العنف املنـزيل املعّرضني ملخاطر شديدة ويتم حتديـدهم وذلـك            
ومــن خــالل تبــادل املعلومــات حتــصل الوكــاالت علــى صــورة  . اســتخدام أدوات تقيــيم املخــاطر

أفضل ألوضاع الضحايا وتضع، بالتايل، ردوداً تتواءم مع ما لكل ضحية وأطفاهلـا مـن حاجـات                 
 .وأهداف

يت ميكـن هبـا تلبيـة    ومؤخرا، بدأت اإلدارات احلكومية يف العمل معـاً لتحديـد الطرائـق الـ             - ٨٣
وقـد أعلنـت احلكومـة مـؤخراً خطـة جديـدة            . احلاجات السكنية هلذه اجملموعة املعيَّنة مـن النـساء        

الـيت  “ الـسماح بالبقـاء لفتـرة غـري حمـدودة         ”ميكن هبا لضحايا العنف املنـزيل الذين قُبلت طلبـات          
. ومعيـــشتهمقـــدَّموها أن حيققـــوا شـــروط احلـــصول علـــى مـــسامهة لتغطيـــة تكـــاليف إســـكاهنم   

واملقترحات اليت قُدمت يف إطار اخلطة اجلديدة سوف تعزِّز الطريقة اليت ُتنظر هبا حاالت العنـف              
 .املنـزيل، وهو ما من شأنه أن ميكِّن أولئك الضحايا الضعفاء من احلصول على دعم إضايف

بالنـسبة  ‘ امـة عالمـوال  اللجـوء إىل األ عـدم  ’ومل يتم إجراء تقييم معيَّن بشأن أثر قاعـدة     - ٨٤
غــري أننــا نــدرك أن ضــحايا العنــف . لقــدرة النــساء املهــاجرات علــى النجــاة مــن العنــف املنـــزيل

عـدم اللجـوء إىل األمـوال       ’ يف املائـة مـن مجيـع َمـن تـشملهم فئـة               ١٠املنـزيل ميثلون ما يقل عن      
 .‘العامة

 ١١الفقرة   
جتـار بالبـشر وإهنـاء انتـهاك        تبذل حكومة اململكة املتحدة كل جهـد ممكـن ملواجهـة اإل            - ٨٥

واإلحــصاءات املتعلقــة بــضحايا اإلجتــار الــذين مت إنقــاذهم خــالل . حقــوق اإلنــسان املــرتبط بــه
عملية جارية ضد اإلجتار بالبشر تقوم هبا الشرطة يف مجيـع أحنـاء              (“٢العملية اخلماسية األثر    ”

 .ن جانب املكتب احملليجيري مجعها يف مجيع أحناء اململكة املتحدة م) اململكة املتحدة
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 خطة عمل اململكـة املتحـدة بـشأن معاجلـة اإلجتـار             ٢٠٠٧مارس  /وقد ُنشرت يف آذار    - ٨٦
واخلطــة حتــدِّد اســتراتيجية ملكافحــة اإلجتــار، وهــي تركــز علــى الوقايــة وإنفــاذ القــانون . بالبــشر

 .األطفالواملقاضاة واحلماية وتقدمي املساعدة إىل الضحايا البالغني، وعلى اإلجتار ب
وعمال املنازل الـذين يعملـون يف مـساكن خاصـة يف اخلـارج، وغالبيتـهم مـن النـساء،                     - ٨٧

 -واألفراد الذين تؤمن السلطات بأهنم ضحايا لإلجتـار         . تشملهم خطة عمل وضعتها احلكومة    
 ســوف يكــون مــن -ســواء ألغــراض االســتغالل اجلنــسي أو ألغــراض العمــل كعمــال منــازل  

 .عم مبوجب اتفاقية جملس أوروبا وذلك مبجرد تنفيذ االتفاقيةحقهم احلصول على د
واحلكومة تنظر يف إجراء حبوث وحتليالت للمـساعدة يف تـوفري معلومـات لوضـع هنـج                  - ٨٨

هادف لتحديد ضحايا اإلجتـار ويف املرحلـة الـسابقة لـدخوهلم وحتقيـق فهـم أفـضل أليـة خمـاطر                      
تحدة كعمال منازل أو مبن هم يف فئات ذات صـلة           معيَّنة تكون مرتبطة مبن يدخلون اململكة امل      

 .وال تتوفر لدينا يف الوقت احلايل أرقام تتعلق بعمال املنازل. بذلك
وحكومة مجعيـة ويلـز تتعامـل جبديَّـة بالغـة مـع مـسألة اإلجتـار بالبـشر، كمـا أهنـا تقـوم                 - ٨٩

 هبـن الالئـي هتـربن مـن         بأعمال من أجـل إثـارة الـوعي باإلجتـار باألطفـال ودعـم النـساء املتجَّـر                 
ومن أجل حتقيـق تقـدم بالنـسبة هلـذا الربنـامج فـإن حكومـة مجعيـة ويلـز أجـرت مـؤخراً              . البغاء

مشاورات بشأن وثيقـة إرشـادية للمهنـيني الـذين يتولـون مـسؤولية رعايـة األطفـال ومحايتـهم،                    
عـل املهنـيني    والتوجيـه يهـدف إىل ج     . كما أهنا تنظر يف مـا تتلقـاه مـن ردود يف عمليـة التـشاور               

أكثر وعياً بتجارة اإلجتار بالبشر وبالكيفية اليت ميكن هبا محاية األطفال الذين رمبا يكونـون قـد                 
 .وسوف يصدر التوجيه النهائي يف الوقت املناسب. تعرَّضوا لالجتار هبم

 ١٢الفقرة   
ع وكافـة أشـكال   هتدف االستراتيجية املنسَّقة املتعلقة بالبغاء إىل احلّد مـن بغـاء الـشوار      - ٩٠

ــاء،     . االســتغالل اجلنــسي  ــز علــى مواجهــة الطلــب علــى البغ وهــذه االســتراتيجية جتــدِّد التركي
. وجرى حتقيق تقدُّم حقيقي بالنسبة ملواجهة َمـن يـستخدمون العـاملني يف اجلـنس يف الـشوارع         

 .ومل ُيجر بعد تقييم رمسي لالستراتيجية
كعني يف الـشوارع جبعلـهم علـى علـم      جرت مواجهة سلوك املتـس    ٢٠٠٧وخالل عام    - ٩١

 ٢٠٠٨ينـاير   /ويف كـانون الثـاين    . بالنشاط الذي تقـوم بـه الـشرطة وبالنتـائج احملتملـة ألعمـاهلم             
أعلن املكتب احمللي عن استعراض قصري األجل لألعمال اإلضـافية الـيت ميكـن القيـام هبـا لتعزيـز                    

النظـر يف اخليـارات التـشريعية      وهـذا االسـتعراض يـشمل       . هذا العنصر من عناصر االسـتراتيجية     
وغري التشريعية املتاحة لتقليل أعـداد األشـخاص الـذين حيـصلون علـى خـدمات جنـسية مقابـل                    
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كـذلك فـإن وزيـرة شـؤون املـرأة نـشطة للغايـة يف إبـراز مـسألة شـراء اخلـدمات اجلنـسية               . أجر
 .ونشرت مؤخراً تقريراً قصرياً

ــارس /ويف آذار - ٩٢ ــن جانــب  ٢٠٠٧م ــار ضــباط    ، افُتتحــت م ــي واحتــاد كب ــب احملل  املكت
ويوجـد لـدينا اآلن     . الشرطة شبكة مستشارين تكتيكيني لقوة الشرطة يف جمـال البغـاء والرذيلـة            

. ضابط واحد على األقل يف كل قوة كنقطة تنسيق بالنسبة للمـسائل املرتبطـة بالبغـاء والرذيلـة                 
كالـة الوطنيـة لتحـسني أعمـال        وقد قُمنـا أيـضاً، مبـشاركة مـن احتـاد كبـار ضـباط الـشرطة والو                 

وقـــد قُـــدمت الـــربامج الدراســـية األوىل . الـــشرطة، بإعـــداد حزمـــة تدريبيـــة خمصـــصة للـــشرطة
 .٢٠٠٨مارس /فرباير وآذار/للمستشارين التكتيكيني لقوة الشرطة يف شباط

وجيــري تنفيــذ عــدد مــن املبــادرات مــن أجــل حتــسني ســالمة َمــن هلــم عالقــة بالبغــاء،     - ٩٣
لتـشجيع األفـراد علـى اإلبـالغ عـن      “ حـاء بيهـا الق أنـع اجلرميـة   منحنـن  ”ق محلـة  يـشمل إطـال    مبا

اجلرائم اجلنسية وجرائم العنـف الـيت ُترتكـب ضـدهم ولتقـدمي التـدريب واملـشورة املالئَمـني يف                  
جمال الـسالمة الشخـصية إىل َمـن يعملـون مـع النـساء املـشاركات يف البغـاء وذلـك مـن خـالل                         

 .“ االستئماينصندوق سوزي المبالغ”مل اسم اجلمعية اخلريية اليت حت
ومبوجب االسـتراتيجية، تعتـزم حكومـة اململكـة املتحـدة أيـضاً إدخـال تعـديل بالنـسبة                    - ٩٤

وهــذه التغــيريات ســوف  . جلرميــة التــسكع أو اإلغــواء ألغــراض البغــاء وفــرض عقوبــة جديــدة  
تعـد مالئمـة للعـصر، مـن        ، الـيت مل     ‘مـومس علـى املـشاع     ’تشمل تدابري إلزالـة الوصـم وعبـارة         

وقبـل أن يكـون مـن املمكـن القـبض علـى             . التشريع مع اإلبقاء على احلاجة إىل إثبات اإلصرار       
وسـوف تـضع   . أي شخص يتعيَّن أن يكون قد شوهد وهو يتسكع أو ميـارس اإلغـواء بإصـرار        

لب أن والنظـام اجلديـد سـيتط   . احلكومة عقوبة جديدة يتم تطبيقها عند اإلدانـة كبـديل للغرامـة    
حيضر األفراد ثالث دورات مع مـشرف للبـدء يف معاجلـة األسـباب الكامنـة وراء املـشاركة يف                    

 .وسوف تقدِّم احلكومة هذه التدابري عندما يسمح وقت الربملان بذلك. ممارسة البغاء
 املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة  
 ١٣الفقرة   

 األخرية زاد عدد النساء اللوايت تشغلن مناصـب         على مدى فترة اخلمس وعشرين سنة      - ٩٥
وقد وصـلت نـسبة النـساء يف        . سياسية على مجيع املستويات يف اململكة املتحدة زيادة ملحوظة        

 يف املائـة يف     ٢٠ إىل   ١٩٩٢ يف املائـة يف عـام        ٩,٢الربملان إىل أكثر من الضعف، إذ زادت من         
 .٢٠٠٥عام 
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 احلكومـة، قُـدم قـانون التمييـز علـى أسـاس نـوع اجلـنس         وملواصلة زيادة متثيل املـرأة يف    - ٩٦
واهلــدف األساســي هلــذا القــانون هــو متكــني أي حــزب  . ٢٠٠٢لعــام ) ملرشــحي االنتخابــات(

سياسي، إذا كانت لديه الرغبة، من اعتماد تدابري تنظم اختيار املرشحني النتخابات معيَّنة مـن                
ساء الــذين يــتم انتخــاهبم كمرشــحني لــذلك أجــل احلــّد مــن الالمــساواة يف أعــداد الرجــال والنــ

، أعلنــت وزيــرة شــؤون املــرأة واملــساواة أن هنــاك نيَّــة يف   ٢٠٠٨مــارس / آذار٦ويف . احلــزب
 .٢٠٣٠متديد الوقت املتاح لألحزاب السياسية كي تستفيد من هذه التدابري حىت عام 

صمَّمة لتقليل الالمـساواة يف     امل(والقانون َنصَّ على منح إعفاء بالنسبة للتدابري اإلجيابية          - ٩٧
مـن احلظـر العـام املفـروض علـى التمييـز علـى              ) أعداد الرجـال والنـساء املنتخـبني هليئـات معيَّنـة          

نظـام  ” و   ١٩٧٥أساس نوع اجلنس والوارد يف قـانون التمييـز علـى أسـاس نـوع اجلـنس لعـام                    
 .الذي يعادله“ أيرلندا الشمالية

العمـوم، والربملـان االسـكتلندي، واجلمعيـة الوطنيـة         والتشريع يـشمل انتخابـات جملـس         - ٩٨
فيمــا عــدا (لــويلز، ومجعيــة أيرلنــدا الــشمالية، والربملــان األورويب، وانتخابــات احلكومــة احملليــة   

والتـشريع هـو تـشريع يبـيح     ). انتخاب الُعمـد واجملـالس احملليـة يف اسـكتلندا بانتخابـات مباشـرة           
زاب الـسياسية بـأن تقـرر مـا إذا كانـت ترغـب يف       يفرض التزامات، كما أنـه يـسمح لألحـ      وال

 .تقليل عدم املساواة وطريقة تنفيذ ذلك
واالستراتيجيات اليت تستخدمها األحـزاب الـسياسية لتـشجيع املزيـد مـن النـساء علـى                  - ٩٩

أوال، من خالل إصـدار بيانـات عامـة         : الدخول يف جمال السياسة تستند إىل ثالثة ُنهج واضحة        
ا وجود عدد أكرب من النساء يف املناصب السياسية؛ وثانيا، مـن خـالل تـشجيع                إجيابية عن مزاي  

اإلجراءات اإلجيابية، مثل التدريب وتقدمي النصح إىل النساء اللوايت ُيتوقع أن تكن مرشـحات؛              
 .وأخريا، من خالل اختاذ تدابري إجيابية بشأن التمييز

الــيت ميكــن لألحــزاب الــسياسية أن ‘ بيــةالتــدابري اإلجيا’وتــرد أدنــاه قائمــة بــبعض أمثلــة  -١٠٠
تستخدمها يف حماولة تقليل عدم املساواة بني أعداد الرجال والنساء الذين ختتارهم كمرشـحني              

 :واألمثلة تشمل. للمناصب العامة
 إصدار بيانات عامة إجيابية بشأن مزايا زيادة عدد النساء يف املناصب السياسية؛ • 
مل التـدريب وتقـدمي الُنـصح للنـساء اللـوايت ُيتوقـع أن تكـن                اختاذ إجراءات إجيابيـة تـش      • 

 مرشحات؛
بالنسبة للـدوائر   ‘ قوائم خمتصرة ملرشحني مجيعهم من النساء     ’حصص متييز إجيايب، مثل      • 

 االنتخابية اليت ُينتخب فيها عضو واحد؛
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 يشترك حزبان حمليان يف اختيار مرشـحهم مـع اشـتراط اختيـار رجـل واحـد              -التوأمة   • 
 وامرأة واحدة؛

عدة دوائر انتخابية معاً مـع اشـتراط أن يـتم اختيـار         ‘ تتجمَّع’.  مماثل للتوأمة  -التجمُّع   • 
 عدد معيَّن من النساء بني تلك الدوائر؛

عنــد اختيــار مرشــحني إلدراجهــم يف .  ُيــستخدم يف نظــم القــوائم التناســبية-التعاقــب  • 
 أمســاء الرجــال والنــساء بالتنــاوب يف قائمــة احلــزب، يكــون مطلوبــاً أن يــضع األعــضاء

 .القائمة
واألحزاب السياسية اليت اسـتخدمت هـذه التـدابري، مثـل القـوائم املختـصرة الـيت تـضم                -١٠١

ــساء فقــط، يف عــامي   ــساء عــضوات    ٢٠٠٥ و ١٩٩٧ن ــسبة الن ــادات كــبرية يف ن  شــهدت زي
 يف ٢٧ احلـايل هــي  ونـسبة النــساء مـن حــزب العمـل العــضوات يف الربملـان يف الوقــت    . الربملـان 
 .املائة
ووفقاً ملا أقرت به اللجنة فإن متثيل النـساء الـسود واآلسـيويات والنـساء املنتميـات إىل                   -١٠٢

وال يوجــد يف انكلتــرا  . أقليــات عرقيــة يف احليــاة الــسياسية واحليــاة العامــة هــو متثيــل نــاقص        
ن الــسود والنــساء  امــرأة مــ١٦٨امرأتــان فقــط مــن الــسود ضــمن أعــضاء الربملــان وحــوايل   إال

وقـد اختـذت احلكومـة    . اآلسيويات والنساء املنتميات إىل أقليـات عرقيـة كعـضوات يف اجملـالس      
ولو كان عـدد النـساء الـسود واآلسـيويات والنـساء            . إجراءات ملعاجلة هذا الوضع غري املتوازن     

تهن يف عــدد املنتميــات إىل أقليــات عرقيــة العــضوات يف الربملــان ويف اجملــالس متناســباً مــع نــسب  
 . عضوة يف اجملالس١ ٠٠٠ عضوة يف الربملان وحوايل ٢٩السكان لكان عددهن التقرييب 

ــوز -١٠٣ ــه /ويف مت ــا     ٢٠٠٧يولي ــان، أولوياهت ــرأة، هارييــت هارم ــرة شــؤون امل ، أعلنــت وزي
متكــني النــساء الــسود والنــساء املنتميــات إىل   : وإحــدى األولويــات هــي . يتعلــق بالنــساء فيمــا

 .ة من إرساء التماسك داخل جمتمعاهتن احمللية كجسر يربط بني تلك اجملتمعاتأقليات عرقي
جلنــة أعــضاء  ”، أنــشأت إدارة اجملتمعــات احملليــة واحلكومــة احملليــة     ٢٠٠٧ويف عــام  -١٠٤

، وحبثت هذه اللجنة احلوافز اليت تشجع، والعوائق الـيت متنـع، العمـل كعـضو                “اجملالس املستقلة 
وقــد نــشرت اللجنــة تقريرهــا وتوصــياهتا يف . مَّــع املواهــب املتنوعــةجملــس بغيــة زيــادة حجــم جم

ومـن املقـرر أن يـرّد وزيـر الدولـة لـشؤون اجملتمعـات احملليـة واحلكومـة                   . ديـسمرب /كانون األول 
 .احمللية على التقرير يف أواخر الربيع
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ــة -١٠٥ ــسبة هلمــا حققــا تقــدماً كــبرياً    /واجلمعي ــسلطة بالن ــذان مت نقــل ال  يف متثيــل الربملــان الل
 يف املائـة    ٣٣,٣ يف املائـة مـن أعـضاء جملـس ويلـز ونـسبة               ٤٦,٧والنساء تشكلن نسبة    . النساء

 .من أعضاء الربملان االسكتلندي
ويف ويلز، يرد عـدد النـساء اللـوايت حـصلن علـى تعيينـات عامـة يف اجلـدول الـوارد يف                 -١٠٦

 . على التعيينات يف السنوات األخريةالذي يبيِّن االجتاه بالنسبة حلصول النساء“ باء”املرفق 
وحكومة مجعية ويلز تقوم حبملة إلثارة الوعي بالتعيينـات العامـة بـني اجلماعـات ذات                 -١٠٧

ينـاير  /وكجزء مـن احلملـة، الـيت بـدأت يف كـانون الثـاين             . التمثيل املنخفض واليت تشمل النساء    
بعـة للمنظمـات الطوعيـة      ، استخدمت حكومة اجلمعية وسـائل اإلعـالم والـشبكات التا          ٢٠٠٨

وتتمثــل إحــدى اخلــصائص   . الــيت متثــل اجلماعــات ذات التمثيــل املــنخفض لتعمــيم رســالتها      
ــأن         ــون جــديرين ب ــة ويكون ــدون مناصــب عام ــذين يتقل األساســية يف اســتخدام األشــخاص ال

 .ُيحتذى هبم لتشجيع الناس على أن يعثروا على املزيد
املعترف به أن النـساء ال تـزلن متلـن إىل أن يكـون              ويف حني أنه قد حتقق تقدم فإنه من          -١٠٨

 تـشغل النـساء     )٢(متثيلهن منخفضاً يف احلياة السياسية واحليـاة العامـة يف أيرلنـدا الـشمالية حيـث               
 يف املائة من املناصب العامة وتبلغ نسبة أعـضاء اجملـالس يف األحيـاء التابعـة للحكومـة             ٣٢نسبة  

ويف أيرلنـــدا الـــشمالية ثـــالث نـــساء منتَخبـــات . املائـــة يف ٢١احملليـــة الـــذين هـــم مـــن النـــساء 
 امــرأة عــضوات يف ١٨كعــضوات يف الربملــان، وامــرأة واحــدة عــضوة يف الربملــان األورويب و   

وسوف يقدَّم املزيد من التفاصيل عن املبادرات الـيت جيـري تنفيـذها حاليـا يف       . اجلمعيات احمللية 
 . جلسات االستماعأيرلندا الشمالية لدعم إعطاء املعلومات يف

 ١٤الفقرة   
تقوم جلنة التعيينات القضائية بدور تشريعي يف تـشجيع تـشكيلة مـن األشـخاص أكثـر                  -١٠٩

تنوعــاً علــى تقــدمي طلبــات لاللتحــاق بالوظــائف القــضائية، مــع احملافظــة علــى مبــدأ أن يكــون    
ات القـضائية يف  وقـد نـشرت جلنـة التعيينـ       . االختيار للتعيني قائماً علـى أسـاس الكفـاءة وحـدها          

الــيت وضــعتها ومجعــت بــني واجباهتــا التــشريعية  “ خطــة املــساواة الفرديــة” ٢٠٠٨أوائــل عــام 
وهــذه الوثيقــة متــوفرة علــى موقــع . بالنــسبة للِعــرق ونــوع اجلــنس واإلعاقــة يف وثيقــة متكاملــة 

 ).www.judicialappointments.gov.uk(التابع للجنة “ الويب”
واألعمال الـيت تقـوم هبـا جلنـة التعيينـات القـضائية تركـز علـى تقيـيم اجلـدارة وحـدها،                  -١١٠

وإثبـات املـساواة يـضمن أن تكـون         . وهي أعمال تدعمها إجراءات متماسكة إلثبـات املـساواة        
                                                         

 )٢( Women in Northern Ireland, DETI, September 2007. 

http://www.judicialappointments.gov.uk/
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 التمييـز ضـد أيـة       مجيع مراحـل التعـيني خاليـة مـن التحيـز وال تنطـوي بـشكل غـري مباشـر علـى                     
ــة التعيينــات القــضائية  “ الويــب”وتوجــد علــى موقــع  . جمموعــة أو اإلضــرار هبــا  اخلــاص بلجن

 .إحصاءات منشورة عن تنوع األشخاص املوصى بتعيينهم
وجلنـــة التعيينـــات القـــضائية تنفـــذ برناجمـــاً شـــامالً للوصـــول إىل جمموعـــة واســـعة مـــن  -١١١

. لة متثيالً ناقصاً على املستوى القضائي واملـستوى املهـين         اجملموعات اليت تشمل اجملموعات املمثَّ    
 مها منظمتـان تعمـالن      “ يف اململكة املتحدة   احتاد القاضيات ”و  “ مجاعة املدعيات العامات  ”و  

 .مع اللجنة لتشجيع املزيد من النساء على دخول السلك القضائي
الدراسـات القـضائية هـو      وهدف التدريب يف جمال املعاملة العادلة الذي ينظمـه جملـس             -١١٢

 املتقاضـون أو الـضحايا أو       -مساعدة، وتوجيه، القضاة وقضاة الُصلح لضمان أال يـشعر أحـد            
 بأنـه قـد تـضرر ولـتمكني مجيـع القـضاة وقـضاة الـُصلح مـن                   -الشهود أو املمثلـون القـضائيون       

 .التعامل حبساسية وعدالة مع مجيع َمن َيمثلون أمامهم
ــة   -١١٣ ــسائل املتعلق ــدريب      وامل ــرامج الت ــع ب ــيين يف مجي ــشكل روت ــدرج ب ــة ُت ــة العادل باملعامل

 مـن خـالل عمليـات عـرض، واسـطوانات فيـديو، ومناقـشات، وتـدريبات عمليـة،                 -القضائي  
داً عـن عـدم     ، الـذي يتـضمَّن جـزءاً حمـدَّ        “صة املعاملـة املتـساوية    نَـ َم”وكتـاب   . ودراسات حالـة  

 وقضاة الُصلح وميكن االطالع عليـه       ةميع القضا املساواة بني اجلنسني، هو دليل عملي متاح جل       
 .www.jsboard.co.uk: اخلاص مبجلس الدراسات القضائية“ الويب”على موقع 

ــة الــذي يقدِّمــه جملــس الدراســات القــضائية جيــري      -١١٤ ــة العادل والتــدريب يف جمــال املعامل
واللجنـة االستـشارية للمعاملـة املتـساوية التابعـة للمجلـس            . ه وحتديثـه  بانتظام تقييمه واستعراضـ   

تضمن دمج مسائل املعاملة العادلة ومسائل التنوع يف التـدريب الـذي يقدمـه اجمللـس، وهـو مـا        
يــشمل تزويــد القــضاة مبــا جيعلــهم علــى علــم بــالطرائق العديــدة الــيت ميكــن هبــا أن يكــون             

واالختالفات األخـرى، تـأثري علـى النظـر يف القـضايا وعلـى          لالختالفات االجتماعية والثقافية،    
 .الدور القضائي األوسع نطاقاً

يونيـه  / حزيـران  ١٥أُنـشئت يف    ) اللجنـة (وجلنة التعيينات القضائية يف أيرلنـدا الـشمالية          -١١٥
واللجنة توصي بتعيني مرشحني على أساس الكفاءة باختاذ إجـراءات تتـسم بالـشفافية            . ٢٠٠٥
ثقة العامة يف عملية التعـيني وتـضمن وجـود هيئـة قـضائية تعكـس وضـع اجملتمـع احمللـي             وتعزِّز ال 

 .بقدر ما يكون حتقيق ذلك أمراً عملياً بدرجة معقولة
وعمليــة االتــصال واإلعــالن جتــري مواءمتــها حبيــث تكــون مالئمــة لكــل خطــة تعــيني    -١١٦

وقــد أُجريــت يف كــانون . يكــون هــدفها الوصــول إىل أكــرب جممَّــع ممكــن للمرشــحني احملــتملني 
 بالنسبة لسياسات وممارسات التعـيني الـيت تتبعهـا اللجنـة عمليـة تدريبيـة         ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

http://www.jsboard.co.uk/
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جيـري أخـذها   ) اليت تشمل بعض املسائل املرتبطة بنـوع اجلـنس        (والردود  . تتعلق بالتشاور العام  
 الستكــشاف وقــد طلبــت اللجنــة إجــراء حبــوث . يف االعتبــار يف اســتعراض لــسياسات اللجنــة 

 .العوائق اليت تعترض التعيني يف السلك القضائي، وخاصة بالنسبة للنساء
وقد أُصدرت تكليفات بإجراء حبوث بشأن السياسة وذلك الستكشاف العوائـق الـيت              -١١٧

وهـذه البحـوث   . تعترض السعي من أجل التعيني يف السلك القضائي، وخاصـة بالنـسبة للمـرأة             
ــدة ال   ــوفر معلومــات مفي ــة    ســوف ت ــصال املتوســطة األجــل والطويل ــوع واالت ســتراتيجيات التن

واللجنـة تأمـل، بـصفة خاصــة، أن تـؤدي نتـائج تلـك البحــوث إىل       . األجـل الـيت تتبعهـا اللجنــة   
مساعدة اللجنة يف املساعي اليت تبذهلا لتقليل العوائق اليت قد تـرى النـساء أهنـا تعتـرض تعيينـهن       

لقضاء على تلك العقبـات، وهـو مـا مـن شـأنه أن يـشجع       يف السلك القضائي أو يف احملاكم، وا  
ويف الفتـرة بـني إنـشاء اللجنـة يف     . مزيداً من النساء على التنافس من أجل القيام بأدوار قـضائية          

 يف املائــة ممــن ٤٢ كانــت نــسبة ٢٠٠٧أكتــوبر / وحلــول تــشرين األول٢٠٠٥يونيــه /حزيــران
 .ُرشحوا للتعيني من النساء

القـضائية أليرلنـدا الـشمالية يقـدِّم إىل مجيـع أعـضاء اهليئـة القـضائية             وجملس الدراسـات     -١١٨
أعدَّه جملس الدراسـات القـضائية يف       (“ منّصة املعاملة املتساوية  ”عند تعيينهم نسخة من كتاب      

وهـذا الكتــاب،  ). اخلـاص بـاجمللس  “ الويـب ”انكلتـرا وويلـز وميكـن احلـصول عليـه مــن موقـع       
الذي ُيطلب من أعضاء اهليئة القضائية أن يكونوا ملّمـني بـه، يتنـاول بقـدر كـبري مـن التفـصيل                      
مــسألة املــساواة بــني اجلنــسني أمــام احملــاكم، مبــا يــشمل اإلشــارة إىل األحكــام التــشريعية ذات   

املساواة بني اجلنـسني معمَّمـة أيـضا    وبالنسبة ملناطق اململكة املتحدة األخرى فإن مسألة      . الصلة
 .يف تدريب أعضاء السلك القضائي يف أيرلندا الشمالية

 ١٥الفقرة   
ُيعترب التحفُّظ األخـري املتعلـق بـالقوات املـسلحة متماشـياً مـع الوضـع الـراهن يف قـانون                 -١١٩

بعدن إال مــن ، وهــو مــا يعــين أن النــساء ال ُتــست)قــانون التمييــز بــني اجلنــسني(اململكــة املتحــدة 
أدوار قليلــة يف القــوات املــسلحة حيــث تكــون لــذلك أُســس صــحيحة وميكــن تربيرهــا بالنــسبة  

 .لفعالية القتال
ويف حــني أنــه ال يــزال جيــري وضــع مبــادرات لــضمان وجــود عــدد أكــرب مــن املمــثلني  -١٢٠

نـساء أقـل   اإلناث على املستويات العليا يف القوات املـسلحة فـإن معـدالت االسـتبقاء بالنـسبة لل         
، “ لُألسـرة  املراعيـة ”وجيري بذل جهود لتطبيق املزيد مـن الـسياسات          . مما هي بالنسبة للرجال   

كما أنه جيري النظر يف تقدمي فرص العمل على أساس عدم التفرغ إىل أفـراد القـوات املـسلحة                   
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قـوات  ملساعدة النـساء، بـصفة خاصـة، يف التوفيـق بـني التزامـاهتن اُألسـرية وحيـاة وظيفيـة يف ال                
 .املسلحة

 ١٦الفقرة   
ــرار       -١٢١ ــرأة يف الق ــداه قطــاع امل ــم باالهتمــام الــذي أب ــشمالية علــى عل ــدا ال إن وزراء أيرلن
 الذي أصدره جملس األمن التابع لألمـم املتحـدة، وسـيقدمون معلومـات أكثـر اكتمـاالً                  ١٣٢٥

 .عن موقفهم من أجل جلسات االستماع
 ١٧الفقرة   

إحصاءات مكتـب الـشؤون اخلارجيـة والكمنولـث عـن التنـوع             “ جيم”ترد يف املرفق     -١٢٢
ومكتــب الــشؤون اخلارجيــة والكمنولــث تتبعــه وحــدة لتعيينــات       . بالنــسبة للوظــائف العليــا  

املناصـب العليــا، وهــي وحـدة تركــز علــى تعيينـات مــستويات القمــة يف النظـام الــدويل بكاملــه     
 إىل اجلــدارة بالنــسبة لعمليــات التعــيني ، كمــا أن الــسياسة تــستند)فيمــا عــدا االحتــاد األورويب(

املتسمة باالنفتاح والشفافية وذلك كي يكون من املمكن الوصول إىل أكـرب عـدد مـن مقـدمي                
ومكتــب الــشؤون اخلارجيــة والكمنولــث ال حيــتفظ بإحــصاءات عــن عــدد . الطلبــات احملــتملني

 .أمساء النساء اليت يتم تقدميها
 التعليم والقوالب النمطية  
 ١٨قرة الف  

 سـنة   ١١جرى تنقيح منـاهج التعلـيم الثـانوي، للتالميـذ الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني                    -١٢٣
وجيـري تنقـيح منـاهج      . ٢٠٠٨سـبتمرب   /وسوف يبدأ تطبيق هذه املناهج يف أيلـول       .  سنة ١٦ و

وتعلــيم حقــوق . ٢٠٠٩مــارس /التعلــيم االبتــدائي، وســوف يقــدَّم تقريــر إىل الــوزراء يف آذار  
 .“نةاملواطَ”زء من اإلنسان هو ج

 سـنة   ١٤ سـنة و     ١١وبرنامج الدراسة التشريعي للتالميذ الذين تتراوح أعمارهم بـني           -١٢٤
يركز على األبعاد السياسية واالجتماعية للعـيش معـاً يف اململكـة املتحـدة، كمـا أنـه يقـر بتـأثري                      

 وتعــّدهم ملواجهــة تــساعد التالميــذ أيــضاً يف فهــم عــامل اليــوم “ نــةاملواطَ”و . الــسياق التــارخيي
وبرنامج الدراسـة يـشري إىل      . التحديات والتغيريات اليت ستشهدها اجملتمعات احمللية يف املستقبل       

أنه ينبغي أن تكون دراسة املواطَنة شاملة للحقوق الـسياسية القانونيـة واإلنـسانية وملـسؤوليات                
 .املواطنني
التعلـيم مـن أجـل املواطَنـة يـزوِّد          ’ن  أ‘ بيـان األمهيـة   ’ويف إطار برنامج الدراسة، يوضح       -١٢٥

واملواطَنـة تـشجع علـى      . ‘الشباب باملعرفة واملهارات والفهم للقيام بدور فعال يف احليـاة العامـة           



CEDAW/C/UK/Q/6/Add.1  
 

08-33729 29 
 

احترام الكيانات الوطنية والدينية والعرقية املختلفة؛ وهي ُتعد التالميذ للتعامل بروح النقـد مـع               
يـات، وكـذلك القـيَّم الـيت نـشترك فيهـا كمـواطنني              خمتلف األفكار واملعتقدات والثقافات واهلو    

ويبدأ التالميذ يف فهم الكيفية اليت تغيَّر، ويتغيَّر، هبا اجملتمـع        . يف اململكة املتحدة، والستكشافها   
 .يف اململكة املتحدة وأوروبا ويف العامل األوسع نطاقاً

 ضــرورة متكــني الــشباب  حتــدِّد املنــاهج الدراســية للتميُّــز الطمــوح يف -ويف اســكتلندا  -١٢٦
مجيعهم من أن يـصبحوا مـتعلمني نـاجحني، وأفـراداً واثقـني، ومـواطنني مـسؤولني، ومـسامهني                

وينبغـــي علـــى الـــشباب، كمـــواطنني مـــسؤولني، أن حيترمـــوا اآلخـــرين وأن يلتزمـــوا   . فعَّـــالني
ملعتقـدات  باملشاركة بروح املـسؤولية يف احليـاة الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة، مـع فهـم ا        

وينبغـي علـى الـشباب، كـأفراد واثقـني، أن تكـون لـديهم معتقـدات وقـيم          . والثقافات املختلفة 
والقـيم الـيت يـستند هـذا إليهـا          . موثوقة، مع القدرة على االرتباط باآلخرين وتـصريف أمـورهم         

نبغـي  تشمل توقُّع أن تؤكد املناهج الدراسية احلقوق واملـسؤوليات بالنـسبة لألفـراد واُألمـم؛ وي               
ــام     ــة وأن تـــدعمهم يف إثـــارة االهتمـ أن تـــساعدهم علـــى فهـــم الثقافـــات واملعتقـــدات املختلفـ

 .والتسامح والرعاية واالحترام ألنفسهم ولآلخرين
ــائج تفــصيلية يف جمموعــة مــن جمــاالت       -١٢٧ وجتــري يف الوقــت احلــايل صــياغة خــربات ونت

راسـية، ولكـن بـصفة خاصـة يف جمـاالت           والتعلُّم يف مجيع جماالت املنـاهج الد      . املناهج الدراسية 
الدراسات االجتماعية، أو التعليم الديين واألخالقي، أو اللغة، أو الـصحة والرفـاه، علـى سـبيل      
املثال، سـوف يتـيح فُرصـاً للـتعلُّم بالنـسبة للحقـوق واملـسؤوليات وللوقـوف يف وجـه القوالـب            

ج الـيت ُتـدرج عنـد إعـداد الدراسـات           وعلى سبيل املثال فإن النتائ    . النمطية والتصورات املسبقة  
 .االجتماعية تضيف، حتديداً، معلومات من أجل دراسة اجلماعات اليت تتعرَّض لعدم املساواة

 توجيهـات تفصيلية لقطاع التعليم “اللجنـــة املعنيـــة بتكافـــؤ الفـــرص”وقد وضعت  -١٢٨
 :وقع سنة، وهي موجودة على امل١٦االسكتلندي ملن يقل عمرهم عن 

http://www.eoc.org.uk/PDF/GED_SCottish_Pre-16_Education_Guidance.pdf. 
اللجنــة  ”وباإلضــافة إىل التوجيهــات فــإن الــسلطة التنفيذيــة يف ذلــك الوقــت كلَّفــت    -١٢٩

.  بإعداد أداة للتقيـيم الـذايت للمدرسـني بالنـسبة للمـساواة بـني اجلنـسني                “الفرصاملعنية بتكافؤ   
وقــد ُصــممت جمموعــة األدوات لتقــدمي املــشورة إىل املــدارس بالنــسبة ملــا عليهــا مــن واجبــات   

 وذلـك مـن أجـل تـشجيع املـساواة بـني             ٢٠٠٦مبوجب قانون املساواة يف اململكة املتحدة لعام        
، وهـو يقـدم     “انرساحتديد مدى جودة مد   ”واإلطار يستند إىل    . تمييزاجلنسني والقضاء على ال   

أفكاراً عن الكيفية الـيت ميكـن هبـا للمـدارس أن حتقِّـق مؤشـرات اجلـودة بالنـسبة للمـساواة بـني               

http://www.eoc.org.uk/PDF/GED_SCottish_Pre-16_Education_Guidance.pdf
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وقد ُصممت جمموعة األدوات لتقدمي املشورة بشأن ما عليهـا مـن واجبـات مبوجـب                . اجلنسني
 .واة بني اجلنسني والقضاء على التمييزالقانون وذلك من أجل تشجيع املسا

واألعمال اليت هتدف إىل مواجهة القوالب النمطية والـُنهج اجلديـدة واملنقَّحـة للمنـاهج       -١٣٠
“ التنميــة الشخــصية والفهــم املتبــادل   ”الدراســية يف أيرلنــدا الــشمالية، وخاصــة بالنــسبة إىل     

 وميكن تقدمي تفاصـيل أكثـر اكتمـاالً         تنطبق بشكل مباشر،  “ التعلُّم من أجل احلياة والعمل    ” و
 .يف جلسات االستماع اليت ستعقدها اللجنة

 ١٩الفقرة   
، تعمـل   “وحـدة حبـوث احليـاة الوظيفيـة والتنـوع التابعـة جملـالس البحـوث               ”من خالل    -١٣١

 علــى تــشجيع التنــوع داخــل قــوة العمــل الــيت تتــوىل  “إدارة االبتكــار واجلامعــات واملهــارات”
لمية، وخاصـة زيـادة مـشاركة املـرأة ومجاعـات األقليـات العرقيـة يف الـسيطرة                  القيام ببحوث ع  

والوحــدة تعمــل مــع القطــاع بــشأن ميثــاق االحتــاد األورويب للبــاحثني ومدونــة الــسلوك   . عليــه
 لـــدعم تطـــوير احليـــاة الوظيفيـــة “كونكـــوردات”للتعـــيني بالنـــسبة للبـــاحثني وتنقـــيح اتفاقيـــة 

مركز املوارد اخلاص بـاملرأة     ” و   “وحدة حتديات املساواة  ”مع  والوحدة تعمل أيضاً    . للباحثني
 . من أجل النساء العامالت يف جماالت العلم واهلندسة والتكنولوجيا“يف اململكة املتحدة

مركــز املــوارد ”، يعمــل “إدارة االبتكــار واجلامعــات واملهــارات ”وبــدعم أيــضاً مــن   -١٣٢
ــاملرأة يف اململكــة املتحــدة  ــا مــع املــوظفني    يف جمــاال“اخلــاص ب ت العلــم واهلندســة والتكنولوجي

العائــدين والنــساء العائــدات لتحــسني وضــع املــرأة بالنــسبة للعمــل يف جمــاالت العلــم واهلندســة   
مركـز املـوارد   ”وقـد أقـام   . والتكنولوجيا ولزيـادة عـدد النـساء اللـوايت تعملـن يف هيئـات عامـة         

 جهـة مـن جهـات أصـحاب     ٧٠يزيـد عـن    روابـط مـع مـا     “اخلاص بـاملرأة يف اململكـة املتحـدة       
 .األعمال الرئيسية

واحلكومة االسكتلندية ملتزمة بالعمل مع جهات أخـرى لـضمان أن تكـون اسـكتلندا                -١٣٣
ــار موضــوع        ــرض اختي ــق تعت ــه عوائ ــان يف اســكتلندا يواجهــون في ــات والفتي ــداً مل تعــد الفتي بل

لرجـال يواجهـون فيـه عوائـق بالنـسبة      الدراسة واملستقبل الوظيفي يف املدرسة ومل يعد النساء وا       
الختيــار موضــوع الدراســة يف الكليــات واجلامعــات واجلهــات األخــرى الــيت تقــدِّم التــدريب،   

 .وكذلك العقبات اليت تعترض التوظيف وفرص احلصول على دخل
، أصبح االلتزام مبعاجلة التفرقة املهنية، وهي أحد العناصر اهلامة الـيت            ٢٠٠١ومنذ عام    -١٣٤
 يف زيــادة الفجــوة يف األجــور بــني اجلنــسني، مترســخاً يف متويــل احلكومــة االســكتلندية   تــسهم

، واملــشاركة فيــه، إلثــارة الــوعي بــالفجوة بــني   ‘ســد الفجــوةإعمــل علــى ’ملــشروع الــشراكة 
الـيت  (ويف املرحلة الثانيـة     . يتعلق باألجور ولتشجيع اختاذ إجراء لسد هذه الفجوة        اجلنسني فيما 
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 “صـــناعة التمويـــلقطـــاع ”، يـــستهدف املـــشروع )٢٠٠٨يونيـــه /ة حزيـــرانمتتـــد حـــىت هنايـــ
 .حيث تتصف الفجوة يف األجور بأهنا كبرية بصفة خاصة“ قطاع التعليم العايل واملستمر” و

، شــكَّلت احلكومــة االســكتلندية فريقــاً عــامالً مــشتركاً بــني ٢٠٠٦وقــرب هنايــة عــام  -١٣٥
لنسبة ملعاجلـة القوالـب النمطيـة املتعلقـة بنـوع اجلـنس             اإلدارات كوسيلة رئيسية لتحقيق تقدم با     

جلنـــة املـــرأة والعمـــل يف اململكـــة ” ولتنفيـــذ التوصـــيات الـــواردة يف تقريـــر -والتفرقـــة املهنيـــة 
 مـن أجـل سـد الفجـوة املوجـودة بـني اجلنـسني              ٢٠٠٦فربايـر   / الذي صـدر يف شـباط      “املتحدة

 .بالنسبة لألجور والفرص املتاحة خالل جيل واحد
ــب         -١٣٦ ــوين القوال ــسهم يف تك ــيت ت ــسية يف اســكتلندا ال ــسائل الرئي ــق يبحــث يف امل والفري

النمطيــة والتفرقــة املهنيــة بــني اجلنــسني يف الــسنوات املبكــرة وطــوال املراحــل املختلفــة للتعلــيم    
والفريق ينظـر يف الـسياسات      . الرمسي ويف التدريب املهين والتوظيف، أي طوال حياة الشخص        

ومن املقرر أن يقـدِّم الفريـق   . ا ميكن اختاذه من تدخالت استراتيجية إلحداث تغيرياحلالية وفيم 
تقريـراً عــن النتـائج الرئيــسية الـيت توصَّــل إليهـا وأن يقــدِّم توصـيات إىل الــوزراء يف صـيف عــام       

٢٠٠٨. 
) أُفقيــاً ورأســياً علــى حــّد ســواء (ومعاجلــة مــسألة املــساواة يف األجــر والتفرقــة املهنيــة    -١٣٧

ــ خطــة احلكومــة االســكتلندية لتحقيــق املــساواة بــني    ”شكِّل هــدفاً علــى املــستوى الرفيــع يف   ت
 ).٢٠٠٨مارس / وُنشر تقرير سنوي عنها يف آذار٢٠٠٧مارس /ُنشرت يف آذار (“اجلنسني
 بـأن اإلنـاث     ٢٠٠٦مـارس   /ويف انكلترا وويلز، تفيد آخر املعلومات املتاحـة منـذ آذار           ١٣٨

وبالنسبة للمؤهالت املهنية للمناصـب الرئاسـية،       . ئة من املدرسني األوائل    يف املا  ٦١متثلن نسبة   
 يف املائـة مـن مجيـع        ٦٥,٦اليت جرى حبثها يف تقريرنـا الـذي قُـدم يف املـرة األخـرية، فـإن نـسبة                    

 ٢٠٠٧ يف عــام “برنــامج التأهيــل املهــين الــوطين للمناصــب الرئاســية”املرشــحني الــذين بــدأوا 
 .كانوا من النساء

ويف أيرلندا الشمالية، جرى تعيني امرأة مرشحة للمنـصب الرئاسـي ملعهـد تعلـيم عـايل          -١٣٩
معاهــد التعلــيم العــايل الثالثــة األخــرى يف أيرلنــدا الــشمالية يرأســها    (٢٠٠٧أبريــل /يف نيــسان

 يف  ٧٥الرجـال يف مهنـة التعلـيم ككـل          /وعلى مستوى املـدارس، كانـت نـسبة النـساء         ). رجال
نائـب مـدير املدرسـة حيـث      /وهذا يـنعكس بالنـسبة لـوظيفيت مـدير املدرسـة          . ة يف املائ  ٢٥/املائة

 . يف املائة٢٤,٧١ يف املائة منها ويشغل الرجال نسبة ٧٥,٢٩تشغل النساء نسبة 
 يف املائة من وظائف مديري املـدارس        ٤٩ كانت النساء تشغلن نسبة      ٢٠٠٧ويف عام    -١٤٠

 يف املائــة مــن وظــائف نــوَّاب مــديري ٧١نــسبة يف مــدارس مرحلــة مــا بعــد التعلــيم االبتــدائي و
 يف املائـة، علـى الترتيـب،    ٦٨ يف املائـة ونـسبة   ٤٠املدارس يف املدارس االبتدائية، مقارنة بنسبة       
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 يف املائـة مـن املعلّمـني امللـتحقني     ٦٤ويف أيرلنـدا الـشمالية، متثـل النـساء نـسبة         . ١٩٩٩يف عام   
 يف املائـة ممـن خترجـوا    ٥٨ نـسبة  نكما أن النـساء متـثل  ، “التأهيل املهين للرئاسة”حالياً بربنامج   

 وعدد النساء املرشـحات ملناصـب رئاسـية وجنحـن يف احلـصول علـى تعيينـات يف                   .من الربنامج 
ــات ال      ــالنظر إىل أن املعلوم ــك ب ــوفراً وذل ــيس مت ــا   مناصــب رئاســية يف اســكتلندا ل ُيحــتفظ هب

 .مركزياً
  اُألسريةالعمالة والتوفيق بني العمل واحلياة  
 ٢٠الفقرة   

، حيق للعاملني الذين يعولون أطفاال معوَّقني، أو أطفـاالً يقـل            ٢٠٠٣أبريل  /منذ نيسان  -١٤١
، ٢٠٠٧أبريـل   /واعتبـاراً مـن نيـسان     . عمرهم عن ست سنوات، أن يطلبوا ترتيبات عمل مرنة        

ويف الوقـت   . ُمنح َمن يتولـون رعايـة أشـخاص بـالغني احلـق يف أن يطلبـوا ترتيبـات عمـل مرنـة                     
 يف املائة من النساء ممـن يعولـون أطفـاالً           ٧٨ يف املائة من الرجال ونسبة       ٤٠احلايل طلبت نسبة    

هـذا يـشمل العمـل علـى        (يقل عمرهم عـن سـت سـنوات أن يعملـوا علـى حنـو يتـسم باملرونـة                    
 ).أساس عدم التفرغ

قــد قــررت ، أعلــن رئــيس الــوزراء أن احلكومــة  ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين٦ويف  -١٤٢
توسيع نطاق احلق يف طلب العمل على حنو يتسم باملرونة كي يـشمل والـَدي األطفـال األكـرب                   

ــدا والــش، مــديرة املــوارد      . ســناً ــوزراء أنــه طلــب مــن إمييل ويف الوقــت نفــسه، أعلــن رئــيس ال
، أن جتــري استعراضــاً ملــسألة حتديــد عمــر األطفــال ‘J. Sainsbury plc’اإلنــسانية يف مؤســسة 

وسوف تقدم السيدة والش توصـيات إىل وزيـر   .  سناً الذين يوقَف بالنسبة هلم هذا احلق       األكرب
 .٢٠٠٨الدولة يف ربيع عام 

وعقدت إمييلدا والش سلسلة من اجتماعات التشاور مع األطراف املهتمة، مبـا يـشمل               -١٤٣
ل الـيت   املوظفني والنقابـات ومجاعـات الوالـَدين وهيئـات التمثيـل األخـرى، كجـزء مـن األعمـا                  

أرقام عـن العمـل علـى       “ دال”وترد يف املرفق    . تقوم هبا، وذلك من أجل التعرُّف على آرائهم       
 .حنو يتسم باملرونة

 :ويف اململكة املتحدة، بصفة خاصة -١٤٤
ــاء واُألمهــات العــاملني مــن التغــيريات الــيت أُدخلــت علــى إجــازة       •  زادت اســتفادة اآلب

 ســوف يــساعد ٢٠٠٦نون العمــل واُألســرة لعــام وقــا. اُألمومــة واُألبــوة وعلــى األجــر
 أيضاً أصحاب األعمال على ختطيط حقوق اُألمومة واُألبوة وإدارهتا؛
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ــسبة       •  ــة وأجــر التبنِّــي القــانوين وعــالوة اُألمومــة بالن زاد القــانون أجــر اُألمومــة القانوني
ألجـَرين   أسـبوعاً، مـع التطلـع إىل زيـادة ا         ٣٩أسـبوعاً إىل     ٢٦لُألمهات العامالت مـن     

والعــالوة كــي تــصبح إجــازة مدفوعــة األجــر ملــدة ســنة حبلــول هنايــة الــدورة الربملانيــة   
 احلالية؛

ــدهتا إىل          •  ــصل م ــوة إضــافية ت ــداً يف إجــازة أُب ــاً جدي ــاملني حق ــاء الع ــانون اآلب ــنح الق م
أُســبوعا، وتطبيــق ذلــك مــع زيــادة أجــر اُألمومــة القانونيــة وأجــر التبنِّــي وعــالوة     ٢٦

ــا إذا    . شــهراً ١٢إىل اُألمومــة  وهــذا ســيكون مــن شــأنه مــنحهم إجــازة وأجــراً قانوني
 عادت اُألم للعمل بعد ستة أشهر ولكن قبل انتهاء فترة إجازة اُألمومة؛

املزايا الـيت حيققهـا القـانون بالنـسبة لألعمـال التجاريـة تـشمل حتديـد أيـام تكـون فيهـا                        • 
 حبيـث يكـون مـن املمكـن، عنـدما يتفـق             ‘على اتصال ’املرأة املوجودة يف إجازة أُمومة      

العاملون وأصـحاب األعمـال علـى ذلـك، أن تتوجَّـه املـرأة الـيت حـصلت علـى إجـازة                      
أُمومة إىل العمل أليام قليلة دون أن تفقد حقهـا يف إجـازة اُألمومـة أو يف أجـر قـانوين                     

 ملدة أسبوع واحد؛
رة تطبيـق األجـر القـانوين       تضمَّن التـشريع تـدابري ملـساعدة أصـحاب األعمـال علـى إدا              • 

 لُألمومة واُألبوة والتبينِّ؛
توجد اآلن فترة لإلخطار مدهتا شهران بالنسبة للنـساء اللـوايت ُتغـرين تـواريخ عـودهتن                  • 

والقانون يسمح أيـضاً ألصـحاب األعمـال بـأن يتـصلوا            . إىل العمل من إجازة اُألمومة    
  ختطيط عودة اُألم إىل العمل؛بالعامالت املوجودات يف إجازة أُمومة للمساعدة يف

 نفاذ األحكـام املتعلقـة باُألمومـة، وهـي تنطبـق            ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١بدأ يف    • 
أبريـل  / نيـسان  ١على العامالت اللوايت كـان التـاريخ املتوقـع للـوالدة بالنـسبة هلـن هـو                  

، أو بعــده، وذلــك للــسماح ألصــحاب األعمــال وللنــساء بتخطــيط إجــازة        ٢٠٠٧
مــة وأجــر إجــازة األمومــة ولتغطيــة أيــة حــاالت والدة حتــدث قبــل اكتمــال منــّو     اُألمو

 اجلنني؛
ــاذ يف     •  ــز النف ــانون حي ــسان٦دخــل الق ــل / ني ــة  ٢٠٠٧أبري ــائمني بالرعاي ــسبة للق .  بالن

وبالنسبة للمتبـنني فـإن هنـاك تغـيريات تنطبـق علـى حـاالت التبنِّـي عنـدما يكـون تبنِّـي                  
 . أو بعده٢٠٠٧ل أبري/ نيسان١الطفل قد بدأ يف 

والقوات املسلحة معفاة من أحكـام ظـروف العمـل املرنـة املنـصوص عليهـا يف تـشريع                    -١٤٥
التوظيف يف اململكة املتحدة وذلك بالنظر إىل اشتراط احملافظة على الفعالية التـشغيلية والطبيعـة               
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ني يف القـوات  ويف الوقت نفسه فإنه من املعترف بـه أن بعـض العـامل          . الفريدة للحياة العسكرية  
املسلحة قـد يكونـون حباجـة، مـن وقـت آلخـر وألسـباب خاصـة، إىل تعـديل منـط يـوم العمـل                          

وإقـراراً هبـذا فإنـه جيـوز أن يطلـب العـاملون يف جمـال اخلـدمات تغـيري يـوم العمـل                        . بالنسبة هلـم  
و متبـع  بالنسبة هلم، مثل بدء أو إهناء يوم العمل يف أوقات ختتلف عن األوقات اليت ُتعتـرب مـا هـ         

وباإلضافة إىل هذا فإنه جيري النظر يف إتاحة العمل علـى أسـاس             . داخل بيئة عمل خلدمة معيَّنة    
 .عدم التفرغ ألفراد القوات املسلحة

واألحكام وجوانب احلمايـة التـشريعية للعـاملني غـري املتفـرغني والنـساء العائـدات مـن                   -١٤٦
رونة يف أيرلندا الشمالية تناظر ما هي عليـه يف          إجازة اُألمومة وإلتاحة العمل على حنو يتسم بامل       

 .بريطانيا العظمى، كما أن سياسة العمل املتسم باملرونة سوف تظل موضعاً لالستعراض
 ٢١الفقرة   

جعلت وزيرة شؤون املرأة يف اململكة املتحـدة معاجلـة الفجـوة بـني اجلنـسني يف األجـر         -١٤٧
 .لسياسةواحدة من أولوياهتا الرئيسية املتعلقة با

وبالنــسبة لالستعراضــات املتعلقــة باملــساواة يف األجــر، وضــعت كــل إدارة ووكالــة         -١٤٨
 خطــة عمــل للمــساواة يف األجــر وذلــك كجــزء مــن التــزام احلكومــة  ٢٠٠٣حكوميــة يف عــام 

وقد نفـذت اإلدارات والوكـاالت مجيعهـا تـدابري معيَّنـة            . مبعاجلة الفجوة بني اجلنسني يف األجر     
 وهي تدابري تقلِّل حجم الفجوة بني اجلنسني يف األجـر بدرجـة أكـرب               - احملدَّدة   حلل املشكالت 

ونتائج االستعراضات كانت مشجعة بصفة عامـة، وال يوجـد دليـل علـى وجـود        . يف اإلدارات 
ــسني   ــد بــني اجلن ــز متعمَّ واإلدارات والوكــاالت تتخــذ يف الوقــت املناســب إجــراءات    . أي متيي

ني يف األجر، وهي هتدف إىل إجياد حلول ألية فجـوات غـري مـربَّرة               ملعاجلة الفجوات بني اجلنس   
 .يف أقرب وقت ممكن

وال تــزال اإلدارات والوكــاالت تتخــذ إجــراءات ملعاجلــة حــاالت الــشذوذ يف األجــر،    -١٤٩
 حيثما تكـون هنـاك حالـة متماسـكة          “مكتب اخلزانة وجملس الوزراء   ”وهي إجراءات يدعمها    

ضـمن إجـراءات   (وهـذه اإلجـراءات تـشمل    .  وتتطلـب القيـام بـذلك   تتعلق باملـشاريع التجاريـة    
ــسبة      ) أخــرى ــادة يف األجــر بالن خطــوات للحــّد مــن أطــوال شــرائح األجــر وحتــسني منــط الزي

 واملنظمات تعمل يف اجتاه القضاء علـى التـداخل يف           -للموظفني ومعاجلة القفزات يف الترقيات      
 .شرائح األجر

حواراً منتظماً مع اإلدارات والوكـاالت للتـشديد علـى          ومكتب جملس الوزراء ُيجري      ١٥٠
أمهية إجراء استعراضات بشأن املساواة يف األجر بعد تنفيـذ ِمـنح األجـر وإلثبـات أن سياسـاهتا              
وممارساهتا املتعلقة بتقـدمي اِملـنح حتقـق املـساواة الكاملـة كـل ثـالث سـنوات، واشـُترط يف آخـر                       
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ــد  ــوفري  . حــوار وجــود وف ــساعد علــى ت ــسبة للمقترحــات الــيت تقــدمها   وهــذا ي  معلومــات بالن
 .اإلدارات لتقدمي مكافآت ويضمن استهداف املوارد على حنو مناسب

. ومكتب جملس الوزراء يواصل أيضاً تقدمي املشورة والتوجيه ونشر املمارسـة الـسليمة             -١٥١
دارات دليـل بـشأن املـساواة يف األجـر لـإل          ’وأحد العناصر األساسية هلذا هو تـشجيع اسـتخدام          

ــة  ــاين (‘ والوكــاالت احلكومي ــاير /صــدر يف كــانون الث ــادئ   -) ٢٠٠٢ين ــدِّم مب ــل يق  وهــو دلي
توجيهيــة عمليــة إلجــراء اســتعراض للمــساواة يف األجــر، وكــذلك قائمــة مــستمرة لرصــد ُنظــم 

 .املكافآت مقابل مجيع أشكال التمييز
سبة للخدمـة املدنيـة     وأجرى مكتب جملس الـوزراء استعراضـاً للمـساواة يف األجـر بالنـ              ١٥٢

، وهو استعراض ُيبحث مـن جديـد كـل سـنة منـذ              ٢٠٠٢على مستوى املناصب العليا يف عام       
هيئـة اسـتعراض مرتبـات املناصـب        ”ذلك الوقت كجـزء مـن األدلـة الـيت تقـدمها احلكومـة إىل                

 .“العليا
يف وال يوجد اشتراط قـانوين بـأن جتـري الـسلطات العامـة مراجعـة حـسابية للمـساواة                     -١٥٣
 يـنص  ٢٠٠٦واألمر الذي حيدِّد الواجبات املعيَّنـة املـشار إليهـا يف قـانون املـساواة لعـام             . األجر

على أنه ينبغي أن تنظر سـلطات حمـدَّدة باالسـم، لـدى قيامهـا بـصياغة أهـدافها العامـة املتعلقـة                       
فجـوة بـني    باملساواة بني اجلنسني، يف مدى احلاجة إىل أن تكون هلا أهداف ملعاجلة أسباب أيـة                

 يــنص أيــضاً علــى أن تــويل الــسلطات ٢٠٠٦وقــانون املــساواة لعــام . اجلنــسني بالنــسبة لألجــر
وجيـب أيـضاً علـى هـذه        . العامة االهتمام الواجب للحاجة إىل القضاء على التمييز غري القانوين         

نـسني  والتفاصيل الكاملة لواجب املساواة بني اجل     . السلطات أن تلتزم بقانون املساواة يف األجر      
 .وااللتزامات املتعلقة بتدابري إثبات املساواة كجزء من تلك العملية ترد يف الفقرات السابقة

 موظفـاً، وعـدد النـساء       ٤٩٩ ٠٩٠واملوظفون املدنيون يبلغ عددهم يف الوقت احلـايل          -١٥٤
وعلـى املـستويات الرفيعـة    . (QPSES Q3, 2007))  يف املائـة ٥٣نـسبة  (بينهم يزيد عـن النـصف   

وهـذه النـسبة زادت بعـد    ). ٢٠٠٦يف عام ( يف املائة ٣٢,١خدمة املدنية كانت نسبة النساء     لل
 ٢٠٠٦ويف عــام . ١٩٩٧ يف املائــة يف عــام ١٥ و ٢٠٠٣ يف املائــة يف عــام ٢٦,٤أن كانــت 

ــا   ٢٧,٥كانــت النــساء تــشغلن نــسبة   ــا يف املــستويات العلي ــة مــن وظــائف اإلدارة العلي  يف املائ
 شــركة تابعــة ١٠٠ يف املائــة فقــط مــن مناصــب اإلدارة يف  ١٠ارنــة بنــسبة للخدمــة املدنيــة مق

 .“FTSE”ملؤسسة 
وكون الرجال الذين يشغلون مناصب يف املستويات العليـا للخدمـة املدنيـة يف اململكـة            -١٥٥

ــة،       ــة يعــين أن الفجــوة بــني اجلنــسني بالنــسبة لألجــور يف اخلدمــة املدني املتحــدة يــشكلون أغلبي
 يف املائة مقارنـةً بنـسبة       ٢١ ال تزال عند نسبة      ٢٠٠٧م متوسطة، كانت يف عام      باستخدام أرقا 
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 يف ٢٥والــرقم بالنــسبة للخدمــة املدنيــة اخنفــض مــن . يف املائــة للمملكــة املتحــدة ككــل ١٧,٢
غـري أن هـذه األرقـام ال تأخـذ يف االعتبـار مـستويات املـسؤولية املختلفـة         . ٢٠٠٥املائة يف عام  

وعنـد مقارنـة    . دنية بكامله، ولذلك فإهنـا ال متثـل مقارنـة لألعمـال املتـساوية             يف جمال اخلدمة امل   
ويف .  يف املائـة ٥الفجوة بني اجلنسني مبستوى املسؤولية تكون نسبة الفجوة يف األجور حـوايل         

 يف املائـة مـن املرشـحني الـذين جنحـوا يف اجتيـاز               ٥٠,٤، كانت النساء متثلن نسبة      ٢٠٠٦عام  
 يف املائـة يف     ٤٣,٧ اخلدمة املدنية السريعة، وهو مـا ميثـل زيـادة عـن نـسبة                اختبارات القبول يف  

واخلدمة املدنية السريعة ُتعترب بصفة عامة الربنامج الـذي يغـذي املـستويات العليـا               . ٢٠٠٥عام  
 .للخدمة املدنية

اجمللـس  ”واملفاوضات املتعلقة باألجر الـذي تدفعـه احلكومـة احملليـة ُتجـرى عـن طريـق                   -١٥٦
ومراقبة األجور هلـا أمهيـة      .  بني النقابات وجهات التوظيف يف احلكومة احمللية       “وطين املشترك ال

واحلكومة تتوقع أن تكون الزيـادة يف       . أساسية بالنسبة جلعل الضغوط التضخمية حتت السيطرة      
األجور اليت يدفعها القطاع العام متسقة مع حتقيق نسبة التضخم اليت تستهدفها احلكومة وهـي           

 جهـة يف الـسنة املاليـة اجلاريـة          ٤٦وقـد أصـدرت احلكومـة جلهـات سـلطة عـددها             . يف املائة  ٢
 مليـون جنيـه اسـترليين مـن أجـل متكينـها مـن سـداد مبـالغ                   ٥٠٠توجيهات لرأس املـال قيمتـها       

وهـذا ميكِّـن تلـك الـسلطات مـن          . متأخرة لتحقيق املساواة يف األجر ولإلسـراع بتحقيـق تقـدم          
املساواة يف األجر على أهنا إنفاق رأمسايل، وهو إنفاق ميكـن هلـا عندئـذ أن                التعامل مع تكاليف    

تقترض مقابله وميكِّنـها مـن سـداد متـأخرات تتعلـق باملـساواة يف األجـر ومـن التعجيـل بـإحراز                  
 .تقدم بالنسبة لتحقيق املساواة يف األجر

انكلتــرا قــد   يف املائــة مــن اجملــالس يف   ٤٧ كانــت نــسبة  ٢٠٠٧وحبلــول هنايــة عــام    -١٥٧
اســُتكملت، ونفَّــذت، استعراضــاهتا املتعلقــة باملــساواة يف األجــور أو أهنــا كانــت علــى وشــك    

وقــد توقعــت الغالبيــة العظمــى مــن اجملــالس أن تكــون قــد اســَتكملت عمليــة مراجعــة  . تنفيــذها
أو يف ) ٢٠٠٧/٢٠٠٨(احلــسابات بالنــسبة للمــساواة يف األجــور إمــا يف الــسنة املاليــة اجلاريــة  

 ).٢٠٠٨/٢٠٠٩(سنة املالية التالية ال
وأجرت وزارة الدفاع استعراضاً استراتيجياً لألجور، وهو استعراض يبحـث خيـارات          -١٥٨

وهــي (وإثبــات املــساواة ســوف يــربز أيــة توصــيات جديــدة . األجــور املــستقبلية ألفــراد اخلدمــة
صـغر شـرائح    ، وذلـك علـى الـرغم مـن أن           )توصيات من املرجح أن تقـدَّم بعـد بـضعة سـنوات           

األجــور واســتخدام تقيــيم الوظــائف ملراتــب أخــرى ووجــود فــوارق واضــحة بالنــسبة للــضباط  
ويف الواقـع، أقـرَّ   . تشري إىل أن اهلياكـل احلاليـة هـي علـى مـستوى التحـديات املتعلقـة باملـساواة            
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مكتب جملس الوزراء بأن هيكل األجور يف الـسلك العـسكري ال ميثـل مـشكلة كـبرية بالنـسبة              
 .اواة يف األجرللمس
ــسبة لألجــر        -١٥٩ ــسني بالن ــى الفجــوة بــني اجلن ــيت هتــدف إىل القــضاء عل ــدابري ال ــذ الت وتنفي

ومعاجلــة التفرقــة املهنيــة مهــا أيــضاً مــسألتان رئيــسيتان يف اســتراتيجية املــساواة بــني اجلنــسني يف  
تفـصيلية عـن التقـدم      وميكن تقدمي املزيد من املعلومـات ال      . املناصب التنفيذية يف أيرلندا الشمالية    

احملــرز يف اإلدارات والوكــاالت احلكوميــة يف أيرلنــدا الــشمالية بالنــسبة هلــذه املــسألة مــن أجــل   
 .جلسات االستماع اليت تعقدها اللجنة

 ٢٢الفقرة   
مل يستفد الرجال، من الناحية التارخيية، من أحقيتهم يف إجازة اُألبـوة، وتـود حكومـة                 -١٦٠

وهـذا يـشمل التزامـاً      . يح لآلباء فرصـة أكـرب للمـشاركة يف تربيـة أطفـاهلم            اململكة املتحدة أن تت   
بتحسني فرص حتقيق رعاية لألطفال تتسم جبودة عالية، إضافة إىل دعم تعليمي وأُسـري مبكِّـر            
حبيث تتـاح جلميـع األطفـال أفـضل بدايـة ممكنـة يف احليـاة، وحتقيـق اهلـدف املتمثـل بـأن يكـون                     

 ). مركز٣ ٥٠٠العدد اإلمجايل (كز أطفال لكل جمتمع حملي ، مر٢٠١٠هناك، حبلول عام 
 أكيـدة مراكز حتقيق بدايـة     ”ومع قيام احلكومة بزيادة اخلدمات االجتماعية من خالل          -١٦١

فإهنا سوف تعمل من أجل إشراك اآلباء مع تقـدمي الـدعم إلـيهم يف تعزيـز مهـاراهتم                   “ لألطفال
الــيت “ اخلطــة املتعلقــة باألطفــال” احلكومــة، يف وقــد تعهــدت. يتعلــق مبــسؤوليات اُألبــوة فيمــا

 بــأن تــساعد كــل أب وأُم علــى بــذل أكــرب  ٢٠٠٧ديــسمرب /أعــدَّهتا ونــشرهتا يف كــانون األول
 مليــون جنيــه ٣٤جهــد ممكــن مــن أجــل طفلــهم مــن خــالل تــدابري مــن بينــها ختــصيص مبلــغ     

ستـشارين اخلـرباء يف جمـال    استرليين على مدى فترة السنوات الثالث املقبلـة لتـوفري إثـنني مـن امل     
اُألبوة واُألمومة يف كل جهاز حملي للسلطة؛ وتوسـيع نطـاق اخلـدمات الـيت يقـدمها مستـشارو                  
دعم اآلباء واُألمهات املوجودون يف املدارس؛ وجعل آراء اآلباء واُألمهـات يف صـدارة أنـشطة                

هم بـشأن الـسياسات     لتقـدمي املـشورة إلـي     “ لآلبـاء واُألمهـات   فريـق   ”احلكومة عن طريق إنشاء     
 .اآلباء واُألمهاتاليت تؤثر على 

. واحلكومة تود أيـضاً أن حتـّسن الطريقـة الـيت تتعامـل هبـا إدارات اخلـدمات مـع اآلبـاء                      -١٦٢
ومع ذلك فإنـه    . فاألطفال يستفيدون بدرجة كبرية من وجود عالقات قوية بينهم وبني آبائهم          

إدارات اخلــدمات واآلبــاء، وخاصــة عنــدما يف كــثري مــن األحيــان ال يكــون هنــاك اتــصال بــني  
النـساء والرجـال يعملـون معـاً لتحقيـق املـساواة       ’ومبـادرة  . يكون األب والطفل مقيمني معاً   ال

 حبثـت حتديـداً مـسألة قيـام الرجـال      ٢٠٠٧ديـسمرب  /اليت بـدأت يف كـانون األول      ‘ بني اجلنسني 
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. ن خــالل عمليــة مــسحبــدورهم كآبــاء، وســوف جيــرى مزيــد مــن البحــوث يف هــذا اجملــال مــ 
 :واحلكومة هتدف يف الوقت احلايل إىل حتقيق ما يلي

التأكــد مــن أن األشــخاص الــذين يعملــون مــع األطفــال والــشباب قــد تلقــوا التــدريب   • 
 الالزم للعمل مع اآلباء واُألمهات على حد سواء حسبما يكون مالئماً؛

ى إشــراك اآلبــاء وتقــدمي علـ “  لألطفــالأكيــدةمراكــز حتقيـق بدايــة  ”ضـمان أن تعمــل   • 
 الدعم إليهم من أجل تعزيز مهاراهتم األبوية حيثما يكون الزماً؛

يقيمـون   ضمان أن حتتفظ املدارس بتفاصيل االتصال جلميع اآلباء واُألمهـات الـذين ال             • 
مع أطفاهلم وذلك إلشراكهم، حيثمـا يكـون ممكنـاً، وأن تبـذل كـل مـا ميكـن هلـا مـن                  

  جانب اآلباء؛جهد لضمان املشاركة من
حتديد الطرائق اليت ميكن هبا جعل احلصول على املعلومـات أمـراً أكثـر سـهولة بالنـسبة                  • 

 يف املائة من اآلباء يـذكرون أهنـم يفـضلون أن            ٦٣وعلى سبيل املثال فإن نسبة      . لآلباء
 .“اإلنترنت”حيصلوا على املعلومات والدعم من شبكة 

، كجهـــة تـــشغيل رئيـــسية، تـــشجِّع “رلنـــدا الـــشماليةإدارة الـــشؤون املدنيـــة يف أي”و  -١٦٣
 .الرجال على مشاركة النساء يف مسؤوليات رعاية األطفال

 الصحة  
 ٢٣الفقرة   

ــق   -١٦٤ ــرد يف املرف ــاء”ت ــة     “ه ــريوس نقــص املناع ــق مبعــدالت اإلصــابة بف  إحــصاءات تتعل
نتقـل عـن طريـق    واألمـراض األخـرى الـيت ت   ) اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب     /البـشرية 

 .االتصال اجلنسي للسيدات مقارنة بالرجال
ــدة الــيت       -١٦٥ ــسريعة يف عــدد احلــاالت اجلدي ــادة ال والعنــصر الرئيــسي الــذي أســهم يف الزي

 كـان تـشخيص حـاالت       ١٩٩٩ُشخِّصت بأهنا إصابة بفريوس نقص املناعـة البـشرية منـذ عـام              
ني األفـراد الـذين ليـسوا مـن نفـس           اإلصابة بالعدوى اليت حتدث عن طريـق االتـصال اجلنـسي بـ            

. اجلنس يف املناطق الـيت تنتـشر فيهـا بدرجـة كـبرية اإلصـابة هبـذا الفـريوس، وأساسـاً يف أفريقيـا                       
واإلجراءات الوقائية مشلت زيادة االختبار الطوعي والـسري لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية يف          

لـون جنـسياً حنـو اجلـنس اآلخـر          ، كما أن الفهم لـدى َمـن ميي        “عيادات الطب البويل التناسلي   ”
 .٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٧٢ إىل نسبة ٢٠٠١ يف املائة يف عام ٤١زاد من نسبة 

 :واإلجراءات األخرى اليت اُتخذت بشأن فريوس نقص املناعة البشرية تشمل -١٦٦
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 بشأن مواجهة الوصـم املتعلـق    “إدارة الصحة ” بنشر خطة عمل     ٢٠٠٧القيام يف عام     • 
 وتــشمل تقــدمي مواجهــة الوصــم املناعــة البــشرية، وهــي خطــة عنواهنــا  بفــريوس نقــص

 التمويل إىل ثالثة مشاريع جديدة؛
للرعايــة االجتماعيــة املتعلقــة بفــريوس )  يف املائــة٢٠بنــسبة (التمويــل املــستدام والزائــد  • 

 ؛٢٠٠٨/٢٠٠٩نقص املناعة البشرية على مدى ثالث سنوات بدءاً بالسنة املالية 
ــشاء  •  ــريوس نقــص املناعــة        ”إن ــسية وف ــصحة اجلن ــة بال ــستقلة معني ــشارية م ــة است مجاع

وعـضوية هــذه اجلماعــة تــشمل اجملتمــع  .  لرصــد تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة“البـشرية 
 ).٢٠٠٣عام (املدين واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية 

االســتراتيجية ” إىل األمــام واإلجــراءات الراميــة إىل حتــسني الــصحة اجلنــسية تــدفع هبــا  -١٦٧
 وخطط عمل وأُطـر منـاظرة يف اسـكتلندا وويلـز وأيرلنـدا      “الوطنية للصحة اجلنسية يف بريطانيا 

وبصفة عامة، تباطأ معدل الزيادة يف حاالت العدوى عـن طريـق االتـصال اجلنـسي،                . الشمالية
علـى سـبيل املثـال فـإن        و. ورمبا كان هذا نتيجة لإلجـراءات اهلامـة الـيت اُتخـذت يف هـذا اجملـال                

هدف احلكومة هو جعل حتديد موعد يف عيـادة الطـب البـويل التناسـلي، ملَـن هـم حباجـة إليـه،                       
/ ويف أيـار  . ، وحنـن حنقـق تقـدماً ممتـازاً        ٢٠٠٨مـارس   / ساعة أمراً ممكنـاً حبلـول آذار       ٤٨خالل  
د هلـم موعـد      مل تزد نسبة َمن حيـضرون إىل عيـادات الطـب البـويل التناسـلي وُحـدِّ                 ٢٠٠٥مايو  

 زادت النـسبة    ٢٠٠٧ديـسمرب   / يف املائة، ويف كانون األول     ٤٥ ساعة عن    ٤٨للحضور خالل   
 . يف املائة٩٢إىل 
 محلـــة جديـــدة للـــصحة “إدارة الـــصحة” بـــدأت ٢٠٠٦نـــوفمرب /ويف تـــشرين الثـــاين -١٦٨

 وذلــك ملواجهــة األمــراض ‘وضــع الرِفــال واجــب أساســي’اجلنــسية، وهــي محلــة حتمــل شــعار 
 وهـي الكالميـديا،     -ة الرئيـسية اخلمـس احلـادة الـيت تنتقـل عـن طريـق االتـصال اجلنـسي                    املعدي

ــرات األعــضاء التناســلية، واحلــأل، وكــذلك فــريوس نقــص املناعــة       ــسيالن، وبث ــزهريي، وال وال
 .البشرية
احتـاد تنظـيم    ” متوِّل أيضاً االحتاد الذي كان يف السابق حيمـل اسـم             “إدارة الصحة ”و   -١٦٩
مبا يشمل تقدمي خـدمات اإلعـالم الـيت تـشمل إصـدار جمموعـة شـاملة مـن النـشرات          ،  “اُألسرة

واملــــوارد اإلعالميــــة املتعلقــــة مبنــــع احلمــــل واألمــــراض الــــيت تنتقــــل عــــن طريــــق االتــــصال  
وقــد كلَّفــت . وكــذلك خــط مــساعدة خمــصَّص يقــدم املــشورة الــسرية واملعلومــات    اجلنــسي،

الربنــامج الــوطين لفــرز حــاالت اإلصــابة ”إدارة  بــ“وكالــة الوقايــة الــصحية” “إدارة الــصحة”
 .“بالكالميديا يف بريطانيا
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ويف اسكتلندا، تعمل احلكومة واجملالس الوطنية للخدمات الصحية، وشركاؤها، علـى            -١٧٠
القيام مبجموعة مـن األعمـال لتـشجيع جعـل العالقـات اجلنـسية أكثـر أمانـاً وخفـض معـدالت                      

وهـذا  . طريق االتصال اجلنسي وحاالت احلمل غـري املقـصود        اإلصابة باألمراض اليت تنتقل عن      
واحلكومـة هلـا دور تقـوم بـه، غـري أن األفــراد      . يـشمل تـشجيع ثقافـة احتـرام الـنفس واآلخـرين      

عليهم أيضاً مسؤولية اختاذ االحتياطات الالزمة عندما يقررون إقامة عالقـات جنـسية واإلقـرار         
ومشروع معايري الصحة اجلنـسية، الـذي وضـعته         . اطربالنتائج املمكنة للسلوك املنطوي على خم     

 سـوف تـسعى مـن أجـل     “مجاعة حتسني النوعية التابعة لإلدارة الوطنيـة للـصحة يف اسـكتلندا          ”
 .زيادة التوسع يف إجراء اختبارات الكالميديا للشباب يف اسكتلندا

ــريوس       -١٧١ ــسبة لفــ ــة بالنــ ــات احلاليــ ــدالت واالجتاهــ ــة باملعــ ــات املتعلقــ ــص واملعلومــ نقــ
واألمــــراض األخــــرى الــــيت ) اإليــــدز(متالزمــــة نقــــص املناعــــة املكتــــسب /البــــشرية املناعــــة
طريق االتصال اجلنـسي، مبـا يـشمل عـدة مقارنـات بالنـسبة للجنـسني يف اسـكتلندا،                    عن تنتقل

األمراض الـيت   ’اليت حتمل عنوان    “ الوقاية الصحية يف اسكتلندا   ”ميكن االطالع عليها يف نشرة      
ــسية يف اســكتلندا     عــن طريــ  تنتقــل ــصحة اجلن ــسي ومعلومــات أخــرى عــن ال ــصال اجلن  ‘ق االت

http://www.hps.scot.nhs.uk/bbvsti/publicationsdetail.aspx?id=36407. 
االحتـــرام ”قـــات، الـــيت حتمـــل شـــعار    واالســـتراتيجية االســـكتلندية للـــصحة والعال   -١٧٢

، هتدف مـن خـالل عـدد مـن اإلجـراءات إىل تقليـل العـدد املتزايـد لألمـراض الـيت                       “واملسؤولية
وقـد  . تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي يف اسكتلندا، مبا يـشمل فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                 

ــة االســكتلندية ومنظمــة      ــة”جــرت مــؤخراً مناقــشات مــع مــوظفي احلكوم ــصحية الوقاي يف  ال
 لبحـث   “املنظمة املعنية بالوقاية من فـريوس نقـص املناعـة البـشرية يف اسـكتلندا              ” و   “اسكتلندا

الكيفية اليت ميكن هبـا للحكومـة أن تزيـد مـن جهودهـا وجهـود جمـالس الـصحة يف مجيـع أحنـاء                 
 .اسكتلندا من أجل تقليل معدالت العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية يف اسكتلندا

وقــد بــدأت التحــضريات لبــدء محلــة توعيــة عامــة وزيــادة املعلومــات العامــة مــن أجــل    -١٧٣
وهــذا ســوف يــشمل معلومــات عــن . حتــسني التوجهــات بالنــسبة للعالقــات والــصحة اجلنــسية

 .فريوس نقص املناعة البشرية واألمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي
إىل عـدد   “ 16B”ويـل مـن خـالل خطـة اِملـنح           واحلكومة االسكتلندية تقـدم أيـضاً التم       -١٧٤

املنظمة املعنيـة بالوقايـة   ”من املنظمات اليت تعاجل مسألة فريوس نقص املناعة البشرية، مبا يشمل  
، “منظمة اللـواطيني األصـحاء يف اسـكتلندا   ”و “ من فريوس نقص املناعة البشرية يف اسكتلندا    

ـــمنظمــة ” ، و“ويفــاريل كــريمنظمــة ” و  وتعلــيم .“ز االســتئمانية يف اســكتلنداترييــنس هيغين
تعلـيم حمـدَّد بـشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية وكيفيـة                اجلنس والعالقات يف املدارس يشمل      

http://www.hps.scot.nhs.uk/bbvsti/publicationsdetail.aspx?id=36407
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واملعلومات املتعلقة بالصحة اجلنـسية وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية متـوفرة أيـضاً عـن                . انتقاله
واسـتخدام  .  تقـدِّم الرِفـال باجملـان      طريق جمموعة كبرية من دوائر خدمات الصحة اجلنـسية الـيت          

ــق االتــصال اجلنــسي يف           ــيت تنتقــل عــن طري ــال ضــروري خلفــض مــستويات األمــراض ال الرِف
 .اسكتلندا
وعملية إعداد مشروع استراتيجية وخطة عمل لتحسني الـصحة اجلنـسية هـي اآلن يف                -١٧٥

ية واإلجـراءات ذات    وميكـن تقـدمي معلومـات أكثـر اكتمـاالً عـن االسـتراتيج             . مراحلها األخرية 
 .الصلة هبا واإلجراءات املقترحة

 ٢٤الفقرة   
، “االستعراض األساسي خلدمات منـع احلمـل      ” نتائج   ٢٠٠٧أبريل  /ُنشرت يف نيسان   -١٧٦

وقـد كـشفت النتـائج      . وهي تقدِّم نظـرة عامـة وطنيـة لتقـدمي خـدمات منـع احلمـل يف بريطانيـا                  
دمات، كمــا أهنــا اســُتخدمت للحــصول علــى وجــود تباينــات واســعة يف نوعيــة تقــدمي اخلــ عــن

أموال إضـافية للخـدمات، وبـصفة خاصـة املبلـغ الـذي ُخـصص لكـل سـنة مـن سـنوات الفتـرة                  
 مليون جنيه اسـترليين، لتحـسني فُـرص احلـصول علـى وسـائل           ٢٦,٨، وقدره   ٢٠١١-٢٠٠٨

 وفُـرص  والنتائج سـاعدت يف النـهوض باألعمـال املتعلقـة بتحـسني نوعيـة البيانـات       . منع احلمل 
والنتـائج أضـافت معلومـات أيـضاً إىل         . احلصول على تكنولوجيا املعلومات من أجل اخلـدمات       

 الــذي ســريكز اآلن “ألفــضل املمارســات املتعلقــة برعايــة الــصحة اإلجنابيــةالــدليل التــوجيهي ”
وباإلضـافة إىل   . بدرجة كبرية على تفويض أداء اخلدمات واملقرَّر نشره يف صـيف العـام احلـايل              

 .ا فإن النتائج قد اسُتخدمت على املستوى احمللي ملعاجلة مسألة تقدمي اخلدمات احملليةهذ
 بـــدون دفـــع رســـوم  “الـــدائرة الوطنيـــة للـــصحة ”ووســـائل منـــع احلمـــل متـــوفرة يف   -١٧٧
ــع احلمــل ُحــددت      . التوصــية باســتخدامها  علــى ــيت تتحقــق مــن وســائل من ــد ال ــة الفوائ وتكلف
نيهـــــاً استرلينيــــــاً مقابــــــل كـــل جنيــــــه اســـترليين يـــتم إنفاقـــه   ج١١وقُـــــدرت مببلــــــغ  بدقَّـــة

[McGuire and Hughes, 1995] .  ماليـني شـخص   ٤وخدمات منع احلمل يستفيد منها حـوايل 
وثالثة أرباع هؤالء األشخاص تقريباً يستشريون ممارسـاً عامـاً، أمـا بقيـة األشـخاص             . كل سنة 

عيــادات تنظــيم (ع احلمــل تقــدَّم إىل اجملتمــع احمللــي فــإهنم يــستفيدون مــن خــدمات ختصــصية ملنــ
 .وخدمات منع احلمل متوفرة باجملان جلميع َمن حيتاجون إليها من النساء والرجال). اُألسرة

 ٢٥الفقرة   
سوف ترد فيما بعـد معلومـات كاملـة عـن نتـائج الـدليل التـوجيهي أليرلنـدا الـشمالية                      -١٧٨

 .وعن مركزه
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 النساء ضعيفات احلال  
 ٢٦الفقرة   

ُتتــاح للنــساء، مبــا يــشمل النــساء املــسّنات، نفــس الفرصــة املتاحــة ألي فــرد آخــر مــن    -١٧٩
السكان بالنـسبة للحـصول علـى اخلـدمات واملزايـا الـصحية والوظيفيـة واالجتماعيـة، وكـذلك           

وهذه اخلـدمات تقـدَّم يف اململكـة املتحـدة          . احلصول على السكن، كأي فرد آخر من السكان       
ساس احلاجة إليهـا، وهـو مـا كـان عليـه احلـال منـذ فتـرة طويلـة، ويف الـسنوات األخـرية                         على أ 

فرضت اململكة املتحدة تشريعاً للمساواة جيرِّم حتديداً التمييز على أُسس خمتلفة تـشمل العنـصر               
 .واألصل العرقي ونوع اجلنس

ال، توجـد ثالثــة   يف جمــال الـصحة، مــث -وجيـري تقـدمي خــدمات معيَّنـة للنــساء حتديـداً      -١٨٠
وفيمــا يتعلــق بإســاءة معاملــة . بــرامج لفحــص الثــدي والــرحم الكتــشاف الــسرطان يف النــساء 

املــسّنات أُدخــل يف التــشريع اجلديــد يف اســكتلندا نــص جديــد حلمايــة البــالغني ضــعاف احلــال، 
 الذين يكونون يف كـثري مـن األحيـان بـالغني مـسنِّني، سـواء أكـانوا نـساًء أم رجـاالً، وذلـك يف             

ــالغني   ــة الب ــوزراء أول  . ٢٠٠٧لعــام ) اســكتلندا(قــانون دعــم ومحاي ــز، عــيَّن رئــيس ال ويف ويل
ودور املفوض هو ضمان محاية، وتعزيـز، مـصاحل املـسّنني           . مفوض للمسّنني يف اململكة املتحدة    

واملفـوض، كـسفري وُحجـة بالنـسبة للمـسائل          . يف ويلز، الذين يبلغ عمرهم ستني عاماً أو أكثر        
ــوى يف        املتعل ــاجون إىل صــوت أق ــذين حيت ــسّنني ال ــة عــن امل ــسّنني، ســوف يتحــدث نياب ــة بامل ق

 .اخلدمات اليت يتلقوهنا
وســوف يكــون املفــوض مــصدراً للمعلومــات واملناصــرة والــدعم بالنــسبة للمــسنِّني يف   -١٨١

 .ويلز وملمثليهم
جـات املـسّنني    ويف أيرلندا الشمالية، تضمن جمموعة من اإلجـراءات الراسـخة تلبيـة حا             -١٨٢

وســوف تقــدَّم أيــضاً معلومــات . يف جمــاالت اإلســكان واخلــدمات االجتماعيــة واالســتحقاقات
 .أكثر اكتماالً عن التطورات اليت حدثت بالنسبة حلماية مصاحل املسّنات يف أيرلندا الشمالية

 ٢٧الفقرة   
مليـسور املنـال    أوضح التقرير الدوري السادس للمملكـة املتحـدة أن سياسـة اإلسـكان ا              -١٨٣

وباملثل فإن التقريـر قـد   . وهذا الوضع ال يزال قائماً. ال ُتحدَّد على أساس املساواة بني اجلنسني  
احليــاة ”وخطــة “ شــراء البيــت”ذكــر أن ثلثــي َمــن يــشترون منـــزالً ميــسور املنــال وفقــاً خلطــة 

ما تتــوفر وســوف نقــوم مبراجعــة وتنقــيح هــذا الــرقم عنــد . هــم مــن النــساء“ األساســية للعامــل
 .بيانات جديدة
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 بنشر استراتيجية وطنية لإلسكان يف جمتمع يزيد فيـه          ٢٠٠٨فرباير  /وقد قُمنا يف شباط    -١٨٤
والغرض من التقرير هو تلبيـة حاجـات وتطلعـات املـسّنني، مـن الرجـال والنـساء            . عدد املسّنني 

 املـسّنون   وحنـن نريـد أن يعـيش      . على حد سواء، يف خدمات اإلسكان واخلـدمات ذات الـصلة          
غـري أن احلكومـة تريـد أيـضاً أن تـضمن وجـود             . بسالمة وأمان يف ديارهم للفترة اليت يريـدوهنا       

خيارات أخرى، مثل املساكن احملمية وأمـاكن اإليـواء الـيت تـوفر رعايـة إضـافية، ملَـن حيتـاجون                     
 .إليها
جنــسه أو واألولويــة بالنــسبة لإلســكان االجتمــاعي ال ُتحــدَّد بعمــر الــشخص أو نــوع  -١٨٥

عنــصره أو أصــله العرقــي، بــل أن التــشريع الــذي حيكــم ختــصيص الــسلطات احملليــة لإلســكان    
مصمَّم حبيث يضمن أن تكـون احلاجـة   ) ١٩٩٦ من قانون اإلسكان لعام   ٦اجلزء  (االجتماعي  

 .إىل السكن هي اليت حتدِّد األولوية بالنسبة لإلسكان االجتماعي
 امليسور املنال واالجتماعي يف انكلترا تقع علـى عـاتق           واملسؤولية عن سياسة اإلسكان    -١٨٦

ــة  ــة واحلكومــة احمللي وجيــري االضــطالع بأعمــال لتحديــد املــسائل ذات   . إدارة اجملتمعــات احمللي
. األولوية بالنسبة للمناقشات الـيت جيريهـا أصـحاب املـصلحة بـشأن سياسـات اإلدارة وبراجمهـا                 

يــة إثــارة الـوعي باملــسائل اجلنــسانية؛ واحلــصول  وهـذه املناقــشات تــشمل إبـداء آراء بــشأن كيف  
علــى املزيــد مــن األدلــة بالنــسبة لألثــر اجلنــساين؛ واإلســهام يف احلــّد مــن الفقــر النــسيب للنــساء؛ 
ومتكني النـساء مـن زيـادة مـشاركتهن الكاملـة يف عمليـات صـنع القـرار؛ وزيـادة عـدد النـساء                        

هــن التجديــد وتكــوين البيئــة؛ وحتــسني الــسالمة اللــوايت تعــيَّن واللــوايت يــتم اإلبقــاء علــيهن يف م
والنظــرة إىل الــسالمة يف األمــاكن العامــة بالنــسبة للمــرأة والــشباب؛ وضــمان معاجلــة املــسائل    

 .وهذا عمل حيقق تقدماً. اجلنسانية يف التخطيط وسياسة اإلسكان
ولــيس مــن املمكــن إجــراء مقارنــة مباشــرة بــني حــاالت قبــول التــشرد يف انكلتــرا            -١٨٧

واسكتلندا وذلك ألنه يف انكلتـرا ال حيـق جلميـع األشـخاص املـشردين أن حيـصلوا علـى مـأوى           
ومجيـع األشـخاص املـشردين يف اسـكتلندا هلـم احلـق يف احلـصول        ). فقط َمن هم حباجة ملحَّـة  (

واجملموعــة . علــى مــأوى مؤقــت، كمــا أن َمــن هــم يف حاجــة ملحَّــة هلــم احلــق يف مــأوى دائــم  
 :ت التاليةاألخرية تشمل الفئا

تشمل بوضوح اُألسر املعيشية الـيت يوجـد فيهـا          (اُألسر املعيشية اليت يوجد فيها أطفال        • 
 ؛)أب فقط أو أُم فقط

 النساء احلوامل؛ • 
 امرأة ضعيفة احلال بسبب إجهاض أو إسقاط للجنني؛ • 
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 ؛)الغالبية من النساء(أي شخص معرَّض إلساءة املعاملة املنـزلية  • 
 ســنة يكــون، بــسبب الظــروف الــيت  ٢٠ ســنة و ١٨ يتــراوح عمــره بــني  أي شــخص • 

 .يعيش الشخص فيها، معرَّضاً ملخاطر االستغالل اجلنسي أو املايل
وبالنسبة للتدابري الـيت تتخـذها احلكومـة االسـكتلندية إلدراج املنظـورات اجلنـسانية يف                 -١٨٨

 :صنع السياسة فإن هذه التدابري تشمل ما يلي
 جلمـع اإلحـصاءات، وهـو نظـام حيلِّـل الطلبـات وحـاالت القبـول بالنـسبة                   نظام شـامل   • 

للتشرد على حسب نـوع اجلـنس، ومـا إذا كـان يوجـد أطفـال، وفئـة احلاجـة امللحَّـة،                      
وهذا النظـام يـوفر معلومـات بـشأن النتـائج الـيت حتققـت        . واألصل العرقي، وغري ذلك   

 أهنـم مـشردون إىل الـسلطات        بالنسبة لألشخاص الذين يقدِّمون الطلبـات علـى أسـاس         
 احمللية اليت يتبعوهنا؛

التشاور بشأن القيام بتدريبات مع املنظمات ذات الصلة املعنية باملساواة عنـدما جتـري               • 
 احلكومة مشاورات عامة؛

الــيت “ تقــدمي املعونــة إىل املــرأة االســكتلندية”إقامــة عالقــات عمــل وثيقــة مــع منظمــة   • 
ا مـــساعدة ضـــحايا إســـاءة املعاملـــة املنــــزلية لـــضمان  تبحـــث الكيفيـــة الـــيت ميكـــن هبـــ

 .يصبحوا مشردين أال
ومــن املتوقــع أن يقــوم أصــحاب األمــالك اجملتمعيــون جبمــع بيانــات عــن نــوع اجلــنس     -١٨٩

وهــذه البيانــات يــتم إبالغهــا  . بالنــسبة ملقــدمي طلبــات اإلســكان وملــن ختــصَّص هلــم مــساكن   
 . املساكن وعن النتائجوحتليلها لتوفري معلومات عن احلاجة إىل

. ومطلوب أيضا تقدمي إحصاءات عن توفري اإلسكان الذي ميكن حتمُّل تكلفته للنـساء             -١٩٠
والــشكل األكثــر وضــوحاً لإلســكان الــذي ميكــن حتمُّــل تكلفتــه هــو اإلســكان اجملتمعــي الــذي  

، ) إسـكان عـادةً، احتـاد  (يكون املالك بالنسبة لـه هـو الـسلطة احملليـة أو مالـك جمتمعـي مـسجَّل         
ــسبة   ــشكِّل ن ــة مــن اإلســكان يف اســكتلندا  ٢٥وهــذا ي ــشية يف  ”و .  يف املائ مــسح اُألســر املعي

ــرة  “اســكتلندا ــذي أُجــري يف الفت ــسبة  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ال ــدَّر أن ن ــة مــن اُألســر  ٥١ ق  يف املائ
 يف املائـة مـن اُألسـر        ١٨املعيشية الـيت ترأسـها امـرأة تعـيش يف إسـكان جمتمعـي، مقارنـة بنـسبة                   

املقصود َمبن يرأس اُألسرة املعيشية هو الشخص الـذي حيـصل علـى             (يشية اليت يرأسها رجل     املع
وهذا يعكس النـسبة الكـبرية لُألسـر املعيـشية الـيت يوجـد              ). أعلى دخل يف تلك اُألسرة املعيشية     
، واُألسـر  )الغالبيـة العظمـى منـها ترأسـها امـرأة     ( يف املائـة   ٥٤فيها أب فقط أو أُم فقـط، وهـي          

أساسـاً مـن    ( يف املائـة     ٣٨يشية اليت حيصل فيها شخص واحد علـى معـاش تقاعـدي، وهـي               املع
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وإجــراء املزيــد مــن التحليــل للبيانــات ســوف يكــشف عــن    . ، يف اإلســكان اجملتمعــي)اإلنــاث
العوامــل الكامنــة وراء هــذه اإلحــصاءات، غــري أنــه يبــدو بــصفة عامــة أن اُألســر املعيــشية الــيت    

األرجــح، حباجــة إىل إســكان جمتمعــي وأهنــا حتقِّــق، حــسبما يبــدو، ترأســها امــرأة تكــون، علــى 
 .مستوى عالياً بالنسبة للحصول عليه

وهناك شكل آخر من أشكال اإلسكان الـذي ميكـن حتمُّـل تكلفتـه وتدعمـه احلكومـة                   -١٩١
ــة          ــو إســكان امللكي ــنخفض بدرجــة كــبرية، ه ــدعم م ــك ال ــستوى ذل ــو أن م االســكتلندية، ول

كل مــن أشــكال اإلســكان هــو نــاتج حــديث نــسبياً وال تتــوفر تفاصــيل    وهــذا الــش. املــشتركة
ــشتركة         إال ــة امل ــى أســاس امللكي ــداد عل ــدة لإلم ــو اخلطــة اجلدي ــه، وه ــسبة . عــن جــزء من وبالن
.  يف املائـة مـن أول املـشترين الـذين ُحـددت أمسـاؤهم              ٤٧اخلطـة فـإن اإلنـاث متـثلن نـسبة            هلذه

 عن السياسات واخلدمات املرتبطـة بنـوع اجلـنس          وسوف ترد فيما بعد معلومات أكثر اكتماالً      
 .يف أيرلندا الشمالية

 ٢٨الفقرة   
 ُنشر تقرير إحصائي سنوي عن النساء يف نظام العدالـة اجلنائيـة وفقـاً               ٢٠٠٣حىت عام    -١٩٢

، وهو تقريـر قـدَّم بيانـات عـن املـرأة يف نظـام               ١٩٩١ من قانون العدالة اجلنائية لعام       ٩٥للباب  
 جيــرى ٢٠٠٣ومنــذ عــام . نائيــة، وكــذلك حتلــيالً تفــصيلياً، وحــدَّد اجتاهــات هامــة العدالــة اجل

غـــري أنـــه يف ضـــوء النتـــائج الـــيت وردت يف تقريـــر  . إعـــداد التقريـــر يف صـــياغة مـــوجزة فقـــط 
سـوف ُيعـاد إعـداد تقريـر كامـل عـن            ) جتري تغطيته مبزيد مـن التفاصـيل أدنـاه         (“كورستون”

ظــام العدالــة اجلنائيــة، ومــن املقــرر أن ُينــشر ذلــك التقريــر يف   اإلحــصاءات املتعلقــة بــاملرأة يف ن 
 . إحصاءات أساسية“زاي”و “ واو”وترد يف املرفقني . ٢٠٠٨خريف عام 

واســتثمار احلكومــة يف الــسجون يف الــسنوات األخــرية أدَّى إىل عــدد مــن التحــسينات  -١٩٣
سـتعمال املخـدرات؛ ووضـع      تقـدمي خـدمات للنـساء اللـوايت أَسـئن ا          : يف حالة النساء، وأبرزهـا    

برامج ملعاجلة السلوك املهني؛ وإنشاء أفرقة للـصحة العقليـة يكـون يف مقـدور اجملتمعـات احملليـة                   
أن تــستفيد منــها؛ والقيــام مبــشاركة مــن الوكــاالت الطوعيــة بتمويــل مــشاريع خمتلفــة إلعــادة     

 .التوطني، مثل تقدمي املشورة والقيام باملراقبة فيما يتعلق باإليواء

مؤسـسة اجلنـاة   ”و “ سجن صاحبة اجلاللـة ”وغالبية اجملرمات يف اسكتلندا توَدعن يف   -١٩٤
ويوجـــد يف .  مكانـــا٤٣٦ً “كورنتـــون فيـــل”ويوجـــد يف . “كورنتـــون فيـــل”يف “ الـــشباب

).  أمـاكن  ١٠أقل من   ( عدد قليل من األماكن للنساء       “إنفرنس”يف  “ سجن صاحبة اجلاللة  ”
 .تتعلق باسكتلندابيانات “ ياء”وترد يف املرفق 
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، توجــد )واالس(وتطــوير املنــشآت يف الــسنوات األخــرية مشــل إنــشاء مــبىن جديــد         -١٩٥
وأُجريـت عمليـات أخـرى إلعـادة        . يف غرفه، إليـواء األعـداد املتزايـدة مـن النــزالء           “ أدشاش”

بعـد نـشوب حريـق، ممـا أدَّى إىل حتـسني عـدد األمـاكن يف املـبىن الـيت                     ) سكاي بلوك (التجهيز  
. مركـزي ) طلـب (كن فيها استخدام دورات مياه عند الطلب وليس من خالل نظـام إغـالق     مي

ال يــزال يبــيِّن أن الــصحة البدنيــة ) ٢٠٠٧مــارس / آذار٢٠ و ١٩(وأحــدث تقريــر للمفتــشني 
 . سيئة للغاية“كورنتون فيل”والعقلية لغالبية النساء اللوايت تدخلن مؤسسة 

جمتمعية، ولو أنه مـن     /ناة اإلناث على منشآت حملية    وال توجد خطط عاجلة لتوزيع اجل      -١٩٦
املرجح أن تنظر الـسجون اجلديـدة أو املخطَّـط بناؤهـا، وخاصـة يف املنطقـة الـشمالية الـشرقية،               

 .كجزء من مواصفات التصميم، يف إمكانية وضع بعض النساء يف أماكن قريبة من ديارهن
ــة    -١٩٧ ــر البارون ــة بتقري ــشر يف  ، “كورســتون”ورحبــت احلكوم ــذي ُن ــارس / آذار١٣ال م
 ٤٣ توصــية مــن التوصــيات الــيت تــشمل جمــاالت واســعة والبــالغ عــددها  ٤٠، وقبلــت ٢٠٠٧

توصية واليت هتدف إىل حتسني الـُنهج واخلـدمات والتـدخالت بالنـسبة للنـساء يف نظـام العدالـة                    
/  كــانون األول٦والــرّد الــذي أعدَّتــه احلكومــة ُنــشر يف  . اجلنائيــة والنــساء املعرَّضــات لإلهانــة 

ــسمرب  ــذ التوصــيات    ٢٠٠٧دي ــع اإلدارات لتنفي ــدمت يف مجي ــيت قُ . ، وهــو حيــدِّد االلتزامــات ال
 سـوف يقـوم بـدور إداري        “الفريق املشترك بني الوزارات املعين باحلـّد مـن تكـرار اإلهانـة            ” و

، كمــا أنــه ســوف يعمــل علــى ضــمان التــزام مجيــع  “كورســتون”لتــشجيع االســتجابة لتقريــر 
وســوف ُتنــشأ أيــضا يف وزارة العــدل . رات علــى املــستوى الــوزاري بــاإلجراءات املطلوبــةاإلدا

 :وبصفة خاصة. حبيث تكون مشتركة بني اإلدارات“  العدالة اجلنائية للنساءوحدة”
  تقع على عاتقه مسؤولية تنفيذ هذه األعمال؛“بطل وزاري”جرى حتديد  • 
، وهـو إطـار سـيحدِّد الـسياسة الوطنيـة        للنـساء “ إطـار للخدمـة الوطنيـة     ”جيري وضـع     • 

للتكليف بأداء اخلدمات من أجل اجلناة النـساء ويتـضمن إجـراءات حمـدَّدة يتأكـد عـن                
طريقهــا املفوضــون مــن أن اخلــدمات الــيت كُلفــت هبــا جهــات حمليــة تعــاجل احلاجــات     

 احملدَّدة للنساء؛
حتجـــاز النـــساء ُوضـــع مـــشروع قـــصري األجـــل للنظـــر يف مـــستقبل احلالـــة بالنـــسبة ال • 

 املتعلقــة “كورســتون”واستكــشاف الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا تنفيــذ توصــيات البارونــة  
ــصغرية  ــاه    . بوحــدات االحتجــاز ال ــة حاجــات الــصحة والرف والتوصــيات املتعلقــة بتلبي

للنساء املوجودات يف نظام العدالة اجلنائيـة والنـساء املعرَّضـات لإلهانـة جيـري تنفيـذها                 
 اليت جيري وضعها؛“ ة الصحة للجناةاستراتيجي”كجزء من 
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 يف الوقــت “ مــدة عقوبــة يف الــسجن الــذين يقــضون والــشبابمجاعــة النــساء”تقــوم  • 
بغـرض  “ البحـث الكامـل عـن النـساء     ”احلايل بدور ريـادي بالنـسبة لنـوع جديـد مـن             

ضمان سـالمة النـساء احملتجـزات يف الـسجون مـع العمـل يف الوقـت نفـسه علـى تلبيـة                       
 .دَّدة املتعلقة بنوع اجلنسحاجاهتن احمل

وفيما يتعلـق باملـسألة الـيت تبحثهـا اللجنـة واملتعلقـة باإلنـاث اللـوايت يقـل عمـرهن عـن                       -١٩٨
: عامــاً واللــوايت أُعــدن إىل احلــبس لتأجيــل النظــر يف الــدعوى أو تقــضني عقوبــات بــاحلبس ١٨

 خمصَّـصة للبنـات يف       عامـاً يف أربـع وحـدات       ١٧جيري اآلن إيواء اإلناث اللـوايت يبلـغ عمـرهن           
، وسـجن   “إيستوود بـارك  ”، وسجن صاحبة اجلاللة يف      “داون فيو ”سجن صاحبة اجلاللة يف     

ــة يف   ــة يف  “فوســتون هــول ”صــاحبة اجلالل ــو هــول ”، وســجن صــاحبة اجلالل ــاث . “ني واإلن
 عامــاً ُتحتجــزن يف مراكــز تــدريب مأمونــة أو يف بيــوت أطفــال  ١٧اللــوايت يقــل عمــرهن عــن 

 .مأمونة
 خــالل “كورنتــون فيــل” منطقــة “جــني كورســتون”ويف اســكتلندا، زارت البارونــة  -١٩٩

 الــسجون دائــرة”وموظفــو . إعــدادها لتقريرهــا، وهــي تبــدي تعليقــات إجيابيــة علــى املمارســة  
 ســبق هلــم أن أســهموا يف الفريــق العامــل التــابع للحكومــة االســكتلندية واملعــين   “االســكتلندية
 .باجلناة اإلناث

مة االسكتلندية تقّر بأن اجملرمات تواجهن يف كثري من األحيان ظروفـاً تنطـوي              واحلكو -٢٠٠
 وهي ظـروف قـد تتطلـب        -على مزيد من التحديات مقارنةً بالظروف اليت يواجهها اجملرمون          

 .احلصول على خدمات وأشكال دعم متعددة
 :وتوجد اآلن يف اسكتلندا جمموعة كبرية من بدائل احلبس -٢٠١
 املبتكر للمجرمات، املـصمَّم ملعاجلـة األسـباب الكامنـة وراء ارتكـاب           “٢١٨املركز  ” • 

اجلـــرائم عـــن طريـــق بـــرامج الرعايـــة والـــدعم والتنميـــة الـــيت تعـــاجل إســـاءة اســـتعمال   
 املخدرات، وكذلك الصدمة والفقر اللذين يؤديان إليها؛

م الـيت   تقريـر اسـتعراض األحكـا     ”، نـشرت اسـكتلندا      ٢٠٠٧نـوفمرب   /يف تشرين الثـاين    • 
، وهــو تقريــر يركِّــز بــشدة علــى إصــدار اجملتمعــات احملليــة “تــصدرها اجملتمعــات احملليــة

وكجـزء مـن    . ألحكام تتصف بالصرامة واملوثوقية كبديل ألحكام السجن ملدة قصرية        
/ االســتعراض ســوف نقــوم بــدور ريــادي يف خطــة لتكليــف عــاملني بتقــدمي النــصيحة   

وايت تصدر عليهن حزاءات من اجملتمـع احمللـي كـي           االتصال إىل اجملرمات الراشدات الل    
 .يقدموا إليهن الدعم بالنسبة لإلدمان طوال مدة العقوبة
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 .وسوف يقدَّم يف الوقت املناسب تقرير كامل عن الوضع يف أيرلندا الشمالية -٢٠٢
 ٢٩الفقرة   

 بيـان وزاري    أُعلن عن قرار اململكة املتحدة باالنضمام إىل الربوتوكـول االختيـاري يف            -٢٠٣
مـارس  / آذار ١٧والربوتوكول دخـل حيـز النفـاذ يف         . ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١٩مكتوب صدر يف    

وقد أُثريت املسألة يف السياق العادي لألعمال الربملانية عن طريق ردود علـى األسـئلة              . ٢٠٠٥
 .الربملانية وعلى اللجنة املشتركة املعنية حبقوق اإلنسان ويف املناقشات

طــالع علــى أحــدث التقــارير الدوريــة للمملكــة املتحــدة علــى موقــع شــبكة  وميكــن اال -٢٠٤
ومل يـتم االضـطالع بأيـة محـالت معيَّنـة إلثـارة             . اخلاص باحلكومة ومكتب املـساواة    “ الويب”

ــة    ــاري لالتفاقي ــسبة للربوتوكــول االختي ــوعي بالن ــع شــبكة  . ال ــد “ الويــب”غــري أن موق اجلدي
ة، الذي جيري إنشاؤه يف الوقت احلايل، سـوف يتـضمن           اخلاص مبكتب املساواة التابع للحكوم    

تفاصيل عن االتفاقيـة، وسـوف يـشكِّل الربوتوكـول االختيـاري واملعلومـات املتعلقـة بعمليـات                  
 .االتصال جزءاً من املوقع اجلديد
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 “ألف”املرفق 

 ٢٠٠٣قانون اجلرائم اجلنسية لعام   
  

تعراض إحـصائي للقـانون منـذ تنفيـذه      يبـيِّن اسـ   - ٢٠٠٣قانون اجلـرائم اجلنـسية لعـام         
 :إحصاءات رئيسية تتعلق حباالت االعتداء اجلنسي على النساء

واالعتداء باإليالج مل يدخل يف العدد بشكل منفصل وذلـك ألغـراض بيانـات اجلرميـة                 
 .ويتم عّد هذا االعتداء كجزء من عملية اعتداء جنسي. املسجَّلة

ــرة  •  ــدد احمل ٢٠٠٤/٢٠٠٥يف الفت ــان ع ــاإليالج    ك ــداء ب ــات لالعت ــة  ٢٧٣اكم حماكم
ــسبة   ( ــساء ن ــشكِّل الن ــا   ٩٧ت ــضحايا فيه ــن ال ــة م ــسها صــدر   ).  يف املائ ــرة نف ويف الفت

 حكماً باإلدانة؛ ٣١
واخنفــض .  حالــة٣٠ ٥٨٣ كــان عــدد االعتــداءات اجلنــسية املــسجَّلة  ٢٠٠٤يف عــام  • 

  حالة؛٢٨ ٦٨١ إىل ٢٠٠٥العدد يف عام 
، اخنفض عدد جرائم االعتداءات اجلنسية املـسجَّلة بنـسبة          ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤بني عامي    • 

  يف املائة؛٦
، ظــل معــدل اكتــشاف االعتــداءات اجلنــسية ثابتــاً عنــد   ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤بــني عــامي  • 

  يف املائة؛٣٤نسبة 
ــامي  •  بالنــــسبة للمحاكمــــات ، اخنفــــض معــــدل التنــــاقص  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤بــــني عــ

 واإلدانات؛
كنـسبة مئويـة مـن عـدد        ( يف املائـة     ١٤ يف املائـة إىل      ١٧ن  اخنفضت نسبة احملاكمات م    • 

 ؛)اجلرائم
 . يف املائة٨ يف املائة إىل ٩اخنفضت نسبة اإلدانات من  • 
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 “باء”املرفق 
تعيينات النساء يف اهليئات العامة اليت يرعاها اجمللس ويف اهليئات القوميـة              

 للخدمات الصحية يف ويلز
 

 اإلناث  
 النسبة املئوية العدد ت التعيني وإعادة التعينيعدد حاال السنة

٣٧ ٦٧ )٦٧ + ١١٣ (١٨٠ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
٤٥ ٦٩ )٦٨ + ٨٦ (١٥٤ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ 
٤٨ ٨٦ )٤٥ + ١٣٥ (١٨٠ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
٤٦ ٦٦ )٨٤ + ٥٩ (١٤٣ ٢٠٠٨-٢٠٠٧ 
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 “جيم”املرفق 
ليا يف  تعيينات رؤساء البعثات والتعيينات يف مناصب خدمات اإلدارة الع          

 مكتب العالقات اخلارجية والكمنولث
 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

النسبة املئوية لإلناث يف مناصب 
 )١(رؤساء البعثات

ال تتوفر  ٢٠ ١٦ ١٧ ١٢ ١٠
 بيانات

١٠,٥٠ %٩,٤٠ %٨,٣٠ %٨,٣٠% 

النسبة املئوية لإلناث يف مناصب 
 لعلياخدمات اإلدارة ا

ال تتوفر  %١٢,٥٠ %١٠,٨٠ %٩,٢٠ %٨,١٠ %٦,٢٠
 بيانات

١٨,٧٠ %١٧,٣٠ %١٦,٤٠ %١٥% 

النسبة املئوية لإلناث املعارات يف 
 مناصب خدمات اإلدارة العليا

ال تتوفر 
 بيانات

ال تتوفر 
 بيانات

ال تتوفر 
 بيانات

ال تتوفر 
 بيانات

ال تتوفر
 بيانات

ال تتوفر 
 بيانات

١,٨٠ %١,٩٠ %٢,١٠ %١,٠% 

 
 .واألرقام هلذه السنوات هي األعداد الفعلية وليست النسب املئوية.  غري متوفر٢٠٠٥العدد اإلمجايل لرؤساء البعثات لفترة ما قبل عام  )١( 
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 “دال”املرفق 
 العمل املتسم باملرونة  

  
كـة  املسح الثالث ألصحاب األعمال الذين حيققون توازناً يف حياة العمل يف اململ           يعترب   
 مــسحاً ألصــحاب األعمــال، ولــذلك فإنــه مل يــتم حتليلــه   (BERR December 2007) املتحــدة

 .حسب نوع اجلنس للعامل
وهـذه  .  يف املائة من أماكن العمل ال تنفَّذ فيها ممارسات عمل متسمة باملرونـة             ٤نسبة   • 

 من اإلنـاث   يف املائة يف أماكن العمل اليت تقل نسبة العاملني فيها          ١٠النسبة ترتفع إىل    
 عن الربع؛

 يف املائة من أماكن العمل طلبـاً للعمـل علـى حنـو يتـسم باملرونـة علـى                    ٤٠تلقت نسبة    • 
 يف املائــة مــن أمــاكن العمــل هــذه  ٩ونــسبة . مــدى فتــرة اإلثــىن عــشر شــهراً األخــرية  

 رفضت طلباً واحداً على األقل؛
ري العمـل فيـه علـى حنـو         يف املائة من أماكن العمل ليس من بينـها مكـان جيـ             ١٥نسبة   • 

 يتسم باملرونة؛
 يف  ٥٠أصحاب األعمال الذين تتضمَّن قوة العمل لديهم نسبة مـن اإلنـاث تزيـد عـن                  • 

املائة تنظر يف طلبات العمل على حنو يتسم باملرونة مبا حيقق مصلحة مقـدمي الطلبـات                
ملـة لـديهم    بدرجة أكرب مقارنةً بأصحاب األعمال الذين تكـون للـذكور يف القـوة العا             

 أغلبية؛
 يف املائة من أماكن العمل تشجِّع استخدام ترتيبات اإلجـازة والعمـل املتـسم          ٤٥نسبة   • 

 يف املائــة مــن أمــاكن العمــل ال تتبــع ذلــك  ٥١ونــسبة . باملرونــة املتاحــة للعــاملني فيهــا
 ). يف املائة ليست لديها بيانات٤نسبة (
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 “هاء”املرفق 
 تنتقــل عــن طريــق االتــصال اجلنــسي يف اململكــة املتحــدة  إحــصاءات عــن األمــراض الــيت  

يف النـــساء مقارنـــة بالرجـــال للفتـــرة ) تـــشمــل فيـــــروس نقـــــص املناعـــــة البـــشريــة  ال(
٢٠٠٦-٢٠٠٠ 

 الرجال النساء السنة

٢٨٨ ٩٨٨ ٣٣٦ ١٩٤ ٢٠٠٠ 
٣٠٦ ٦١٨ ٣٥٩ ٧٧٤ ٢٠٠١ 
٣٢٥ ٥٢٢ ٣٧٩ ٣٨٢ ٢٠٠٢ 
٣٤٥ ٨٢٤ ٣٩١ ٨٩٤ ٢٠٠٣ 
٣٦٩ ١٣٣ ٤٠٣ ٢٩٩ ٢٠٠٤ 
٣٨٨ ٠٦٩ ٤١١ ٧٢٧ ٢٠٠٥ 
٤٠٠ ٨١٤ ٤٢٠ ٣٢٧ ٢٠٠٦ 

 
ــة البـــشرية      ــابة بفـــريوس نقـــص املناعـ ــة نقـــص /إحـــصاءات عـــن معـــدالت اإلصـ متالزمـ

يف اململكـــة املتحـــدة يف النـــساء مقارنــــــة بالرجـــال للفتـــرة  ) اإليـــدز(املكتـــسب  املناعـــة
٣(٢٠٠٧-٢٠٠٠( 

 الرجال النساء السنة

٢ ٤٩١ ١ ٣٩٣ ٢٠٠٠ 
٣ ١٢٠ ١ ٩٨٠ ٢٠٠١ 
٣ ٦١٤ ٢ ٦٥٢ ٢٠٠٢ 
٤ ٠٩٠ ٣ ٢٤٥ ٢٠٠٣ 
٤ ٣٨٣ ٣ ١٧١ ٢٠٠٤ 
٤ ٥٣٠ ٣ ١٣٢ ٢٠٠٥ 
٤ ٢٥٩ ٢ ٨٣٤ ٢٠٠٦ 
١ ٣١٥ ٧٣٥ ٢٠٠٧ 

 
واألمــراض ) اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب  /اإلحــصاءات املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

“ احلماية الـصحية يف اسـكتلندا     ”األخرى املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي ميكن احلصول عليها من موقع            
 .http://www.hps.scot.nhs.uk/index.aspx: “الويب”على شبكة 

 

 . حدثت خارج اململكة املتحدة٢٠٠٢مجيع اإلصابات اليت مت تشخيصها منذ عام )٣(
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 “واو”املرفق 
 النساء اجملرمات  

يف ) ومعلومـات عـن أنـواع اجلـرائم       (تعلقة بارتكـاب النـساء للجـرائم        ترد أدناه أحدث البيانات امل     
 ).انظر النص الرئيسي ملعرفة اخلطط املقبلة(ومل جير مؤخراً أي حتليل لالجتاهات . انكلترا وويلز

 اإلحصاءات الرئيسية  
  يف املائة تقريباً من مجيع األشخاص املودعني يف السجون؛٥تشكل النساء نسبة  • 
  يف املائة؛٩٤ زاد عدد السجناء من النساء بنسبة ٢٠٠٦ و ١٩٩٦امي بني ع • 
 -أكثر من ثلث مجيع النساء الراشدات املوجودات يف السجون مل تصدر ضدهن أحكام من قبل    • 

 وهو ما يعادل أكثر من ضعف الرقم املتعلق بالرجال؛
للـوايت هـن مواطنـات      نسبة النساء املسجونات مبوجب أحكام عاجلة باحلبس صـدرت ضـدهن وا            • 

 يف املائة من املواطنات األجنبيات أحكاماً الهتـامهن     ٥٦وتقضي نسبة   .  يف املائة  ١٥أجنبيات هي   
 هتريب املخدرات؛/بتصدير

ـــام     •  ـــز لعـــــ ـــرا وويلـــــ ـــة يف انكلتـــــ ــصـــاءات اجلنائيـــــ ــسنـــوي لإلحـــ ـــر الـــ  ٢٠٠٦التقريـــــ
http://www.justice.gov.uk/docs/crim-stats-2006-tag.pdf .    ــام الــــيت ــالع علــــى األحكــ لالطــ

؛ ولالطالع على األحكام )٦٢ الصفحة (٧-٣صدرت على اإلناث ونوع اجلرمية، انظر اجلدول    
 ).٦٤الصفحة  (٨-٣ اليت صدرت على اإلناث حسب نوع اجلرمية والفئة العمرية، انظر اجلدول

 . أُنثى٤ ٤٢٥ويف انكلترا وويلز يوجد يف الوقت احلايل يف السجن حوايل  
 :والكثري من النساء اللوايت يدخلن السجن 

  مشكالت تتعلق بالصحة العقلية؛نلديه • 
 هلن تاريخ بأهنن قد أحدثن إصابات يف أنفسهن أو فكرن يف االنتحار؛ • 
 بإساءة استعمال املخدرات؛تعانني من مشكالت تتعلق  • 
 أو االعتداء اجلنسي؛/تعرضن للعنف املنـزيل و • 
 لديهن طفل أو أطفال يف املنـزل، وعدد كبري منهن تقمن وحدهن بدور الوالدين؛ • 
 كن متعطالت عن العمل لعدد من السنوات؛ • 
 .تفقدن بيوهتن وهن يف السجن • 

http://www.justice.gov.uk/docs/crim-stats-2006-tag.pdf
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 “زاي”املرفق 
 داالبيانات املتعلقة باسكتلن  

 
، زاد  ٢٠٠٦/٢٠٠٧-١٩٩٧/١٩٩٨يف اسكتلندا، علـى مـدى فتـرة العـشر سـنوات              

ويف فترة العشر سـنوات نفـسها زاد       .  يف املائة  ١٩متوسط العدد اليومي لنـزالء السجون بنسبة       
ــسبة    ــسجون بن ــزيالت ال ــادة يف      ٩٠عــدد ن ــال الزي ــد عــن مخــسة أمث ــا يزي ــل م ــا ميث ــة مب  يف املائ

وعـــدد نـــزالء الـــسجون اإلنـــاث يف الفتـــرة ).  يف املائـــة١٦(ر نـــــزالء الـــسجون الـــذكو عـــدد
 عنــدما كــان ٢٠٠٦-٢٠٠٥ نزيلــة، مبــا ميثــل زيــادة عــن الفتــرة   ٣٥٣ كــان ٢٠٠٧-٢٠٠٦
 . نزيلة٣٣٤العدد 

ــعاً للتغـــيري، تبـــيِّن أنـــه يف      والبيانـــات املؤقتـــة وغـــري املنـــشورة، الـــيت قـــد تكـــون موضـ
 أُنثـى حمبوسـات   ١٢٧ إنـاث، منـهن   ٤٠٣ كـان يوجـد يف الـسجون       ٢٠٠٨فربايـر   /شباط ١٣

 أُنثــى حمكــوم علــيهن ٢٠٢حبــساً احتياطيــاً، ومل تكــن أيــة واحــدة ممتنعــة عــن ســداد غرامــة، و 
 سـنوات أو أكثـر      ٤ أُنثى حمكـوم علـيهن بـاحلبس ملـدة           ٧٤ سنوات، و    ٤باحلبس ملدة تقل عن     

 ).مبا يشمل احلبس مدى احلياة وجتديد احلبس(
 انظـر   ،ات يف إدانات اإلناث لكل فرد من السكان حسب العمر         ولالطالع على االجتاه   
 يف النـشرة    “٢٠٠٦-٢٠٠٥اإلجراءات اجلنائية يف احملاكم االسكتلندية، الفترة       ” من   ٥اجلدول  

 .http://www.scotland.gov.uk/Publications/2007/03/21083652/16اإلحصائية 
؛ وعــدد ٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف املائــة يف الفتــرة ٨٤وحــاالت إدانــة الــذكور كانــت نــسبتها  

الذكور الذين صدرت عليهم أحكام يف مجيع فئات اجلرائم واملخالفات كـان، تقريبـاً، أكـرب مـن      
ــام     ــيهن أحك ــوايت صــدرت عل ــساء الل ــدد الن ــنمط كــان   . ع ــذا ال ــسي هل ــتثناء الرئي ــرائم واالس  ج

 يف املائة مما هـو يف   ٧٤تتعلق بأفعال خملَّة باآلداب، وهي جرائم ارتكبت اإلناث نسبة          “ أخرى”
واجلـرائم األخـرى الـيت شـكلَّت اإلنـاث نـسبة أعلـى مـن            . األساس جـرائم تتعلـق مبمارسـة البغـاء        

ــوا بارتكاهبــا تــشمل الغــش    ــا )يف املائــة ٣٥(متوســط نــسبة َمــن أُدين جر ، وســرقة معروضــات املت
، وجرميـة عـدم سـداد تـرخيص التليفزيـون           ) يف املائـة   ٢٠(“ سـرقات أخـرى   ”، و   )يف املائة  ٢٨(
، وجرائم عنف غري جنسية     )“جرائم متنوعة أخرى  ”فئة اجلرمية هذه مدرجة يف      ) ( يف املائة  ٧١(
 ). يف املائة٣٥(“ أخرى”

ر اجلـدول   انظـ  ( اإلناث حسب اجلرميـة الرئيـسية والعمـر        لىأحكام اإلدانة الصادرة ع    
يف النـشرة   “ ٢٠٠٦-٢٠٠٥، الفتـرة    ديةناإلجـراءات اجلنائيـة يف احملـاكم االسـكتل        ”من  ) ب( ٦

 ).http://www.scotland.gov.uk/Publications/2007/03/21083652/18اإلحصائية 

http://www.scotland.gov.uk/Publications/2007/03/21083652/16
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2007/03/21083652/18
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ــ  انظـــر  (صادرة علـــى اإلنـــاث حـــسب احلكـــم الرئيـــسي والعمـــر أحكـــام اإلدانـــة الـ
ــن ١٢ اجلــدول ــرة    ” م ــة يف احملــاكم االســكتلندية، الفت يف “ ٢٠٠٦-٢٠٠٥اإلجــراءات اجلنائي

 ).http://www.scotland.gov.uk/Publications/2007/03/21083652/25النشرة اإلحصائية 
، مــن ناحيــة، ٢٠٠٦-٢٠٠٥وهنــاك تبــاين بــني منــط اجلــزاءات الــيت فُرضــت يف الفتــرة   

ومـن املـرجح، إىل حـّد مـا، أن يعكـس            . واختالف العمر ونوع اجلنس للجناة من ناحيـة أخـرى         
ئم وإصـدار   هذا األمناط املختلفة للظروف التارخيية املختلفة اليت كانت قائمة عنـد ارتكـاب اجلـرا              

 يف املائة مـن مجيـع   ٨٤ويف حني ميثِّل الذكور نسبة      .األحكام بالنسبة جملموعات خمتلفة من اجلناة     
 يف املائــة مــن أحكــام ٩٢ فــإهنم ميثلــون نــسبة ٢٠٠٦-٢٠٠٥األحكــام الــيت صــدرت يف الفتــرة 

كنـهن  ، ول )فيمـا عـدا الـشركات     ( يف املائـة مـن مجيـع األحكـام           ١٥واإلناث متثلن نـسبة     . احلبس
 ).أساساً لفت نظر( يف املائة من األحكام األخرى ٢٥متثلن نسبة 

وال تتوفر يف الوقت احلايل بيانات حمفوظة مركزياً عن األصل العرقي لألشـخاص الـذين                
واجلداول املتعلقة باألحكام الصادرة علـى اإلنـاث حـسب          . اُتخذت ضدهم إجراءات يف احملاكم    

ميكـن احلـصول عليهـا عنـد الطلـب، ولكـن ال             ) طق كل حمكمـة   مناطق قوة الشرطة ومنا   (املناطق  
 .ُيحتفظ هبا، أو ُتنشر، بشكل منتظم على هذا املستوى من التفصيل

 

http://www.scotland.gov.uk/Publications/2007/03/21083652/25

