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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة السادسة واألربعون

        ٢٠١٠يوليه / متوز٣٠-١٢
  *معلومات مقدمة يف إطار إجراءات متابعة املالحظات اخلتامية للجنة    

  
  ةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالي    

  
رد اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية علـى توصـيات                    

حمددة أصدرهتا اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة علـى أثـر                  
ــدة     ــة املتحـ ــرين الـــدوريني اخلـــامس والـــسادس للمملكـ النظـــر يف التقريـ

  ٢٠٠٨يوليه / متوز١٠لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية يف 
  

  مقدمة    
يطلب من حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الـشمالية يف املالحظـات               - ١

ــهما        ــذين قدمت ــسادس الل ــدوريني اخلــامس وال ــرين ال ــها النظــر يف التقري ــيت أســفر عن ــة ال اخلتامي
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية مبوجب اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال               
التمييز ضد املـرأة، أن تقـدم، يف غـضون سـنة مـن تـاريخ نظـر اللجنـة يف التقريـرين، معلومـات                 

ــرتني     ــذكورة يف الفقـ ــيات املـ ــذ التوصـ ــذة لتنفيـ ــدابري املتخـ ــة عـــن التـ ــن ٢٦٣ و ٢٦١خطيـ  مـ
  .املالحظات اخلتامية

  

 
  

 .يصدر التقرير احلايل بدون حترير رمسي  *  
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   كامال٢٦١نص الفقرة     
ضــوء مــشروع قــانون  تكــرر اللجنــة توصــيتها الــسابقة وحتــث الدولــة الطــرف، علــى     - ٢

املساواة اجلديد املقتـرح وضـعه يف بريطانيـا واسـكتلندا وويلـز، وقـانون املـساواة املوحـد الـذي                     
يــشمل مجيــع أســباب التمييــز يف أيرلنــدا الــشمالية، علــى أن تنتــهز هــذه الفرصــة اهلامــة لكفالــة   

نظمـات اجملتمـع    إدماج مجيع أحكام االتفاقية وتدعو الدولة الطرف إىل التشاور والتعاون مـع م            
املدين، وال سيما املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان وغريها من أصحاب املـصلحة،             
بشأن صياغة قانون املساواة اجلديد، بغية تعميق الوعي باالتفاقية وزيـادة فهـم مبـادئ املـساواة                 

  .وعدم التمييز
  

   كامال٢٦٣نص الفقرة     
ية عــن تنفيــذ االتفاقيــة تقــع علــى كاهــل حكومــة  أن املــسؤولية الرئيــسوتؤكــد اللجنــة   - ٣

، فإهنـا تـدعو إىل صـوغ واعتمـاد اسـتراتيجية            ١٩٩٩وإذ تكرر توصيتها لعـام      . اململكة املتحدة 
وسياسات وطنية موحدة وشاملة وجامعة لتنفيـذ االتفاقيـة يف مجيـع أحنـاء اململكـة املتحـدة، مبـا         

وتـدعو الدولـة الطـرف إىل اختـاذ مجيـع           .  للتـاج  يف ذلك أقاليم ما وراء البحار واألقـاليم التابعـة         
التدابري الالزمة لكفالة التنفيـذ الكامـل هلـذه االسـتراتيجية بطريقـة متـسقة ومتماسـكة يف مجيـع                     
أحناء أراضيها، مبا يف ذلك عن طريق إنشاء آلية فعالـة للتنـسيق والرصـد ُتعـىن بالتنفيـذ، وتقـدمي             

ــدابري امل   ــايل   معلومــات شــاملة عــن اخلطــوات والت ــدوري الت ــصدد يف تقريرهــا ال . تخــذة هبــذا ال
وتوصي اللجنة بصفة خاصة بأن تقدم الدولة الطرف مساعدات ماليـة وتقنيـة كافيـة ألقاليمهـا           

 مـن االتفاقيـة     ٢٤ومتشيا مع املـادة     . وراء البحار واألقاليم التابعة للتاج من أجل تنفيذ االتفاقية        
و اللجنــة الدولـة الطـرف إىل اختــاذ تـدابري عمليــة     مـن بروتوكوهلــا االختيـاري، تـدع   ١٣واملـادة  

وتطلــب اللجنــة هبــذا الــصدد أن . للتعريــف بــصكي حقــوق اإلنــسان هــذين علــى نطــاق واســع
تــضطلع الدولــة الطــرف بــربامج لتوعيــة اجلمهــور والتــدريب بــشأن االتفاقيــة وبروتوكوهلــا          

دولـة الطـرف زيـادة    وتطلـب أيـضا مـن ال   . االختياري، وكذلك بشأن التوصيات العامـة للجنـة       
وعــي النــساء حبقــوقهن مبوجــب االتفاقيــة وبــإجراءات تقــدمي البالغــات والتحقيــق الــيت يوفرهــا  

وكـذلك تطلـب مـن الدولـة الطـرف أن تكفـل جعـل االتفاقيـة                . الربوتوكول اإلضايف لالتفاقيـة   
وبروتوكوهلـــا االختيـــاري، وكـــذلك التوصـــيات العامـــة للجنـــة واآلراء املعتمـــدة فيمـــا خيـــص  

بالغات الفردية، جزءا ال يتجزأ من الربامج التعليمية، مبا يف ذلك مـا يتـصل بـالتعليم القـانوين            ال
  .وتدريب املوظفني القضائيني واحملامني واملدعني العامني
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  ٢٦١على التوصيات الواردة يف الفقرة  )١(رد حكومة اململكة املتحدة    
طرف، على ضـوء مـشروع قـانون        وحتث الدولة ال  [...] وتكرر اللجنة   : التوصية  - ٤

علـى أن تنتـهز هـذه       [...] املساواة اجلديد املقترح وضعه يف بريطانيـا واسـكتلندا وويلـز،            
  .الفرصة اهلامة لكفالة إدماج مجيع أحكام االتفاقية

ترفض اململكة املتحدة هذه التوصـية علـى أسـاس أن هـذا النـهج قـد يـؤدي إىل نـشوء                        - ٥
وع قانون املساواة الـذي يتـضمن عناصـر االتفاقيـة كافـة وهـي             نظام منفصل ومواز داخل مشر    

عناصر تشملها أو تنص عليها جماالت أخرى من قانون اململكة املتحـدة بقـدر مـا يتعلـق األمـر                    
  .بامتثال اململكة املتحدة هلا

وهـو  . والغرض من مشروع قـانون املـساواة هـو حظـر التمييـز وتعزيـز تكـافؤ الفـرص                    - ٦
يف جمـاالت حمـددة دون غريهـا، هـي حتديـدا العمـل، وتـوفري الـسلع واملرافــق         حيمـي مـن التمييـز    

واخلــدمات وممارســة الوظــائف العامــة، وانتقــال امللكيــة، والتعلــيم يف املــدارس ويف مؤســسات    
ويف املقابل، تغطـي االتفاقيـة      . التعليم التكميلي والعايل، ويف اجلمعيات، مبا فيها األندية اخلاصة        

وتتـضمن االتفاقيـة التزامـات      . ا فيها، بوجه خاص اجملاالن االجتماعي والثقـايف       كافة اجملاالت مب  
لكفالـة تـضمني التربيـة      ... على الـدول األطـراف اختـاذ كافـة التـدابري املالئمـة              ”على غرار أن    

ــال         ــشئة األطف ــأن تن ــراف ب ــة، واالعت ــة اجتماعي ــة بوصــفها وظيف ــا ســليما لألموم ــة فهم العائلي
ركة بــني األبــوين علــى أن يكــون مفهومــا أن مــصلحة األطفــال هــي   وتربيتــهم مــسؤولية مــشت

وتتــضمن االتفاقيــة كــثريا مــن االلتزامــات الــيت، شــأهنا . “االعتبــار األساســي يف مجيــع احلــاالت
شأن هذا االلتـزام، ال تتعلـق مبـنح النـاس حقوقـا، وهـو أمـر تعاجلـه أحكـام التمييـز يف مـشروع                 

__________ 
د تقــدمي تقــارير بــشأن مــسائل تتعلــق   عنــ:حكومــة اململكــة املتحــدة واإلدارات الــيت نقلــت إليهــا ســلطات   )١(  

باململكة املتحدة، من الضروري جدا االنتباه إىل كيفية تنظيم حكومة اململكة املتحدة، وحتديـدا يف مـا يتعلـق      
بدور احلكومة املركزية يف قـصر وايـت هـول وعالقتـها باحلكومـات الـيت نقلـت إليهـا سـلطات يف اسـكتلندا                         

، وبعد إجراء سلسلة من االستفتاءات، أنشئت يف اسكتلندا وويلز          ١٩٩٩ ففي عام . وويلز وأيرلندا الشمالية  
الربملـان االسـكتلندي؛ ومجعيـة ويلـز        : وأيرلندا الشمالية حكومات نقلت إليها سـلطات ومسيـت علـى التـوايل            

وتتوىل هذه احلكومات اليت نقلت إليها سلطات املـسؤولية عـن طائفـة مـن               . الوطنية؛ ومجعية أيرلندا الشمالية   
ختتلــف فيهــا ) مــسائل نقلــت احلكومــة املركزيــة ســلطة البــت فيهــا  (املــسائل املتــصلة بالــسياسات والقــوانني  

وتظل حكومة اململكـة املتحـدة      . الترتيبات املتبعة بني إدارة وأخرى بشكل يعكس تارخيها وهياكلها اإلدارية         
مـسائل حتـتفظ احلكومـة املركزيـة         (مسؤولة عن السياسة الوطنية يف مجيع املـسائل الـيت مل تنقـل فيهـا الـسلطة                

، مبـا يف ذلـك الـشؤون اخلارجيـة والـدفاع والـضمان االجتمـاعي وإدارة االقتـصاد الكلـي                     )بسلطة البت فيهـا   
مـع  (أما مسألة تكافؤ الفرص، فهي من املسائل اليت مل تنقل سلطة البت فيها إىل اسـكتلندا وويلـز                   . والتجارة

ــ). بعــض االســتثناءات الربملــان االســكتلندي صــالحية  ) ١٩٩٨(نح القــانون االســكتلندي ويف اســكتلندا، مي
أما يف أيرلندا الشمالية فتعترب مواضيع املساواة من        . تكافؤ الفرص ) ليس عن طريق احلظر أو التنظيم     (تشجيع  

  .املسائل اليت نقلت سلطة البت فيها مبوجب حلّ نقل السلطات يف اململكة املتحدة
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ملتحدة أنه مـن غـري املناسـب أو املمكـن أن يتنـاول التـشريع       ويف الواقع، ترى اململكة ا  . القانون
 مـن االتفاقيـة بـأن التـدابري غـري التـشريعية سـتكون هـي                 ٣وتـسلم املـادة     . مثل هذه االلتزامـات   

  .الطريقة الصحيحة لبحث بعض االلتزامات يف االتفاقية
فهـو علـى    . ويتناول مـشروع القـانون مـسألة املـساواة بـني اجلنـسني بعـدد مـن الطـرق                    - ٧

  :سبيل املثال
يطيل املدة املتاحـة الـيت يـسمح فيهـا باختـاذ إجـراءات إجيابيـة مبـا يف ذلـك إدراج نـساء                       •  

فقط يف قوائم التصفية، للمساعدة على زيـادة متثيـل النـساء يف برملـان اململكـة املتحـدة                   
  .ويف اهليئات املنتخبة على الصعيد احمللي والوطين واألورويب

ة يف األجــور إلزالــة الفــرق بــني أجــور النــساء والرجــال وغــري ذلــك مــن  يزيــد الــشفافي  •  
ويتضمن مشروع القـانون بوجـه خـاص صـالحيات تلـزم           . التباينات املستمرة األخرى  

رق يف األجـور علــى أسـاس نــوع   أربـاب العمـل يف القطــاع اخلـاص بــالتبليغ عـن الفــوا    
ــها   اجلــنس ــل معاجلت ــد املــشكلة قب ــاب العمــل حتدي تــضمن صــالحيات  وي. ؛ وعلــى أرب

 إذا مل يتخــذ تــدابري ٢٠١٣أخــرى لتطبيــق هــذا الــشرط علــى القطــاع اخلــاص يف عــام 
  .كافية لتقليص الفرق يف األجور حىت ذلك احلني

  .يعزز اإلمكانية املتاحة ألرباب العمل الختاذ تدابري إجيابية لزيادة تنوع القوة العاملة  •  
ــساواة بــني اجلنــسني احلــ      •   ــدما واجــب امل ــدفع ق ــة   ي ــات العام ايل ممــا يعــين أن علــى اهليئ

تفكر يف احتياجات كل من يـستفيد مـن خـدماهتا أو يعمـل لـصاحلها، مهمـا كـان                     أن
  .جنسه نوع

ــة        •   ــد باألمومـ ــديثات العهـ ــات احلـ ــل واألمهـ ــساء احلوامـ ــة النـ ــراحة إىل محايـ ــشري صـ يـ
  .التمييز من

لبيتـهم مـن النـساء، يف       حيمي من التمييز األشخاص املسؤولني عـن رعايـة آخـرين، وغا             •  
  .ظل ظروف معينة، كرعاية طفل معوق أو قريب متقدم يف السن

ــال، دعــوى        •   يعــزز صــالحيات حمــاكم العمــل، فــإذا رفعــت امــرأة مــا، علــى ســبيل املث
بتعرضها للتمييز على أساس نوع اجلنس لكنها تركـت يف هنايـة املطـاف الـشركة الـيت                  

مـشغلها مبراجعـة سياسـة تكـافؤ الفـرص الـيت            تعمل فيها، فإن احملكمة ميكن أن توصي        
  .عتمدها للحؤول دون اضطرار النساء إىل رفع دعاوى مماثلة يف املستقبلي

وأُرجئ البت يف مشروع قانون املساواة وبالتايل ينطبق على إنكلترا واسكتلندا وويلـز               - ٨
  ).١لالطالع على شرح أوىف، انظر احلاشية (



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

09-61460 5 
 

وقـانون  [...] وحتـث الدولـة الطـرف، علـى ضـوء        .] [..تكـرر اللجنـة     : التوصية  - ٩
املساواة املوحد الذي يشمل مجيع أسباب التمييز يف أيرلندا الشمالية، على أن تنتـهز هـذه                

  .الفرصة اهلامة لكفالة إدماج مجيع أحكام االتفاقية
  .تبقي إدارة أيرلندا الشمالية كافة أوجه قانون املساواة قيد املراجعة املستمرة  - ١٠
وتدعو الدولة الطرف إىل التشاور والتعاون مع منظمات اجملتمع املـدين،           : التوصية  - ١١

وال سيما املنظمات النـسائية ومنظمـات حقـوق اإلنـسان وغريهـا مـن أصـحاب املـصلحة،                   
املــساواة اجلديــد، بغيــة تعميــق الــوعي باالتفاقيــة وزيــادة فهــم مبــادئ قــانون بــشأن صــياغة 

  .املساواة وعدم التمييز
قام املكتب احلكومي للمساواة مبشاورات عامة على نطاق واسع خالل كامـل عمليـة           - ١٢

صــياغة مــشروع قــانون املــساواة، مبــا يف ذلــك مــشاورة عامــة رمسيــة علــى مــدى ثالثــة أشــهر    
وورد . ، وعــدد مــن االجتماعــات مــع أصــحاب املــصلحة  ٢٠٠٧ســبتمرب /اختتمــت يف أيلــول

 رد من املنظمـات صـاحبة املـصلحة    ٦٠٠تشاورية، منها  رد على العملية ال ٤ ٠٠٠جمموعه   ما
مبــا فيهــا هيئــة شــواراي تيــغ، واجلمعيــة الوطنيــة للمــرأة، ومركــز مــوارد املــرأة، وشــبكة فاطمــة  
النسائية، ومجاعة فاوست جنوب لنـدن، وصـوت النـساء، واجمللـس الـوطين للمـرأة يف بريطانيـا                 

مـساعدة املـرأة االسـكتلندية، ومنظمـة إهنـاء      العظمى، واتفاقية النساء االسـكتلنديات، ومنظمـة    
العنف ضد املرأة، ومركز املوارد إلشراك املرأة يف العلم يف اململكة املتحدة، ومؤسـسة اهلندسـة         
والتكنولوجيا، واملرأة واحلرف اليدوية، ومجعيـة إيفـز اخلرييـة إلسـكان املـرأة، ومنظمـة حقـوق                  

ة الطبيعيـة، وبيـان االئـتالف مـن أجـل الرضـاعة       املرأة، ومنظمة مساعدة املرأة، وشبكة الرضـاع      
  .الطبيعية، ومجعية فاوست، ومنظمة مساعدة نساء ويلز

 املكتـب احلكـومي للمـساواة حـوارا     ىوكجزء مـن عمليـة التـشاور العامـة هـذه، أجـر          - ١٣
مستمرا ووثيقا مع اللجنة الوطنية للمـرأة مـن خـالل مـشاركة النـساء يف فريـق كبـار أصـحاب            

ــار   املــصلحة ويف ــدة مــستديرة حــضرها مــسؤولون كب وكانــت حكومــة اململكــة  .  مناقــشة مائ
هيئــة استــشارية رمسيــة ” بوصــفها ١٩٧٩املتحــدة قــد أنــشأت اللجنــة الوطنيــة للمــرأة يف عــام  

وتتلقــى اللجنــة الوطنيــة . “مــستقلة تطلــع حكومــة اململكــة املتحــدة علــى وجهــات نظــر املــرأة 
ها مستقلة وتتكلم باسم شبكتها الواسعة اليت تضم أكثـر          للمرأة متويلها كامال من احلكومة لكن     

  . ممثل من اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية النسائية٥٠٠من 
كما خضع مشروع القانون لتقييم دقيق لتأثريه على املساواة، وميكن االطالع عليه علـى                - ١٤
  .http://www.equalities.gov.uk/pdf/Equality%20Bill%20Eq%20Impact%20As.pdf :املوقع

http://www.equalities.gov.uk/pdf/Equality Bill Eq Impact As.pdf�
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ويف اســكتلندا، ســامهت احلكومــة االســكتلندية يف املــشاورات بــشأن مــشروع قــانون     - ١٥
صلحة ويف اجتماعات جرت على مـستوى فريـق كبـار أصـحاب املـ             . املساواة بعدد من الطرق   

يف حكومة اململكة املتحدة، أعرب ممثل اسكتلندي عن وجهات نظر فريق أصـحاب املـصلحة               
وباإلضـافة إىل ذلـك،   . االسكتلنديني الذي عقـد اجتماعـات منتظمـة نظمتـها حكومـة اململكـة          

ــددة         ــام احملـ ــيني باملهـ ــدة املعنـ ــة املتحـ ــي اململكـ ــة يف فريقـ ــكتلندية ممثلـ ــة االسـ ــت احلكومـ كانـ
  .ريةالعم باملراجع

ويف ويلــز، عملــت حكومــة مجعيــة ويلــز الوطنيــة بــشكل وثيــق مــع املكتــب احلكــومي    - ١٦
ــز    ــل مـــصاحل ويلـ ــشاورات لـــضمان متثيـ ــرة املـ ــساواة خـــالل فتـ وتـــضمن ذلـــك حـــضور  . للمـ

ــة مبــشروع        ــة املعني ــر احلكوم ــة دوائ ــشتركة بــني كاف ــة امل ــة العامل االجتماعــات املنتظمــة لألفرق
  .املساواة قانون
ضا اختــــــاذ ترتيبــــــات إلجــــــراء املزيــــــد مــــــن املــــــشاورات بــــــشأن واجــــــب  ومت أيــــــ  - ١٧

وبــــــشأن االســــــتثناءات يف جمــــــال التمييــــــز ) جاريــــــة حاليــــــا(العــــــام  القطــــــاع يف املــــــساواة
ــى ــاس علـ ــر أسـ ــا ( العمـ ــُتجرى قريبـ ــب     ). سـ ــشأن واجـ ــشاورة بـ ــى املـ ــالع علـ ــن االطـ وميكـ

العــــــــام علــــــــى املوقــــــــع التــــــــايل علــــــــى شــــــــبكة اإلنترنــــــــت   القطــــــــاع يف املــــــــساواة
http://www.equalities.gov.uk/PDF/Specific%20Duties%20Consultation%20DocumentWEB.pdf  ومن 

ــرأة     ــة للمـ ــة الوطنيـ ــع اللجنـ ــشتركة مـ ــبة مـ ــصلحة مناسـ ــد أصـــحاب املـ ــع أن يعقـ ــشأن املزمـ  بـ
  .املشاورات هذه
ومــسألة إقــرار واجبــات حمــددة، منــها علــى ســبيل املثــال واجــب املــساواة يف القطــاع     - ١٨

  .العام، مسألة مت نقل السلطة بشأهنا، ولذلك فهي من اختصاص حكوميت اسكتلندا وويلز
مـايو  / أيـار  ٢٠يف اسكتلندا، عقدت احلكومة االسـكتلندية اجتماعـا للقطـاع العـام يف                - ١٩

وكجـزء مـن   . ، تضمن إجراء مناقشات عن خيارات إقرار واجبات حمددة يف اسكتلندا  ٢٠٠٩
أكتـوبر  /يوليـه إىل تـشرين األول     /فترة املشاورات، اليت من املتوقع أن ُتجرى يف الفترة مـن متـوز            

، ســُتعقد اجتماعــات أخــرى مــع أصــحاب املــصلحة للمــساعدة يف اعتمــاد الواجبــات    ٢٠٠٩
وســوف تتــشاور احلكومــة االســكتلندية أيــضا بــشأن الواجــب    . ن تتقــرراحملــددة الــيت ينبغــي أ 

  . االقتصادي-االجتماعي 
ويف ويلــز، طلبــت حكومــة اجلمعيــة الوطنيــة لــويلز ذكــر صــيغة يف مــشروع أن يــنص      - ٢٠

قانون املساواة على منحها سلطة لتمكني وزراء ويلز من إقـرار واجبـات مـساواة حمـددة ُيعهـد                 
يف ويلز، وتصمم على حنو يتناسب مع الظروف السائدة يف ويلز وتـساعد             هبا للسلطات العامة    

. السلطات العامة يف ويلز على تنفيذ واجب املساواة اجلديد على حنـو أفـضل يف القطـاع العـام                  

http://www.equalities.gov.uk/PDF/Specific Duties Consultation DocumentWEB.pdf�
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 ٢٠٠٩وستعقد حكومة اجلمعية الوطنية لويلز جلسات استماع طـوال فـصل الـصيف يف عـام                
. حة الرئيــسيني يف القطــاع القــانوين والقطــاع الثالــثلتــستمع إىل أفكــار وآراء أصــحاب املــصل

وسوف ُتجرى مشاورة عامـة شـاملة بـشأن هـذه املقترحـات يف وقـت متـأخر مـن هـذه الـسنة                        
  . ٢٠١٠يف وقت مبكر من عام  أو
  

  ٢٦٣رد حكومة اململكة املتحدة على التوصيات املتضمنة يف الفقرة     
اعتمــاد اســتراتيجية وسياســات وطنيــة إىل صــوغ و[...] تــدعو اللجنــة : التوصــية  - ٢١

موحدة وشاملة وجامعة لتنفيذ االتفاقية يف مجيع أحناء اململكـة املتحـدة، مبـا يف ذلـك أقـاليم           
وتــدعو الدولــة الطــرف إىل اختــاذ مجيــع التــدابري  . مــا وراء البحــار واألقــاليم التابعــة للتــاج 

متـسقة ومتماسـكة يف مجيـع أحنـاء     الالزمة لكفالة التنفيذ الكامل هلذه االستراتيجية بطريقـة   
أراضيها، مبا يف ذلك عن طريق إنشاء آلية فعالة للتنـسيق والرصـد ُتعـىن بالتنفيـذ، وتقـدمي                   

  .معلومات شاملة عن اخلطوات والتدابري املتخذة هبذا الصدد يف تقريرها الدوري التايل
ات اخلتاميـة للجنـة     تعترب حكومـة اململكـة املتحـدة أن التوصـيات املتـضمنة يف املالحظـ                - ٢٢

ومـن شـأن هـذه التوصـيات أن تفيـد         . جزءا من حوار بناء بني اململكة املتحدة واألمـم املتحـدة          
  .أيضا يف عمل اململكة املتحدة املتعلق باملساواة بني اجلنسني

وبعد إجراء مناقشات مكثفة فيما بني الوزارات، خلص املكتب احلكـومي للمـساواة،               - ٢٣
 علـى التزامـات اململكـة املتحـدة جتـاه اللجنـة، إىل أن وضـع اسـتراتيجية                   املسؤول عن اإلشراف  

وطنية شاملة متاما سوف يؤدي إىل ازدواجيـة أطـر الـسياسات القائمـة حاليـا ويـضعف جـوهر                    
  .التوصيات، وذلك بالنظر إىل طبيعة االتفاقية الواسعة النطاق

مــاج توصــيات اللجنــة يف بيــد أن وزراء املكتــب احلكــومي للمــساواة يعملــون علــى إد  - ٢٤
  :أطر السياسات القائمة حاليا بغية إحراز تقدم يف تنفيذ االتفاقية، عن طريق

ــسياسات يف ســائر قطاعــات         •   ــذة لل ــة املنف ــرادى التوصــيات إىل اجلهــات املعني ــة ف إحال
وبغية ضمان ملكية التوصيات على أعلى مـستوى، وجهـت وزيـرة املكتـب      . احلكومة

ــوزراء     احلكــومي للمــساواة ما  ــع ال ــة إىل مجي ــان، رســالة مكتوب ــا إيغــل، عــضو الربمل ري
علـى أخـذ هـذه      ”املعنيني تتضمن تفاصيل التوصـيات الـيت هتـم كـل وزارة وشـجعتهم               

التوصيات يف االعتبار عند صياغة وختطيط وتنفيـذ بـرامج عمـل وزاراهتـم يف املـستقبل                 
  .“أو اإلبالغ عنها/و
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ي للمـساواة خطـة رئيـسية لتوصـيات اللجنـة           وإضافة إىل ذلك، وضع املكتـب احلكـوم         •  
وتتضمن هـذه اخلطـة الرئيـسية فـرادى التوصـيات، وحتـدد             . من أجل تسجيل األنشطة   

الوزارة اليت ستتوىل تنفيذ التوصيات وتشمل معلومات عـن احلالـة الراهنـة لتنفيـذ كـل                 
وتستخدم هـذه اخلطـة الرئيـسية كآليـة لتحديـد ملكيـة الـوزارات للتوصـيات،                 . توصية

كمــا تكفــل، مــن خــالل تكميلــها بــصورة منتظمــة، اســتمرار مــشاركة الــوزارات يف    
  .التوصيات تنفيذ

ويعمــل املكتــب احلكــومي للمــساواة عــن كثــب مــع الــوزارات املنفــذة للــسياسات يف    •  
اإلدارات اليت فُوضت إليها الـسلطة لـضمان اخنراطهـا يف تنفيـذ التوصـيات واملـشاركة                 

وجتـري  . بالغ اليت تلتـزم هبـا اململكـة املتحـدة إزاء اللجنـة          بنشاط يف تنفيذ متطلبات اإل    
اتصاالت منتظمة على املستوى الرمسي للسياسات ومن خالل شبكة املـديرين املعنـيني             

وهـذه الـشبكة، الـيت أنـشأها املكتـب احلكـومي           . بالقضايا اجلنـسانية، علـى حـد سـواء        
عن السياسات اجلنـسانية    للمساواة، هي فريق عامل يتألف من مديرين أقدم مسؤولني          

ولقـد أنـشئت   . من املكتب احلكومي للمـساواة واإلدارات الـيت فُوضـت إليهـا الـسلطة      
. هذه الشبكة استجابة لطلب اللجنة من أجل تعزيز العمل املـشترك يف تنفيـذ االتفاقيـة               

وتعقد الشبكة اجتماعـات فـصلية وتعمـل علـى كفالـة هنـج متـسق إزاء العمـل املتعلـق                     
  .وبقضايا االحتاد األورويب وقضايا دولية أخرىباالتفاقية 

وإضــــــافة إىل ذلــــــك أدرج املكتــــــب احلكــــــومي للمــــــساواة إشــــــارات واضــــــحة    •  
ــات إىل ــب احلكــومي        التزام ــل املكت ــة عم ــة يف خط ــة املتحــدة مبوجــب االتفاقي اململك

ــرة   ــساواة يف الفتـــــــ ــع   ٢٠٠٩/٢٠١٠للمـــــــ ــى املوقـــــــ ــة علـــــــ ــي متاحـــــــ ، وهـــــــ
http://www.equalities.gov.uk/PDF/295311_GEO_BusinessPlan_acc%20(version

%20on%20website).pdf.  
ويف أيرلنــدا الــشمالية، متــت موافقــة أهــداف اســتراتيجية املــساواة بــني اجلنــسني للفتــرة   - ٢٥

 علــى حنــو وثيــق مــع االتفاقيــة املــشتركة بــني الــوزارات لتحقيــق املــساواة بــني  ٢٠١٦-٢٠٠٦
  .  املتضمنة يف منهاج عمل بيجني١٢ـ اجلنسني للنساء وفقا لإلجراءات ال

ويف اسكتلندا، تشارك وحدة املساواة يف جماالت الـسياسات ذات الـصلة يف احلكومـة                 - ٢٦
  . االسكتلندية فيما يتصل بالتقدم احملرز يف تنفيذ توصيات اللجنة

ويف ويلز، تشارك شـعبة املـساواة والتنـوع واإلدمـاج يف جمـاالت الـسياسة ذات الـصلة              - ٢٧
، ٢٠٠٩مـارس   /ويف آذار . يف حكومة اجلمعية الوطنية لويلز فيما يتعلق بتنفيذ توصيات اللجنة         

أطلقــت حكومــة اجلمعيــة الوطنيــة لــويلز خطــة واحــدة للمــساواة تطمــح إىل جتــاوز الوفــاء           
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بااللتزامات القانونية من أجـل القـضاء علـى التمييـز غـري القـانوين فيمـا يتعلـق بـاجلنس والعـرق                       
تــشمل اخلطــة ســتة عناصــر تتعلــق بــاجلنس وهــي اإلعاقــة ونــوع اجلــنس، وامليــول    و. واإلعاقــة

اجلنسية املغايرة، والدين واملعتقد أو عدم اإلميان، فضال عن امليول اجلنسية، وهو إجنـاز رئيـسي                
  .لتعزيز املساواة يف حكومة اجلمعية الوطنية لويلز

وزارة اخلارجيــة وشــؤون وينكــب حاليــا مكتــب احلكومــة للمــساواة علــى العمــل مــع    - ٢٨
ــ ــا وراء البحــار        ثالكومنول ــاليم م ــاال يف أق ــذا فع ــة تنفي ــذ االتفاقي ــضمان تنفي ــدل ل  ووزارة الع

  ).٣٦انظر الفقرة (واألقاليم التابعة للتاج 
وباإلضافة إىل العمل املستهدف بشأن االتفاقية املبني أعاله، تـضطلع حكومـة اململكـة                - ٢٩

 للنـهوض حبقـوق املـرأة عـن طريـق العمـل املواضـيعي يف كافـة          املتحدة أيضا بعمل أساسي جدا    
 وإضـافة إىل مـشروع      ٢٠٠٨ومنـذ اسـتعراض تقريـر اململكـة املتحـدة يف عـام              . دوائر احلكومة 

قـانون املـساواة القـادم، سـتالحظ اللجنـة باهتمـام األمثلـة التاليـة مـن األعمـال التـشريعية وغـري             
  .ها يف الوقت الراهنالتشريعية، اليت أجنزت أو اجلاري إجناز

وجيــري حاليــا االضــطالع بقــدر كــبري مــن العمــل ملعاجلــة نقــص متثيــل املــرأة يف احليــاة    - ٣٠
  :العامة ويف احلياة السياسية، مبا يف ذلك

  فرقة عمل املستشارات من السود واآلسيويات ومن نساء األقليات اإلثنية  •  
 مــشتركة بــني األحـــزاب   ، أنــشأ الـــوزراء فرقــة عمــل جديـــدة   ٢٠٠٨مــايو  /يف أيــار   

السياسية من أجل التوصل إىل ُسبل عملية لزيادة عدد النساء املستـشارات مـن الـسود                
ــة    ــات اإلثني ــساء اجلالي ــى إدارة    . واآلســيويات ومــن ن ــا عل ــة العمــل حالي ــشرف فرق وت

 لزيادة الـوعي بـدور      )٢(برنامج لتنظيم مناسبات للتوعية يف سائر أحناء بريطانيا العظمى        
ة وتقــدمي املــشورة واملعلومــات لــدعم النــساء الــسود واآلســيويات ونــساء        املستــشار

وأطلق أيضا فريـق العمـل مـؤخرا مـشروعا     . األقليات اإلثنية من أجل التقدم إىل األمام   
منوذجيــا لتقــدمي دعــم مــصمم خصيــصا للنــساء الــسود واآلســيويات ونــساء األقليــات    

  .على الصعيد احمللياإلثنية الاليت ترغنب يف العمل بصفتهن مستشارات 
  مؤمتر املتكلمني  •  

، وعلى إثر مناقشة أدارهتا هاريت هارمان عـضوة         ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢يف    
الربملان ومستشارة امللكة، ووزيرة شـؤون املـرأة واملـساواة، وافـق جملـس العمـوم علـى                  

 اإلثنيــة عقــد مــؤمتر للمــتكلمني للنظــر يف مــسألة الــنقص يف متثيــل املــرأة واألقليــات        
__________ 

  .سكتلندا وويلزالترا وك إىل إنبريطانيا العظمى تشري  )٢(  
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ونـشر جملـس العمـوم    . واملعوقني يف جملس العموم كجزء من خطـة احلكـم يف بريطانيـا      
 ويواصـل مجـع األدلـة مـن خـالل عقـد             ٢٠٠٩مايو  /أيار ٢٧دليال شفويا ومكتوبا يف     

وسـوف يقـدم املـؤمتر      . سلسلة من االجتماعات العامة يف سـائر أحنـاء اململكـة املتحـدة            
رح توصـــيات بـــشأن طريقـــة حتـــسني متثيـــل املـــرأة،  لطـــ٢٠٠٩تقريـــرا يف هنايـــة عـــام 

واملعوقني، واألشخاص الذين ينتمون إىل أقليات عرقية يف جملـس العمـوم، حـىت ميكـن                 
ومــن خــالل رد احلكومــة علــى النتــائج الــيت . أن ميثـل اجمللــس اجملتمــع علــى حنــو أفــضل 

تعزيــز ، ســوف تتــهيأ الفرصــة للحكومــة ل٢٠١٠سيتوصــل إليهــا املــؤمتر يف بدايــة عــام 
  .وميثل هذا املؤمتر منربا هاما ملناقشة ما يلزم من إجراءات. التنوع يف الربملان

  
  أهداف التعيينات يف الوظيفة العمومية  •  

، وضــعت هاريــت هارمــان عــضوة الربملــان ومستــشارة ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران١٧يف   
ومـة، تتعلـق    امللكة ووزيـرة شـؤون املـرأة واملـساواة، أهـدافا جديـدة لكافـة دوائـر احلك                 

ــة    ــي واإلعاق ــوع اجلــنس واألصــل العرق ــول شــهر آذار   . بن ــه حبل ــذا يعــين أن ــارس /وه م
، وفيما يتعلق جبميع التعيينات اجلديدة يف الوظائف العموميـة الـيت يـضطلع هبـا                ٢٠١٠

ــساء إىل       ــسبة الن ــصل ن ــة، ست ــات يف الوظــائف العمومي ــب مفــوض التعيين  يف ٥٠مكت
 يف املائـة ونـسبة األشـخاص املنـتمني إىل     ١٤قة إىل   املائة، ونسبة األشخاص ذوي اإلعا    

 يف املائة من التعيينات اجلديدة، مما جيعل هذه األهـداف ممثلـة بـصورة               ١١أقليات إثنية   
وتـستند هـذه األهـداف إىل خطـة عمـل تـشمل كافـة دوائـر                 . متناسبة للـسكان ككـل    

لــوزراء،  احلكومــة، يــشترك يف إدارهتــا مكتــب احلكومــة للمــساواة وديــوان جملــس ا       
وستـضفي هــذه التـدابري املزيــد مـن األمهيــة علـى نظــام     . وسـتنفذ خــالل الـسنة القادمــة  

التعيينات، وتضمن الشفافية واملساءلة، وتتـصدى مباشـرة للعقبـات الـيت تواجـه املـرأة،         
  . واألشخاص ذوي اإلعاقة، واألقليات اإلثنية عندما يتقدمون لشغل وظائف عامة

ع بقـدر كـبري مـن األعمـال أيـضا ملعاجلـة مـشكلة العنـف ضـد                   وجيري حاليا االضـطال     - ٣١
  :وتشمل اإلجراءات يف هذا الصدد ما يلي. املرأة القائمة حاليا

  
  مشاورة بشأن العنف ضد املرأة  •  

، عقدت احلكومة مـشاورة مشلـت كافـة دوائـر احلكومـة علـى مـدى              مارس/آذار ٩يف    
. “نــف ضــد النــساء والفتيــات معــا نــستطيع أن نــضع هنايــة للع ” أســبوعا بعنــوان ١٢

وشكّلت هذه املشاورة أكرب برنامج على اإلطالق للمشاركة العامة يف إنكلتـرا بـشأن              
العنــف ضــد النــساء والفتيــات وتــضمنت عقــد سلــسلة مــن املناســبات يف كــل منطقــة   
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إنكليزية، مبا يف ذلك مناسـبات عقـدها أصـحاب املـصلحة وعرضـا متـنقال، توقـف يف              
امعــات، واجملمعــات الــسكنية، ومالعــب كــرة القــدم، ومراكــز   مراكــز التــسوق، واجل

وإضـافة إىل   . السفر، لسرب رأي اجلمهور وزيادة الوعي بالعنف ضـد النـساء والفتيـات            
ذلك، نفذت اللجنة الوطنية للمرأة برناجما لألحباث النوعية مشل مـستخدمي اخلـدمات             

اط أصـحاب املـصلحة     واشـترك يف املـشاورة بنـش      . والفئات اليت يصعب الوصول إليهـا     
من كل مـن القطـاعني التطـوعي والقـانوين لتـشجيع املناقـشات وقيـاس فهـم اجلمهـور                    

وُدعـي النـاس أيـضا لإلعـراب عـن      . للقضايا ذات الصلة بالعنف ضد النـساء والفتيـات      
  . آرائهم عن طريق الربيد اإللكتروين أو من خالل االستبيانات

ى جتميع كافة األنشطة يف هذا اجملال وحبـث         وتعكف حاليا يف مجيع دوائر احلكومة عل        
ما يتعني القيام به باإلضافة إىل ذلك مـن أجـل تطـوير اسـتراتيجية متـسقة لوضـع هنايـة                     

وجيــري حاليــا مجــع املعلومــات املــستقاة مــن املــشاورة  . للعنــف ضــد النــساء والفتيــات
 حـد بعيـد   لوضع استراتيجية عامة ومتسقة وشاملة لكافة دوائر احلكومة ومـستنرية إىل    

ــات        ــساء والفتي ــف ضــد الن ــع أشــكال العن ــصدي جلمي ــن أجــل الت ــشر  . م وســوف ُتن
  .٢٠٠٩ االستراتيجية يف وقت متأخر من عام

  
  مشروع االتصاالت بني كافة دوائر احلكومة  •  

يقــود مكتــب احلكومــة للمــساواة حاليــا إدارة مــشروع لالتــصاالت يرمــي إىل تــسريع    
 املواقف إزاء العنـف ضـد النـساء والفتيـات وذلـك عـن       التغيريات الثقافية والتغريات يف 

طريق وضع هنج استراتيجي ومتسق شـامل لكافـة دوائـر احلكومـة للقيـام حبملـة عمـل                   
ويهــدف املــشروع إىل حتــسني  . مــن أجــل وضــع هنايــة للعنــف ضــد النــساء والفتيــات  

عنـف  الطريقة اليت تبلغ هبا احلكومـة وأصـحاب املـصلحة الرئيـسيون رسـائلهم بـشأن ال                
  .استراتيجية/ضد النساء والفتيات وذلك عن طريق تنفيذ جمموعة من األدوات

  
  الفريق االستشاري املعين بالعنف ضد النساء والفتيات  •  

تتخــذ وزارة شــؤون الطفــل واملدرســة واألســرة يف الوقــت الــراهن إجــراءات لتــشكيل    
ق هـو حبـث   وهـدف هـذا الفريـ   . فريق استـشاري معـين بـالعنف ضـد النـساء والفتيـات        

الطريقة اليت ينبغي أن تعاجل هبا املدارس قـضية العنـف ضـد النـساء والفتيـات، وطريقـة                   
تسخري خمتلف جوانب العمل ذي الصلة اجلاري حاليا يف املـدارس بغيـة حتقيـق أقـصى                 

ــات         ويــشمل الفريــق  . قــدر ممكــن مــن األثــر بــشأن منــع العنــف ضــد النــساء والفتي
ثقافة الشخصية واالجتماعية والصحية، ويف جمـاالت       خرباء يف جماالت ال   ) يشمل فيما(
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وسوف يقدم الفريـق    . اجلنس والعالقات، والترهيب اجلنساين ومنع العنف ضد النساء       
تقاريره إىل كل من وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون الطفل واملدرسـة واألسـرة يف               

  .٢٠١٠الربع الثاين من عام 
  

  عنية بالعنف ضد النساء والفتياتفرقة عمل املهنيني الصحيني امل  •  
، أعلنت احلكومة عـن إنـشاء فرقـة عمـل جديـدة تتـألف مـن                 ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٤يف    

مهنيني صحيني سيعملون معا الكتشاف بـوادر العنـف ضـد النـساء والفتيـات وإسـاءة             
معاملتــهن، والتحقيــق يف حجــم املــشكلة وضــمان تقــدمي مــا حتتاجــه النــساء والفتيــات  

  .عن طريق دوائر الصحة الوطنيةضحايا العنف 
 يف - ومعظمهــم مــن النــساء  -وأُحــرز تقــدم قــيم لفائــدة مقــدمي الرعايــة الرئيــسيني     - ٣٢

احلــق يف طلــب نطــاق يرمــي إىل توســيع قــانون  دخــل حيــز النفــاذ حــني، ٢٠٠٩أبريــل /نيــسان
ــذين تقــل أعمــارهم        ــاء األطفــال املعــوقني ال ــة مــن آب عــن االســتفادة مــن ســاعات العمــل املرن

عاما واألفراد الذين يقدمون الرعاية للبالغني ليشمل مجيـع آبـاء وأمهـات األطفـال البـالغني          ١٨
ويــسمح احلــق يف طلــب االســتفادة مــن ســاعات عمــل مرنــة للمــوظفني   . عامــا١٦مــن العمــر 

مبواصلة العمل يف نفس الوظيفة ولو تغري دور الرعاية الذي يقومون به، كأن يطلبوا ذلـك بعـد     
مومـة مـثال، وذلـك بتعـديل سـاعات عملـهم حـىت تناسـب أدوارهـم يف جمـال الرعايـة              إجازة األ 

وقـد اسـتفاد     . أقـل  العمل بوظائف تتطلب مهارات أقـل ومقابـل أجـر         بدال من أن ُيضطروا إىل      
 . من توسيع نطاق هذا القانون فرد ماليني٤,٥عدد إضايف من اآلباء واألمهات بلغ 

يـشرف علـى    أيضا إىل أن املكتـب احلكـومي للمـساواة          أن تشري يف  وقد ترغب اللجنة     - ٣٣
 . املـرأة ضـد تنفيذ األولويات الرئيسية الثالث اليت وضعتها اململكة املتحدة ملعاجلة عدم املساواة  

أدنــاه حــددهتا وزيــرة شــؤون املــرأة واملــساواة بالتــشاور مــع اجلهــات    املبينــة وهــذه األولويــات
 :٢٠٠٧عام يف املعنية، 

   واألسر اليت ترعى أطفال وأقارب مسننيدعم النساء  •  

  ة العنف ضد املرأة، وتغيري طريقة تعاملنا مع اجملرمات من النساءمكافح  •  

 .األقليات العرقيةنساء  واتزيادة متثيل النساء السود واآلسيوي  •  

ُيغطــي  تقريــرا مرحليــا ٢٠٠٩يوليــه / متــوز١٦ونــشر املكتــب احلكــومي للمــساواة يف  - ٣٤
مـواطين اململكـة املتحـدة واملنظمـات النـسائية          إىل   يتضمن معلومات ضافية موجهـة       نيفترة سنت 

كمـا نـشر املكتـب       . اجملاالت الثالثـة ذات األولويـة      معاجلة التقدم احملرز يف     بشأنغري احلكومية   
ــا   ــرا مرحليـ ــدة  تقريـ ــنة واحـ ــرة سـ ــي فتـ ــوز١٦ يف يغطـ ــه / متـ ــالع   .٢٠٠٨يوليـ ــن االطـ وميكـ
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ــى ــال علــــ ــرين  كــــ ــوان    التقريــــ ــى العنــــ ــومي علــــ ــب احلكــــ ــشبكي للمكتــــ ــع الــــ يف املوقــــ
http://www.equalities.gov.uk. 

الـيت  األجور  القائمة بني   ويف ويلز، أُحرز تقدم كبري يف العمل من أجل معاجلة الفجوة             - ٣٥
، أعلنت حكومة ويلز التزامها مبواصلة تقـدمي الـدعم         ٢٠٠٨أبريل  /ففي نيسان  .لجنسنيتدفع ل 

 يف األجور اليت ينفذها كل من مؤمتر نقابات العمال يف ويلز وجلنـة املـساواة       حلملة سد الفجوة  
، ركز مـؤمتر عـن املـساواة يف األجـور علـى      ٢٠٠٩مارس /ويف آذار .وحقوق اإلنسان يف ويلز 

صــناع القــرار يف القطــاع العــام، وأتــاح الفرصــة لــصناع القــرار كــي يتحــاوروا مــع النقابــات     
األخــرية، القانونيــة  األجــور بــشأن اآلثــار النامجــة عــن التطــورات  العماليــة وخــرباء املــساواة يف

ة مطالـب بـدفع   سويا تـ روعالوة على ذلك، متت مـؤخ  .ولتبادل املعارف اآلتية من خارج ويلز   
تعويــضات تتعلــق باملــساواة يف األجــور يف مثــاين منــاطق تابعــة للــسلطة احملليــة يف ويلــز، وُيتوقــع 

ة مطالــب بــدفع التعويــضات حبلــول تــسوي للــسلطة احملليــة بتقــوم أربــع منــاطق أخــرى تابعــة  أن
 .٢٠١١-٢٠١٠ الفترة

لتــصدي ا: لعمــوم ويلــزاالســتراتيجية الوطنيــة ”وباإلضـافة إىل ذلــك، أســفرت مبــادرة   - ٣٦
 عن إحراز تقدم كـبري يف التـصدي لـسوء املعاملـة األسـرية، ويوجـد يف           “لسوء املعاملة األسرية  

وقـد   .متخصصة ُتعىن بسوء املعاملة األسـرية دائرة  حمللية يف ويلز    كل منطقة من مناطق السلطة ا     
 ماليــني ٣,٧، ووصــلت اآلن إىل ٢٠٠٢ هلــذا العمــل اهلــام منــذ عــام  رصــودةزادت امليزانيــة امل

ويلـز الـذي   عمـوم  وُينفـذ اآلن برنـامج مـدارس      . ٢٠٠٩/٢٠١٠لفترة  خمصصة ل سترليين  اجنيه  
 . يف املائة من املدارس االبتدائية والثانوية٩٧ يتضمن وحدة عن سوء املعاملة األسرية يف

سكتلنديون مـؤخرا العنـف ضـد املـرأة والتفرقـة املهنيـة             ويف اسكتلندا، اعترب الوزراء اال     - ٣٧
 الفــرص بــني الرجــل بتكــافؤجمــالني مــن اجملــاالت ذات األولويــة يف العمــل مــن أجــل النــهوض   

ة الــواردة يف نـص اإللـزام باملـساواة بــني    يتفـق مــع إحـدى الواجبـات اخلاصـ    مـا  وهـذا  ( .واملـرأة 
التقدم الذي حتـرزه اهليئـات العامـة        عن  وعلى الوزراء أن يقدموا تقريرا       ).اجلنسني يف اسكتلندا  

ــول متــوز   ــة حبل ــة يف اجملــاالت ذات األولوي ــه /املعني ، ومــرة علــى األقــل كــل ثــالث   ٢٠١٠يولي
 .سنوات بعد ذلك

 
 العنف ضد املرأة  •  

والنــهج الــذي تتبعــه احلكومــة  .لعنــف ضــد املــرأةيف جمــال التــصدي ل لقــد أُجنــز الكــثري 
التغـيري مـن    ” الوثيقـة املعنونـة      يـستند إىل   هذه املشكلة املـستمرة      معاجلةاالسكتلندية يف   

وتنجــز احلكومــة  .٢٠٠٩يونيــه / حزيــران١ الــيت نــشرت يف “أجــل حيــاة أكثــر أمنــا 
ف ضد املـرأة الـذي يـضم منظمـات          عملها بواسطة الفريق الوطين املعين بالتصدي للعن      
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وتعهـدت احلكومـة االسـكتلندية بتخـصيص         .رئيسية من القطاعني الرمسـي والتطـوعي      
 مـن أجـل متكـني النـساء         ٢٠١١مـارس   / مليون جنيه إسـترليين حـىت آذار       ٤٤أكثر من   

برناجمــا ضــخما مــن  ذلــك ويــشمل  .)٣(واألطفــال مــن احلــصول علــى الــدعم امليــداين  
ــة إىل   ــشطة اهلادف ــشباب   األن ــال وال ــة احتياجــات األطف العنــف األســري،  ضــحايا تلبي

حتــسني كيفيــة التعامــل مــع  علــى وجيــري العمــل أيــضا   . الــشباب يف العمليــةوإشــراك
، كمــا ُتنفــذ محــالت لرفــع مــستوى الــوعي العــام بــشأن ســوء املعاملــة  العنــفمــرتكيب 

ــة االســـكتلندية أيـــضا يف حتـــسني قـــد   .األســـرية واالغتـــصاب ــتثمرت احلكومـ رة واسـ
حــاالت العنــف ضــد املــرأة والتــصدي هلــا، مبــا يف ذلــك إجــراء   حتديــد األجهــزة علــى 

  .استفسارات روتينية يف القطاع الصحي وإقامة شبكة من احتادات التدريب

وعملت احلكومة االسكتلندية لتعزيز تصدي القـانون للعنـف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك                 
الــذي يعــصرن تعريــف االغتــصاب  ســن قــانون اجلــرائم اجلنــسية   :مــن خــالل مــا يلــي 

ويوضح القانون املتعلق بالرضا؛ ووضع جمموعـة أدوات ملعاجلـة سـوء املعاملـة األسـرية                
رهن إشارة الشركاء احملليني يف جمال العدالة اجلنائية يف مجيـع منـاطق اسـكتلندا؛ وسـن          

الـشرطة  تشريعات جديدة يف إطار قانون العدالة اجلنائية واإلجراءات املأذون هبـا ملـنح              
سلطات حمددة كي تغلق احملال املرتبطة باالجتار بالبـشر أو اسـتغالل األطفـال جنـسيا؛                

 املدين للتـصدي لقـضية الـزواج        القانونتمل أن يقوم به     الذي حي والتشاور بشأن الدور    
ــسري ــد  .القـ ــشاورات يف  وقـ ــهت املـ ــارس /آذار ٢٧انتـ ــوزراء  ٢٠٠٩مـ ــر الـ ، وينظـ

 .التاليةاالسكتلنديون حاليا يف اخلطوات 
  

 التفرقة املهنية  •  

إن احلكومة االسكتلندية ماضية قدما يف الوقت احلايل يف تنفيذ اإلجـراءات احملـددة يف                
 الــــذي نــــشر يف )٤(التفرقــــة املهنيــــةب املعــــين املــــشترك بــــني اإلدارات الفريــــقتقريــــر 

 “ســد الفجــوة”فقــد كلفــت احلكومــة االســكتلندية مبــادرة   . ٢٠٠٩أغــسطس /آب
ومبـــادرة  .٢٠١١مـــارس /يف هـــذا العمـــل يف الفتـــرة الـــيت تنتـــهي يف آذار ملـــساعدتنا 

والــشركاء اآلخــرون هــم وكالــة األعمــال يف (مــشروع شــراكة هــي  “الفجــوة ســد”
__________ 

 مشروعا عن العنف ضد املرأة يف اسكتلندا، وشـبكة مـن مراكـز معاجلـة األزمـات الناشـئة                    ٧٣ويشمل ذلك     )٣(  
عن االغتصاب ومركز إلحالة حاالت االعتداء اجلنسي، واخلطوط اهلاتفية املخصصة ملـساعدة ضـحايا سـوء                 

 ويوجه أيضا التمويـل إىل مجعيـة تقـدمي العـون للمـرأة االسـكتلندية       .املعاملة األسرية واالغتصاب يف اسكتلندا    
  .ومعاجلة األزمات الناشئة عن االغتصاب يف اسكتلندا

  .http://sh45inta/publications/2008/08/2710332/0ميكن االطالع عليه على املوقع   )٤(  
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اســكتلندا، ووكالــة األعمــال يف منــاطق املرتفعــات واجلــزر، واللجنــة املعنيــة باملــساواة   
ي يف صــفوف أربــاب ينــشر الــوع) وحقــوق اإلنــسان، وجملــس النقابــات االســكتلندية 

مثـل التفرقـة    (العمل والعمال بشأن الفجوة القائمـة بـني اجلنـسني يف األجـور وأسـباهبا                
عـالوة علـى ذلـك، أفـادت     و .سـد تلـك الفجـوة ويدعمـه    على  ويشجع العمل   ) املهنية

 مـن كيانـات الـسلطة    ٣٢ كيانا من أصـل  ٢٦مجعية السلطات احمللية االسكتلندية بأن      
 نفذت اتفاقات توحيـد شـروط العمـل الـيت هتـدف إىل التوفيـق بـني                  احمللية االسكتلندية 

أحكام وشروط اخلدمة للموظفني الذين يؤدون عمال يدويا والذين يؤدون عمـال غـري              
 .حتديــد الرتــب يف ترتيبــات األجــور وإلجحــافيــدوي، وذلــك بإزالــة مجيــع مظــاهر ا

 . غضون السنة املقبلة الكيانات الستة املتبقية الشيء نفسه يفتعملومن املتوقع أن 

توصـي اللجنـة بـصفة خاصـة بـأن تقـدم الدولـة الطـرف مـساعدات تقنيـة                     :توصية - ٣٨
  .ومالية كافية ألقاليمها فيما وراء البحار واألقاليم التابعة للتاج من أجل تنفيذ االتفاقية

 أقاليم ما وراء البحار - ٣٩

مـن   إقليمـا    ١٤قـاليم مـن أصـل        أ ٣لقد مت حاليا توسيع نطاق تطبيق االتفاقيـة ليـشمل            
ــا   ــاليم م ــة يف املرفــق    .وراء البحــارأق وتعمــل اململكــة   .ويرجــى االطــالع علــى القائمــة الكامل

 مجيـع األقـاليم املأهولـة       شملاملتحدة حاليا مـن أجـل توسـيع نطـاق تـصديقها علـى االتفاقيـة ليـ                 
املـستهدف احملـدد يف     وقـد وافـق مجيـع قـادة األقـاليم علـى املوعـد                .بالسكان فيمـا وراء البحـار     

 لتوسيع نطاق تطبيـق االتفاقيـة، وذلـك يف االجتمـاع االستـشاري              ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 
وتواصـل اململكـة املتحـدة تـشجيع أقـاليم مـا وراء البحـار         .٢٠٠٨ألقاليم ما وراء البحار لعام   

وقــد  .دوتعمــل بالــشراكة معهــا لــضمان ســريها يف االجتــاه الــصحيح حنــو الوفــاء بــذلك املوعــ   
أقـاليم مـا وراء البحـار الـيت حتتـاج إليهـا مـن أجـل          على مجيـع     املساعدات التقنية واملالية     عرضنا

إعـــداد التـــشريعات احملليـــة الـــيت متكننـــا مـــن توســـيع نطـــاق تطبيـــق االتفاقيـــة حبلـــول تـــشرين    
  .٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

 املناطق التابعة للتاج - ٤٠

ع احلــايل لالتفاقيــة يف املنــاطق الــثالث التابعــة ُيرجــى النظــر أدنــاه لالطــالع علــى الوضــ 
 :للتاج الربيطاين

ــان   ــرة م ــة   :جزي ــق االتفاقي ــشمولة بتطبي ــى      .م ــصديق اململكــة املتحــدة عل ــد مشــل ت فق
 ؛ أيضا جزيرة مان١٩٨٦أبريل / نيسان٧االتفاقية يف 
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ن ي حاليـا يف تطبيـق قـانو       زتنظـر جـري    .غري مـشمولة بتطبيـق االتفاقيـة      : بيليفية جريزي  
 واحد يتعلق بالتمييز يكون تطبيق االتفاقية حكما من أحكامه؛

غــري مــشمولة  ):مبــا يف ذلــك جزيــرة غرينــزي واألراضــي التابعــة هلــا (بيليفيــة غرينــزي  
 بتطبيـق االتفاقيـة     أن تكـون مـشمولة    وتقوم غرينـزي ببحـث إمكانيـة         .بتطبيق االتفاقية 

 . فظ فيما يتعلق بالضريبةمع حكومة اململكة املتحدة إال أهنا طلبت تسجيل حت

 من بروتوكوهلا االختياري،    ١٣ من االتفاقية واملادة     ٢٤ومتشيا مع املادة     :توصية  - ٤١
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري عمليـة للتعريـف علـى نطـاق واسـع باالتفاقيـة                   

ف بـربامج  وتطلب اللجنـة هبـذا الـصدد أن تـضطلع الدولـة الطـر              .وبروتوكوهلا االختياري 
لتوعيــة اجلمهــور والتــدريب بــشأن االتفاقيــة وبروتوكوهلــا االختيــاري، وكــذلك بــشأن        

 .التوصيات العامة للجنة

االتفاقيـة  مبوجـب   حالـة اململكـة املتحـدة    حبـث يقوم املكتب احلكومي للمـساواة، منـذ          - ٤٢
 بـصورة   اءتوعية اجلمهـور، وخاصـة النـس      ، بتنفيذ شىت االستراتيجيات من أجل       ٢٠٠٨عام  يف  

  :وتشمل اإلجراءات املتخذة ما يلي .فعلية باالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري
، شـارك املكتـب احلكـومي للمـساواة         ٢٠٠٩مايو  /أيار - يناير/فترة كانون الثاين  اليف    •  

واللجنـــة الوطنيـــة للمـــرأة يف استـــضافة مخـــس مناســـبات للتوعيـــة باالتفاقيـــة موجهـــة  
 النـسائية يف لنـدن ونيوكاسـل وويلـز واسـكتلندا وأيرلنـدا              للمجتمع املدين واجملموعات  

ومشلـت تلـك املناسـبات الـيت موهلـا املكتـب ونفـذهتا اللجنـة عروضـا قـدمها                     .الشمالية
مسؤولون من املكتب وممثلـون عـن املنظمـات النـسائية غـري احلكوميـة بـشأن االتفاقيـة                  

ــا       ــر خالهل ــشة نظ ــسات مناق ــضمنت جل ــاري، وت ــا االختي ــشاركون يف وبروتوكوهل امل
الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا للمنظمــات غــري احلكوميــة أن تزيــد مــن فعاليــة اســتفادهتا مــن    
االتفاقيـــة وبروتوكوهلـــا االختيـــاري باعتبارمهـــا أداة لتعزيـــز ومحايـــة حقـــوق املـــرأة يف  

ــدة  ــة املتحـ ــدا و    .اململكـ ــاال جيـ ــبات إقبـ ــذه املناسـ ــهدت هـ ــوشـ ــل الت ردود كانـ فعـ
 للغاية؛ إجيابية

فة إىل ذلك، شارك املكتب احلكومي للمـساواة يف عـدد مـن مناسـبات التوعيـة                 باإلضا  •  
مثــل (العامــة ذات الــصلة باالتفاقيــة والــيت نظمتــها املنظمــات النــسائية غــري احلكوميــة    

 ة كـبري ةوطنيـ مناسـبة  واملنظمات املعنيـة باملـساواة، مبـا يف ذلـك           ) مركز املوارد النسائية  
 رئيـسة جلنـة القـضاء علـى التمييـز      ااإلنسان وحـضرهت  جلنة املساواة وحقوق     ااستضافته
وجلنـة املـساواة وحقـوق اإلنـسان منظمـة مـستقلة يرعاهـا وميوهلـا املكتـب                   .ضد املـرأة  

  ؛)سترليين سنوياا مليون جنيه ٧٠(احلكومي للمساواة 
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وسيستضيف املكتب احلكومي للمساواة أيضا جمموعـة إضـافية مـن مناسـبات التوعيـة                 •  
اليت مت تفـويض الـسلطة    نكلترا واإلدارات   إات مع اللجنة الوطنية للمرأة يف       وبناء القدر 

وســتركز هــذه املناســبات بالدرجــة   .٢٠١٠ وبدايــة عــام ٢٠٠٩ يف أواخــر عــام هلــا،
 مـرور مخـس عـشرة سـنة         علـى مناسـبة   األوىل على منهاج عمـل بـيجني، وباخلـصوص          

دورة الرابعـة واخلمـسني     ، واسـتعراض التقـدم احملـرز يف الـ         ٢٠١٠، يف عـام     هعلى وضع 
وستواصــل تلــك املناســبات تــسليط الــضوء علــى أوجــه االرتبــاط   .للجنــة وضــع املــرأة

 املرأة؛باملتبادل بني االتفاقية ومنهاج عمل بيجني يف جمال النهوض 

وبروتوكوهلـا   وقام املكتب احلكـومي للمـساواة أيـضا بـإدراج معلومـات عـن االتفاقيـة                 •  
ــاري يف موقعــه    /http://www.equalities.gov.uk علــى العنــوان  ةالــشبكعلــى االختي

international/united_nations.aspx؛  
معلومـات عـن االتفاقيـة      علـى شـبكة اإلنترنـت       لجنـة الوطنيـة للمـرأة       الويتضمن موقـع      •  

-http://www.thewnc.org.uk/workوبروتوكوهلا االختياري، وهو متـاح علـى العنـوان      

of-the-wnc/international-articles/cedaw.html؛  

ويقــوم املكتــب احلكــومي للمــساواة حاليــا بوضــع سلــسلة مــن صــحائف الوقــائع الــيت    •  
ف وسـتوزع تلـك الـصحائ    .تتضمن معلومـات عـن االتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري         

يف املناســبات العامــة العديــدة الــيت ينظمهــا املكتــب احلكــومي، مــع توجيههــا بــصورة    
  .خاصة إىل املنظمات النسائية

خمتلـــف املـــؤمترات واحللقـــات قامـــت احلكومـــة بعقـــد ودعـــم يف أيرلنـــدا الـــشمالية، و  - ٤٣
اء مـن   باالشـتراك مـع اللجنـة الوطنيـة للمـرأة والـشرك           عقـدهتا   الدراسية، مبا يف ذلـك تلـك الـيت          

للتوعية باالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري، ومبختلـف جوانـب        وذلك  احلكومية،   املنظمات غري 
لمـساواة  كومية ل أقرت االتفاقية على وجه التحديد يف االستراتيجية احل       و. املساواة بني اجلنسني  

  . لفترة العشر سنوات احلاليةبني اجلنسني
نظمهـا  لندية مـشاركة فعالـة يف املناسـبة الـيت           ويف اسكتلندا، شاركت احلكومة االسكت      - ٤٤

حـضرها  الـيت   واللجنة الوطنية للمرأة بشأن االتفاقيـة يف غالسـكو،          /املكتب احلكومي للمساواة  
 عـن   ٢٠٠٩قـرت االتفاقيـة علـى وجـه التحديـد يف التقريـر الـسنوي لعـام                  قـد أُ  و. كـبري مجهور  

 .٢٠١١-٢٠٠٨ خطة احلكومة االسكتلندية للمساواة بني اجلنسني للفترة

املكتـب  نظمها  مشاركة فعالة يف املناسبة اليت       زـويف ويلز، شاركت حكومة مجعية ويل      - ٤٥
ا هالـــيت حـــضرواللجنـــة الوطنيـــة للمـــرأة بـــشأن االتفاقيـــة يف كـــارديف، /احلكـــومي للمـــساواة

  .كبري مجهور

http://www.thewnc.org.uk/work-of-the-wnc/international-articles/cedaw.html�
http://www.thewnc.org.uk/work-of-the-wnc/international-articles/cedaw.html�
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قيـة  تطلب أيضا من الدولة الطرف توعية النساء حبقـوقهن مبوجـب االتفا   :التوصية  - ٤٦
 .وبإجراءات تقدمي البالغات والتحقيق اليت يوفرها الربوتوكول االختياري لالتفاقية

، اضـطلع   ٤٢  إىل ٣٩سيما يف الفقـرات مـن        يف هذا التقرير، وال   كما سبق بيان ذلك       - ٤٧
املكتــب احلكــومي للمــساواة بعــدد مــن األنــشطة لتوعيــة النــساء حبقــوقهن مبوجــب االتفاقيــة،     

  . االختياريالبالغات والتحقيق اليت يوفرها بروتوكوهلوبإجراءات تقدمي ا
الربوتوكـول  نتـائج تنفيـذ     وباإلضافة إىل ذلك، نشرت وزارة العدل مؤخرا تقريرا عـن             - ٤٨

  :ما يليباختصار، فإن التقرير خلص إىل و. االختياري يف بريطانيا حىت اآلن
ــدمي شــكو       •   ــاحلق يف تق ــة ب ــرار الدول ــة إلق ــة الرمزي ــشري القيم ى مبوجــب الربوتوكــول  ت

  االختياري إىل التزام واضح حبقوق اإلنسان
قبــول احلــق يف تقــدمي شــكوى إىل اللجنــة مــن حيــث املبــدأ وســائل االنتــصاف     عـــزز   •  

قيقيـة  احلعمليـة  الفوائـد  الغري أنه من الـصعب حتديـد    .املتاحة للمرأة يف اململكة املتحدة
اململكـة  وورد ذكـر  . دمي شـكوى فرديـة  ن قبول اململكة املتحدة للحـق يف تقـ  عناشئة  ال

  . عن عدم مقبوليتهماعلناملتحدة يف شكويني فقط، أُ
كذلك تطلب من الدولة الطرف أن تضمن جعل االتفاقيـة وبروتوكوهلـا    :التوصية  - ٤٩

خيــص البالغــات   االختيــاري، وكــذلك التوصــيات العامــة للجنــة واآلراء املعتمــدة فيمــا      
يتــصل بــالتعليم القــانوين  لــربامج التعليميــة، مبــا يف ذلــك مــاالفرديــة، جــزءا ال يتجــزأ مــن ا

  .املدعني العامنيوتدريب املوظفني القضائيني والقضاة واحملامني و
رئيــسية ة اليسؤولاملــ ووزارة العــدل يف ة واألســرةتـشترك إدارة شــؤون الطفــل واملدرســ   - ٥٠

 .هذه التوصيةعن تنفيذ 

 وزارة العدل

  :القانويناملتخصصني يف اجملال التفاقية يف تدريب ينعكس عدد من أحكام ا  - ٥١
سـيما أولئـك     ، وال العـائلي تلقى القضاة واملستشارون القانونيون تدريبا بـشأن العنـف            •  

  العائليالعنف املتخصصة يف قضايا اكم احملالعاملون يف 
دعني املــدعني العــامني واملــ امللكيــة اآلن مــن تــدريب مجيــع النيابــة العامــةانتــهت دائــرة   •  

  يقضايا العنف العائلمعاجلة املساعدين على العامني 
 ويــتعني أن اقــضايا االغتــصاب والقتــل تــدريبا خاصــنظــرون يف يتلقــى القــضاة الــذين ي  •  

  نظر يف هذه القضاياعتمدين للأو م‘‘ ترخيص’’يكونوا حاصلني على 
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 احلفـاظ   وبغيـة . نياهليئات املهنية للمحامني هي املسؤولة عن تـدريب احملـامني املمارسـ             •  
  .يوفر جملس الدراسات القضائية هذا التدريب على استقالل العملية القضائية، ال

 بونـ  التدريب القـضائي، وي يةاللورد رئيس القضاة مسؤوليتوىل يف أيرلندا الشمالية،   و  - ٥٢
دد ضطلع بعـ  ، وهـو يـ    أداء هذه املـسؤولية   يف  ) أليرلندا الشمالية (جملس الدراسات القضائية    عنه  

العنف العــائلي، بــيتعلــق  ســيما فيمــا  املتعلقــة بــاملرأة، والسائلمــن األنــشطة التدريبيــة بــشأن املــ
  .ويبقي هذه املسائل قيد االستعراض املنتظم

أن يصبح اللـورد رئـيس احملكمـة املدنيـة العليـا مـسؤوال عـن          وقع  ويف اسكتلندا، من املت     - ٥٣
ــه التــدريب القــضائي، وســت  ــة الدراســات نوب عن وهــي ، أداء هــذه املــسؤولية يف  القــضائية جلن

يف ذلـك    املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة، مبـا     سائلتضطلع بعـدد مـن املبـادرات التدريبيـة بـشأن املـ        
ومــن املقــرر تنفيــذ .  يف شــؤون األســرةاكم املتخصــصةاحملــتــدريب القــضاة الــذين يعملــون يف  

 .ملعاملة داخل األسرةاسـوء  النامجة عن سائلأخرى تشمل التدريب على املمبادرات 

  :يف اسكتلندااملدعني العامني وفيما يتعلق بتدريب  
يعملــون يف إحــدى يــضطلع مــّدعون عــاّمون متخصــصون ومــدربون وُمجــازون مـــمن   •  

 املخصـــصة يف مجيـــع أحنـــاء الـــبالد بـــالتحقيق يف اجلـــرائم اجلنـــسية ١١ ـــــالوحـــدات ال
 يف برنــامج تــدرييب ميتــد يــومني  شارك احملققــون املتخصــصونُيــشتَرط أن يــو. اخلطــرية

ــديناميات  ومــسائل الطــب اجلنــائي،  ويتنــاول املــسائل القانونيــة،   واملــسائل الطبيــة، وال
شارك املتخصـصون يف    أيـضا أن يـ    لـزم  وي .النفسية للجرائم اجلنسية، واملواقف اجملتمعية    

 داخــل م عملــهم وفقــا للمعــايري الوطنيــةـمــن دورات الــتعلم اإللكتــروين، ويقيَّــبرنــامج 
  دائرة النيابة العامة

القــضايا إىل الوحــدة الوطنيــة  إبالغ تقــوم الوحــدات احملليــة املعنيــة بــاجلرائم اجلنــسية بــ    •  
باختـاذ القـرارات وإعـداد       جلرائم اجلنسية حيـث يقـوم حمـامي التـاج املتخـصص           املعنية با 

  القضايا املعقدة أو احلساسة بصورة خاصةنظر يف القضايا للمحاكمة وي
داخل األسرة بوصـفه جـزءا مـن التـدريب الـذي            السيئة  وفَّر التدريب يف جمال املعاملة      ُي  •  

مـّدعون  وهـم  (اجلـدد الـذين يتولـون التحقيـق التمهيـدي      املّدعون العـامون    يتلقاه مجيع   
ر ُتـوفَّ و. )سـنوات  ٥ة إصدار عقوبات أقـصاها  سلطهلـا يعملون يف احملاكم اليت     عامون  

 مدهتا يوم واحد للمحققني العـاملني يف دائـرة النيابـة العامـة     أيضا دورة تدريبية متقدمة  
يتنــاول هــذا التــدريب ديناميــات و. املــّدعني العــامنيوملــوظفي االتــصال مــع الــضحايا و

الــصلة واملــسائل اخلاصــة الــيت  داخــل األســرة، واملــسائل القانونيــة ذاتاملعاملــة الــسيئة 
  . على مستوى خمتلف الفئات املتنوعةتنشأ



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

20 09-61460 
 

  شؤون الطفل واملدرسة واألسرةوزارة 
برنـــامج التربيـــة الشخـــصية  - لـــربامج التربويـــةعـــدد مـــن أحكـــام االتفاقيـــة يف ايــــرد   - ٥٤

ــة اجلنــــسية والعالقــــات   ــة والــــصحية واالقتــــصادية؛ وبرنــــامج التربيــ ــامج ،واالجتماعيــ  وبرنــ
  :الوطنية التربية
مقـرر يتـيح     هـو برنـامج      برنامج التربية الشخصية واالجتماعيـة والـصحية واالقتـصادية          •  

أفراد كــساعد األطفــال والــشباب علــى النمــو والتطــور  الــيت تــفــرص وخــربات الــتعلم 
يعـــزز هـــذا و. يف األســـر ويف اجملتمعـــات احملليـــة االجتماعيـــة واالقتـــصادية كأعـــضاء و

يتعـرف التالميـذ علـى     و. التمييزيـة يف املـدارس      واملواقـف غـري    فهمالربنامج املساواة وال  
 واالخـــتالف والتنـــوع بـــني النـــاس مـــن خمتلـــف األعـــراق والثقافـــات، أوجـــه التـــشابه

غـرُّض  وامليـول اجلنـسية، وتـأثري الت   فئـات العمريـة    واإلعاقة ونـوع اجلـنس وال   اتوالقدر
ويتعلم التالميذ كيف يواجهـون التغـرُّض       . والتمييز والعنصرية على األفراد واجملتمعات    
ويتعلم التالميذ كيف يواجهـون التغـرض       . والتمييز والعنصرية على األفراد واجملتمعات    

والعنصرية والتمييز علـى كـل   ويفهمون أنـه جيب التصدي للتغرُّض    . والتمييز بكل ثقة  
ــا  ــة الشخــصية      و. صــعيد يف حياتن ــامج التربي ــل برن ــى جع ــا عل ــة عزمه ــت احلكوم أعلن

ــا يف تــــشرين األول   ــة والــــصحية واالقتــــصادية نظاميــ ــوبر /واالجتماعيــ ، ٢٠٠٨أكتــ
 هيوليـ /متوز ٢٤املة، من املقرر أن تنتهي يف       شم اآلن بإجراء مشاورات عامة      تقو هيو

ــرتبط جبعــل هــذا      ٢٠٠٩ ــيت مــن شــأهنا أن ت ــشريعية ال ــيريات الت ــادئ والتغ ــشأن املب ، ب
/ يف أيلــول النظــامي الربنــامجبتــدريس مــن املــرجح أن يبــدأ العمــل و. الربنــامج نظاميــا

  ة دراسية كاملة من التحضريحىت تتمكن املدارس خالل سن، ٢٠١١سبتمرب 
مـساعدة ودعـم الـشباب خـالل منـوهم          يهدف برنامج التربيـة اجلنـسية والعالقـات إىل            •  

ــي   ــاطفي واألخالق ــو. اجلــسدي والع ــة     تي ــة العالق ــة إقام ــم أمهي ــة فه ــذ كيفي علم التالمي
واحلفــاظ عليهــا، وأمهيــة الــزواج واحليــاة األســرية، والعالقــات املــستقرة القائمــة علــى   

ويـشمل الربنـامج تـدريس مـواد        . والقـيم دين  ة، واالحتـرام، واحلـب والرعايـة، والـ        احملب
برنـامج  برنامج التربية اجلنسية والعالقات     و. ةاجلنس والنشاط اجلنسي والصحة اجلنسي    

ذلك على سبيل املثـال     من   -  املهارات والثقة  نميةمن املعرفة وت  جيد ألنه يشمل مزجيا     
وتوضيح القـيم، وفهـم   وإتاحة الفرص لفهم املخاطر،   مقاومة الضغط ملمارسة اجلنس،     

توضـح التوجيهـات الـصادرة إىل املـدارس أن برنـامج التربيـة              و. اآلخرينوجهات نظر   
ج لفوائـد تـأخري   اجلنسية والعالقات يف املـدارس ينبغـي أن يركـز علـى العالقـات ويـروِّ               

 ممارســة يف مقاومــة الــضغط الــذي يــدفعهم حنــو دعم الــشباب يــســن ممارســة اجلــنس و
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ــا علــى اســتكمال التوجيهــات    . النــشاط اجلنــسي قبــل األوان  وتعكــف احلكومــة حالي
موضـع   سـتكون التوجيهـات اجلديـدة     و. املتعلقة هبـذا الربنـامج لتعممهـا علـى املـدارس          

  ٢٠١٠يناير /تشاور وستتاح للمدارس يف كانون الثاين
ــة جــزء إلزامــي مــن املنــ      •   ــة الوطني ــامج التربي ــابرن ــذ   يفـيةهج الوطن ــة من ــدارس الثانوي  امل

تربيـــة الوطنيـــة جــزء مـــن إطـــار مـــشترك  ال؛ أمـــا يف املـــدارس االبتدائيــة ف ٢٠٠٢ عــام 
نظــامي للتربيــة الوطنيــة والتربيــة الشخــصية واالجتماعيــة والــصحية واالقتــصادية،   غــري
  ٢٠٠٠ بدأ العمل به يف عامو

هارات املف وراعاملالشباب من متكني تقوم التربية الوطنية بدور مركزي يف   •  
يتعرف التالميذ على حقوقهم و. بدور فعال يف احلياة العامةالضرورية، والقيام 

. ومسؤولياهتم وواجباهتم وحرياهتم وعلى نظم القانون والعدالة والدميقراطية
. العملأشكال خمتلفة من واالضطالع باختاذ القرارات ويتعلمون املشاركة يف 

ويف على مستوى املدرسة واحلّي واجملتمع احمللي، ل القيام بدور فعاكيفية ويتعلمون 
  نشيطنيبوصفهم مواطنني نطاقا اجملتمع األوسع 

يف ألول مـرة  املواطنـة  املتعلـق ب اهلوية والتنوع مـن املنـهج الدراسـي        بدأ تدريس برنامج      •  
املقترحــات األخــرية املتعلقــة باملنــهج الدراســي اخلــاص وتــنص . ٢٠٠٨ســبتمرب /أيلــول

جعــل املواطنــة جــزءا نظاميــا مــن املنــهج الدراســي يف التعلــيم   علــى االبتــدائي بــالتعليم 
التـشاور حاليــا بــشأن هـذه املقترحــات ومــن املقـرر البــدء بتــدريس    وجيــري . االبتـدائي 

  .٢٠١١سبتمرب /منهج دراسي جديد يف أيلول
 مـن   يف أيرلندا الشمالية، يستكشف الشباب من خالل املنهج الدراسي املنقح مسائل          و  - ٥٥

  .قبيل املساواة بني اجلنسني واحترام اآلخرين
ــ  - ٥٦ ــسية، وهــ تــشمل ز، ـويف ويل ــة التأسي ــتعلم موجَّــ  ياملرحل ــد يف ال ه لألطفــال  هنــج جدي

تنميـة  لـتمكني األطفـال مـن       وضع األسـس الـضرورية      سنوات،   ٧  و ٣ املتراوحة أعمارهم بني  
يتـصل بالثقافـة أو نـوع اجلـنس      فيمـا والتمييـز   غـرُّض   النمـاذج النمطيـة والت    مواجهة  القدرة على   

  .اإلعاقة أو
تريـد   يف صـميم مـا    برنـامج التميُّــز،     الدراسـي اجلديـد،      الربنـامج    ويف اسكتلندا، يصبّ    - ٥٧

وهــو يــوفر برناجمــا  . احلكومــة االســكتلندية حتقيقــه يف جمــال حتــسني النتــائج التعليميــة للــشباب  
 ٣ بــني املتراوحــة أعمــارهم مــا والــشباب راء جلميــع األطفــالـ وأكثــر مرونــة وثــسقادراســيا متــ

للتـدريس  ويـروِّج برنـامج التميــز       . على احتياجـات الطفـل والـشاب      سنة، ويركز بقـوة     ١٨ و
مـسائل مـن قبيـل القـضاء علـى مجيـع أشـكال              ـبحث  سيـسمح بـ    الشامل لعدة مواضيع وهذا ما    
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صوص، صــممت وجــه اخلــوعلــى .  عــدد مــن اجملــاالت املواضــيعيةإطــارالتمييــز ضــد املــرأة يف 
جتارب ونتائج الـصحة والرفـاه ملـساعدة الـشباب علـى تنميـة الـشعور بالقيمـة الذاتيـة، وإنـشاء                      

ستــسهم املواضــيع و. والتنــوعخــصوصية عالقــات صــحية واحلفــاظ عليهــا، وتنميــة االحتــرام لل
طنــة االجتماعيــة، والتجــارب والنتــائج التربويــة الدينيــة واألخالقيــة إســهاما كــبريا يف تنميــة املوا 

ــاة الــسياسية  لُّـــم املــسؤولة مــن خــالل تــوفري الــسياقات الالزمــة لتع   املــشاركة املــسؤولة يف احلي
ن الدراسات االجتماعية الشباب من تنميـة       كذلك ستمكِّ و. واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  

ــرام اال ة القــيم واملعتقــدات والثقافــات واجملتمعــات يف أزمنــ  لمــون آلخــرين نظــرا ألهنــم يتع لحت
باإلضافة إىل ذلـك، يـتمكن   و. التساؤل بشأن عدم التسامح والتغرُّضوأماكن أخرى، وأخرى  

ــسامح واحلكــم         ــدرة علــى الت ــة، مــن تطــوير الق ــة واألخالقي ــة الديني ــشباب مــن خــالل التربي ال
مبادرة صندوق الوظائف اليت تضطلع هبا منظمة الوظائف يف اسكتلندا هي مـورد             و. األخالقي

هـي  و.  سـنة  ١٨  و ٣ ن مع األطفال والشباب الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني           يستخدمه املدرسو 
تــشمل أنــشطة هتــدف بالتحديــد إىل االفتراضــات اجلنــسانية املتعلقــة بالوظــائف الــيت يقــوم هبــا    

  .حبثهـاالرجال والنساء عادة، و
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 املرفق  
 قاليم ما وراء البحارأ    

  )د حبروف داكنة األقاليم اليت ترليشملع تطبيق االتفاقية ـُوسِّ(  
  .الـأنغي  - ١  
  .وداـبرم  - ٢  
  .إقليم أنتاركتيكا الربيطاين  - ٣  
  .إقليم احمليط اهلندي الربيطاين  - ٤  
  .ـةجزر فرجن الربيطاني  - ٥  
  .جزر كاميان  - ٦  
  .ـدجزر فوكالن  - ٧  
  .جبل طارق  - ٨  
  .مونتسريات  - ٩  
  .جزر بيتكرن وهندرسون ودوسي وأونو  - ١٠  
ــة، وســانت   - ١١   ــان لـــ  هيالن ــة اإلقليمــان التابع ــستان  (سانت هيالن ــسيون وتري أسن

  ).كونا دا
  .جورجيا اجلنوبية وجزر ساوث ساندويتش  - ١٢  
  .تـا قواعـد أكروتريي وديكيليا ذواتـا السيادةمنطق  - ١٣  
  .سجزر تركس وكايكو  - ١٤  

  
  


