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  على التمييز ضد املرأة اللجنة املعنية بالقضاء
  الدورة اخلامسة واخلمسون 

        ٢٠١٣يوليه / متوز٢٦-٨
  ما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية قائمة القضايا واألسئلة املطروحة يف    

    
  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية    

  
رة يف التقرير الدوري السابع للمملكة املتحدة لربيطانيـا   نظر الفريق العامل ملا قبل الدو       

  ).٢ و Add.1 و CEDAW/C/GRB/7(العظمى وأيرلندا الشمالية 
  

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
ــساواة          - ١ ــضي واجــب امل ــضمان أن يقت ــدابري املتخــذة ل ــن الت ــات ع ــدمي معلوم يرجــى تق

أن تويل اهليئات العامة االعتبار الواجب عنـد ممارسـة    ” بالفعلاملتكامل اجلديد يف القطاع العام      
للمــساواة بــني املــرأة والرجــل، متــشيا مــع االتفاقيــة، بــالنظر إىل أن قــانون املــساواة     “وظائفهــا

انظــر (يــأذن باســتحداث خمتلــف واجبــات املــساواة يف مجيــع أحنــاء اململكــة املتحــدة   ) ٢٠١٠(
احلكومـة علـى    يت جيـري اختاذهـا لـضمان امتثـال          وما هي اخلطوات الـ    . )١()١٢  و ١١  نيالفقرت

  مجيع مستويات واإلدارات املفوضة لالتفاقية؟
كــل يــذكر تقريــر املتابعــة املقــدم مــن الدولــة الطــرف أن إدارة أيرلنــدا الــشمالية تبقــي     - ٢

، CEDAW/C/UK/CO/6/Add.1انظــــر  ( املــــساواة قيــــد املراجعــــة املــــستمرة   أوجــــه قــــانون 
ــرة ــدمي ). ١٠ الفق ــصلة  يرجــى تق ــات مف ــن  معلوم ــشريعات    ع ــة يف الت ــام االتفاقي ــاج أحك إدم

__________ 
  .ما مل يذكر خالف ذلك) CEDAW/C/GBR/7(تشري أرقام الفقرات إىل التقرير الدوري السابع للدولة الطرف   )١(  
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، علــى النحــو الــذي طلبتــه اللجنــة يف وقــت الحــق يف الرســالة الــيت وجههــا إىل الدولــة املناســبة
  .٢٠١٠فرباير / شباط١٩الطرف يف 

احلكـومي  كتـب  املتقرير املتابعة املقدم مـن الدولـة الطـرف، يعمـل        حسب ما جاء يف     و  - ٣
مـع وزارة اخلارجيـة وشـؤون الكومنولـث ووزارة العـدل لـضمان تنفيـذ                ئل املـساواة    املعين مبسا 

ويـشري التقريـر أيـضا إىل       . االتفاقية تنفيذا فعاال يف أقاليم ما وراء البحار واألقاليم التابعـة للتـاج            
ــار         واألقــاليم التابعــة  ) ٣( أن نطــاق تطبيــق االتفاقيــة قــد وســع ليــشمل أقــاليم مــا وراء البح

ويرجـى تقـدمي    ). ٤٠ و   ٣٩ و   ٢٨، الفقرات   CEDAW/C/UK/CO/6/Add.1انظر  ) (١( للتاج
معلومــات مفــصلة عــن اآلليــات املعمــول هبــا لرصــد تنفيــذ االتفاقيــة يف أقــاليم مــا وراء البحــار   

ويرجـى أيـضا تقـدمي معلومـات مفـصلة عـن            . واألقاليم التابعة للتاج اليت مشلت بتطبيق االتفاقية      
ليت جترى مـع احلكومـات احملليـة بغـرض توسـيع نطـاق تطبيـق االتفاقيـة                  العقبات، واملشاورات ا  

لتــشمل أقــاليم يف مــا وراء البحــار وأقــاليم تابعــة للتــاج غــري مــشمولة بــالتطبيق حــىت اآلن،           
  .  من التقرير٨يف الفقرة املشار إليها املتوخاة، وكذلك عن املوارد الالزمة  واحللول

  
  آليات الشكاوى القانونية     

الـيت   ضوء املعلومات اإلضـافية الـواردة، يرجـى تقـدمي توضـيحات بـشأن اخلطـوات                  يف  - ٤
علـى إمكانيـة جلـوء املـرأة إىل القـضاء بـسبب التغـيريات الـيت أدخلـت علـى                 األثر  لرصد  اختذت  

حيثمـــا ختفيفـــه نظـــام املعونـــة القانونيـــة وعلـــى رســـوم تقـــدمي الطلبـــات إىل حمكمـــة العمـــل، و 
  .ذلك ينطبق

  
  طنية املعنية بالنهوض باملرأةاألجهزة الو    

يرجى تقدمي معلومـات مفـصلة عـن الواليـات والتنـسيق بـني املكتـب احلكـومي املعـين                      - ٥
مبــسائل املــساواة، الــذي يعــد وفقــا ملــا جــاء يف التقريــر اجلهــاز الــوطين املعــين بالنــهوض بــاملرأة، 

 الـوزارات املعـين مبـسائل       ووزيرة شؤون املرأة ومسائل املساواة، اليت ترأس الفريق املشترك بـني          
  ). اجلهاز املسؤول عن تنفيذ استراتيجية حتقيق املساواة(املساواة 

بنـاء بريطانيـا   ”ووفقا مل جاء يف التقرير، ويف إطار استراتيجية حتقيـق املـساواة املعنونـة               - ٦
، ســتطبق احلكومــة املركزيــة وبــصورة مــستقلة  )٢٠١٠ديــسمرب /كــانون األول (“أكثــر عــدال

يرجـى  ). ٢انظر الفقرة   (رات املفوضة تدابري موجهة لتعزيز تكافؤ الفرص ومعاجلة التمييز          اإلدا
ــسانية        ــضايا اجلنـــ ــيني بالقـــ ــديرين املعنـــ ــبكة املـــ ــن دور شـــ ــصلة عـــ ــات مفـــ ــدمي معلومـــ تقـــ

ــة أخــرى، يف ضــمان  ) ٢٤، الفقــرة CEDAW/C/UK/CO/6/Add.1 انظــر( ــة حكومي أو أي هيئ
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واة بني اجلنسني، مبا يتمشى مـع اسـتراتيجية حتقيـق املـساواة          ما يتعلق باملسا   اتباع هنج متسق يف   
  . يف مجيع أحناء اململكة املتحدة

ــشري و  - ٧ ــر يـ ــرأة ألغيـــت   إىل التقريـ ــة للمـ ــة الوطنيـ ــرة  (أن اللجنـ ــر الفقـ ــة ) ٣٠انظـ نتيجـ
ــة و  اســتعراض ال ــة غــري احلكومي ــه ستوضــع  هليئــات العام ــدة إىل أن ــة جدي ويرجــى توضــيح  . آلي
لتواصل اجلديد الرامي إىل توفري إمكانية العمـل مـع املـرأة واملنظمـات النـسائية           كان هنج ا   إذا ما

وإذا مل يكـن قـد      . قد نفذ بالفعل يف مجيع أحناء اململكة املتحدة، كما يرجى تقدمي تفاصيل عنه            
  نفذ، فمىت تعتزم الدولة الطرف تنفيذه؟

 املــساواة وحقــوق ويرجــى تقــدمي مزيــد مــن املعلومــات عــن التغــيريات يف عمــل جلنــة     - ٨
كيف تضمن الدولة الطـرف أن تكـون جلنـة          مث  .  من التقرير  ٣١يف الفقرة   املشار إليها   اإلنسان  

ختفيـضات يف   أبلـغ عنـه مـن       املساواة وحقوق اإلنسان قادرة علـى الوفـاء بواليتـها يف ضـوء مـا                
 تـضمن بالفعـل   لكـي ؟ ويرجى أيضا تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة     ) يف املائة  ٦٠(امليزانية  

اإلنفـاق العـام وآثـاره الـسلبية        إزاء التقلـيص مـن      حقوق املـرأة يف الـسياق األعـم للقلـق املتزايـد             
  .املرأةعلى 

  
  التدابري اخلاصة املؤقتة    

باســتخدام تــدابري مؤقتــة ) ٢٠١٠(قــانون املــساواة يــسمح جــاء يف التقريــر حــسب مــا   - ٩
 عـدد مـن     قد استحدث و) ٣٧انظر الفقرة   (ة والرجل   للتعجيل بتحقيق املساواة الفعلية بني املرأ     

ويرجـى تقـدمي أمثلـة ملموسـة علـى التـدابري اخلاصـة              ). ٣٦انظر الفقـرة    (التدابري اخلاصة املؤقتة    
  .املؤقتة املطبقة ونتائجها

  
  القوالب النمطية اجلنسانية     

حللـول غـري    يرجى تقدمي مزيد من املعلومـات عـن عمـل فريـق اخلـرباء املكلـف بتحديـد ا                    - ١٠
). ٦٠انظـر الفقـرة     (اليت تقدمها وسائط اإلعالم     ‘‘ خصوصية صورة اجلسم  ’’التشريعية ملكافحة   

املـساواة قـد وضـع سياسـة ملعاجلـة          احلكومي املعين مبـسائل     كتب  املويرجى أيضا بيان ما إذا كان       
ة عـن املـرأة يف   ويرجى أيضا تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتقدمي صورة إجيابي      . هذه املسألة 

وسائط اإلعالم، وال سيما نساء اجلماعات اإلثنية واألقليات، واملسنات والنساء ذوات اإلعاقـة،             
، CEDAW/C/UK/CO/6 انظـــر(اللجنـــة يف مالحظاهتـــا اخلتاميـــة الـــسابقة بـــذلك أوصـــت كمـــا 
  ). ٢٧٥ الفقرة
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  العنف ضد املرأة     
هبـدف دعـم الــضحايا يف   املتخــذة تـدابري   إىل عــدد مـن ال ٢٦٩يـشري التقريـر يف الفقـرة      - ١١

ويرجى تقدمي مزيد من املعلومات عـن       . وتقدمي اجلناة إىل العدالة    مومحايتهنظام العدالة اجلنائية    
ـــ    ـــه ب ــامج التجــرييب احملـــدَّدة مدت ــة مــن العنــف العــائلي    ١٢الربن  شــهرا إلصــدار أوامــر للحماي

تقــدمي معلومــات مفــصلة عــن مــدى  ويرجــى أيــضا . وإخطــارات للحمايــة مــن العنــف العــائلي 
انتشار العنف املرتيل والعنـف اجلنـسي، مبـا يف ذلـك االغتـصاب، ومعـدل احلـاالت املبلـغ عنـها                      

ويرجـى تقـدمي مزيـد مـن     . وعددها، والعالقة بني الضحية واجلاين، ومقاضـاة اجلنـاة ومعاقبتـهم         
دابري املتخـذة لـضمان معرفـة    املعلومات عـن الربنـامج التجـرييب لإلقامـة املؤقتـة، مبـا يف ذلـك التـ             

  ).١٢٣انظر الفقرة (النساء املهاجرات الاليت يقعن ضحايا للعنف املرتيل به 
لـضمان امـتالك املنـاطق احملليـة        املتخـذة   ويرجى تقدمي مزيد من املعلومات عـن التـدابري            - ١٢

يف ذلـك   للوسائل واألدوات الالزمة لالستجابة بصورة كافيـة حلـوادث العنـف ضـد املـرأة، مبـا                  
ــة احلــصول علــى اخلــدمات    ويرجــى اإلشــارة إىل اخلطــوات  . املــساواة بــني الــضحايا يف إمكاني

املزمع اختاذهـا لتغـيري طريقـة التكليـف بـأداء اخلـدمات وتقـدميها لـضحايا العنـف ضـد املـرأة يف                    
، وأيــضا طريقــة إشــراك اجملتمعــات احملليــة يف )٢٥٨انظــر الفقــرة (مجيــع أحنــاء اململكــة املتحــدة 

  . ديد األولوياتحت
  

  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث     
على الرغم من أن ممارسـة تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث ال تـزال قائمـة يف بعـض                        - ١٣

التقريـر بعـدم إجـراء أي حماكمـات تتعلـق هبـذه        يف رُفيعتَـ اجملتمعات احمللية يف الدولة الطـرف،   
مي معلومات عن اإلجراءات املتخذة لتشجيع إجـراء        ويرجى تقد ). ٢٨٦انظر الفقرة   (املمارسة  

تدابري التوعيـة، يرجـى اإلشـارة إىل التـدابري          شىت  وإىل جانب   . احملاكمات املتعلقة هبذه املمارسة   
لتـشجيع القـضاء علـى تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث يف اجملتمعـات احملليـة                   القائمة  األخرى  

لتحديـــد الفتيـــات املعمـــول هبـــا الربوتوكـــوالت ومـــا هـــي . الـــيت متارســـه يف الدولـــة الطـــرف 
  للخطر؟ املعرضات

  
  االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء    

يرجى بيان ما إذا كانت استراتيجية الدولـة الطـرف ملكافحـة االجتـار باألشـخاص قـد                    - ١٤
. نشرت، وتقـدمي معلومـات عـن مـضموهنا، وال سـيما يف سـياق مراعـاة االعتبـارات اجلنـسانية                    

املعمــول هبــا إلتاحــة فرصــة اعتمــاد أو /رجــى أيــضا تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتوخــاة و وي
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ويرجـى أيـضا بيـان التـدابري املتخـذة مـن            . لنساء الاليت يـرغنب يف تـرك البغـاء        حياة بديلة ل   أمناط
  أجل خفض الطلب على البغاء؟ 

  
  العامةاحلياة املشاركة يف احلياة السياسية و    

 معلومات عن اجلهود األخرى الرامية إىل زيـادة مـشاركة املـرأة يف احليـاة                يرجى تقدمي   - ١٥
العامة، وال سيما اعتماد التدابري اخلاصة املؤقتة للتعجيل بتحقيـق املـساواة بـني           احلياة  السياسية و 

القطـاع  يف  واملرأة والرجل يف مناصـب صـنع القـرارات يف القطـاع العـام، مبـا يف ذلـك القـضاء                      
، )١٠١انظـر الفقـرة     (تقدمي معلومات مفصلة عـن تنفيـذ تقريـر اللـورد ديفيـز              ويرجى  . اخلاص

الرامية إىل زيادة مشاركة النساء الـسود واآلسـيويات واملنتميـات       األخرى  وكذلك عن التدابري    
  ). ٩٤  و٩٣انظر الفقرتني (العامة للدولة الطرف احلياة لألقليات اإلثنية يف احلياة السياسية و

  
  العمالة     

يرجى تقدمي معلومـات عـن اإلجنـازات الـيت حققتـها دعـوة الدولـة الطـرف املوجهـة إىل                       - ١٦
قطاع األعمال والقطاع الطوعي لإلبالغ على أساس طـوعي عـن مـسائل املـساواة بـني اجلنـسني         

ويرجى تقدمي مزيد من املعلومات عـن التـدابري املتخـذة لتـضييق الفجـوة يف      ). ١٦٤انظر الفقرة   (
عـن  ويرجى أيضا تقدمي معلومـات مفـصلة   . نسني يف كال القطاعني العام واخلاص   األجور بني اجل  

معـدل العمالـة للمـرأة والتـصدي بـنفس الوقـت للفجـوة الـواردة يف              رفـع   لضمان  السارية  التدابري  
  . رعاية الطفل العالية اجلودة وامليسورة التكلفةوالعرض يف جمال التقارير بني الطلب 

  
  الصحة     

قدمي معلومات عن اإلجراءات املتخذة للشروع يف عمليـة تـشاور عامـة مـن أجـل                 يرجى ت   - ١٧
الـشمالية،   إزالة األحكام العقابية املفروضة على النساء الاليت خيضعن لعمليات إلجهاض يف أيرلندا           

ــا  ــت بـــ كمـ ــسابقة   ذلكأوصـ ــة الـ ــا اخلتاميـ ــة يف مالحظاهتـ ــر(  اللجنـ ، CEDAW/C/UK/CO/6 انظـ
  ). ٢٨٩ الفقرة

  
  يا االجتماعية واالقتصاديةاملزا    

). ٢١٣-٢٠٩انظر الفقـرات    (يسلم التقرير حبدوث تغيريات يف نظام الرعاية االجتماعية           - ١٨
املتوخــاة لتقيـيم أثـر األخــذ مبيـزة االئتمـان الــشامل يف     اإلجـراءات  يرجـى تقـدمي معلومــات عـن    
يف نظـام الرعايـة   لـشامل  أثـر األخـذ باالنتظـام ا   يرجى أيضا بيـان     . االستقالل االقتصادي للمرأة  

ــة     ــة وإصــالح املعاشــات التقاعدي ــى ) ٢٠٠٨(االجتماعي ــة   عل ــساء ذوات اإلعاق ــسنات والن امل
  .واملنتميات إىل األقليات اإلثنية



CEDAW/C/GBR/Q/7
 

6 12-57231 
 

  الفئات النسائية احملرومة     
 بوصـفه تـدبريا     “ الـشامل للجميـع     الـصحة  برنـامج ’’يشري التقرير إىل الربنـامج املعنـون          - ١٩

مكانيــة حــصول الفئــات الــيت تعــيش يف ظــروف صــعبة علــى خــدمات الرعايــة قائمــا لتحــسني إ
يرجـى تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات عـن التـدابري احملـددة املعمـول            ). ١٨٢انظر الفقرة   (الصحية  

لــضمان وصــول النــساء الرحــل والنــساء املنتميــات إىل طائفــة الرومــا إىل خــدمات التعلــيم     هبــا
ة وخـــدمات الـــدعم، وكـــذلك النـــساء املنتميـــات إىل  والعمالـــة واإلســـكان والرعايـــة الـــصحي 

  . اإلثنية والدينية األقليات
). ٢٢انظـر الفقـرة     (ويرجى تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات عـن تنفيـذ تقريـر كورسـتون                    - ٢٠

 ، الـذي  ٢٠٢ويرجى أيضا تقدمي مزيد من املعلومات عن تنفيذ الربنامج املـشار إليـه يف الفقـرة                 
ودة يف جمـال الـصحة العقليـة للـسجينات، وكـذلك التـدابري              ية اجل عاليهدف إىل توفري خدمات     

  . املتخذة للتعامل مع احملتجزين على حنو يراعي نوع اجلنس
إزالــة الــضمانات املقدمــة خلــدم املنــازل املهــاجرين،      عــن ويرجــى تقــدمي معلومــات     - ٢١
لـدى أربـاب عمـل يف       سيما النساء، يف إطار تأشرية السفر املمنوحة خلدم املنـازل العـاملني              وال

املعاملـة  لـسوء  مـن خطـر تعـرض اخلادمـات يف املنـازل        حسبما تفيد التقـارير     تزيد   اخلارج، اليت 
ــة إىل حتــسني طلــب اللجــوء      . واالســتغالل ــدابري الرامي ويرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات عــن الت

ــة الــصحية وســوق العمــل وســبل االنتــصاف القــانوين       ــة وصــول الالجئــات إىل الرعاي وإمكاني
  . اخلدمات االجتماعيةو
  

  الزواج والعالقات األسرية     
ــة       - ٢٢ ــر جلن ــواردة يف تقري يرجــى تقــدمي معلومــات مــستكملة عــن النظــر يف املقترحــات ال

، بغيـة ضـمان     )٢٣٢انظر الفقـرة    (‘‘ العواقب املالية الهنيار العالقة   : املعاشرة’’القانون، املعنون   
  .عن طريق الرجلاملتساوية حقوق املرأة 
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	16 - يرجى تقديم معلومات عن الإنجازات التي حققتها دعوة الدولة الطرف الموجهة إلى قطاع الأعمال والقطاع الطوعي للإبلاغ على أساس طوعي عن مسائل المساواة بين الجنسين (انظر الفقرة 164). ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لتضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين في كلا القطاعين العام والخاص. ويرجى أيضا تقديم معلومات مفصلة عن التدابير السارية لضمان رفع معدل العمالة للمرأة والتصدي بنفس الوقت للفجوة الواردة في التقارير بين الطلب والعرض في مجال رعاية الطفل العالية الجودة والميسورة التكلفة. 
	الصحة 

	17 - يرجى تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة للشروع في عملية تشاور عامة من أجل إزالة الأحكام العقابية المفروضة على النساء اللاتي يخضعن لعمليات لإجهاض في أيرلندا الشمالية، كما أوصت بذلك اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CEDAW/C/UK/CO/6، الفقرة 289). 
	المزايا الاجتماعية والاقتصادية

	18 - يسلم التقرير بحدوث تغييرات في نظام الرعاية الاجتماعية (انظر الفقرات 209-213). يرجى تقديم معلومات عن الإجراءات المتوخاة لتقييم أثر الأخذ بميزة الائتمان الشامل في الاستقلال الاقتصادي للمرأة. يرجى أيضا بيان أثر الأخذ بالانتظام الشامل في نظام الرعاية الاجتماعية وإصلاح المعاشات التقاعدية (2008) على المسنات والنساء ذوات الإعاقة والمنتميات إلى الأقليات الإثنية.
	الفئات النسائية المحرومة 

	19 - يشير التقرير إلى البرنامج المعنون ’’برنامج الصحة الشامل للجميع“ بوصفه تدبيرا قائما لتحسين إمكانية حصول الفئات التي تعيش في ظروف صعبة على خدمات الرعاية الصحية (انظر الفقرة 182). يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المحددة المعمول بها لضمان وصول النساء الرحل والنساء المنتميات إلى طائفة الروما إلى خدمات التعليم والعمالة والإسكان والرعاية الصحية وخدمات الدعم، وكذلك النساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية والدينية. 
	20 - ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن تنفيذ تقرير كورستون (انظر الفقرة 22). ويرجى أيضا تقديم مزيد من المعلومات عن تنفيذ البرنامج المشار إليه في الفقرة 202، الذي يهدف إلى توفير خدمات عالية الجودة في مجال الصحة العقلية للسجينات، وكذلك التدابير المتخذة للتعامل مع المحتجزين على نحو يراعي نوع الجنس. 
	21 - ويرجى تقديم معلومات عن إزالة الضمانات المقدمة لخدم المنازل المهاجرين، ولا سيما النساء، في إطار تأشيرة السفر الممنوحة لخدم المنازل العاملين لدى أرباب عمل في الخارج، التي تزيد حسبما تفيد التقارير من خطر تعرض الخادمات في المنازل لسوء المعاملة والاستغلال. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير الرامية إلى تحسين طلب اللجوء وإمكانية وصول اللاجئات إلى الرعاية الصحية وسوق العمل وسبل الانتصاف القانوني والخدمات الاجتماعية. 
	الزواج والعلاقات الأسرية 

	22 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن النظر في المقترحات الواردة في تقرير لجنة القانون، المعنون ’’المعاشرة: العواقب المالية لانهيار العلاقة‘‘ (انظر الفقرة 232)، بغية ضمان حقوق المرأة المتساوية عن طريق الرجل.

